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eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, Ġnternetdə yayımı 

yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, 
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HƏR GÜN ÜMĠDĠMDƏN  
DURNALAR KÖÇÜR 

 

Sənin dərgahına açılıb əlim, 

Ilahi, sınağa çəkmə əlimi. 

Yazmaqdan savayı günahı yoxdur 

Bu çörək əlimin, əkmək əlimin. 

 

Bir kəsin yolunda tələ olmayıb 

Rüşvətdən, qurğudan salamat əlim. 

Ağa tanımayıb, kölə olmayıb 

Pirə, peyğəmbərə salavat əlim. 

 

Tale yoxuşudu heyimi kəsən, 

Elə dırmanıram, vaxt qapısı yox. 

Baxıram, hər yerdə qapılar – açıq, 

Sənin dərgahının haqq qapısı yox. 

 

Nə qədər dırmanım, dözüm nə qədər, 

Tövşüyür ümidim yol qanadında. 

Xeyirxah mələyim çırpına qalıb 

Sənin göylərinin qol-qanadında. 

 

Gedir boşluqların səma yarışı, 

Mənim o yarışa gümanım yetmir. 

Hər gün ümidimdən durnalar köçür, 

Hər gün ümidlərim ünvana yetmir. 

 

          2018 
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           BĠZĠM NƏSĠL 

 

  1950-60-ci illərin məktəblilərinə 

 

Yollar – ayaqyalın, yollar – qaçaraq, 

Lalə çıraqlıydı dərə-düz onda. 

Elə sırğa idik söz qulağında, 

Bir ərgən bəlaydıq hərəmiz onda. 

 

Məktəbdi, kolxozdu, evdi işimiz, 

Görüb-götürməyin dar məqamıydı. 

Daşdan qoparırdıq diləyimizi, 

Daşdan bir qəlpə də ərməğan idi. 

 

Ana dili, tarix, xarici dildə 

Nəğmə dərslərinin nəğməsi idik. 

Kimya, coğrafiya, ədəbiyyatla 

Gah riyaziyyat idik, gah rəsm idik. 

 

Dünya hər tərəfdən axırdı bizə, 

Bilik zəmisində – biçində idik. 

Yaşlılar ümidlə baxırdı bizə, 

Qayğının, diqqətin içində idik. 

 

Nə olsun yox idi sosial şəbəkə, 

Nə olsun yox idi təmtəraq onda. 

Biliklə ləbaləb başımız bizə 

Həm yasaq olmuşdu, həm yaraq onda. 

 

Əngəldən-əngələ düşüb də çıxdıq, 

Xalı ömrümüzə hana düzəltdik. 
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Yeridik, yürüdük, yıxıldıq, qalxdıq, 

Qala həvəsliydik, koma düzəltdik... 

 

Yada üz tutmadıq var həvəsilə, 

Aza da, çoxa da gözü tox olduq. 

Bağlandıq məsləkə, elə, obaya, 

Düşmənə nifrətdə səbri çox olduq. 

 

İçimiz, çölümüz atmadı bizi, 

Necə var idiksə, eləcə varıq. 

Vətənə, torpağa, yurda, yuvaya, 

Dosta bağlılıqda ölüncə varıq. 

 

...Yollar – ayaqyalın, yollar – qaçaraq, 

Lalə çıraqlıydı, dərə-düz onda. 

Elə sırğa idik söz qulağında, 

Bir ərgən bəlaydıq hərəmiz onda. 

 

          2019
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       ***  

 

Gözüm yolunda qalan 

Uğurlar mənə qaçır. 

İstəyirəm, yol azam, 

Cığırlar mənə qaçır. 

 

İtirmişəm başımı, 

Yer-göy mənə daşınır. 

Soruşmayın yaşımı, -  

Çuxurlar mənə qaçır. 

 

Səsim uzaqdan gəlir, 

Nəfəsim haqdan gəlir. 

Qismətim yoxdan gəlir, -  

«Şükür»lər mənə qaçır. 

 

   2018 
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            QAYIDAR 

 

Mənim zənglərimin qulağı – səsdə, 

Gedər siqnallarım, gedər, qayıdar. 

Mənim zənglərimə oyanan kəs də 

Özündən-özünə qədər qayıdar. 

 

Qayıdar, zamanın içini görər,  

Yerinin, yurdunun köçünü görər. 

Ona biçimlənən ölçünü görər, 

Bugündən dünənə gedər qayıdar. 

 

Bilər ki, halalı, haramı nəymiş, 

Şöhrətin, sərvətin talanı nəymiş. 

Düşdüyü oyunun məramı nəymiş, 

Bəxtin ələk-vələk edər, qayıdar. 
 

        2015 
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             ***  

 

  Davam edir 37 

   Xəlil Rza Ulutürk 

 

Vurdum gecəni gündüzə, 

Əyri neçəni min düzə. 

Yenə bağlandım bir sözə, 

Ümidə bağlandım yenə. 

 

Bağlı idi, getdim, açdım, 

Dindən-dondan ötdüm açdım. 

Açdım, örtdüm, örtdüm, açdım, 

Qapıda saxlandım yenə. 

 

Dindi sözüm min dil ilə, 

Yol açmadım him-cim ilə. 

Söz dəyərdə incim ilə, 

İzləndim, yoxlandım yenə. 

 

        2018  
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        OLA 

 

Xeyir qapını döyə,  

açıb şərə düşəsən. 

Durduğun ucaqlıqdan 

aşıb yerə düşəsən. 

Təpə olduğun yerdə 

çöküb dərə düşəsən. 

Səni bu əngəllərdən 

çəkib ayıran ola. 

 

Elə “döz-döz”, deyələr, -  

dözümdən yıxılasan! 

Sənə söz verənlərin 

sözündən yıxılasan. 

Bir ümid doğrulunca 

yüzündən yıxılasan. 

Arsız giley-güzarda 

ömür-gün bayram ola. 

 

Elə rahatlığının 

əllərini ovasan. 

Başına fikir qona, 

tez-tələsik qovasan. 

Bir də ayılasan ki, -  

beynin – düşmən yuvası. 

Bu mələk xislətinə 

dörd yanın heyran ola. 

 

   2018  
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            ***  

 

Yaddaşımın ürəyində 

Ölənlərim diri qalıb. 

Çağırılmamış qonaqların 

Tutulmamış yeri qalıb. 

 

Qalıb gedənim, gələnim, 

Dərd verənim, dərd bölənim. 

Məni öldürüb ölənin 

Elə ondan biri qalıb. 

 

Kim baxtından dəli düşüb, 

Kimə vaxtın əli düşüb. 

Qalıb, kim irəli düşüb, 

Ya kim kimdən geri qalıb. 

 

       2018  
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       ***  

 

Gözünün içinəcən 

Yalançıdır bu adam. 

Sözdən söz oğurlayır, 

Talançıdır bu adam. 

 

           2018 

 

 

      ***  

 

İki gözüm var idi, 

Tanrı birini aldı. 

Birindən düşdüsə də, 

Dünya birində qaldı. 

 

         2018  
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       ***  

 

Göy başda oturanın 

Papağıdır, sanırlar. 

Nə qədər qalxalar ha, 

Aşağıdır, sanırlar. 

 

Top-tüfəngli danışır 

Qulbeçələr, hərzələr. 

Cığırlar daş gətirir, 

Baş axtarır zərbələr. 

 

Qafiyələr tündməcaz, 

Söz içindən partlayır. 

Yazan hərf-hərf qıcanır, 

Heca-heca çatlayır. 

 

            2018  
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              QALIR 

 

  Bu pay bölgüsündən mənə  

                  pay düĢməz. 

    Məmməd Araz 

 

Hər nəsə, üzümüz ta üzə düşmür, 

Mələkdi, iblisdi... Göz gözə düşmür. 

«Bu pay bölgüsündən» tək bizə düşmür, 

Gözümüz bölənin əlində qalır. 

 

Kimə mehr salır, kimə rəml atır, 

Kimin ovqatına təzə dəm qatır. 

Kimə tost, kiminə «get dilən» çatır, 

Ömür kreditdə, sələmdə qalır. 

 

Nə baş girləyənik, nə baş aparan, 

Artır cibimizdən şabaş aparan. 

Adını sülh qoyur savaş aparan, 

Özü uydurduğu yalanda qalır. 

 

Təzə ütülənmiş köynək kimiyik, 

Taxın gözünüzə, eynək kimiyik. 

Bu varın yoxunda göynək kimiyik, 

Ömrümüz kağızda, qələmdə qalır. 

 

...Hər nəsə, üzümüz ta üzə düşmür, 

Mələkdi... İblisdi... Göz-gözə düşmür. 

«Bu pay bölgüsündən» tək bizə düşmür, 

Gözümüz bölənin əlində qalır. 

 

     2018  
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     ***  

 

Daha lap ağ edirlər, 

Dərdi bayraq edirlər. 

Elə lağ-lağ edirlər, 

Söz qulağı çəkilmir. 

 

Yoxdu sözə mız qoyan, 

Bir günaha üz qoyan. 

Hər yaraya duz qoyan 

Günahından çəkinmir. 

 

Kim ki söz-söz sökülür, 

Sözə heykəl tökülür. 

Şeir şeirin şəkili 

Olarsa, söz yetimdir. 

 

           2018  
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            ***  

 

Qəlbimdə bir ağırlıq var, 

Çəkib apara bilmirəm. 

Dərd yapışıb üzüm boyu, 

Dartıb qopara bilmirəm. 

 

Mənəm bu tünlükdə azan, 

Özümə sillə, qapazam. 

Bir sevinc nüsxəsi yazan 

Qələm taparam? Bilmirəm. 

 

Nə xəstəyəm, nə həkiməm, 

Neynim, taleyə təhkiməm. 

Bilmirəm, nəçiyəm, kiməm, 

Üz tutum hara, bilmirəm. 

 

         2018  
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            ***  

 

Var mənim gözümdə nəsə, 

Gözüm əvvələ sıxılır. 

Günlər bir-bir mənə gəlir, 

Bir-bir də məndən yıxılır. 

 

Səhər-axşam – var dalınca, 

Var olmadım qartalınca. 

Vətən, məni çal qılınca, 

Sil gözümdən bu yuxunu. 

 

Üz gördüm şöhrət acından, 

Dovğasından, umacından. 

Qopar məni yamacından, 

Qurtar əlimdən yaxanı. 

 

   2018  
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            ***  

 

   Talançı məmurlar bir-bir  

   haqlı cəzalarına çatırlar 

 

A dünyanın «xoşbəxtləri», 

Bədbəxtliyə can atmayın. 

Köz bağlamış yaranızı 

Qaşımayın, qanatmayın. 

 

Gün quruyub yanağında 

Anaların, bacıların. 

Dəbərtməyin bu torpağın 

Ağrıların, acıların. 

 

Dolanın bir-birinizin 

Havasına, hənirinə. 

Nə olar, zəhər qatmayın 

Harınların xəmirinə. 

 

Ağardılıb açılası 

Sirr deyildir el sərvəti. 

Yeyən yeyir, gözü doymur 

Bu tamahın, bu xəlvətin. 

 

Durun, kənardan seyr edin, 

Acından qırılsanız da. 

Haqqınıza can atmayın, 

Damardan sorulsanız da. 
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A dünyanın «xoşbəxtləri», 

Bədbəxtliyə can atmayın. 

Köz bağlamış yaranızı 

Qaşımayın, qanatmayın. 

 

    2018  
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                ÜMĠD 

 

Hərhalda dünyanın axırı deyil, 

Hərhalda bizə də bir pay saxlayar. 

Bəzəyər, düzəyər sevdiklərini, 

Axırı bizə də həmtay saxlayar. 

 

Mən də bu qismətin bir şükürlüsü, 

Bir uğur tənbəli, bir baxt pintisi. 

Çırtlayar ümidim axıra yaxın, 

Mənə hesablanar törtöküntüsü. 

 

       2014  
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      ***  

 

Çəkildi bu suların 

Üzündən göy təbəssüm. 

Dəniz səni sevirmiş, 

Qoy dənizə tələsim. 

 

Sərilim qanad-qanad 

Göy suların səthinə. 

Sular məni oxşasın 

Elə sənin xətrinə. 

 

Əllərini ver mənə, 

Saçlarım şanə gəzir. 

Sevib, oxşamaq üçün 

Sular bəhanə gəzir.  

  

   2018  
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     ***  

 

Daha nə söyləyim, 

nə deyim daha, -  

sözümə də baxmır 

baş-beyin daha. 

Bərələ-bərələ 

qalıb eləcə, – 

səni də göstərmir 

eynəyim daha. 

 

Nəyim var, nəyim yox, -  

bölüm özgəyə, 

dirilim doğmaya, 

ölüm özgəyə. 

İçərim özümə, 

çölüm özgəyə 

göynəyir, göynəyir, 

göynəyir daha. 

 

      2018  
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        ***  

 

Çöhrəmin Ay üzündə 

Ömür şırım-şırımdı. 

Durmuşam aşırımda, 

Hər tərəf uçurumdu. 

Nə gələnlə gəlirəm, 

Nə gedənlə gedirəm; 

Xatirə girdabında 

Elə vargəl edirəm. 

 

Bir içim su deyilmiş, 

Bu dünyanın özülü. 

Cavan yumdum, yumuldu, 

Qoca açdım gözümü. 

İndi kimə and içim, 

Kimə deyim sözümü?! 

Qalan xatirələrdi, 

Yüklənib də gedirəm. 

 

   2018  
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            ***  

 

Evdə çürüyər adam, 

Nə yaxşı iş günü var. 

Bu beş günlük dünyanın 

İşıqlı üç günü var. 

 

Unutmur bir kəsini, -  

Dost, ya düşmən kəsilir. 

Hər yerdə tikəsinin 

Qaçqını, köçkünü var. 

 

Fitnəsindən üz görən, 

Əməli od püskürən, 

Barışdıran, küsdürən 

Aqili, düşkünü var. 

 

   2018  
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         ***  

 

Nə etdim, özüm etdim, 

Seçdim, ən düzün etdim. 

Sevincə təzim etdim, 

Əyildim dərdə kimi. 

2018 



Seçilmiş əsərləri X 
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       ***  

 

Bu zalım uşağının 

Başqa söhbəti yoxmu? 

Min yol qələt eləyir, 

Bir yol tövbəsi yoxmu? 

 

Duman gedir, sis gəlir, 

Yaxşı gedir, pis gəlir. 

Hirs üstündən hirs gəlir, 

Bunun növbəsi yoxmu? 

 

Duyğu-filan – həsəddir, 

Gün-güzəran əsəbdir. 

Söz də bir cür əzabdır, 

Sözün töhfəsi yoxmu?! 

 

   2018  
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34 

 

 

           ***  

 

Əli ətəyindən uzun 

Gəncliyimiz atdı bizi. 

Çıxarıb qul bazarına, 

Heçə-puça satdı bizi. 

 

On apardıq, beş gətirdik, 

Ümidləri boş gətirdik. 

Hərəmiz bir iş götürdük, 

Başımızı qatdı bizim. 

 

Vaxt uyumur, ayıq olur, 

Gah isti, gah soyuq olur. 

Gecə, gündüz sayıq olur, 

Öz ömrümüz yatdı bizi. 

 

      2018  
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          ***  

 

Deməyə bir söz qalmayıb, 

Hamı özündən danışır. 

Təkcə qonşu oğlanları 

Qonşu qızından danışır. 

 

Oda düşüblər əlindən, 

Etmədiyi əməlindən. 

Nə «qılca» incə belindən, 

Nə qaş-gözündən danışır. 

 

Kimi söz açır dilindən, 

Kimisi qaçır dilindən, 

Danışır acı dilindən, 

Şirin sözündən danışır. 

 

   2018  

 

  



Firuzə Məmmədli 
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      ***  

 

Çarəsizliyi 

gözündə qan ağlayan 

bir tifildən yaşını 

soruşdum. 

Əllərinin arxası ilə 

gözlərini silib 

mənə uzatdı –  

yəni: bax, 

özün de. 

 

  2018  
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BU ĠL 

 

Bu il 

neçə ev 

özünü atdı 

gələcəyinin  

17-ci mərtəbəsindən. 

Bəlkə də 

gələcəyin 

20-ci mərtəbəsi 

olacaqdı. 

Bağladı 

20-ci mərtəbəyə 

açılan qapını. 

17-ci mərtəbədən 

yerə baxıb 

yumdu gözlərini 

və atdı özünü 

birinci mərtəbənin 

daş insafına. 

 

   2018 
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         ***  

 

Mənim səsimin içi 

Səssizlikdən boğulur. 

Dörd yanı divar canım 

Ölür, yenə doğulur. 

 

Himə-cimə ölür də, 

Aya-günə ölür də... 

Dönə-dönə ölür də, 

Dönə-dönə doğulur. 

 

Dünyanın düz ilində, 

Ölür söz-söz dilimdə. 

Ölür də öz dinində 

Başqa dinə doğulur. 

 

   2018  
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       ÇĠÇƏK 

 

Yaza aparan çiçək, 

Məni qardan, sazaqdan 

Çəkib qoparan çiçək, 

Üzü marta gedirik. 

Bizdə – o qədər qəzəb, 

Bizdə – o qədər inad; 

Çiynimizdə hər nə var 

Darta-darta gedirik. 

Yaza aparan çiçək, 

Üzü marta gedirik. 

Sən özünücə apar, 

Özümü aparmağa 

Mənim inadım çatar, 

Mənim qəzəbim çatar... 
 

   2018  
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TƏZƏ SABĠRLƏR GƏRƏK 

 

Qanlı həqiqətlərin 

Üstünü açmaq – çətin, 

Saxta üz, saxta sözlə 

Düzgünü açmaq – çətin. 

Əməli-qan çanağı 

Siyasətlər üzdədir. 

Saxta təbəssüm ilə 

Xəyanətlər üzdədir. 

«Xanbacı, ay Xanbacı, 

Çatlayır qəmdən ürək». 

Bu gün dərdimi yazan 

Təzə Sabirlər gərək. 

 

   1991  
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   QAÇANLAR 

 

Qaçanlar hara qaçır? –  

Biri dilindən qaçır, 

Biri dinindən qaçır, 

Biri elindən qaçır... 

Mini birindən qaçır, 

Biri minindən qaçır. 

 

Qaçır eli-obası, 

Qaçır evi – odası. 

Qaçmaq istəməyəni 

Təxribatlar qaçırdır, 

Şəxsi banklar qaçırdır, 

Fəxri adlar qaçırdır... 

 

Sözündən qaçanı var, 

Özündən qaçanı var... 

Dünya, ayıq-sayıq ol: 

Gözündən qaçanı var. 

 

   2000  
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           ***  

 

Dinib-danışammırıq, 

Bir misra uçammırıq, 

Bir heca qaçammırıq 

Bizə qədərlənəndən. 

 

Bənd-bənd dağılır tamlar, 

Söz-söz ölür adamlar. 

Ölür dada çatan da 

Sözə qədərlənəndən. 

 

    2018  
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         ***  

 

Yaxşı günün ömrünü 

Yaman günə behlədim. 

Gedən gündən borc alıb, 

Qalan günə behlədim. 

 

Adın-sanın zinəti 

Deyən, qızıl düymədi. 

Doğru ömrün qiymətin 

Yalan günə behlədim. 

 

   2018  

 

       



Firuzə Məmmədli 
 

 

 

44 

 

 

          GÜNAHKAR 

 

Yerimdə sayıram gör neçə ildir, 

Yerimdən o yana yolum bağlanıb. 

Gözüm gördüyünə inana bilmir, 

Əllərim açılıb, qolum bağlanıb. 

Yuxular görürəm – qaralı, ağlı, 

Səhər gözlərimdə çimirə dönür. 

Yıxanlar haqlıdı, quranlar haqlı, 

Ağrılar qəlbimin siminə dönür. 

Deyən, günahkaram əsrimə görə, 

Deyən, günahkaram söz qandığımdan. 

Haqq deyib ucalan səsimə görə, 

Dərdlinin dərdinə doğrandığımdan 

Deyən, günahkaram... 

Deyən, günahkar. 

              1992 
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     ZAMAN 

 

Canı dişində gəzir 

Ehtiyacın sərt üzü. 

Birinin sevincidir 

Minbirinin dərd üzü. 

Nə yaman dönük imiş 

Bu dünyanın mərd üzü!.. 

 

Yoxdu dastanların da 

Robin Qudu, Zorrosu, 

Tomrisi, Jannası, 

Babəki, Koroğlusu... 

Doğrusunun başına 

Qiymət qoyur oğrusu. 

Yox sorğuluq, suallıq 

Məhkəməlik qorxusu. 

    

                           2018 
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        ***  

 

Haqq sözü haqlamışıq, 

Göz üstdə saxlamışıq. 

Kövrəlib ağlamışıq 

Sözümüz keçməyəndə. 

 

Çökmüşük, kiçilmişik, 

Dözümə biçilmişik. 

Biz səbri keçirmişik 

Özümüz keçməyəndə. 

 

Sayılmadıq, - adladıq, 

Söz qulağın qatladıq. 

Yalana əl atmadıq 

Düzümüz keçməyəndə. 

 

   2018  
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         ***  

 

Daha gözümdən qaçır, 

Yaxşı-yaman... Seçmirəm. 

Məqsədə yüz körpü var, 

Heç birindən keçmirəm. 

 

     2018  

 

 

 

       TƏQAÜDDƏ 

 

Heç bir işim yoxdu daha 

Yeyib yatmaqdan savayı. 

Ömrü gün-gün – kərpic-kərpic 

Söküb atmaqdan savayı. 

 

    2018  
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GƏLĠRƏM MƏN 

 

Ey şeirimin sonsuza 

Uzanan üfüqləri, 

Səninçin yaşayıram, 

Səninçin ölürəm mən. 

Sənə doğru uzanır 

Ömrün ümid əlləri, 

Dərdimi, sevincimi 

Səninlə bölürəm mən. 

 

İnanmıram bu gediş 

Öz yoluna qayıda. 

Qəlbimin, ovqatımın 

Söz yoluna qayıda. 

Qayıda, qayıtmayan 

İllərimi qaytara, 

Sözə, sənətə vurğun 

Günlərimi qaytara. 

 

Harda dəydim qəlbinə, 

Harda əydim qəddini 

Sözə nikahladığım 

İmkanımın, həddimin?! 

Niyə aşa bilmirəm 

Ayrılıq sərhəddini? 

Ey şerimin sonsuza 

Uzanan üfüqləri, 

Hara üz tuturamsa, 

Düz sənə gəlirəm mən, 

Səninçin yaşayıram, 

Səninçin ölürəm mən. 
2018 
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      ***  

 

Şerin çətin yolunda 

Sizə uğur dilədim. 

Özümə də bir şülək 

Hamar cığır dilədim. 

 

Daha yol çətinliyi 

Mənlik deyil, bilirsiz. 

Mən bilən keçib gedər, 

Siz çox şeyi bilirsiz: 

 

Utanc libaslarını 

Çıxarıb tullayırlar. 

Ən dibdəki çirkabı 

Yuxarı tullayırlar. 

 

Kimsə adam sayılmır, -  

İndi təzə dəb düşüb. 

Hardansa zibilliyə 

Bir qırıq ədəb düşüb... 

 

           2018  
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       SÖZÜMƏ ÇÖKDÜM 

 

Bu gün də çıxmadım evdən eşiyə, 

Bu gün də özümü dustaq elədim. 

Örtdüm pəncərəni, örtdüm qapını, 

İşığı gözümə yasaq elədim. 

 

Həqiqət hardasa cançəkişində, 

Yalandan-yalana adladım bu gün. 

Dünyanı seyr etdim efir məkanda, 

Darıxdım, ürəyim çatladı bu gün. 

 

Tavanı başımda tac imiş demə 

Tutduğum bu yastı-yapalaq evin. 

Hər günü, hər anı bac imiş demə 

Ömrümə-günümə şapalaq evin. 

 

İçərim kül oldu gül yanğısında, 

Əyilməz, bükülməz dizimə çökdüm. 

Qaldım öz-özümlə çöl yanğısında, 

Əridim, şerimə, sözümə çökdüm. 

 

       2018  
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      ***  

 

Dözüm bezib içimdə, 

Özüm tozun içində, 

Lap bir qozun içində 

Yaşamaq əzab deyil. 

 

Əzab odur, söz küsə, 

Əyri dura, düz küsə. 

Ürək doya, göz küsə, 

Gəzəsən veyil-veyil. 

 

   2018  

 

   



Firuzə Məmmədli 
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             ***  

 

Deyən bir az yüngülləşdim, 

Çəkim atıb-tutdu məni. 

Dərdin qulağı çəkildi, 

Kədər-qəm unutdu məni. 

 

Bəxtin əlini sıxmadım, 

Vaxtın üzünə çıxmadım. 

Öz-özümdən, darıxmadım, 

Şükranlığım uddu məni. 

 

Bir quruca canam daha, 

Qarıyıb ad-sanım daha. 

Kimim var ki, anım daha, -  

Dörd tərəfim atdı məni. 

         

2018 
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               ***  

 

Neçə sözümdən yıxıldım, 

Dözdüm, dözümdən yıxıldım. 

Yüz yol özümdən yıxıldım, 

Bir yol qaldıran olmadı. 

 

Məni elə bu yaşda da 

Ömür-gün döydü, daşladı. 

Hər şey təzədən başladı, 

Əndəza, filan olmadı. 

 

    2016  
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         ***  

 

Qocalığın pir yolu var, 

Kar yolu var, kor yolu var. 

Cənnət sevdasına düşən, 

Cənnətin də gor yolu var. 

 

      2018  
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       ***  

 

Deyən gözümdən düşüb 

Söz daha, şeir daha. 

Nə yazıram, söz mənə 

Ağzını əyir daha. 

 

Vara, yoxa şahidəm, 

Söz hücrəmdə zahidəm. 

Qələmim ilahidən 

Aman diləyir daha. 

 

         2018 
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         ***  

 

Başım yamanca qarışdı, 

Öz-özümdən qaçdım elə. 

Bir fikrin sirrin açınca 

Min birinə daşdım elə. 

 

Dərd mənlə şahmat oynadı, 

Fil diz çökdü, at oynadı. 

Canımda bir çat oynadı, 

Sağa-sola çaşdım elə. 

 

Mən adda hədəfə döndüm, 

İnciyə, sədəfə döndüm. 

Düyünə, kələfə döndüm, 

Özümə dolaşdım elə. 

     

   2018  
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        ***  

 

Getdin, pir dedikləri də 

Sənə bir kömək etmədi. 

Molla mısmırığın tökdü, 

Ocaq, pir kömək etmədi. 

 

Bir eldən, soydan enmişdin, 

Mağardan, toydan enmişdin. 

Bir parça göydən enmişdin, 

Qayıt, yer kömək etmədi. 

 

Gör baxtını açdı kimlər, 

Sərhəddini aşdı kimlər. 

Kəndirini eşdi kimlər, 

Kimlər gör kömək etmədi. 

 

      2018  
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                    ***  

 

Azdı, çoxdu... Tanrı bölür qisməti, 

Nə olsun ki, öz haqqımı gec aldım. 

Əyilmədim, üzülmədim, itmədim, 

İçimdəki ucalıqdan güc aldım. 

 

     2018  
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      ***  

 

Əfsus nağıllar üçün 

Ürəyim əsmir daha. 

Xəyallar addımbaşı 

Yolumu kəsmir daha. 

 

Yox bu hissi soyudan, 

Qövr edirəm hovundan. 

Məni çəkən, ovudan 

Bir qərib səsdir daha. 

 

Sevdalar keçdi getdi, 

Ömür-gün... Gecdi, getdi. 

Sevgidi... Eşqdi... getdi, -  

Həvəsdi, bəsdi daha. 

 

     2016  
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                  ***  

 

Döyüldü əlinlə bahar qapısı, 

Qaçıb gəlişinə açan olmadı. 

Lakeyli, mundirli şəhər qapısı 

Bağlı mətləblərə açar olmadı. 

 

          2014  
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            ***  

 

Mənim düşüncələrim 

Daha uzaq gedəmmir. 

Mən keçən keçidləri 

Bir yalquzaq keçəmmir. 

 

   2014  

 

 
 

       ***  

 

Söz, sənət düzgüsündə 

Zaman gəldi-gedərdi. 

Nalə, sızıltı, fəryad 

Vaxt önündə hədərdi. 

 

   2016  
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                 ***  

 

Çaşıb əlimizdən çıxa bilmişik, 

Üzümüz suyunu quruda bilib. 

Kiməsə dörd gözlə baxa bilmişik, 

Kimsə gözümüzü yorulda bilib. 

 

      2014  
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    ***  

 

Oy, saat doqquzdu ki... 

Hər tərəf bumbuzdu ki... 

Vaxt bizi durquzdu ki, 

Ömrünü bizdə saysın. 

 

   2015  

 

  

     ***  

 

Bir elə sənət deyil, – 

Şair söz ölüsüdü. 

Yerdən qaldıranı yox, 

Özü öz ölüsüdü. 

 

   2017  
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       ***  

 

Mən belə deməmişdim, -  

Dayazlıqlar dərinmiş. 

Dənizlər gəmilərin, 

Gəmilər lövbərinmiş. 

O nə bağçadır elə, –  

Çiçəkləri dərilmiş! 

Allah, daha seçilmir 

Daş hansı, çiçək hansı. 

Qarışqa fildən nəhəng, 

Quş hansı, milçək hansı. 

Bir adamın içindən 

Min göz bərəlib baxır. 

Bir ixtiyar əlində 

Sağlam yaralı baxır. 

Yaxın düşmək də olmur, 

Durub aralı baxır. 

Burda yalan hansıdır, 

Burada gerçək hansı? 

 

    2018  
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      ***  

 

Girib feyzbuklara, 

Quru yaşla oynayır. 

Biri ayaqlarıyla, 

Biri başla oynayır. 

 

Oyun gedir dünyada, 

Oynayan, oynadan kim. 

Bir Allah bilir burda 

Qoyun kimdi, adam kim. 

 

      2018  
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                ***  

 

Oturmuşam gözü-könlü tox daha, 

Deyən başqa dərd-sərim yox daha. 

Öz xətrimə dəyəmmirəm çox daha, 

Çalışıram, öz-özümü bəyənəm. 

 

Kəsilibdir qiylü qalın ayağı, 

Daha həyat görünmür də bayağı. 

Dikəlirəm, son onillik – dayağım, 

Rəml atıram haqqa şükür deyənə. 

 

        2015 
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SONRADAN ANLADILAR 

 

Haçan bir tədbirim oldusa, məxsusi olaraq 

hazırlanmış qadın komandasının 

hücumuna məruz qaldım. 

 

Məni hərif yerinə 

Qoyub çox danladılar. 

Hərif olmadığımı 

Sonradan anladılar. 

 

Yeri düşdü-düşmədi, 

Boğazıma çökdülər. 

Günah tərəzisində 

Savabımı çəkdilər. 

 

Məni hərə bir üzdə 

Görməyi şərəf bildi. 

Şər atını üstümə 

Sürməyi şərəf bildi. 

 

Çəkilmədi cilovu 

Bu xamlamış ilxının. 

Ağa təpiyi altda 

Qulamlamış ilxının. 

 

Verdi ağız-ağıza 

Qul təpərli neçələr. 

Xoruzlandı beçələr, 

Banladı qulbeçələr. 
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Banladılar o ki var, 

O ki var, danladılar. 

Qulbeçə olduqların 

Sonradan anladılar. 

    

       2018 
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          *** 

 

Yağışından-yağmurundan 

Bu göy üzümə qurudu. 

Yağdı birinin xətrinə, 

Qarsdı, yüzünə qurudu. 

 

Neyləmişdi görən yüzü, 

Gedib sevdi hürən üzü. 

Qapısından girən üzün 

Gülən gözünə qurudu. 

 

Nə gəldi görən ağlına, 

Qarsdı ağrına-ağrına. 

Bulud astarı oğluna, 

Üzü qızına qurudu. 

 

   2018  
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         ***  

 

Açın gözlərinizi, 

Dünya qapanıb mənə. 

Ha döyürəm, döyürəm, 

Açmır qapını mənə. 

 

   2014 
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                       NOHƏ 

 

Gedişin qəlbimizə vurdu elə yara, bacı, 

Naləmiz sığışmayır nə göyə, nə yerə, bacı. 

  

Aradıq düz dünyanı, - loğman ola, təbib ola, 

Dərdinə dərman üçün tapılmadı çarə, bacı. 

 

Çəkdi əcəl əlini çöhrənin gül haləsinə, 

Bir nicat tapammadıq, qaldıq üzü qarə, bacı. 

 

Nə yatırsan, ey zalım, şil-küt edib dərdin bizi, 

Qayıt bircə anlığa, yan da bu məlala, bacı. 

 

Qara torpaq ki, səni aldı soyuq ağuşuna, 

Firuzə «pirim» deyər sən yatan məzara, bacı. 

                                                                                                  

                                                          2008 
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         ***  

 

Daim səni aldadır 

İçindəki şübhələr. 

Doğrulursa, bal dadır 

Həlli çətin şübhələr. 

 

   2014  
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                      ***  

 

Elə düşünməyin, susmaq razılıq, 

Elə düşünməyin, qorxudu susmaq. 

Nifrətin bəxtinə susmaq yazılıb, 

Nifrətin cavabsız oxudu susmaq. 

 

     2009 

 

    



Firuzə Məmmədli 
 

 

 

74 

  

 

     *** 

 

Baxışını min yerə, 

Milyon yerə yozmuşam. 

Dodağının ucunda 

İstehzaya dözmüşəm. 

Sən əl uzatdığından 

Mən əlimi üzmüşəm. 

Demə, niyə belədir? 

Bəs necə olmalıydı, -  

O bəxt ki məndə vardı, 

Beləcə olmalıydı. 

 

   2001 
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             ***  

 

Əslində nə baş verib ki!.. 

Bir azca dərdlər 

çoxalıb, 

bir azca da 

dərd çəkənlər. 

Artıb gözdən qıl çəkənlər, 

açıq gözə mil çəkənlər. 

Qapı-qapı sirr çəkənlər  

artıb bir az... 

Söz içindən söz çəkənlər 

artıb bir az. 

Əslində nə baş verib ki!.. 

 

   2009 
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     XATĠRƏ 
 

  18 yaşındakı Mənə 

 

Ürəyimin payızı 

mənə doğru saralır. 

Gözlərimin nəmində 

ümidsizlik yer alır. 

Dinmirəm, danışmıram, 

sözüm-sovum yaralı. 

 

Hara baş alıb qaçdı 

Al-əlvanı ömrümün?! 

Zamanın boz üzündə 

Mənə vaxtmı görünür?! 
 

       ***  
 

O qız vaxtın özüydü, 

Haqqa yaxın üzüydü. 

Yetişdirdim o qızı 

On səkkizindən bəri. 

Atdım ayaqlarına 

Ömrümdəki illəri. 

Gah dilinə güc verdim, 

Gah əlinə güc verdim. 

Əli qələm tutandan 

Sözlərinə güc verdim. 

Bir özü, bir Allahı... 

Nələr çəkdi sirr deyil, 

Hansını deyim axı?! 

İki deyil, bir deyil... 

    2014 
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    ***  

 

Qələm susur, deyən yenə göz dəyib, 

Bəlkə ona söz toxunub, söz dəyib. 

Dədə-baba min eşidib, yüz deyib, 

Dediyində qədir-qiymət olubdur. 

 

Susur, sussun o gözlərdən uzaqda, 

Dayçalardan, öküzlərdən uzaqda. 

Dədə sözü ön sözlərdən uzaqda 

Öz adına özü zinət olubdur. 

 

    2013  
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                ***  

 

Mən səninçin qupquruyam, 

sənə çatdırası 

bircə sözüm yox. 

Mən sənə doğru quruyan 

bulağam, 

açılı gözüm yox. 

Mən səndən doymuş 

dözüməm. 

Mən sənin üçün 

Özüməm;  

Sən olmaq iddiam ölü. 

Qapanmış cümləyəm sənə, 

hə kəlməsi – «yox». 

sıyrılmış qılıncam sənə, – 

həmləsi – «yox»... 

 

     2006 
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    HAÇANSA 

 

Mənim də əziz olan 

vaxtım olub haçansa. 

Ata-ana yanında 

baxtım olub haçansa. 

Qızıldan olmasa da, 

taxtım olub haçansa. 

Haqqım olub çığıram 

taleyin qulağına, -  

Yatma, ey dili-qafil, 

oyan vaxtın hökmünə, 

oyan baxtın ağına... 

Mənim də əziz olan 

vaxtım olub haçansa. 

Tanrının mizanında 

haqqın olub haçansa... 

 

   2018 
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                ***  

 

Baxıram, sağımdan-solumdan gedir, 

Qoluna girdiyim qolumdan gedir. 

Gedən var, çəkilib yolumdan gedir, 

Tanışdan, bilişdən boşalır dünyam. 

 

     2014 
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          YALAN 

 

«Açılıb» bəxtin qapısı, 

Fərəhdən uçmağım gəlir. 

Elə mehriban olmuşam, 

Dünyanı qucmağım gəlir. 

 

Nə var dərdi, nə mülk dərdi... 

Tulladım bu çürük dərdi. 

Bu üzüboz sürtük dərdin 

Əlindən qaçmağım gəlir. 

 

Ümid mənə göz elədi, 

Nə yapdımsa, söz elədi. 

Vaxt ömrümü çözələdi, -  

Əlində başmağım gəlir. 

 

   2017  
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        ***  

 

Xırda bir təsəlli boyu 

Özümdə qala bilmədim. 

Xırda oyunlar əlindən 

Özümü ala bilmədim. 

 

Cəllad oldu sərt əməllər, 

Hər addımı şərt əməllər. 

Sevincimdən dərd əmənlər 

Məndən azala bilmədi. 

 

       2016 
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     ***  

 

Heç kiprik də deyil, 

Heç qaş da deyil, 

Gözümün içində 

kölgədi ömrüm. 

 

İlləti nə başda, 

Nə yaşda deyil, 

Cığırdı, küçədi,  

Bölgədi ömrüm. 

 

  2018 
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           ***  

 

Baş-başa verib yenə 

Sevgi duracaqları. 

Pıçıldaşır duyğular 

Yaxın olacaqları. 

Çiçəkləyib əlləri, -  

Oğlan qıza gül verir. 

Çapıb keçən zaman da –  

Cavanlara yol verir. 

 

      2014 
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             YAXġI OLAR 

 

Yaxşı olar, danışmayaq, dinməyək, 

Yol üstdəyik, cin atına minməyək. 

Vurulsaq da, qırılsaq da, sınmayaq, 

Ayaq üstdə basdırılaq öləndə. 

 

Cığırımız açılıbdı öncədən, 

Bəxt gəzirik künc-bucaqda, döngədə. 

Kim olacaq bu talanı səngidən? – 

Bizə qaçır ağladan da, gülən də. 

 

Əl sıxmırıq, yumruqlanıb ovcumuz, 

Bəxt işidir, ov olubdu ovçumuz. 

Yolda qalıb, gəlib çıxmır elçimiz, 

Baş girləyir dava-dərman bilən də. 

 

Zaman bizik, məkan bizik, imkan biz, 

Hər gün bir az çiçək bizik, tikan biz. 

Dünyadı da... Quran bizik, sökən biz, 

Bizim deyil əlimizdən gələn də. 

 

     2018  
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              GƏZĠRLƏR 

 

Niyə belə cəncəl oldu adamlar? –  

Bıçaq oldu, çəngəl oldu adamlar. 

Bir-birinə əngəl oldu adamlar, 

Yüklənməyə çiyin, oyluq gəzirlər. 

 

Yalmananı torba salır boynuna, 

Nə verirsən, ver, dürtəcək qoynuna. 

Dikbaşının gəlin, baxın oynuna, 

Fürsət düşsə, əmr, buyruq gəzirlər. 

 

Əllərindən hər nə gəlir, edirlər, 

Bir az aqil, bir az dəli edirlər. 

Hürkə-hürkə, səksəkəli edirlər, 

Sığınmağa qanad-quyruq gəzirlər. 

 

         2018 
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                  OLSUN 

 

Söz vermişəm, ta baxmaram üzünə, 

Yaşım, qurum ürəyimdə dağ olsun! 

Yaza çıxım, yaya çıxım, payızım 

Qış ömrünün qucağında sağ olsun. 

 

Solub getdim tikanından gülünə, 

Yandım, bişdim alovundan külünə. 

Aldanmaram bir də şirin dilinə, 

Qoy qayıtsın, qoy üzümə ağ olsun. 

 

Yarı canın yarımcanı mən adda, 

Səfər olmaz axı sınıq qanadla. 

Dağ dağ ola, dözəmməz mən inadda 

Bir ağrını didişdirən çağ olsun. 

 

         2010 
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            DARIXMA 

 

Yavaş-yavaş unut olub-keçəni, 

Yavaş-yavaş gəl özünə, darıxma. 

Çək üzünə həqiqətin bir üzün, 

Bir yalanın min üzünə darıxma. 

 

İçərində innən belə gül açmaz, 

Çiçəkləməz innən belə ömür-gün. 

Lal sevdalar ölüb gedər, dil açmaz, 

Susub durar, sükut dinər səninçin. 
 

         2017 
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              AXI 

 

Nə yaman durmusan canın qəsdinə, 

Dönəmin, saatın, anın qəsdinə. 

Yurdunda tökülən qanın qəsdinə 

Duranlar az deyil, bilirsən axı. 

 

Elə sarsılırsan, canında qorxu, 

Dönür bir vəhşiyə yanında qorxu. 

Ürəyin yerinə yananda qorxu 

İçində ölürsən, dirisən axı. 

 

Bax, bizim tərəfdən gün çıxır yenə, 

Gördüyün yuxular çin çıxır yenə. 

Sehirli çıraqdan cin çıxır yenə, 

Sən də söz sehrinin pirisən, axı. 

 

Ömrün sazağında üşüsən, nə qəm?! – 

Haqqın bayraqdarı kişisən, nə qəm?! 

Onundan irəli düşmüsən, nə qəm?! 

Yenə də beşindən gerisən, axı. 

 

          2018  
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            ***  

 

Bir ümidin yollarında 

Ömrümün izi göynəyir. 

Dualara diz çökməkdən 

Səbrimin dizi göynəyir. 

 

   2018  

    



Seçilmiş əsərləri X 
 

 91 

 

 

               ***  

 

Mehrim-məhəbbətim olub, 

İndi yetmək çətin olub. 

Elə cəmiyyətin olub,  

Elə məndən qaçıb fələk. 

 

Nə var imiş, nə yox imiş, 

Acgözləri yoluq imiş. 

Yeyənləri nə çox imiş, -  

Yenə süfrə açıb fələk. 

 

Kimə-sığal, kimə-təpik, 

Kimə-boğma, kimə – çəpik. 

Yığdığından bircə qəpik 

Keçməyəni seçib fələk. 

 

   2018 
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           ***  

 

Şeirdən üz döndərmişəm, 

O mənə heç nə vermədi. 

Nə aldısa, məndən aldı, 

Çəkdi dişinə, vermədi. 

 

Atdı, tutdu, asdı, kəsdi, 

Bir deyən olmadı, bəsdi. 

Yadların üstündə əsdi, 

Mənə öz xoşuna vermədi. 

 

Bəlkə gənclik həvəsiydi, 

Var-dövlətdən... dəvəsiydi. 

Nə verdisə, əvəz idi, 

Müftə bir xışma vermədi. 

 

     2018 
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     SONUNCU 

 

Sonuncu şerimi də 

Yazmadım, cırıb atdım. 

Şerin də taleyi var, -  

Sonuncu görüb atdım. 

Ayağımın altından 

Sonuncu yeri atdım, 

Nə yerdəyəm, nə göydə, 

Hardayam, deyəmmərəm... 

Sizdən necə gizləyim; 

Yazıram, bəyənmirəm... 

 

   2017 
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           SÖZDƏDĠR 

 

Diləklərim dərd-sərimə əsirdi, 

Duyğuların günü-ayı qısırdı. 

Dünənlərim, bugünlərim qüsurdu, 

Kölgəlidir sabahımın gözləri. 

 

Yazım, pozum... Nə faydası... Nə fərqi!.. 

İşim-gücüm vaxt gözündə hədərdi. 

İtiyimdən qazansaydım, nə dərdim! 

Bilirəm ki, məni uğur gözləmir. 

 

Yazmıramsa, yazmadığım pozulmaz, 

Hara baxsam, gün-dirilik – dözülməz. 

Allah, əlim ətəyindən üzülməz, 

Mənim baxtım sən göndərən sözdədir. 

 

     2016 
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               DĠLĠNDƏN 

 

Yenə işdən-gücdən avara qaldın, 

Döndü sözün üzü divara, qaldın. 

Qısır duyğulara yalvara qaldın, 

Qopara bilmədin kəlmə dilindən. 

 

Hardan biləydin ki, kimdəndi zərbə, 

Bəlkə qısqanclıqdan, kindəndi zərbə. 

Falçıdan, cindardan, cindəndi zərbə, -  

Verirsən söz adda cərimə dilindən. 

 

Qançır əzabların üzü boz daha, 

Otur bu günü də bəxtə yoz daha. 

Ümid qapısına dikmə göz daha, 

Əlindən gedənlər gəlməz dilindən. 

                                      

                                             2015  
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           YALAN GÜN 

 

Gözünə kül üfürdüyüm dərdlərin 

Biri məndən üz döndərib getmədi. 

Elə məni bildi, Allah, həmdəmi, 

Aşıb mən tək bir səngəri, getmədi. 

 

Heç-puç oldu əməllərim əlində, 

Yaşa doldu taleyimin sərt üzü. 

Yazıqlaşdı qələm mənim əlimdə, 

Əzablardan yaxa cırdı dərd özü. 

 

Vaxt əlində saxta gördüm ömrümü, 

Mən üzümü dünənimə çevirdim. 

Ayaqlayıb keçdim səbri, dözümü, 

Öz-özümün düşməninə çevrildim. 

 

Atdı, tutdu... döydü məni dər-divar, 

Ha çırpındım, dərdə qalan kim idi?! 

Cırıb atdım, kağız-kuğuz... hər nə var... 

Düz demədim... 

O gün yalan gün idi. 

 

          2018  
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       ***  

 

Üçdən beşdən şeş atıb, 

Beşə düşən oldumu? 

Sən vurdun, mən yıxıldım, 

Başa düşən oldumu? 

 

Elə çalıb-çapdılar, 

İtirdiksə, tapdılar. 

Möhürləndi qapılar, 

İşə düşən oldumu?! 

 

        1992 
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YAZ DÜġÜNCƏLƏRĠ 

 

Ay dünənki buludlar, 

Harda gecələmişdiz? 

Yaşıl akasiyalar 

Ulduzlara göz idi. 

Uca çinarların da 

Zirvəsi sizsiz idi. 

Süd gölüydü çöl-bayır, 

Böcəklər yuxuluydu. 

Ay çimirdi dənizdə, 

Dünya yaz qoxuluydu. 

Qızılgül ləçəyində 

Uyuyurdu bir böcək. 

Bülbüllər yatammırdı, 

Qumrular – bağrıçərək... 

Ay dünənki buludlar, 

Leysan cəngi buludlar, 

Əlçim-əlçim buludlar, 

Çəngə-çəngə buludlar, 

Harda gecələmişdiz?.. 

 

   2011 
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              ƏLVĠDA 

 

Keçə bilmədiyim a yaz sevdası, 

Ömrümün, günümün bəyaz sevdası, 

Dərin əzabların dayaz sevdası, 

Əlvida! 

 

Sənə qovuşmağa əlim çatmadı, 

Ucaltdım səsimi, naləm çatmadı. 

Dərdini yazmağa qələm çatmadı, 

Əlvida! 

 

Ürəyim içində – yerin boş daha, 

Durmuşam, qamətim qəmə tuş daha. 

Sənə ad da tapdım; «qara daş» daha. 

Əlvida! 

 

Məni xatırlama, mən yoxam artıq, 

Nisgilim, əzabım, möhnətim artıb. 

Qayıtdım bu yoldan, bir addım atıb, 

Əlvida! 

 

Dərdin gözlərimə çöküb, nə yaxşı! 

Əlini üzümə çəkib, nə yaxşı! 

Elə çiynimdədir yükün, nə yaxşı! 

Əlvida! 

 

Tale də... 

Bir qara dəftərdi, yazıb, 

Mənə müjdə kimi göndərdi, yazıb. 

Bəs kimə oxuyum bu dərdi yazıb?! 

Əlvida! 
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Yaşa, a qəmində boğulan ömür, 

Ölüb, dönə-dönə doğulan ömür. 

Sən, a boğazıma yığılan ömür, 

Əlvida! 

Əlvida! 

Əlvida! 

   

                     2004 
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           QISQANCLIQ 

 

Həsrət məni yaxaladı, yaxın gəl, 

Çalxaladı güman, şübhə, ar məni. 

Kimə baxıb? –  

Gözlərinə baxım, gəl, 

Bu duyğudan, bu əzabdan dər məni. 

 

Əllərindən görüşümü yudunmu? 

Daradınmı sığalımı saçından? 

Yuxuların haçan çəkdi adımı? –  

Görüşəndə, ya sözündən qaçanda? 

 

Suallarım baş apardı deyəsən, 

Mən də belə bir dəliyəm, bağışla. 

Gözlərimi yaş apardı, deyəsən, 

Deyən bir az gülməliyəm, bağışla. 

 

Yox e... sənin gözlərində – yad baxış, 

Ürəyində gəzsəm, kimi taparam? 

Sözlərindən mənə təzə ad baxır, 

Kimdir axı məndə tufan qoparan? 

 

Ay gözümün görüşündə məst olan, 

Səni e... Allah sevgisi tək qazandım. 

Məndən uzaq, sən Allah, az gəz, dolan, 

Qoyma günüm ilə dönüb, uzansın. 

 

Sən olmuşam duyğuların selində, 

Sına məni, qoru məni, duy məni. 

Ürəyinin bircə çınqı yerində 

Bir hücrə tap, qapısında qoy məni. 2004 
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AYILA BĠLƏRƏM DƏRD ÖLÜMÜNDƏN 

 

Hər səhər yuxudan qalxıram halsız, 

Günəşin üzündə pərdə görürəm. 

İnkiri-minkiri sorğu-sualsız 

Durub gözlədiyi yerdə görürəm. 

 

Aldığı zərbədən ömür qan qusur, 

Rahatlıq bir sıxma duz qəhətində. 

Məni bir şərə-şur qovğadan qusur 

Fikir qəhəti də, söz qəhəti də. 

 

Gözümü silirəm, gözəllik hanı? –  

Məni gülən görə, rənglər ağlayır. 

Odur, bir ahıllıq – dişində canı, 

Gedir, yerişində yolu ağrıyır. 

 

Xəyanət darına çəkilib dünya, 

Dostlar, tanışlar da... Üzü ağ olsun. 

Sən, ey zirvələrdən tökülü dünya, 

İşin ucaları alçatmaq olsun. 

 

Sənin puçluğunda, yalanlığında 

Beş günlük, on günlük ümid payım var. 

Ömrü başa vurdum qaranlığında, 

Bağışla, boynumda haqq-sayın var. 

 

Qəlbimə girmişdin bir yuxu yolla, 

Səni gözlərimdən sıxıram daha. 

Əlimdən nə gəlir, mən də bu yolla 

Boynumda borcundan çıxıram daha. 
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Yığıb qablaşdırdım nə ki dərdin var, 

Çiyinlər qaldırmaz bu yüklə məni. 

Gedirəm, səninlə amma şərtim var, 

Məzara yüz yerdən hörüklə məni. 

 

Ayıla bilərəm dərd ölümündən, 

Boylanmaq istərəm sonrakı sənə. 

Təzədən ölərəm hər ölümünlə, 

Ölümüm yas tutar sondakı sənə. 

 

Aparıb gedirəm dərdini, dünya, 

Hər tinbaşı pusur itki bu ömrü. 

Vaxtdır, endir daha pərdəni, dünya, 

Daha tamaşası bitdi bu ömrün. 

 

    2006 
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         GÖRÜġ 

 

Rastlaşdıq – diksindik, 

baxdıq – dolaşdıq, 

Hər gözdə yüz ilin savaşı vardı... 

Mənim baxışımda bir udum acıq, 

Sənin baxışının təlaşı vardı. 

 

Duymazsan, soruşma sən əbəs yerə, –  

Nədir gözlərimdə bu düşmənçilik. 

Məndə – o günlərdən acı xatirə, 

Səndəsə – bir dərin peşimançılıq. 

 

Mən – itən ömrümün intiqamında, 

Sən – ötən səhvinin yalvarışında. 

Mənim məsumluğum – sənin yanında, 

Mənim ilk baharım – sənin qışında. 

 

Yox, nə acıqlanar, nə saxlaram kin; 

Vermərəm qəlbimdə sənə yer daha. 

Sən də yoxluğunu qoru mənimçün, 

İnanma – görəsən məni bir daha. 

 

Yoxsan, yoxa çıxdın öz varlığında, 

Bir duyum yoxluq var məhəbbətimdə. 

Varsan duyğuların bezarlığında, 

Varsan buza dönmüş hərarətimdə. 

      

                                               1970 
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      DEYĠL DAHA 

 

Çıxım gedim bu dünyadan, 

Dünya mənim deyil daha. 

Nəyim vardı, atım gedim, 

Guya mənim deyil daha. 

 

Hardan-hara güman qapım, 

Bulud minib, duman çapım. 

Dağ adlayıb, ümman çapım, 

Həya mənim deyil daha. 

 

Dörd tərəfim bazar açıb, 

Sevəmmədim «qara qoçu». 

Sürünüb təkəlli qaçım, 

Ayaq mənim deyil daha. 

 

     2004 
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             ***  

 

Yoxmudur sahili iztirabların? – 

Çıxım o sahilə, axtarım səni. 

Ya bir duyğuya dön, sinəmi yarım, 

Köksümün içində aparım səni. 

 

         1968 
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                 ÜZDƏ 

 

Fikirlər beynimi didir, dağıdır, 

Deyən Yer də, Göy də mənə yağıdır. 

Ömrüm-ömür deyil, dərd ayağıdır, 

Gözünü qan tutan meydanlar – üzdə. 

 

Fitnələr, fellər cin atındadır, 

Köhnə ədavətlər kin atındadır. 

Qanunlar ədalət ovqatındadır, 

Mələklər görünmür, şeytanlar üzdə. 

 

Çatılıb qol-qola, yollar – ayaqda, 

Yumruqlar oyaqdı, andlar oyaqdı. 

Görünən nə varsa, oyunsayaqdı, 

Bəxşişlər gizlində, edamlar – üzdə. 

 

           2019 
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             SƏNGĠSĠN 

 

Bu hiddətin, bu qəzəbin adı yox, 

Qırır çatır, doğması yox, yadı yox. 

Öz-özünə söndürülən odu yox, 

Hara yazaq, kimə yazaq? Səngisin. 

 

Öz əlidir bağlayan da, açan da, 

Keyfi durdu, adam yeyir acanda. 

Yüz görsək də, bir sayırıq haçandı, 

Şəri bizdən olsun uzaq, səngisin. 

 

Atamızın, anamızın borcuyuq, 

Ümidlərin qapısında qorçuyuq. 

Öz yurdundan qaçaq düşən yolçuyuq, 

Kimdə qalaq, kimə azaq, səngisin?! 

 

Səngiyərmi iddialar, xətalar, 

Xan, bəy olub o dünənki gədalar. 

Sual üstdən sual olur nidalar... 

Özümüzə qəbir qazaq, səngisin?!. 

 

          2019 
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            ***  

 

Oturanda dura bilmir, 

Duranda otura bilmir. 

Bir sözü ötürə bilmir, 

Sözdən söz çəkən adamlar. 

   

        2019  
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ÇIXIM GEDĠM 

 

Çıxım gedim, -  

içimdəki içimdə. 

Çıxım gedim, -  

durnaların köçündə. 

Doğulammaz 

bir daha mən biçimdə 

Bu dünyanın 

gələcəyi, keçmişi. 

 

Nə keçmişəm, nə gələcək 

mən daha 

Öz-özümdən durum bir az  

gen daha. 

Mən olmuşam heçə-puça  

tən daha, 

Mən olmuşam ümidlərin 

küsmüşü. 

 

   2019 
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SMOLNIDA  

BĠR GECƏ 

 

  (Poema) 

 

Sıxılmış hava kimi 

sıxılmışdı inqilab. 

əsəblərə, 

əzələlərə, 

vətərlərə 

yığılmışdı inqilab. 

Hər kəsin varlığında 

yaşayırdı, gəzirdi, 

hər yerdə görünürdü, 

hər yerə tələsirdi. 

Piter fəhlə sinfinin 

qaynayan qanı idi. 

Smolnı inqilabın 

örtülü qazanıydı. 

Bir yuxu yazılmışdı 

illərin ünvanına, 

bir qorxu asılmışdı 

şəhərin başı üstdən, – 

bu yuxunun 

həqiqət olmaq qorxusu. 

Çəkilmişdi 

payız səmasına 

rus burjuaziyasının 

yuxusu. 

Bu qorxuya 

pensne arxasından 

qorxa-qorxa baxan da vardı, 
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bərələ qalan da. 

Bu qorxunu 

köhnə çaxırla, 

quru balıqla tıxan da vardı, 

zarafata salan da. 

Bu qorxu pərdəsinin 

ipini kim çəkəcək, 

pərdəni kim salacaq? 

Dünyanın milyon illik 

tamaşası qurtara –  

işgəncəsi qurtara, 

əyləncəsi qurtara.... 

Payızın ortaları... 

Dumanlıydı təbiət, 

dumanlıydı baxışlar, 

dumanlıydı həqiqət. 

Bu dumanı yavaşca 

yığışdırmaq gərəkdi. 

Bu tilsimi yavaşca 

çəkib qırmaq gərəkdi. 

Bu qorxunu, yuxunu 

xaos sanan da vardı, 

pafos sanan da vardı. 

Bu «xaos»dan, «pafos»dan 

kimi alqış umurdu, 

kimi çıxış umurdu. 

Kilsə xilas yolunu 

göndərirdi davaya, 

nazirlərsə 

Leninin qətlində  

arayırdı. 

Piter fəhlə sinfinin 
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həqiqəti arayan 

səsiydi, 

harayıydı... 

Hamı nəsə gözləyir, 

nəyəsə tələsirdi. 

Peterburqun səması, 

Peterburqun torpağı, 

suyu,  

odu, çörəyi 

inqilab nəfəsliydi. 

Gözlənirdi, 

gözləmək 

zamanın dəbi idi. 

Bu dəbdə, 

bu ritmdə 

döyünürdü ürəklər, 

döyünürdü sahillər, –  

Nevanın dalğaları 

Vaxt üçün təbil idi. 

Xəbərlər dalğalar tək 

cumurdu sahillərə, 

xəbərlər 

qoşun kimi 

dolurdu nəm səngərə. 

Gözləyirdi matroslar, 

gözləyirdi əsgərlər. 

Hardan çözələnirdi, 

harda açılacaqdı 

bu kələfin düyünü? 

Gözləyirdi 

hər yerdə 
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inqilab ilk gününü, 

burjua son gününü... 

 

 

               ***  

 

Fikirlərdə bir partlayış var idi, 

Tarazlığı pozulmuşdu fələyin. 

Bu küçələr, 

bu meydanlar dar idi, 

bu qapılar, 

pəncərələr kor idi, 

küçələrə qovulmuşdu qəzəb, kin. 

Sıxılmış hava kimi 

sıxılmışdı inqilab; 

əsəblərə, 

əzələlərə, 

vətərlərə 

yığılmışdı inqilab. 

Hər kəsin varlığında  

yaşayırdı, gəzirdi,  

Hər yerdə görünürdü, 

hər yerə tələsirdi. 

– Ehey, dayan! 

Hara belə? 

Sənətinin adı nədir? 

– Piterli fəhlə. 

Sənətim – inqilab. 

Smolnıyadır yolum. 

– Onda, yoldaş, tez olun! 

Açılmış inqilabın 

şlaqbaum qolları. 
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Sıxmışdı ağuşuna 

Smolnıya axışan 

dərələri, düzləri, 

bərələri, şlüzləri, 

cığırları, yolları. 

Üsyanın ilk gecəsi 

gündüzdən parlaq idi. 

Gözlərdə, ağıllarda 

inqilab çıraq idi. 

Dünya hələ xəbərsiz, 

dünya hələ yatırdı. 

Tarixdə ilk dəfəydi 

insanlar 

«son məqsədə» çatırdı. 

Bu tarixin səsiydi, 

bu zamanın səsiydi. 

Rusiya üsyanların 

nənəsiydi. 

Tarixdəsə ilk dəfə 

insanlar 

«Sabah gecdir»in gecəsinə, 

«Bu gün tezdir»in
1
 gündüzünə 

tələsirdi. 

Smolnı səksəkədə; 

yaşayırdı 

azadlığın ilk gecəsini. 

Tarix ona tapşırmışdı 

inqilabın beşiyi 

vəzifəsini. 

Smolnı səksəkədə; 

                                                 
1
 V.İ.Leninin inqilabın başlanma vaxtını dəqiqləşdirməsi. 
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inqilabın rəhbəri, 

inqilabın əsgəri 

gecəsində addımlayır. 

Çevrilişin 

yüz illər bundan belə 

nəsillərə, 

illərə 

qovuşacaq harayı 

gecəsindən ucalır. 

Smolnı səksəkədə; 

Sosializmin zəfər yolu 

qoynundan start alır. 

Smolnı səksəkədə; 

əsəblərdən, 

vətərlərdən, 

emiqrasiyalardan, 

konspirasiyalardan 

azad olmuş qüvvələr 

sinəsinə sığmayır –  

gecəsinin 

qaynar qazanından 

daşlanırdı. 

Smolnı səksəkədə; 

xəbərsizdi nazirlər, 

xəbərsizdi ağalar.  

«Sabah Qış Sarayına 

həlledici hücum var.» 

Bu hücam Smolnının 

qəlbindən başlanırdı. 

Gərilmiş yay kimiydi –  

əsəblər də, 

qəzəblər də, 
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vətərlər də. 

Gərilmiş yay kimiydi 

sabah bütün dünyaya 

yollanacaq xəbərlər də. 

Smolnı səksəkədə; 

Qulağı şəklənmişdi 

Rusiyanın yüz illik 

ibnəsinə, -  

inqilab rəhbərinin 

deyəcəyi ilk cümləsinə: 

«Yoldaşlar...! 

sosialist inqilabı 

baş vermişdir!» 

Eşitdinmi Smolnı?! 

Eşitdinmi Rusiya?! 

Eşitdinmi Dünya?! 

 

     1971 
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VER SÖZƏ EHYA KĠ... 

 

Söz bəşər nəslinin ən böyük və bəlkə də ən ilk kəşfidir. 

Söz insanı başqa canlılardan fərqləndirən yeganə amildir. Doğ-

rudur, son vaxtlar başqa canlıların da sözlə kontakda olduğunu 

sübut etməyə çalışır və hətta onların lüğət fondundakı «sözlə-

rin» sayını belə dəqiqləşdirməyə cəhd göstərirlər. Lakin bunlar 

bizim başa düşdüyümüz mənada müəyyən səs kompleksinə və 

mənaya malik olmayıb, yalnız refleksləri tənzimləyən şərti işa-

rələrdir. 

Söz Tanrının qüdrəti ilə insana bəxş edilən elə bir nemət-

dir ki, qiyməti insanın dəyərinə tarazlanır. Babamız Füzulinin 

təbirincə desək, 

Artıran söz qədrini sidq ilə qədrin artırır, 

Kim nə miqdar olsa, əhlin eylər ol miqdar söz. 

İnsanmı sözü yaratdı, sözmü insanı yaratdı? Bir həqiqət 

danılmazdır ki, insan üçün sözlə dostluqdan böyük səadət yox-

dur. Bu dostluq dilimizdə sözlə bağlı nə qədər gözəl ifadələr ya-

ratmışdır: Sözünün ağası olmaq, sözünü sındırmamaq, sözünü 

yerə salmaq, sözdən söz çıxarmaq, sözü çürütmək, söz eləmək, 

söz oyunu, sözə gəlmək, sözü bir yerə qoymaq, söz vermək, söz 

almaq və s. 

Sözə işlə heykəl qoyub babalar. Qoyub ki, söz çinar kimi 

boy-boy ucalsın. Qoyub ki, söz çinar kimi pöhrələnsin. Pöhrə-

lənsin ki, söz kölgəsində hər kəs özünün dincliyini tapsın. Yax-

şısını-pisini görə bilsin söz kölgəsində. Niyə danmalıyıq son 

illərin söz sınağını?! Bəli, yaman sındırdılar sözü. Sözün kölgə-

sində dikəldilər, qalxdılar, yeridilər, yürüdülər. İstəklərincə, ar-

zularınca böyüdülər, tamlaşdılar, bir yenilməz bütöv oldular. 

Və söz unuduldu. «Sözə qulp qoyuldu». Sözün ağzına pambıq 

tıxamaq olmaz axı. Söz öz bədiiliyində də, nominallığında da 

söz dəyərində, söz qiymətində qalmalıdır. Bədii təfəkkürümü-
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zün söz qəhrəmanları Molla Nəsrəddin, Danəndə Bəhlul məgər 

qılınc qəhrəmanlarımızla bir tərəzinin iki gözü deyilmi?! Qılınc 

qəhrəmanımız Koroğlu həmişə qılıncdan əvvəl sözə meydan 

verib axı. Sərkərdə vüqarımız, şair şahımız Şah İsmayıl Xətai 

qılıncdan ayrılanda sözə sığınıb axı. Və Füzuli də deyib ki, pad-

şahların qılıncla qazandığını mən sözlə qazanmışam. Nə yaxşı 

ki, biz də bu gün işğal olunmuş torpaqlarımızın düşmənlərdən 

xilas edilməsi yolunda əvvəlcə sözə baş əyirik. 

Lakin sözün də əzizlənməyə, sözün də kövrəlməyə, sözün 

də incələnməyə, körpə uşaq kimi oxşanmağa, sevən qız kimi 

dolub-daşmağa, dəli-dolu igidlər kimi hayqırmağa ehtiyacı var 

axı. 

Sözün min bir çalarını, min bir rəngini oxuculara – sözün 

əsil sahiblərinə çatdıran, sözə heykəl qoyan sənət adamlarımız 

da əlahəzrət pulun taxtı önündə dəxil düşmək dərəcəsinə gəti-

rilib çıxarılıb. 

Odur ki, biz sözdən xəcalətik, söz də bizdən. «Söz yolu» 

dözümlüdür, söz yolu səbirlidir. Böyük və sevən ürəyi var söz 

yolunun. Əgər səninlədirsə, əzablarınla ona bağlısansa, gözlə-

yəcək səni.  

Tanrı bizim sözümüzü ömürlü, ömrümüzü sözlü yaradıb. 

Sözümüzün bulağı tanrıdan qaynaqlanır. Görmürsənmi Şumer-

dən üzü bəri min illərdir döyüşə-döyüşə, sıza-sıza, təmizlənə-tə-

mizlənə, əzizlənə-əzizlənə gələn ata, ana, qardaş, baş, ayaq, 

buğda, baba, dil, bağ, qur, üz, eşit, uyu, tanrı, dəmir, daş, od, 

odun və s. sözlərimizi!? 

Amma «əl»dən ələ gətirmək, ələ salmaq, əl eləmək, əli gə-

tirmək; «göz»dən gözə gəlmək, gözdən düşmək, gözü ilişmək, 

gözdən itmək, göz ağartmaq kimi onlarla, minlərlə frazaların 

doğulması ulularımızın kəramətidir, bizim əməlimizdir, dünə-

nimizin, bugünümüzün şücaətidir. Bunlar elə bir söz qalasıdır 

ki, nə yad dilə yatar, nə də yad dili öz sərhədlərindən içəri bura-

xar. Budur sözümüzün milli hünəri, milli qeyrəti. 
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Yenidən sözə tapınacağımız, sözə sığınacağımız, sözdən 

güc alacağımız gün uzaqda deyil. Bu gün ömrünü söz ömrünə 

calayan, gözünün nurunu söz işığına verən sənət adamlarımızın 

sözə sadiq olmalarına, sözə arxa durmalarına böyük ehtiyac 

vardır. Nə üçün «od çərşənbəsi» «su çərşənbəsi» kimi, bizə od 

qədər, su qədər gərəkli olan «söz bayramı» keçirməyək!? Qoy 

bu bayramda nağıllar deyilsin, dastanlardan tamaşalar göstəril-

sin, bayatılar, lətifələr baş alıb getsin. 

Sözümün canı: «Allah söz atımızı qanadlı, söz qanadımızı 

dözümlü, söz təbərrüklümüzü həmişə pak eləsin». 

 

«Söz» qəzetinə xeyir-dua, 1993 
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BÜRCÜM, TALEYĠM 

(esse) 

 

Dünyaya vaxtındamı gəlmişdim, yoxsa, tələsmişdim. 

Bəlkə Oğlaq yox, Qoç bürcündə gəlməliydim. Nəydi məni çə-

kən dünya işığma? Borcum varmış sən demə. Bu dünya ilə 

haqq-hesabım, çək-çevirim varmış. Ona görə də Qoç bürcü 

məni götürmək istəmədi. Atdı, özündən əvvələ. Götürə də bil-

məzdi; ağır talelər Qoç bürcü üçün deyil. Düz də eləyir. Axı 

niyə verməlidir çiynini uğursuzların tale yükünə?! 

Giley-güzar olmadı ki, dediklərim? Məncə, yox. Çünki 

Oğlaq bürcü mənim bu dəcəl, küsəyən, kövrək, inam və etibar, 

ümid və sədaqət mücəssəməsi Oğlağın mənə elə bir tale bağış-

ladı ki, onun ağırlığı on o qədər olsaydı belə, bu xırdaca zəif və 

zəriflərə məxsus çiyinlərimi ondan əsirgəməzdim. Hər şeydən 

əvvəl şair taleyi verdi mənə, onun ardınca düşüb qarabaqara 

yürüyən alimlik, müəllimlik verdi mənə bu tale. Daha nə verə-

cəkdi ki! Bir adamın çəkəsəyi qızıl yükü bundan artıq olmaya-

caqdı ki. 

Dörd tərəfi təbii bulaqlarda güzgülənən, yamyaşıl orman-

ları köklü-köməkli, pirani palıd, vələs, qoz, armud, alma ağac-

larının sıxlığında kölgələnən saya evləri, yeganə küçəsi, təmiz 

qəlbli, saf təbiətli adamları olan bir kənddə - Xaçmaz rayonu-

nun Canaxır kəndində göz açdıın dünyaya. Orta məktəbi gü-

müş medalla, ali təhsili fərqlənmə diplomu ilə başa vurdum. İki 

il Naxçıvanın qaynar mühitində müəllim işləyib Bakıya – bitir-

diyim Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutuna (indiki Univer-

sitet) qayıtdım. 1980-ci ildə namizədlik işi müdafiə edib, alim-

lik dərəcəsi aldım. İlk kitabımın adı «Gümüşü damla» (1973), 

çap olunan ilk şeirimin adı «Ay həkimi»dir (1963). O vaxtdan 

bəri 35 kitab. 1 3 0  elmi və publisistik məqalə nəşr etdirdim. 

On cildlik «Seçilmiş əsərlərim» nəşr olundu. Xaricdə və ölkə-
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mizdə keçirilən poeziya festifalları və müsabiqələrinin qalibi 

kimi ədəbi mükafatlara layiq görüldüm. Şeirlərimdən nümunə-

lər ingilis (Amerikada), rus, Ukrayna, türk, özbək, gürcü, fars, 

fransız dillərinə tərcümə olundu. Özüm də rus, özbək, türk, ta-

cik və fars dillərindən bədii tərcümələr etdim. 

1998-ci ildə Tanrı mənə Həcc ziyarəti nəsib etdi.  

2008-ci ildə bir illik prezident təqaüdçüsıı oldum.  

2012-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə, 2017-ci ildə “Qızıl 

kəlmə” mükafatı ilə təltif edildim. 

Daha bundan o yana nə edə bilərdim. Nə bacardımsa, 

əsirgəmədim. Bacardığım isə sən demə elə bunlarmış... 

 

2018 
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ĠKĠ MAHNI 

(esse) 

 

İki mahnı haqqında danışmaq istəyirəm: iki «Sevgilim» 

mahnısı haqqında. Biri xalq mahnısı kimi məşhurdur. O birinin 

yaradıcıları – xalq şairimiz Süleyman Rüstəm və gözəl bəstə-

karımız C.Cahangirovdur. 

Bu musiqi sözsüz də öz sözünü deyə bilərdi. Bu müğənni 

(İlhamə Quliyeva) bu mahnının səsində, sözündə yanan, qıvrı-

lan, naləsi ərşə dirək olan səməndər quşuna bənzər: «Sevgilim, 

söyləmə vəfasız mənə...» Görəsən bu sözlər olmasaydı, səssiz, 

həzin bir duyğudan asta-asta oyanan, pillə-pillə həsrətin, yanğı-

nın zirvələrinə ucalan və ən yüksək pilldə «Səninçin gəlmişəm 

bu dünyaya mən», deyib, «Mənimçün yaradıb yaradan səni» 

qənaəti ilə təsəlliyə doğru meyllənən giley dolu, həsrət dolu, 

vəfa, etibar dolu fəryad bəstəkarın fikrindən, qəlbindən, gözün-

dən barmaqlarına necə yol tapar, piaonun dillərində necə əks-səda 

verər, nota necə köçürülərdi?! 

Görəsən həsrətli bir aşiqin həzin duyğularının ifadəçisinə, 

həmdəminə, təsəllisinə, ümidinə çevrilən bu həzin musiqi olma-

saydı, hamıya, hər kəsə doğma olan, tanış olan, hamının, hər 

kəsin ürək simlərində oxunan bu şeir müğənni ifasında necə 

səslənər, minlərin, milyonların qəlbinə necə yol tapardı?! 

Sevginin özü qədər cazibədardır, müəmmalıdır bu suallar. 

Bu suallar cavab istəməz, bu sualların fəlsəfi mühakimələrə eh-

tiyacı yoxdur. Dünyanın əzəlindən başlayıb sonuna qədər onu 

mənalandıran, şirinləşdirən, acısına, əzabına, dözülməzliyinə 

belə cazibə verən bir qüvvənin sehri-sədasıdır bu sualların ca-

vabı. İnsanda insanı kəşf edən, kəşf etdiyindən heyrətə düşüb, 

heyrətinə vurulan batinin ancaq fəhmlə duyulan, qavranılan, 

hisslərə, duyğulara hopdurulan sehri-sədasıdır bu sualların ca-

vabı. Bizi bu qədər heyrətdə qoyan bütün varlığımızla, vücudu-

muzun ən xırda hüceyrəsi ilə eşitdiyimiz, duyduğumuz, içdiyi-
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miz melodiyanın keçib gəldiyi, sızıb gəldiyi milli qaynaqlardan, 

etnik köklərdən, təpədən-dırnağa azərbaycanlı olan bir ruhun, 

hissin tar yanğısına, ud pıçıltısına, saz cilvəsinə çevrilmiş yara-

dıcılıq anından soruş bu sualların cavabını. 

Bu mahnı sevir, uzaq-uzaq ayrılıqlardan – məkanlardan, 

zamanlardan sevir, gileylənir, təsəlli tapır və tərbiyə edir. Sev-

məyi tərbiyə edir; vətəni, eli-obanı, böyüyü-kiçiyi, adət-ənənəi, 

kökə bağlılığı, doğmanı, yadı sevməyi, idealı sevməyi tərbiyə 

edir. Düşmənini belə bağışlamağı tərbiyə edir bu mahnı. İnsaf-

mürüvət tərbiyə edir bu mahnı. Tərbiyə etməyi sevir bu mahnı... 

Belə bir «Sevgilim» mahnısı da var; bu mahnı bəmdən 

başlamır; bu mahnı öz qaynağını zildən götürür. Bu mahnıda 

hicran yoxdur, həsrət yoxdur, ayrılıq təhlükəsi gözlənilmir. Bu-

rada sədaqət var, vəfa var, etibar var, «Sevgili yolunda candan 

keçən» bir fədakarlıq var. Bu mahnının melodiyasındakı, 

sözündəki sədaqət, vəfa, etibar eyhamları ilə, cəsarət, mərdlik 

ritmləri ilə müğənni (Yaqut Abdullayeva) duyğularından dağ 

seli kimi, gur şəlalə kimi axıb gələn, həzin bulaq kimi qaynayıb 

titrəyən səsi və məğrur, cəsarətli, mərdanə görkəmi arasındakı 

uyarlıq ürəyə yatır, qəlb oxşayır. 

Bu mahnı da bizim kökümüzdür, soyumuzdur. Bu da bi-

zim kökümüzə, soyumuza bağlılığımızdır. Atamaza, anamıza, 

ulu babamıza, Adəmə, Həvvaya məhəbbətimizdir. Dünyada 

yaxşı nə varsa, ona məhəbbətimizdir. Yaradılışa, yaradana, ya-

şadana, duyana, anlayana məhəbbətimizdir. Həqiqət və ədalət 

uğrundakı mübarizəmiz, bu mübarizədən doğan əzabımız-nəşə-

mişdir bu mahnı. 

«Yolunda candan keçərəm, sevgilim, 

Ay eşqimizə and içərəm, sevgilim.» 

Yox, and içərəm ki, sevgi var. Bir dəfə yox, min dəfə, mil-

yon dəfə and içərəm ki, var sevgi, var məhəbbət. Bu hiss, bu 

duyğu, bu bağlantı olmasaydı, ilahi, Dünya bir qara qəpiyə dəy-

məzdi. 
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“Mehvəri eşqdir uca göylərin, 

Eşqsiz, ey Dünya nədir dəyərin?!” 

deyən ulu Nizami Gəncəvi babamız necə də haqlı imiş!... 

Tanrının insana bəxş etdiyi ən böyük, ən qiymətli bəxşi-

şidir sevgi. Yetər ki, onu simlərin incə ruhunda dilləndirib, ən 

şirin sözlə, ən melodik səslə, templə, ritmlə, ahənglə Yaradana 

təqdim edəsən!.. 

 

 

1978 
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YALAN DÜNYALARDAN  

GERÇƏK NĠDALAR 

 

I nida 

 

İnanmışam ki, insanlar əksər hallarda nə etdiklərini bil-

mir. Hə, inanmışam ona da ki, hər kəs özünə kənardan baxmaq 

və necə təsirə malik olduğunu bilmək arzusundadır. Buna görə 

də onlara özlərini olduğu kimi göstərən lazımdır. Yaxşı və pis 

cəhətləri ilə. İnanmışam ki, hər kəs özündə olan nöqsanı düzəlt-

mək istər. Sadəcə o adama nöqsanını izah etmək, başa salmaq 

lazımdır. Yazdıqlarımın mayasında bu durur. Bəzən sərt, bəzən 

kinayə ilə, bəzən də giley-güzar şəklində. Bir də ona inanmışam 

ki, harda və kimə qarşı bir haqsızlıq, ədalətsizlik, zülm olunub-

sa, o adam mənim özüməm. Çünki mən ondan daha artıq hiss 

edirəm bu ağrını. Və bütün bu qeyri-normal vəziyyətlərə nəza-

rət, onları düzəltməyə cəhd şairlərin üzərinə düşür. Şair söz or-

dusunun sərkərdəsidir. Harda tarazlıq pozularsa, ordusunu ora 

yönəltməlidir. Böyük Füzuli əbəs yerə deməyibdir ki, «Padşahi 

mülk dinarü dirhəm rüşvət verib, Fəthi-kişvər qılmağa eylər 

mühəyya ləşkəri,» (Mən isə söz ordumla fəth edirəm ölkələri) 

lakin burada söhbət ədalətsizliyə qarşı susa bilməməkdən gedir. 

 

II nida 

 

Yaxşı hesab etmək olardı, əgər hesab etdiyin yaxşıdırsa... 

Nəyi ki, rədd edirik, bizə çox yaxın olur, çünki rədd edilənin 

cazibəsi get-gedə güclənir. Heç bilmirsən o, enerjini hardan alır. 

Hər şey hisslərinin qənaətinə ayırdığın vaxtın içində əri-

yib gedir. Belə ki, vaxt səndən apardığını birdəfəlik aparır. 

Vaxtın geriyə yolu yoxdur. Dəstəyindən tutub özünə tərəf çək-

diyin qapını ya açırsan, ya örtürsən. O, sənin qapının hansı 
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tərəfində durmağından asılıdır. İçəridəmi, eşikdəmi, qapının ar-

xasındamı, önündəmi. Vaxt isə qapı deyildir. Elə yaxşı ki, de-

yil. Amma qapını açıb-örtən səndən çox, vaxtdır. Gedişinlə gə-

lişin arasındakı vaxt. 

İlahi duyğu bəsitlik deyil, özünü şəhid etməkdir. Nə uğ-

runda, nəyin naminə?! Obyektsizlik ilahi duyğunun obyektidir. 

Qədir gecəsində yandırılan şamların çoxluğu ilə müqayisədə 

ilahi duyğudan gözlədiyin heç nədir. 

Ümumən qarmaqarışıq düşünüb aydın yazmaqdansa, ay-

dın düşünüb qarmaqaraşıq yazmaq daha hörmətlidir. Diqqətçə-

kən anlaşılmaz olduqca, diqqət mərkəzinə çevrilir. Xüsusən də 

irəli canatmalarda. 

Belə məqamlarda gözünə ancaq bir nəsnə görünür; o da 

sənin özün... Özünə uyduqca vurulursan özgəsinə. «Məndən 

başqa kimsə yox», «səndən başqa kimsə yoxa» çevrilir. Çevril-

mə yaxşı hal deyil. Çevrilmənin faiz hesabı 180-ə çatanda ya 

yaxşı adam olursan, ya pis. O asılıdır sənin çevrilmə anındakı 

mövqeyindən. 

Yarımçıq içilmiş sağlıqlar kimidir yarımçıq ömürlər. Ölən 

özü üçün ölür. Amma qalanın hesabından da nəsə aparır. Ölənin 

ölümü ilə yaşayır qalan, ölənin, ölümünü yaşayana qədər ke-

çəcəyi vaxtın ölçüsü ölümə alışmaq durumuna dayanır. 

 

III nida 

 

İçim məni dəyişdirdi. Məni içərimdən xilas edən gərəkdi. 

Adam daşıyırdım içərimə ki, məni içərimin cəngindən xilas et-

sin. Seçib-eləmirdim. Lap elə küçə qapısının ağzındaca dayanıb 

dilənən rus qarısını. Danışırdım içimdə onunla. Əslində onun 

dedikləri idi bir-bir dirçəlirdi xatirəmdə. Deyirdi ki, dilənçilik 

yaxşı peşədi, etibarlıdı. Paxılın yox, ayağından çəkənin yox. Bi-

lirsən ki, hər gün çörəyin olacaq, bir stəkan şirin çay, bir qıça 

pendirin var. Ac qalan deyilsən. Amma işləmək belə deyil. Ay-

da bir dəfə pul verirlər, o da hansı hesaba. Pul da nə pul! Bil-
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mirsən, kommunal xərclərə gedir, oğul-uşaq ehtiyaclarına xərc-

lənir, yeməyə xərclənir... Qurtardı, bir də gözlə, haçan pul ola-

caq! Gərək elə böləsən ki, bir ay çatsın. Dilənçilikdə belə deyil; 

gündəlik üç manat, beş manat pulun var. 

Lap bezdim bu söhbətdən. Ayrı şey fikirləşmək lazımdı. 

Nədən? Qoy, lap elə professor Bağır Paşanın dedikləri olsun. 

Bağır Paşa, Bağır Paşa!.. Nə deyib ki, o! Yadda qalan – heç nə. 

Professordu kişi. Hər halda nə Dəmirçizadədi, nə də Feyzulla 

Qasımzadə. 50 il keçib üstündən. Dedikləri bu gün də yaddaş-

lardan silinməyib. Elm idi onlarınkı. Yenilik idi. Məntiq idi. 

Təhlil idi, ümumiləşdirmə idi. Fəlsəfi nəticələrdi. Biri Azərbay-

can dili üzrə, biri də Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis idi. 

Akademiklərimizdi də. İndi isə əsildən çox, qondarma fəlsəfə 

doktorları, qondarma professorlar, saxta akademiklər... Səbəblə 

nəticəni ayırd edə bilmirlər. Xələfə sələf deyirlər, sələfə xələf. 

Beynim yenə didilirdi; deyim ki, dahiyanə əsərlər yazır, 

xeyir, deyim ki, bədii üslubda təzə Amerika açıb? Yox, min 

dəfə yox. Yazdığı elə hamının yazdığındandı. Bir az da zəif. 

Külli miqdarda da dil və üslub xətaları... Ayə, bəs onda bu Rüs-

təm bəyə nə düşüb ki, o boyda stolunu yalqız qoyub durub gəlib 

tərifləməyə ki, bəs gözəlçə Püstəxanım belə yazır, elə yazır və 

nə bilim nə, nə... 

Pah atonna! Adamı yerindən dəbərtməyə nə varmış!.. 

Amma ki... Bunun üçün gərək Püstəxanım olasan! Bir də ki... 

Cəhənnəmə! Elə sənə qalmayıb ki.... 

 

IV nida 
 

Cib telefonum hirslə səsləndi bu dəfə. Hər halda mənə be-

lə gəldi. Çünki sakit, lap sakit bir düşüncəyə dalıb da düşünür-

düm özümçün. Nə barədə? Hər şey barəsində. Lap elə «Bizim 

Cəbiş müəllim» barəsində. Kişiyə bax e... Evdə uşaqları ac-ya-

lavac qoyub, çamadan dolusu sabunu paylayır havayı. Nə olsun 

e, soldatdı. Odur e, bizim Qarabağ döyüşçüləri əsgər deyildilər? 
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Deyirlər, əsgərlərə maaş, paltar vermirmişlər. Pulu mənimsəyir, 

paltarları da qara bazarda satırlarmış. Cəbiş kişi isə... Mala çto 

sabunu havayı paylayır, hələ bir sevincindən oynaqlayır da. 

Amma patrul da yaxşı yaxalayır onu: «Daha nəyə gülürsən» 

deyir. Görən evdə arvad-uşağa nə cavab verəcəkdi? 

Hə... belə-belə şeylər fikirləşirdim ki, telefonun nərəsi 

məni səksəndirdi. Telefonu açdım. Qız idi, redaksiyadan. Şeir-

lərimi vermişdim qəzetə. İndi soruşurdu ki, şeirinizin birinin adı 

bizi dolaşdırıb: Səhər küçələri, yoxsa Şəhər küçələri? Mən qısa 

və konkret: Səhər küçələri, - dedim. Qız çaşdı: «Aa...» deyə 

qaldı. Bir də təkrarladım: «Səhər küçələri. Başqa heç nə». 

Gördüm «a...» səsi hələ uzanır, izahat verməli oldum: «Yəni 

səhər vaxtının erkən oyanıb əsnəyən küçələri». Daha danışıq 

olmadı. Xudahafizləşdik. 

Fikrim yenidən Cəbiş müəllimə qovuşdu: «Bu necə adam-

mış ilahi?! Fərsiz!..» 

Metronun eskalatoru ilə yuxarı qalxıram. Məndən üç pillə 

yuxarıda bir xanım dayanıb. Ayağında qara rəngli sabo. Daban-

ları, arıq, mil sümüyünün o tərəf-bu tərəfindən içəri batmış to-

puqları lap gözümün qabağındadı. «Hə, qocalıq pis şeydi» dü-

şünürəm. Başımı qaldırıb xanımı süzürəm. Arxası mənə durdu-

ğundan baxışlarım batıq topuqlarından üzü yuxarı dırmaşır: 

«Çox qoca deyilmiş ki». Azacıq qıvrılmış saçları kürəyinə tö-

külüb. Qapqara, şəvə kimi. Bircə ağ dən də yoxdu saçında. 

«Rəng də ola bilər». Yenə topuqlarına baxıram. Eskalator taq-

qıltı sala-sala yuxarı çəkir bizi. Yenə topuqlarına baxıram: 

«Boy-buxunu, qaməti deyir – cavanam. Amma topuqları...» 

Dirsəklərinə baxıram. Dirsəyində ta şübhə ola bilməz. «Yox, bu 

ahıl dirsəyi deyil». Eskalator bizi stansiyanın geniş foeysinə 

çatdırır. Vəssalam. Becid addımlarla çıxıb gedir işinin ardına. 

Gözümün qabağındaca kənddə təzəcə balalamış inəyimizin arxa 

ayaqlarındakı batıq topuqları peyda olur. «Bu nə deməkdir 

hələ?!» Addımlarımı sürətləndirirəm. Məqsədim maşın axını 

gəlib çatmamış yolu keçməkdir. 
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– Boy, ay məllim, harda qalmısız bu vaxtacan? Dekan sizi 

axtarır. 

– Neyləyir dekan məni? 

– Sizi yox e, məni, - deyən imtahan götürəcəyim qrupun 

nümayəndəsidir, yəni başqanı. Jurnalı qolutuğuma verib audito-

riyanı göstərir: 

– Ordadılar, amma sizlik bir iş yoxdur. Hər şey həll olu-

nub. 

Aramızda xeyli məsafə var. Beləcə durub danışırıq. Bir  

qədər yaxın da dayana bilərik. Çünki imtahan ərəfəsində fənn 

müəllimi ilə tələbənin bir-birinə yaxın durma məsafəsinə bir 

metr hədd qoyulub. Yəni bir metrdən artıq yaxınlaşmaq olmaz. 

Mən isə təbiətən ehtiyatlı adamam. Həmişə arada iki metr dis-

tansiya saxlayıram. Qrup nümayəndəsi rəhbərliyin xüsusi nü-

mayəndəsi ilə burun-buruna nəyi isə qızğın müzakirə edir. Hər-

dən gözucu mən tərəfə baxıb, başı ilə işarə edir. Yəni nə durub-

sunuz, gedin qrupa, vedomosta qol çəkəcəyiniz anı gözləyin. 

Burda sizlik bir iş yoxdur. 

Özüm də bilirəm ki, mənlik bir iş yoxdur. Mənlik iş ancaq 

qiymət vedomostuna qol çəkməkdir. Elə bu da az iş deyil. Mə-

suliyyətli işdir. «Qolun harda, başın orda», deyiblər. 

Tələsik auditoriyaya yönəlirəm. Başımın məni gözlədiyi 

yerə. 

Bayaqkı hadisə də yaddamışdan pozulub gedir. 

Doğrudan da. O nə axmaq fikir idi beynimi qurşamışdı?  

Nə Cəbiş müəllim?! 

Özüm müəllim deyiləmmi?! 

Vallah, Cəbişlə müyaqisəyə cəsarətim çatmır. 

Başımız, beynimiz cəfəngiyyatla doludur. 

2006 
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LAP QISA 

(hekayə) 

 

Nəcəf kişi dedi ki, mən akademikə səs verəcəyəm, - Na-

zim müəllimə. 

Əlişka (oğul) dedi ki, mən İnam bəyə səs verəcəyəm. 

Təriş (gəlin) dedi ki, Ehtiram müəllimə səs verəcəyəm. 

Sadəgül (Nəcəf kişinin arvadı) dedi ki, mən Prezidentə səs 

verəcəyəm. 

Neyləyəsən, demokratiyadı. Ailədə hərənin öz mövqeyi 

ola bilər. Amma Sadəgül xala hələ orta məktəbdə oxuyandan 

Nəcəfin gözünün odunu almışdı. Odur ki, Nəcəf kişi arvadına 

xoruzlana bilmirdi. Amma yenə də soruşmağı özünə borc bildi: 

– Axı, niyə hərəmiz bir namizədə səs veririk? Olmaz ki, 

elə hamamız Nazim müəllimə səs verək?! Kişi söz verib ki, 

prezident olsa, gənclərin ailə qurmasına kömək məqsədilə hər 

ailəyə iyirmi beş min manat pul verəcək. 

Əlişka dedi ki, dədə, bizdə daha evlənməli gənc yoxdu 

axı. Əsas mənzil məsələsidi. İnam bəy ailəli gənclərə mənzil 

vəd edir. Təriş tələsik yerindən qımıldandı ki, bəs Ehtiram mü-

əllim də xaricə gediş-gəlişi vizasız edəcək, əgər prezident olsa. 

Əlişka Tərişə tərs-tərs baxanda tələsik əlavə etdi ki, nədi, 

tez-tez gedib xaricdən mal gətirərsən, «Super market» açarsan. 

Daha işsizlikdən barmaqlarını şaqqıldatmazsan. 

Bu sözlərdən sonra Əlişka bir balaca sakitləşdi və arva-

dından arxayın oldu. 

Sadəgül xala bütün bunları bir qədər narazı sima ilə dinlə-

yib məruzəsinə başladı. Əvvəlcə əlbəttə ki, rəqiblərin ümidlə-

rinin absurd olduğunu onlara sübut etməli idi. Sadəgül xala ye-

ni sözlərin xiridarı idi və şükür ki, Yenidənqurma dövrü onun 

bu ehtiyacını geninə-boluna ödəyirdi. «Absurd» sözünü isə təzə 

mənimsəmişdi. Odur ki, dedi: «Absurd fikirlərə qulluq edirsi-
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niz. A kişi, iyirmi beş min nə puldu axı indiki zamana üçün?! 

Bir halda ki, pulun qiyməti infilyasiya ilə ayaqlaşa bilmir. Sa-

bah sənin o pulun bugünün iki manat yarımına bərabər olacaq. 

Bu puldu? Əlişka, bala, İnam bəyin nə qədər hazır mənzili var 

ki, minlərlə ailə qurana paylasın?! Mənzil gərək tikilə ki, pay-

lana da. Bəlkə heç tikilmədi. Onda necə olsun?» Tərişə tərs-

tərs baxıb tövsiyə etdi ki, uşağı yoldan çıxarmasın. Pul qazan-

maq istəyən elə burda da qazanar. Odur e, küçənin o başından 

al, bu başında üstünə iki, üç manat qoy, sat.  

Təriş, görünür, təslim olmaq istəmirdi. Buna görə də:  

– Ay ana, – dedi, – iki, üç manatla nə qazana bilərsən. Bir 

halda ki, revizor, patrul, yer yiyəsi, milis, nə bilim, kim, kim… 

biri gedir, biri gəlir. Elə qazandığın onlara gedəcək də. Sənə nə 

qalacaq? Aldım qoz, satdım qoz.  

Sovet dövrü olsaydı, Sadəgül xala Tərişin höcətinə döz-

məzdi. Amma neyləsin ki, inidi demokratiya idi. Demokratiya 

– yəni ailədə höcətbazlıq.  

Amma o hələ son akkordu vurmamışdı və buna görə də 

səsinə bir qədər amiranə ton verib davam etdi:  

– Ölkəmizin, müstəqilliyimizin, demokratiyamızın taleyi 

təhlükədədir. Bizi bu vəziyyətdən çıxarsa, prezidentimiz çıxa-

racaq. Başqası yox. Çünki o başına döndüyüm böyük siyasət-

çidir, dövlət idarəçiliyində böyük təcrübəsi var. Cavan bir döv-

lətə hökmən təcrübəli, müdrik bir ağsaqqal rəhbərlik etməlidir. 

O elə nüfuz sahibi olmalıdır ki, qocalara oğul, gənclərə ata 

olsun.  

Sadəgül xalanın nitqinin bu yerində küncdəki köhnə kres-

loda oturub gəlinciyi ilə oynayan iki yaşlı Aytən yerindən qal-

xıb ailənin yığışdığı stola tərəf qaçdı. Pəncələri üstə qalxıb gə-

linciyi oturaq vəziyyətdə düz ortalıqdakı stolun üstünə çaxdı və 

qaçıb otaqdan çıxdı. Hamı öz fikri ilə məşğul idi və Aytənin bu 

jesti əvvəlcə heç kimin diqqətini cəlb etmədi.  

Nəcəf kişi arvadının məruzəsinə əvvəlki kimi yenə valeh 

olmuşdu. Sadəgül doğrudan da mahir natiq idi. Hələ kolxoz 
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vaxtı qabaqcıl manqabaşçısı, hektarçı kimi tez-tez rayon mər-

kəzinə çağırılır, yuxarıdan gələn rəsmilər qarşısında hərarətli 

çıxışları ilə rayonun üzünü ağardırdı. Bir də ki, bütün bu hadi-

sələr Sadəgülün gözü qarşısında baş vermirdimi?! Televizorda 

göstərilən çıxışlar, mitinqlər… Amma nə olsun! Onlara Nəcəf 

kişi də baxırdı da… Yox, Sadəgülün mayasında yaxşı danış-

maq qabiliyyəti var. Bax, budur səbəb!  

Sadəgül xala Nəcəf kişini bir baxışdan duyurdu və yenə 

də başa düşdü ki, kişinin paxıllıq damarı tutub. Fikirləşdi ki, ay 

evi tikilmiş, bəsdi səhərdən-axşama bu köhnə qəzetlərin içində 

eşələndin. Dur bir dünyaya çıx, mal qabağına get, adam arasın-

da ol, gör kənddə, adamların təfəkküründə nələr baş verir. İndi 

danışmaq zamanıdı, danışmaq!  

Nəcəf kişi öz nöqsanını bilirdi və ərincəklik onu bu qəba-

hətdən xilas olmağa qoymurdu. Odur ki, arvadının baxışları al-

tında əzilir, baxışlarını qaçırmağa çalışırdı. Birdən gözləri Ay-

tənin gətirib ortalığa qoyduğu gəlinciyə sataşdı. Gəlincik elə 

oturmuşdu ki, aralı duran ayaqlarının biri Əlişkaya, biri də Nə-

cəf kişiyə tərəf uzanmışdı. Gəlinciyin ortası hər ikisinin görmə 

bucağına çevrilmişdi. Sol qolu dirsəkdən qatlanıb uşağın anası 

Tərişə uzanmışdı. (Elə bil ona dirsək göstərirdi. Hər-halda Nə-

cəf kişiyə belə gəldi). Arxası Sadəgülə tərəf idi. O Sadəgülə ki, 

xalqın adından danışırdı.  

Nəcəf kişi anladı ki, Sadəgül haqlıdı. Kişidə bir paxıllıq 

hissi də baş qaldırdı. Fikirləşdi ki, nə yaxşı Sadəgül bu 

üstünlüyü ilə ailə hegemonluğu iddiasına düşmür.  

Ailə səhər naharından sonrakı müzakirəni başa vurub süf-

rədən qalxdı. Əlişka şəhərə (Avaralanmağa. İş yox idi, neylə-

sin?!), Nəcəf kişi köhnə qəzetlərinin yanına, Sadəgül bostan-

tərəvəz, təsərrüfat qayğılarına, Təriş isə ev-eşik, bişir-düşür 

işlərinə tələsdi.  

 

2011  
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QANLI LALƏ 

 

Planetə bahar gəlirdi. Təbiət bütün yaşılını, bütün alını 

dağına, bağına, düzünə tökmüşdü. Yalnız hərb meydanları – 

dünyanın yaraları hələ də sızlayır, hələ də tüstüləyirdi. Əskər – 

səngər; qoşa doğulmuşdu bu sözlər onların dilində. O belə ke-

çirmişdi ötən ili də. Yazın nəfəsini duya-duya, inana bilməmiş-

di, dünyaya yaz gəlib. Hərbin tüstüləri arxasında çox axtarmış, 

görə bilməmişdi baharın yamyaşıl örpəyini, al-qırmızı yanağı-

nı. Bu gün də yadına Yasəmən düşmüşdü, bahar düşmüşdü, la-

lə düşmüşdü. Bir də Yasəmənin yanaqları düşmüşdü yadına. 

Könlünə düşmüşdü ki, bu torpaq barrikadanın hürgücləri üzə-

rinə qalxsın, qamətini şax tutub ətrafı seyrə dalsın, ayın-arxayın 

gərnəşsin. Bu fikirlə də qalxmışdı ki, səngər yoldaşı Əhməd 

ətəyindən dartıb onu çökməyə məcbur etdi:  

– Səfeh oğlu, səfeh, başın üstündə ağırlıq edir?  

Yox, o daha gizlənə bilməzdi. O daha bu məzar sükutuna, 

bu məzar dincliyinə göz yuma bilməzdi. Uzaqda, lap uzaqda, 

bəlkə də düşmən səngərinə yaxın yerdə gözunə qırmızı dəymiş-

di. Deyəsən çiçək idi. Hə, hə – lalə. «O lalədir. Əgər Yasəmən 

bilsə ki, bu, döyüş meydanından dərilib, əgər bilsə… Əhməd, 

heç bilirsən bu nə deməkdir?! O deməkdir ki, müharibə yox-

dur, hərb meydanları çiçək bitirib. Yasəmən bilsə… Anam bil-

sə…» Əhməd, başını aşağı saldı: «Lazım deyil, oğlan, qoy bir 

qədər nigaran qalsınlar. Başın ki salamatdır». –Gedəcəyəm, – 

dedi əskər. Bir göz qırpımında özünü səngərdən bayıra atdı. 

Əhməd heyrət və vahimə ilə içini çəkdi. Səngərdən ehtiyatla 

boylanıb gedənin ardınca baxdı. «Aha, yaxınlaşır. Bir az da, bir 

az da… Deyəsən üzdü laləni».  

– Ah, səfeh! – Əhməd ikiəlli dizinə çırpıb, səngərə çökdü.  

Nagahan bir sıçrayışla qalxıb geri atılan əskəri duşmən 

seçməsi biçmişdi. İndi neyləmək olardı?! Əhməd qalxıb kömə-
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yə getməli idi. Lakin necə? Qorxurdu özü də. İlin bu fəslində 

ölümdən qorxulu bir şey yox idi onunçun. Oturub uzun-uzadı 

düşündü. Səs-səmir gəlmirdi. Araya ölüm sükutu çökmüşdü. 

Əhməd qorxa-qorxa boylandı. Gözünə inana bilmədi; əskər öl-

məmişdi, sürünə-sürünə səngərə yaxınlaşırdı. Əhməd də sən-

gərdən çıxıb, ona tərəf süründü. Nəhayət ona yetişdi. Əskər əli-

ni uzatdı: – Budur, – deyib öləziməkdə olan baxışlarını Əh-

mədə dikdi. Lakin onun gözlərində iztirab əlaməti yox idi. Başı 

asta-asta sallandı, sonra birdəncə qolunun üstünə düşüb qaldı. 

«Öldü zalım oğlu», düşündü Əhməd.  

…Əli açıq qalmışdı. Ovcunun içinə isti qan axıb dolurdu. 

Lalə bu qanın içində bir qədər də qırmızıya boyanmışdı.  

 

1975  
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SÖZ 

 

Birdən necə oldusa, söz dilimdən «qaçdı». «Məsləhət si-

zindir», dedim. Dedim və pərt oldum. Düzünü desəm, bir az 

qorxdum bu «sizindir» sözündən. Düşündüm ki, indi düşəcək 

üstümə, bəs nə mənimdir? Mən də deyəcəm, «məsləhət», de-

yəcək, «hansı məsləhət»? Deyəcəm, «belə də... indicə dediniz 

axı məni yanınızda işə götürəcəksiniz»... Onda acığı tutar ki, 

canım, bəsdi bu «sizindi», «sizindi» sözündən yapışdınız. Bu 

bir az adamda şübhə də yaradır e... Yəni lap elə deyək «bizim-

di», ondan sənə nə?! «Bir də ki, bizim olmamış kimin ola-

caq?!» 

Amma Allahçinə deyəndə ki, belə bir əhvalat baş vermə-

di. Üzümə nəşə ilə baxıb: «Ə, daha nə bizimdi?» soruşdu. Ca-

vab verdim: «Hər şey!» «Konkret de». «Bax, o zavod, o fabrik, 

o küçə, o park, o şəhər, o kənd, o silsilə binalar... Hər şey də, 

hər şey. Sizindi, sizindi, sizindi». 

Əlini əlinə vurub bərkdən şaqqanaq çəkdi. «Oyunun ol-

sun sənin! Ə, bə sizin heç nəyiniz yoxdu? Dədənizdən sizə heç 

nə qalmayıb?» Burda mən qorxunu-zadı unudub: «Bəyəm indi 

bu sizin olanlar dədənizdən qalmışdı?!» soruşdum. 

Canım, daha nə deyim?! O gündən işsizəm... 

Bekarçılıq axırıma çıxmaqdadır. 

    

      2014  
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ÖLÜM 

 

Baxışları ikicə metr aralıda düz-dünyanı ondan ayıran 

divarın təzə çəkilmiş divar kağızının bir nöqtəsinə zillənib 

qalmışdı. Kim baxsaydı, orada kağızdan və onun ağappaq sət-

hindən qeyri heç nə görə bilməzdi. Amma onun nəzərləri divar 

kağızını deşib divara, ordan da düz-dünyaya çıxa bilmişdi, de-

yəsən. Hər halda, üzündəki hər an dəyişən ifadə belə bir fikir 

təlqin edirdi ətrafdakılara. 

Ahəstə pıçıltı gəzirdi xəfifcə bir-birinə doğru meyillənən-

lərin dodağında. «Deyəsən, elədir, «çox çəkməz», «qurtarar yə-

qin bu gün». 

Xəstənin üzündə heyrətamiz bir işıq, nur gəzirdi, alnından 

çənəsinə, sonra əksinə. Nə idi bu? Ölüm kölgəsimi? Kölgə işıq 

deyil axı. Ölümün özümü? Ölüm gözəllikdi. Bu gözəllik qoca-

larda daha aydın gözə çarpır. Xəstə qoca idi və açıq-aydın gö-

zəlləşirdi. Deməli, ölürdü. «Nənə» çağırdı yastığına yaxın otur-

muş sevimli nəvəsi. Kimsə «şşş» edib barmağını dodaqlarının 

üstünə qoydu. Sonra «Mane olma. Canbesər olar», - əlavə etdi.  

İki əlilə üzündəki işığı sıyırıb ovcuna yığdı, çıraq kimi 

irəli tutub yerindən dikəldi. Dikəldi deyəndə ki, qalxdı. Həmin 

o işığın parıltısı altında havada addımlaya-addımlaya gözlərini 

zillədiyi divara tərəf getdi. Heç kəslə vidalaşmadan, qayıdıb-

qayıtmayacağına tam laqeyd bir tərzdə divara hopdu və yoxa 

çıxdı. 

Evdə hönkürtü, ağlaşma, şivən qopdu. 

Ölən sakit, əmin-arxayın uzanmışdı. Sifətində əlli il əv-

vəlki gözəllik, dodağında təbəssüm. Heç kəsə fikir vermədən.  

Həyətdəki mağar yavaş-yavaş adamla dolurdu. 

«Çənəsini bağlayın», kimsə pıçıldadı. Böyük qızı sağ əli-

nin dörd barmağı ilə ahəstə bir sığal çəkib, ölünün ulduzlarla 

çəkişən gözlərini sığadı. 

Qapandı bu dünyası da gedişinin ardınca. 



Seçilmiş əsərləri X 
 

 139 

İndi qalırdı matəm məclislərinin qırx günlük qayğıları... 

Nənə sevgidən gözəl bir ölümə təslim olmuşdu. 

...Yüngüllüyü, ağrısızlığı, qayğısızlığı onu cavanlaşdır-

mışdı.  Fərqi yoxdu, o özünü görür, ya görmürdü. Amma ca-

nında, cəsədində 20-30 yaş arasındakı rayihəni duyurdu. O ra-

yihəni ki, orda gələcək vardı, o rayihəni ki, orda ümid vardı, o 

rayihəni ki, orda istəklilik, gərəklilik, əzizlik vardı, orda qolu-

nun, qılçalarının, davamlılığı, dözümü, gücü-qüvvəsi, can-cəsə-

dinin təravəti vardı. Ən başlıcası isə doğrulacağına min faiz 

inandığı ümid vardı o rayihədə... 

Ölümünün ilk günü diriliyini yaşamaq və ölümünə alış-

maq oldu işi. Amma bu, ilk gün idi. Sonra nə gələcəkdi? Allah 

bilir. Hələ ki, içərisi işıqla isti ilə, nəvazişlə, fərəhlə dolu idi. 

Orda, yerdə, yəni Bu dünya deyilən məkanda qoyub gəldiyi 

bütöv bir nəsil onun övladları deyildi sanki. O, özünün atalı-

analı ərkəsöyün günlərinin hərarəti ilə dolub-daşırdı. 

«Mən varam!» qənaəti bu varlığın mənzili-məkanı barə-

sində düşünmək imkanınından məhrum idi. O Dünyanın Bu 

Dünyaya meydan oxuması idi bu. Bu meydan oxumada mad-

diyyatın gətirdiyi bütün neqativlər mənasızlıqdan başqa bir şey 

deyildi. «İnsana heç nə lazım deyil»dən gözəl məsudluq gətirən 

bir şey yox imiş. Heç nəyin dərdi, qayğısı, qısqanclığı sancmır 

səni. Bu qədər xoşbəxtliyin mövcud olduğu bir məkana köç-

məkdən niyə qorxur insanlar görəsən?! 

«Mən yoxam» hissinin aşıladığı Bu Dünya laqeydliyi, eti-

nasızlığı, yadlaşması, kimsə tərəfindən anılmaması, kimsə tərə-

findən axtarılmaması duyğusu O Dünya əzizlənməsi ilə əvəz 

olunmuşdu. Sən demə, bütün bu sadalananlar günah dolu Bu 

Dünyanın rəzaləti imiş ki, O Dünyaya köçmək elə bu rəzalət-

dən qurtulmaq, azad olmaq deməkdi. 

Xatırlanası gözəlliklər az deyildi. Amma nədənsə gözəl-

liklərin ən gözəli kimi ilk məhəbbət duyğusu çulğamışdı onu. 

O təmiz, o saf, o heç bir məqsəd, mətləb tələb etməyən, təkcə 
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uzaqdan-uzağa görüşü ilə məsud olan ilk məhəbbət... Və bir 

də... İlk övladına analıq duyğusu. 

Elə bunları da qoruyub saxlayacaqdı. Qalan nə vardısa, 

qoy olmamış olsun. 

Və bu hissləri, bu anları ona qaytaran, ona qovuşduran, 

ona hopduran ölümün gözəlliyi... Onu qoruyub saxlamaq. 

O gözəlliyə alışmaqdan, onu adiləşdirməkdən çəkin-

mək!.. Görəsən min illərin ölüləri necə? Onlar hələdəmi bu ab-

havadadırlar?! 

«Orada Sizi altından çaylar axan xurma ağaclarının sərin 

kölgəsi gözləyir» («Qurani-Kərim») – Cənnətdə şübhəsiz. 

Bəlkə elə birbaşa inkir-minkir sorğusundan keçməmiş 

Cənnətə düşüb! 

Ah, Yer məkanının suya, sərinliyə, rahatlığa, əmin-aman-

lığa həsrət qalan adamları! 

Cənnət barəsində düşünün və günah etməkdən çəkinin! 

Tövbə edin, düz yola qayıdın – Allah yoluna. Allah ada-

mı olun. 

Allahın sevgisini qazanmaqdan vacib və o sevgidən gözəl 

heç nə yoxmuş Dünyada. Allah öz sevgisini insanlara əvvəlcə 

ilk məhəbbət duyğusu ilə göndərir. 

Sonra o sevgiyə bütün ömrün boyu öz hərəkətlərin, mü-

nasibətlərinlə nail olmalısan. 

Amma nail olduğunu sənə sevgidən gözəl ölümün ərmə-

ğan edəcək. 

 

       2015  
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ġAĠRƏ FĠRUZƏ MƏMMƏDLĠ  

ĠLƏ MÜSAHĠBƏ 

 

«Yeni Azərbaycan» qəzetinin «Ədəbiyyat» əlavəsində 

çap olunmuş «Ruhun qisası» əsəri üstündə mübahisə edirik. 

Oqtay Hacımusalı mənim vurğunluğumu qəbul etmək istəmir. 

«Yox e, ola bilməz deyir, «bir türk oğlunun ruhu gedib erməni 

qızının bədənində doğula bilməz». Mənimsə ağlım belə şeyləri 

yaxına buraxmır... 

Yağışlı havada kafelərin birində oturuö qaynar kofedən 

içə-içə pəncərədən çölə baxırdım və orda islanıb tükləri bir-bi-

rinə yapışmış pırpızanaqlı pişik balasını görəndə fincan əlimdə 

donub qaldım. Elə bil ki, şüşənin o üzündə özüm oturmuşdum 

və içəridə çay içən özümə baxırdım. Bir azdan pişik balası han-

sı müştərininsə açdığı qapıdan özünü içəri saldı. Düz üstümə 

gəldi. Yaş tüklərini qabardıb ayaqqabılarıma sürtünməyə başla-

dı. Əyilib gözlərinin içinə diqqətlə baxdım. Hə, vallah, özüm 

idim ki, durmuşam. O mənim bir parçam imiş kimi belə yaş 

olduğuna görə bədənimdən vicvicə keçdi. Sonralar hər dəfə 

yağış yağanda elə bil ki, suyun altında durmuş kimi üşüyür-

düm. Mən hətta insanın ruhunun heyvana keçməsi haqqında bir 

yığın söz danışıram. Həmişə sitat gətirdiyim Veda fəlsəfəsini 

əlimdə əsas tutsam da, Oqtay mənim dediklərimi qəbul etmir: 

– Firuzə Məmmədli elə vətənpərvər bir yazıçıdı ki, gə-

rək türkün ruhunu erməni cisminə calamayaydı. 

Razılaşmırıq və mübahisəmiz davam edir. Əsərin onun 

olduğunu bilməmişdim. Mən onu daha çox şair kimi tanıyıram: 

– Mən doğuldum həsrətlərin çölündə, 

Məni pay tək dilənənmi var idi? 

Allah bilir niyə mənim cildimdə 

Diriltmişdi neçə-neçə şahidi... 
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Və bir ömrün yox, neçə-neçə ömrün, qalaq-qalaq illərin 

şahidlərinin ruhu cəmlənmiş Fİruzə Məmmədli yaradıcılığı 

başdan-ayağa elə bu cəmlərin həsrətinə, ağrısına, sevgisinə 

köklənibmiş. Onun poeziyası da, nəsri də beləcə adamı alıb 

ruhlar aləminə aparır. Qisas alan, hönkürən, yarımçıq qalmış 

nakam taleyi, arzuları üçün göynəyən duyğuların toplandığı 

məkana... 

– Məni həyatda daha çox əlamətlər idarə edib. Mən 

yaradıcılığımda ruhlardan yazıram və «Mən ruhları görürəm» 

deyirəmsə, bu kiməsə absurd kimi görünməsin. Yaradıcılığımla 

tanış olan, hətta az da olsa, poeziyamı və nəsrimi mütaliə edən-

lər bunu özləri də hiss etdiklərini deyirlər. Oğlanın ruhunun 

qızın bədəninə hopduğunu yazıram. Mən öz bədənimdə başqa 

bir ruhun yaşadığını görürəm və mən ruhumun bədənimdən 

ayrılıb getdiyinin dəfələrlə şahidi olmuşam. Anamı çox erkən 

itirmişəm və anamı itirəndən sonra məndə qəribə hisslər oya-

nıb. Bir-iki yaş da böyüyəndən sonra elə bilmişəm ki, anamın 

ruhu mənim cismimə köçüb. İndinin özünə qədər hara getsəm, 

anamı yanımda hiss edirəm. 

– Dünyanın rənglərini ağ və qaranın statik durumun-

da qbul etmək olmaz. Bu, aləmə metafizik baxıĢdır. Sizin 

fikrinizcə bu doğrudurmu? 

– Mən deyirəm ki, dünyanın rəngləri ağla qaranın qovuş-

masıdır. Bu qovuşma mühitində rənglərin işıq və qaranlıq, 

müsbət və mənfi qütbləşmələrinə məxsus mübarizə durur. Nəti-

cədə həmişə ağ, yəni işıq qalib gəlir. Ağ rəng özü də yeddi 

rəngdən ibarətdir. Yeddi rəngin verdiyi enerji qaranın – yəni 

qaranlığın, yəni mənfinin enerjisindən yeddi dəfə çoxdur. Ona 

görə də çoxluq qalib gəlir. Bəs dünyanın müvazinəti necə ba-

lanslaşdırılır? Bəlkə qaranın enerjisi elə o yeddi rəngin enerji 

toplumuna bərabərdir. Görünür, bununla razılaşmalı olacağıq 

ki, ağın yeddi rənginin enerji toplumu qaranın enerjisinə bəra-

bər olduqda mübarizə, çaxnaşma endomik (daxili) xarakterlə 

məhdudlaşır. Balans pozulduqda mübarizə birinin üstünlüyü 
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şəraitində qlobal xarakter alır. Və kataklizmlər də belə hallarda 

peyda olur. Kataklizm planetin, materiyanın insanlara qarşı 

etirazı, onlara Allah tərəfindən göndərilən qulaqburmasıdır. Bu 

hələ ki, xəbərdarlıqdır. Qiyamət deyil. Yəni, özünə gəl, ey in-

san adı daşıyan Adəm övladı. Sən qiyamətin (məhşərin) qapı-

sındasan. Və ağıllı adamlar (peyğəmbərlər belə hallarda peyda 

olur) ağ rəngin (işığın) tərəfində durub, ya tarazlığa, ya da ağın 

üstünlüyünə nail olurlar. O da Allahın köməyi ilə. Zira pey-

ğəmbərləri, ağıllıları Allah özü seçir. 

Təki şeytana satılmayasan. Qara rəngi qəbul et, amma 

onun tərəfində durma. 

– Bəs, qara – rənglərin ağıdır? 

– «İnanmırsan, kəfənə bax» eləmi? Doğrudan da ölünü nə 

üçün qara yox, ağ parçaya bükür müsəlmançılıq? Bəs bu nədir? 

Ölümə etiraz, yoxsa haqq dünyanın rəmzi ifadəsi? Yəni Haqq 

dünya yeddi rəngin qovuşuğunda peyda olur. İnsanın ikinci 

həyatı, yəni astral bədən rənglərin harmoniyasında rəngsizləşir. 

Heç kimin olmayan, lakin kiməsə qədərlənəcək günə kimi özü-

nün rəngsiz, duyğusuz enerji kütləsinə çevrilir. Bu kütlədə 

müsbət-mənfi qütbləşməsi yoxdur. İşıq-qaranlıq cəbhələşməsi 

yoxdur. Bu qütbləşmə, bu cəbhələşmə materiyaya məxsusdur. 

Astral bədən-ruh-enerji isə materiya deyil. O gözlə görünmür. 

Ona təmas etmək mümkün deyil. Fəhmlə, duyğu ilə də dərko-

lunmazdır. Ta ki, insan beynində bu informasiyanın qapalı və-

ziyyətdə saxlanılan mərkəzinə lazımi siqnal çatmayınca. 

...Orta məktəbi qızıl medalla bitirəcəkdi. Atası axırıncı 

imtahanda məktəb direktoruna qəti tapşırıq verdi; o medal al-

mamalıdır! Medal alsa, ali məktəb eşqinə düşəcək. Səbəb – bir 

tərəfdən də valideynin dindar olmasındaydı. Onun fikrincə qız 

nədi, ali təhsil aldı, nədi?! Kim bilə, bəlkə də belə deyildi. Oxu-

mağın minbir qayğısı idi kişini qorxudan. O da ola qız uşağı... 

Bir il əvvəl şeirləri atasının əlinə keçmişdi və ona şeir 

yazmağı qadağan etmişdi. Atası qorxurdu ki, Fİruzə şair olar. 

Özü qələm sahibi olsa da, qızın şeir yazmasını bədbəxtlik kimi 
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qarşılamışdı. Qızının sevgi şeirləri onu həm də hövsələdən çı-

xarmışdı. «On il bircə dənə də olsun, «4» qiymət almamışdım». 

Kamal atestatı alanda isə bir dörd yazıb qızın medalını gümüşə 

endirdilər. «Təsəvvür edin ki, medal almağım da təhsilimə 

əngəl yaratmışdı. Medalsız abituriyentlərin hamısı attestatlarını 

alıb sənədlərini instituta verdi, mən isə medala görə attestat ala 

bilmədim. (O vaxt gözləyirdilər ki, validleyn gəlib müəyyən 

adamların cibinə pul qoysun). Qardaşımla gəlib nazirliyə çıx-

dıq. Kənd uşağı, birinci dəfədir ki, şəhərə gəlirdim. Ta o vaxta 

qədər attestatı vermədilər ki, avqust başa çatdı, 31-i günü saat 

5. Attestatı aldım, amma mənim ali məktəbə sənəd vermək 

imkanım olmadı. Quba tibb məktəbində məni təbərrük kimi 

qarşıladılar. Medallı tələbə bu texnikumun tarixində ilk və 

yeganə hadisə idi. Məni hamı sevir və qiymətləndirirdi. 

Sonra ali təhsil illəri gələcəkdi. 

Bir qədər də keçəcək, nəhayət ki, ilk kitabı çapdan 

çıxacaq. Atası sevinirdi. Nə vaxtsa qəlbinə dəydiyini, şeirlər 

yazılmış kağızları cırıb ayaqları altına səpələdiyini, ona «Oxu-

mayacaqsan» deyə verdiyi əmrini də unutmuşdu. Hələ təzə 

rəng iyi verən kitabı götürüb bir xeyli baxdı. Atasının üz-gö-

zündəki sevinci ancaq ilk nəvəsi dünyaya gələn babanın sevinci 

ilə müqayisə etmək olardı. Sonra soruşdu ki, yenədəmi kitabın 

çıxacaq? Onda 1973-cü il idi. Firuzə Məmmədlinin ikinci kita-

bı 1978-ci ildə çapdan çıxdı. Və iki kitabın arasındakı məsafə-

nin bu qədər uzun çəkməsinin səbəblərindən biri də müəllifin 

qadın olması idi. İnanılası deyil, amma günü bu gün qadın ol-

masının əziyyətini çəkənlər var cəmiyyətimizdə. 

– Mən özümdən çox başqasının dərdini yaşamışam, ki-

minsə bir kədərini içimdən keçirdimmi, özümküləşdirib qələmə 

almışam. Mən daxilimdəki kiminsə dərdinin «mən»indən çıxış 

etmişəm. Deyirlər, şairlər sadist olur, öz dərdlərini oxucuya 

yükləyirlər. Yox, şair insana dərd yükləmir. Əksinə, şair axı öz 

dərdini yaşamır. Öz dərdindən çıxış etmək şairlik deyil. Bir də 
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ki, tale şairi elə döyür ki, ona dərdin hər üzü tanış olur. Nəti-

cədə yazılan şeirlər ümumi dərdin ifadəçisinə çevrilir. 

– Onda siz Hüseyn Arifi Ģair hesab eləmirsiz? 

– Hüseyn Arif heç şübhəsiz ki, milli poeziyamızın qüd-

rətli şairlərindəndir. Onun oğlu Arifin faciəli surətdə həlak ol-

masına həsr etdiyi şeirlər fərdi hisslərdən çıxış olsa da, burada 

övlad itkisinin ümumiləşmiş motivləri çox güclüdür. Mən o 

ölümlü şeirləri Hüseyn Arifin oğlunun ölümünə həsr olunmuş 

yazılar kimi qəbul etmirəm. O şeirlər bütün oğlu ölənlər üçün 

bir təsəllidir. Dərd gözünün yaşını qurudanlar üçün ağıdır o 

şeirlər. Şair yükləmək üçün yox, oxucu ilə həmdərd olmaq 

üçün yazır. Bəs ağılar niyə söylənir? Bəyəm sadizmdən yazılıb 

onlar? Şeir sırf fərdiyyət deyil, əgər fərdiyyətdən çıxış edirsən-

sə, bu artıq geyşalıqdır. Bu gün Azərbaycanda geyşalıq geniş 

yayılıb. Bu saat üstünə şair adı götürən elə qadınlar var ki, bu 

işlə məşğuldur: fərdi duyğuların şıltaq ifadəsi, yersiz sızıltılar 

və tək-tək şəxsləri əyləndirmək meyilləri... Budur geyşalıq. 

Bəlkə mən haqlı deyiləm?! 

– O baxımdan Məhsəti necə görünür? 

– Məhsətini tarix boyu damğalayıblar və sağlığında da 

daş-qalaq ediblər. Mən bir məqaləmdə də yazmışam ki, Məhsə-

tiyə belə yanaşmaq olmaz. Məhsətinin məhz öz şeirlərindən çı-

xış edərək yazmışam. Min il ərzində Məhsəti yaradıcılığına 

düzgün yanaşılmayıb. Onu şəhrəşub şeiri yazan şairə kimi də-

yərləndiriblər. Axı qadın da sevgidən yazmalıdı, ya yox?! Qa-

dına heyranlıqdan yazmaq olmaz, kişiyə məhəbbətdən yazmaq 

olmaz. Qadındır deyə, şairə məhəbbətdən yazmaq qadağan 

olunmalıdı? Məhsəti ictimai fikrini də sevgi şeirlərində deyirdi, 

həmin şeirlərində özünün bədii tapıntılarını verirdi. Görün 

dərzi oğlana nə deyir: «Sənin barmağında üzük olaydım, hər 

dəfə sən sapı kəsəndə dodaqlarına toxunaydım». Aydındı ki, 

sapı dişlə qırırlar və bu zaman şəhadət barmağa taxılmış üzük 

hökmən dodaqlara toxunur. Məhsətidə belə tapıntılar bəs de-

yincədir. Məhsəti Gəncəvinin xalqın sosial-ictimai durumuna 
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münasibət motivləri ilə zəngin şeirləri də az deyil. «Müasir po-

eziyamızın qadın başlanğıcı» adlı məqaləmdə mən bu məsələ-

lərdən ətraflı bəhs etmişəm. 

– Maraqlıdı, Firuzə xanım, kiĢilər qadınlardan niyə 

bu qədər qorxurlar? 

– Bu qorxu deyil. Qadın əsarətinin klassik qalıqlarıdır. 

Qadınlara münasibət Azərbaycanda belədir. Türkiyədə belə 

deyil. Azərbaycanda qadın heç vaxt azad olmayıb. Çadrasını 

alıblar, ictimai həyata ötürüblər, amma mənəvi azıdlaqları qar-

şısında bir sədd olub həmişə. Qadın azadlığı onların sosial-

ictimai həyatda əldə etdikləri işçi qüvvəsi olmaqdan başqa bir 

şey deyildi. Bir fikir verin: kolxozçu qadın, fəhlə qadın, mü-

ğənni qadın, aktyor qadın, dəmiryolçu qadın... süpürgəçi qadın, 

arabaçı qadın, neftçi qadın, pambıqçı qadın... daha nə sadala-

yım. Qadınlar evdarlıq, analıq, ağbirçəklik, müdriklik, nənəlik 

və s. statuslardan getdikcə uzaqlaşmaya meylləndi, mənəviyya-

tında bir kişiyanalıq, hegomonluq, eyni zamanda qadın zərifliyi 

mövqeyində bir gözüqıpıqlıq formalaşdı. Qadına azadlıq bir 

növ kişilərin yükünü azaltmaq, onları ağır zəhmətdən xilas et-

mək üçün verilmişdi. Amma qadın əməyinin qiymətləndirilmə-

si həmişə kölgədə qalmışdır. Bunun nəticəsidir ki, qadın yara-

dıcılığına münasibət həmişə sıfırdan aşağı olub. Mən daha baş-

qa münasibətlərə toxunmuram. 

– Müsahibə üçün çox sağ olun. 

– Təşəkkür edirəm. 

 

Kəbutər Haqverdiyeva 
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FĠRUZƏ MƏMMƏDLĠ:  

«ġEĠRĠ NƏSRƏ QISQANDIM…» 

 

Firuzə Məmmədli hesab edir ki, poeziyada həvəskarlıq 

ola bilməz… 

Müsahibim şairə Firuzə Məmmədli yaradıcılığa 60-cı 

illərdə gəlib. Müxtəlif illərdə 23 kitabı çap olunub. 4 monoqra-

fiyanın, 6 bədii tərcümə əsərinin, yüzdən yuxarı elmi və pub-

lisistik məqalənin müəllifidir. 5 cilddə “Seçilmiş əsərləri” nəşr 

olunub. Filologiya elmləri namizədi, Pedaqoyi Universitetin 

dosentidir. Əlişir Nəvai mükafatçısıdır. Bundan başqa, İ.İsma-

yılzadə adına, R.Rza adına Beynəlxalq mükafatlara və N.Rəfi-

bəyli mükafatlarına da layiq görülüb. 

– Firuzə xanım, Ģeirdə qalmağınızın səbəbi nədir? 

– Sualınızı «Nəsrə keçməməyinizin səbəbi nədir?», «Şeir-

dən getməməyinizin səbəbi nədir?», «Şeir yazmağınızın səbəbi 

nədir?» və s. kimi də başa düşmək olar. Söhbət nəsrə keçmə-

məkdən gedirsə, mən elə şeir yazmağa başladığım dövrdən 

nəsr əsərləri də yazmışam. Hələ orta məktəbdə sərbəst inşaları 

xırda həcmli hekayələr şəklində yazırdım. 1958-ci ildə kəndi-

mizdə baş vermiş bir oğurluq hadisəsini qələmə aldım. Yaxşı 

bir hekayə alındı, amma çap etdirə bilmədim. Səbəb bu oldu ki, 

bizim cəmiyyətdə belə iş ola bilməz. (Amma olmuşdu) Çox tə-

kid elədim. Bir nəfər məsləhət gördü ki, əgər çap etdirmək istə-

yirəmsə, əsərdəki hadisələri keçirim Cənubi Azərbaycana. Gu-

ya bu hadisələr İranda baş verib. Çaşıb qaldım. Bu açıq riya-

karlıq mənim gəncliyimin rastlaşdığı ilk ən böyük yalan idi. 

Hekayə eləcə də qaldı. 1963-cü ildə yaşadığım həyat haqqında 

bilgilərim bir qədər zənginləşəndə heç vaxt unutmadığım bu 

təklif mənə çox təbii, həm də göstərilən iltifat kimi göründü və 

mən onu cənub ab-havasına köklədim. Amma yenə də çap et-

dirmədim. Daha doğrusu, şeir yazmağı daha üstün tutdum; bir 
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sözlə, qısqandım şeiri nəsrə. Hekayəni bir də 2004-cü ildə çap 

olunan «Ömrün axarı» adlı kitabımda çap etdirdim. Belə bir 

halla bir də 1982-ci ildə rastlaşdım – «Seçmək olmayır» şeirimi 

yazanda. Şeir dövrü mətbuatda getmədi. Təbii ki, gedə də bil-

məzdi. Şeiri 1983-cü ildə «Yazıçı» nəşriyyatına təqdim etdiyim 

«Yetkinlik» kitabına daxil elədim. Kitabın materialları düz 

yeddi il ildən-ilə keçirildi. Nəhayət, çapa hazırlananda yenə 

eyni bir təkliflə rastlaşdım. «Şeir yaxşı şeirdir. Amma elə et ki, 

guya bu hadisələr İranda baş verib». Yenə eyni çaşqınlıq. Axı 

aşkarlıq dövrü idi. Çıxış yolu tapıldı. Şeirin adı «Cənubdan 

məktub» qoyuldu. Problem aradan qalxdı. Təkcə şeirdəki «mi-

lis» sözü «polislə» əvəz olundu. 

O ki qaldı sualın digər anlam tərzinə, açığını deyim ki, bu 

sualın mənası mənə çatmır. Necə yəni şairə deyəsən ki, niyə 

şeir yazırsınız və ya ömrü şeir yazmağa həsr olunan bir adama 

deyəsən ki, niyə şairsən? Bu ona bənzəyir ki, deyəsən – niyə 

yaşayırsan? Çünki ölmürəm. Niyə ölmürsən? Çünki yaşayıram. 

Amma yenə cavab verəcəyəm. Özü də elə cavab yox ki, 

deyəm, yazmasam, yaşaya bilmərəm, məni yaşadan yazmaqdır. 

Xeyr. Yazmadan da yaşamaq olar. Çətin də olsa, mümkündür. 

Belə deyib, yazmadan yaşayanları çox görmüşük. 

Mən isə şeirə getmək üçün gəlməmişdim. Məni şeirə gə-

tirən məni yaradan Tanrıdır. Mənə qədərlədiyi tale şair tale-

yidir. Taledən isə qaçmaq mümkün deyil. Məni şeirə Tanrı 

göndərib, Tanrı da şeirdən apara bilər. Şeirlərimdə bu barədə 

açıq, ya gizli işarələr çoxdur. Həmişə vird elədiyim isə «Allah, 

elə et ki, yazım Dilimin son sözünəcən» diləyidir. 

– Kimin köməyindən faydalanmısınız? 

– Heç vaxt heç kimdən fayda verən kömək görməmişəm. 

Əksinə, həmişə qarşıma sədd çəkməyə, mənə maneçilik törət-

məyə çalışanların zəhmətimin puç olması, əməyimin heçə çıx-

ması uğrunda canfəşanlıq etmələrindən danışa bilərəm. 1980-ci 

ildə namizədlik dissertasiyası müdafiəmin ləğv olunması üçün 

Moskvaya Ali Attestasiya Komissiyasına olan müraciətlərin, 
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yürüşlərin sayı-hesabı yox idi. Axırda işi Türkmənistana gizli 

opponent rəyinə göndərdilər. Oradan müsbət rəy gəldi. Əlacları 

kəsilib təsdiq etdilər. Doğrudur, ötən əsrin yetmişinci illərində 

nəşriyyat aləmində müəyyən vaxt üçün yaranan obyektiv at-

mosferdə şeirlərimin, ilk kitabımın işıq üzü görməsinə kö-

məklik oldu. Ədəbi jurnalların qapısı üzümə açıq oldu. Bu da o 

sahədə fəaliyyət göstərən yaxşı insanların, yaradıcılığımı qiy-

mətləndirən gözəl sənət adamlarımızın obyektiv münasibətinin 

nəticəsi idi. 

Həmişə qulağıma çatan xoşagəlməz sözlər, adamı öz 

gözündən belə salmağa qadir olan şübhələr – kimsə kömək 

edir, onunçun kimsə yazır və s. – məni təhqir edib. Kifayət de-

yilmi? Yəni mənə kömək edib «mənim üçün yazan» adam özü 

üçün niyə belə şeir yaza bilmir? Özünə niyə bir gün ağlamır? 

Zənnimcə, indiki halda mənə ən böyük kömək 20 il mənzil 

növbəsində durduğum halda, hələ də mənzilə olan ehtiyacımın 

ödənilməməsinə laqeyd münasibətin ortadan qalxması olardı. 

Yaradıcılığımda isə həmişə bir olan Allahın köməyinə 

arxalanmışam. 

– ġeirinizin birində «Yenə it günündən boylanır ömür, 

illər yaĢım üstə gəlmir yaĢ kimi» yazırsınız. Ömrün bu 

çağında necə, yenəmi yaĢ üstünə yaĢ gəlmir? 

– Bu şeirin yazılma tarixi elə də uzaq deyil, 2005-ci ildə 

yazılıb. O iki misranın nəticəsi var. İllər yaşım üstdə bəs nə 

kimi gəlir? Orda açılır. «Yüklənib gedirəm ömrü daş kimi» Bəs 

daş kimi, niyə? Daş – ağırlıqdır, daş – sərtlikdir, daş – soyuq-

luqdur. Daşın ayağa dəyməsi (ayağına daş dəyməsin) başa 

düşməsi (başına daş düşsün), daşın daş bərkliyi, daş susması 

var (Daşa döndü bir kəlmə danışmadı). Əgər bir ömür mənə bu 

qədər daş atıbsa, onu yas kimi necə yaşamaq olar?! Elə indi də, 

dünən də, yəqin ki, sabah da belə olacaq – bu qismətdən qaç-

maqmı olar?! 

Lakin daş təkcə mənfilik mücəssəməsi deyil. Daşın daş 

qiymətləri var – «Daşı daş görən yanıldı». Bəlkə yaşım üstdə 
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yaş kimi yox, daş kimi yağan illər məni öz qiymətli daş-qaşı ilə 

– söz inciləri ilə mükafatlandırıb. Bəs onda niyə «İt günü?!» 

Əlbəttə cəfasız, əziyyətsiz, əzabsız heç nə əldə edilmir. Bəzən 

bu əzabları ayrı cür adlandıra da bilmirsən. Şeirlərimdə bu 

əzab-əziyyətin ifadəsi boldur. Yazmaq mənim üçün əziyyət 

deyil, çünki mətn mənə göylərdən hazır enir. Əzab yazmamaq, 

yazmağa vaxt tapmamaqdadır. Bəzən bədii yaradıcılıqdan uzaq 

işlərlə elə yüklənirsən ki, poeziyaya bir də qayıda biləcəyinə 

inanmırsan. Bax, belə günlər mənim üçün it günü kimi bir 

şeydir. Amma bu, hələ hamısı deyil. Axı mən həyatın iç üzünü 

araşdırıram. Orda gördüklərim, duyduqlarım mənim varlığım-

dan öz şəxsi ağrılarım kimi keçir. Xüsusən, haqsızlıq görəndə 

özümü ələ ala bilmirəm. Mənim içərimdə məni didib-parçala-

yan bir eneryi zəncir gəmirir. Bax, it günüm budur. Belə vaxtda 

doğulan şeirdə daha nədən danışmıram, nəyə üsyan etmirəm?! 

Həmin şeir də belə bir ovqatın nəticəsidir. Bəli, yenə də «İllər 

yaşım üstdə gəlmir yaş kimi». Əgər gələn sabah, gələn Yeni il 

sənə heç nə vəd etmirsə, bu, şübhəsiz ki, belə olacaq. 

Əlbəttə, söhbət ancaq şəxsi işlərdən getmir. İşğal altında 

inləyən torpaqlar, atəşkəs dövründə oturduğu səngərdəcə düş-

mən gülləsinə hədəf olan fidan balalar, dünyanı ağzına alan 

zorakılıq, təbii fəlakətlər… Bunların hamısı mənim yaşadığım 

dövrün, zamanın ab-havasıdır, ovqatıdır. Şeir isə olanların po-

etik ifadəsidir. Şair özünü zamandan, məkandan təcrid edə 

bilməz. 

– «Mələk dilli qılıqların fitnə-feli bal dadır» – Bu mis-

ra sizindir. Belə bir balın ürəyinizi yaralamasının dərin izi 

qalıbmı? 

– Qılıqların üzündə ilahi bir niqab olur. Sadədil adamlar 

bu niqabın görünən tərəfinə düşür. Şəxsən mənim belə bir 

tələyə düşüb yaralandığım olmayıb. Əgər hansı bir tanışdansa, 

rəfiqədənsə ikiüzlülük görmüşəmsə belə, bu, mənə yara vurma-

yıb. Çünki mən belə məqamlarda onun yaxşı tərəfi haqqında 

fikirləşmişəm. Üstəlik, belə adamlarla münasibətimin mənə 



Firuzə Məmmədli 
 

 

 

152 

verdiyi mövzuları ən gözəl şeirlərimdən hesab edirəm. Bu mə-

nada, insanlara inamını itirdikcə, itirdiyindən də bir poetik nü-

munə tapırsansa, yaşasın belə «fitnə-fel»! Bir də ki, Tanrı məni 

belə fitnə-fellərdən həmişə hifz edib. 

– Söz Ģeirdən düĢmüĢkən, bir fikrinizi də misal çək-

mək istərdim: «Dünyanın dostu qoyub yad oynadan dünya 

olması» fikri də sizindir. Belə bir hökmü vermək üçün gə-

rək mənən dünyalarca qocala biləsən. Zahiri görnüĢünüz-

dəki gənclik durumu ilə mənəvi qocalıq sizi xoflandırmır 

ki? 

– Zənnimcə, dünyanın dosta-düşmənə münasibətini aş-

karlamaq üçün mənən qocalmağa, özünü dünya ilə yaşıd hiss 

etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Əvvəla, onu deyim ki, mənim 

«zahiri gəncliyim» elə mənən qocalmamağımın nəticəsidir. 

«Mənəvi ölüm», «mənəvi qocalıq» – mən belə şeylər barəsində 

çox düşünürəm. Əslinə qalsa, mənəvi ölüm də, qocalıq da in-

sanın öz iradəsindən, qurduğu münasibətlərdən, qəlbinin təmiz-

liyindən, paxıllıq, xəbislik, riyakarlıq kimi hisslərə qarşı tut-

duğu mövqeyindən asılıdır. Dəfələrlə ümidimin puç olmasının, 

can atdığım, çalışdığım arzularımın baş tutmamasının ağrısını 

çəkməli olmuşam. Haqsız qınaqların, təqiblərin hədəfi olmu-

şam. Düşünmüşəm ki, bax, «mənəvi ölüm» budur. Lakin yox, 

bunlar məni nə öldürə bilib, nə «mənəvi qocalıq» bataqlığına 

sürükləyə bilib. Yenə deyirəm: məni, Allah belə təsirlərdən qo-

ruyub. Hardansa qəlbimə bir irfani işıq dolub, sağaldıb məni, 

yaşadıb məni. İçimdəki ülvi hisslərin keşiyində durmuşam hə-

mişə. Tanrıya sığınmışam. O da məni təzə bir şeirlə mükafat-

landırıb. Qayıdıram – «Dünyanın dostu qoyub, yadı oynatma-

sına». Bu şeir 2008-ci ildə yazılıb. Məgər bu gün siyasət alə-

mində baş verənlər mənim ötən il dediklərimin təsdiqi deyilmi? 

Görürsünüzmü, yenə də Tanrı diktəsi… 

– Yaxın günlərdə sənət dostumuz Sərvaz Hüseynoğlu 

ilə sizin yaradıcılığınız barədə söhbət edirdik. O, sizin Ģeir-

lərinizin vətəndaĢ çəkisi barəsində danıĢdı və görüb-
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götürmüĢlük ifadəçisi olmasını söylədi. Oxucuların bu cür 

fikri sizin üçün maraqlıdırmı? 

– Mənə qalanda, oxucuların fikri mənim üçün həmişə 

maraqlı olub. Çox vaxt şeir yazanda məndə belə bir hiss olur 

ki, kimsə qapının arxasında durub, məhz bu şeirin yazılıb qur-

tarmasını gözləyir ki, oxusun. Amma şeir çap olunmayınca 

mən onu heç kimə oxumuram. Çox nadir hallarda, qəlbimdə bir 

sıxıntı duyanda, ya da şeir oxumaq istəyəndə ən axırıncı 

şeirimdən başlayıram. 

Bəzən ən yaxşı oxucularım da sətiraltı mənalara çata 

bilmirlər. Şeir onlara anlaşılmaz görünür. Mərhum akademik 

Afad Qurbanov deyirdi ki, Firuzə xanımın şeirləri adamı məc-

bur edir ki, onu təkrar-təkrar oxuyasan. Hər dəfə də yeni bir 

yöndən dərk edəsən. Yaxşı oxucularım oxuyur, öz fəhmləri ilə 

dərk edir, mən oxuyub təhlil verəndə onlara daha maraqlı və 

tapıntılarla zəngin görünür. 

Bir də ki, Sərvaz yaxşı şairdir və sözə, sənətə qiymət ver-

məyi də bacarır. Sənətin isə özünəməxsus terminologiyası var. 

Vətəndaş mövqeyindən danışanda deyiləsi sözlər də çoxdur… 

– Poeziyada görmədikləriniz və görmək istədikləriniz? 

– Çətin sualdır. O qədər şeir yazan var ki, vaxt yetirib ha-

mısı ilə tanış ola bilmirsən. Bəzilərinə isə heç vaxt sərf etmək 

istəmirsən. 

Bilirsinizmi, əvvəllər, yəni ötən əsrin ortalarında hər on 

illik özünün super istedadlarını yetişdirib ədəbi aləmə təqdim 

edirdi. Mövcud poeziya müstəvisində birdən bir qaynama, bu 

qaynamada səthdən yuxarı qabarmalar görürdün. Yəni durğun-

luq olmurdu. 60-cı illərdə – Əli Kərim, Məmməd Araz, Fikrət 

Qoca, Fikrət Sadıq, İsa İsmayılzadə, Ələkbər Salahzadə, 70-ci 

illərə yaxın Ramiz Rövşən, Nüsrət Kəsəmənli, Məmməd İsma-

yıl, Sabir Rüstəmxanlı, 70-80-ci illər arasında Vaqif Bəhmənli, 

Vaqif Cəbrayılzadə, Zəlimxan Yaqub, daha sonralar Ramiz 

Qusarçaylı, Nisəbəyim, Salam Sarvan və s. poeziya aləmində 

bir ulduz kimi parladılar. 
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Hazırda mövcud poetik aləmin Rəsul Rzası, Əli Kərimi, 

Məmməd Arazı yoxdur. Xüsusən gerçəkliyin poetik ifadəsində 

Rəsul Rza ədəbi nüfuzu çatışmır. 

Poeziyamızda üslub rəngarəngliyi var. Poetik deyim tər-

zində axtarışlar da yaxşı təsir bağışlayır. Amma parnoqrafik 

poeziyanı qəbul edə bilmirəm. Sensasiya, piar təbliğat və s. na-

minə sənət arenasının zibillənməsinə haqq qazandırmaq olmur. 

Ən parlaq şan-şöhrətin özü də müəllifin özü ilə bərabər ölüb 

gedəndir. Qalan ancaq sənətdir, şairsənsə, sənin poeziyan var 

və əsil şan-şöhrəti də sənə o gətirəcək, ola bilsin ki, səndən əlli 

il sonra, yüz il sonra… 

– Yaradıcılığa baĢlarkən Ģeirlərinizi kimin üçün yaz-

mısınız? Kimə ünvanlamısınız? 

– İlk şeirimi anamın vəfatına yazmışam (1952-ci ildə). 

İkinci şeirim 1953-cü ildə Stalinin ölümünə həsr olunub. 13 

bəndlik bir şeir idi. İkicə misra qalıb yadımda. O vaxt uşaq idik 

və rəhbəri hamıdan ucada görməyi öyrətmişdilər bizə. 

Müəllimlərimə, sənət adamlarına, yaxınlarıma həsr etdi-

yim şeirlər «Seçilmiş əsərləri»min 2-ci cildində «Ulularım, 

əzizlərim, yaxınlarım» bölməsində verilib. Lakin bunlar yara-

dıcılığımın kiçik bir hissəsini təşkil edir. Bu mövzu müxtəlif 

istiqamətlərdə işlənə bilər. Lakin insan, onun problemləri, ətra-

fında baş verənlər və s. məni daha çox cəlb edir. Yaradıcılığı-

mın baş qəhrəmanı böyük hərflərlə insandır. 

– Mənim fikrimcə, həvəskar Ģair, həvəskar bəstəkar 

ifadələri olduğu kimi, həvəskar tənqidçi ifadəsi də mövcud-

dur. Yəni ədəbiyyatĢünaslıqdan xəbəri belə olmayan bəzi 

insanlar əlinə qələm alıb, tənqid yazmaq fikrinə düĢür və 

sensasiya yaradır. Ədəbi tənqid barədə fikrinizi bilmək is-

tərdim. Hansı tənqidi orijinal hesab edirsiniz? Bəlkə tən-

qidi heç qəbul etmirsiniz? 

– Mən bu fikirdə deyiləm ki, həvəskar şair, həvəskar tən-

qidçi ola bilər. Həvəskarlıq əl işidir. Peşə ilə bağlı məsələdir. 

Peşəkar ola bilməyən həvəskar mərhələsində ilişib qalır. Təfək-
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kür süzgəcindən keçib gələn sənətdə peşəkarlıq olar, həvəskar-

lıq yox. Peşəkarlığın özünü də mən poeziya üçün təhlükəli he-

sab edirəm. Çünki poeziya daim axtarış tələb edir. Peşəkarlıqda 

isə qələm, dəst-xətt öyrəncəliliyi var. Üslub başqa şeydir. Peşə-

karlıq düzxətli hərəkətdir, hamar gedişdir. Asan qavranılsa da, 

tez həzm olunsa da, yenilik qığılcımının işığı çox zəif olur. 

Şairin axtarışları onu daim çətin manevrlərə çəkir. Bəzən eks-

permentə üz tutursan. Elə buna görə də, beyin mərkəzləri ilə 

sıx əlaqədə olursan. Şair ya var, ya yoxdur. Şeirdə, poeziyada 

həvəskarlıq ola bilməz. Amma zəif yazanlar o qədərdir ki, buna 

ayrı ad da vermək olmur. Qafiyələndirmə, ritmə uyma, fikirlə-

rin birini bu dağdan, birini o dağdan götürüb bəndə salma hələ 

şeir olmadığı kimi, onu yazan da heç cür şair adlana bilməz, 

lap həvəskar səviyyəsində belə. 

Eləcə də tənqid. Tənqiddə birinci növbədə tənqidçi təfək-

kürü formalaşmalıdır. Tənqidçi materialı oxucu fikri səviyyə-

sində qiymətləndirib canını qurtarmağa çalışırsa, bu, daha tən-

qid deyil, oxucu fikridir. 

Oxucu fikirlərinin yazılmasına isə müsbət baxıram. Əv-

vəla, savadlı oxucuya malik olmaq müasir poeziyamızın prob-

lemlərindəndir. Oxucu oxuduğu materialı qiymətləndirə bilirsə, 

heç olmasa, buna səy edirsə, bunun nəyi pisdir ki?! O ki qaldı 

tənqidi qəbul etməyimə, bəli, tənqidi qəbul edirəm. Qərəzsiz, 

təmənnasız, obyektiv tənqidi. 

– Yenə sizin Ģeirinizə üz tutaq: «Hər gün ölüm ayağı-

dır» qənaətinə gəlincə çoxmu götür-qoy etmisiniz? 

– Qətiyyən. Məncə, həyatı müşahidə etmək kifayətdir. 

1990-cı ildən üzübəri baş verənlər diktə etdi mənə bu fikri: in-

sanlar kütləvi qırğınlarla üzləşib. Bəs hər an ürcah ola biləcəyin 

terror aktları… Evdən çıxırsan, bilmirsən salamat qayıda bilə-

cəksənmi? Ölüm daha qocaya, cavana fərq qoymur. Qabağına 

kim çıxdı, qamarlayır. 
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– ĠĢ, ailə, qadın. Bunları bir araya necə sığıĢdırırsınız? 

Hələ üstəlik, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Həmkarlar Ġt-

tifaqı Komitəsinin iĢləri. 

– Kim desə ki, üçünü də tənzimləyirəm, inanmayın. Müt-

ləq birini irəli aparmaq istəsən, o biri geri qalacaq. Mənim üçün 

poeziya, iş həmişə öndə olub. Ona görə də, məni yaxşı şair, 

yaxşı müəllim, yaxşı təşkilatçı hesab edən varsa, tam səmimiy-

yətlə deyirəm – ailə, ev, qadın məsələsini ikinci anda görsünlər. 

Qadın məsələsi, onun problemləri bəşəriyyətin tarixi ilə yaşıd-

dır. İnanmayın ki, kimsə öz simasında bu problemin həllinə 

nail olduğunu deyib. Bu üçbucaq şəxsən məni olmazın məhru-

miyyətlərə məruz qoyub. 

– Müəllimlikdən heç danıĢmadıq… 

– Nə deyim, mənim də müəllimlərim olub. Nümunəvi tə-

ləbə olduğumdan xətrimi istəyiblər. Mən də elə. Yaxşı tələbə-

lərim olub, yenə də var. Nazir olanı da var, akademik olanı da 

var, şair olanı da, adi müəllim olanı da. Elələri də var ki, evdar 

qadındır, ailəsinə xidmət edir. Axı bizim universitetdə daha çox 

qızlar oxuyur. 

Yaxşı oxuyan tələbələrimi mən də qiymətləndirirəm, əziz 

tuturam, unutmuram. Tələbələrimə şeirlərim də var: 

 

Bu yaxın keçmişin dəcəli qızlar, 

Hərə bir ocağı isidir indi. 

Bir zaman qubalı, gəncəli qızlar, 

Məndən ünvanınız gizlidir indi…. 

 

Səkkiz bəndlik şeirdir. Xoşbəxt olsunlar, Tanrı onlardan 

ailə və qadınlıq sevincini əsirgəməsin. 

– Bu qədər fəaliyyətlə səssiz-küysüz adamsınız. 

– Ötən əsrin 80-ci illərində fəaliyyətimlə bağlı səs-küy 

qaldırmaq istədim. Mənim inandığım, arxa, dayaq, ümid yeri 

sandığım partiyaya rəhbərlik edən kiçik məmurlardan biri dedi 

ki, neyləyək ki, şairsən, alimsən, evin yoxdur. Yazırsan, pulunu 
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alıb cibinə qoyursan, gətirib bizə vermirsən ki. Amma and 

içirəm ki, o vaxt bizə (gənc hesab olunanlara) ən aşağı məbləğ-

də qonorar hesablayır, on ildə iki balaca kitabımızı çap edirdi-

lər. Haqdan, ədalətdən, bərabərlikdən, xoşbəxtlikdən dəm vu-

ran bir cəmiyyətin məmurundan eşitdiyim bu sözlər mənə dərs 

oldu. 

– Firuzə xanımın görünməyən tərəfi. 

– Tündməcaz, hövsələsiz, çox vaxt nə istədiyini özü də 

bilməyən, çox vaxt özünə qapanıb qalan bir insan. Ən böyük 

çətinliyim qəlbimdəki insaf, mürvət, ədalət hisslərinə qalib gələ 

bilməməyimdir. Həmişə öz-özümlə mübarizə aparan, narahat 

bir adamam… 

– Firuzə xanımın məĢğuliyyəti. 

– Əvvəllər boş vaxtım olurdu. Onda mən plastilindən, pa-

rafindən quş, heyvan fiqurları hazırlayıb uşaqları sevindirirdim. 

Belə fiqurlar oyuncaq bazarında kifayət qədər olsa da, nədənsə 

uşaqlar mənim düzəltdiyim fiqurları xoşlayırdı. Şəkillər çəkir-

dim, mənzərə, portret, ən çox da quş şəkilləri. Uşaqlara öy-

rədirdim. Balaca rəssam yetirmələrim də olurdu. 

Son vaxtlar bir saat belə nəsə əlavə bir işlə məşğul ol-

mağa vaxt tapmıram. 

– Özünüzə hansı sualı verərdiniz? 

– Artıq özümə heç bir sualım yoxdur. Suallarım bəşəriy-

yətədir, dünyayadır, insanlaradır: hara gedirsiniz bu nəfslə, bu 

insafsızlıqla, bu «mənəm-mənəmliklə»? 

 

Zeynəb ƏLİQIZI 

“Kaspi” qəzeti, 7-9 noyabr, 2009-cu il 
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«HEÇ VAXT GÜZƏRANI POEZĠYAYA SENZOR 

HESAB ETMƏMĠġƏM» 

 

Üzümüzə gələn yüzilliyin qadınların əsri olacağını bütün 

dünyada kişilər etiraf etmək məcburiyyətindədirlər. «Qadın 

sözünə baxmaya-baxmaya» kişilər bir də gördülər ki, zərif məx-

luqlar durmadan irəliləməkdədirlr: cəmiyyətdə tutduqları apa-

rıcı mövqe, rasional düşüncələri ilə onlar kişiləri üstələyirlər. 

Bugünkü müsahibimizi təsadüfən seçməmişik: qətiyyətli, sözü 

yerində deməyi bacaran xanımlarımızdan biri – şair Firuzə xa-

nım Məmmədli ilə söhbətimiz feminizmdən çox uzaqdır. Hazır-

da Yazıçılar Birliyində Həmkarlar İttifaqının sədri, Pedaqoji 

Universitetin dosenti olan Firuzə xanımla cəmiyyətlə, ədəbi mü-

hitlə bağlı müəyyən məqamlara toxunmağa çalışdıq. 

– Firuzə xanım, 80-ci illərin ən istedadlı və ümidverici 

Ģairlərindən olmusunuz. Ancaq indi az-az görünürsünüz? 

– Deməliyəm ki, 1980-ci illərin ədəbi mühitindəki qaynar-

lıq bu gün yoxdur. 1980-ci illərin siyasi durumu da, ab-havası 

da bu gününkündən çox-çox fərqli idi. O vaxt sənət adamına, 

ümumən sənətə böyük maraq vardı. Nə yazsa indin, nə yaratsa 

idin, üzdə idi. Oxunurdu, fikir söylənilirdi. «Yaxşı» təriflənir, 

«pis» isə tənqid olunurdu. Hər kəs öz payını götürürdü. Bu gün 

maraqlar dəyişib, fikir və düşüncələri daha çox maddi ehtiyac-

larla bağlı problemlər məşğul edir. Sənət, o cümlədən, söz 

sənəti bu problemlərin qloballığı qarşısında qeyri-ciddi bir şey 

kimi görünür. Yəni bu gün oxucu qazanmaq, onun diqqətini 

cəlb etmək, onda özünə hüsn-rəğbət yaratmaq xeyli çətinləşib. 

Bunu da nəzərdən qaçırmaq olmaz. Yaradıcılıq imkanlarımda 

bir dəyişiklik görmürəm. Əksinə, 80-ci illərdəki kimi məhsuldar 

işləyirəm. Şeir kitablarım maddi imkansızlıq üzündən bir az gec 

çap olunur. Ədəbi jurnallarda («Azerbaycan», «Ulduz», «Çı-

raq», «Literaturnıy Azərbaydjana»), deyilənə görə məndən çox 
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çap olunan yoxdur. O doğrudur ki, qəzet səhifələrində şeirlərim 

görünmür. Bunun da səbəbi odur ki, qəzetlərə şeir aparmıram. 

Niyəsi ilə maraqlansanız, bu uzun söhbətdir. 

– Zəmanə qarmaqarıĢdır. Adamları bir mövzu düĢün-

dürür: «Güzəran». Bəlkə də yaradıcı adamlar üçün ən bö-

yük senzor məhz odur. Mənimlə razılaĢırsınızmı? 

– Bəli, hardasa, kimin üçünsə (daha doğrusu, çoxları 

üçün) bu, belədir. Amma mən heç vaxt güzəranı poeziyama 

senzor hesab etməmişəm. Vaxt, zaman mənə nəyi diqtə edibsə, 

eləcə də poeziyama gətirmişəm. Böyük Sabir demişkən, «düzü 

düz, əyrini əyri». Şeirlərimin birində dediyim kimi: 

 

Nə olsun ki, çox acıdır, 

Gözümdə fikrin tacıdır. 

Düz söz bir dar ağacıdır, 

Boyundan keçə bilmirəm. 

 

Əlbəttə ki, güzəran məni də düşündürür. Lakin mən şeiri – 

bu dəli-dolu balamı güzərana qurban verməmişəm. İkiüzlülüyü, 

yalmanmağı sənətə xəyanət hesab edirəm. Sənət mənim üçün 

vasitə yox, məqsəddir. 

– Ġndi siyasət hamını «yeyir». Dünən az qala adı tabu 

çəkilərlər, bu gün siyasətə vardıqlarına görə, məhz kiminsə 

tərəfində durduqları üçün ictimai qınağa tuĢ gəliblər. Mən 

biləni, bunun da kökü gedib o zəhrimara – güzərana dirə-

nir? 

– Təəssüflər olsun ki, burda da bir həqiqət vardır. Mən 

ona görə təəssüf edirəm ki, bütün bunların arxasında xalqı par-

çalamağa, birliyimizin qəddini sındırmağa maraqlı olan qüvvə-

lərin dəyirmanına su tökənləri görürəm. Halbuki heç bir gün-

güzəran söz-söhbəti cəbhələşməyə aparıb çıxarmamalıdır. 

Şəxsən mənim üçün iqtidar da, müxalifət də vətən övladı-

dır. Demokratik quruluşda əqidə müxtəlifliyinə təbii baxıram. 

Lakin bu müxtəlif düşüncə tərzi antoqanizmə səbəb olmamalı-



Firuzə Məmmədli 
 

 

 

160 

dır. Əslinə qalsa, iqtidar da, müxəlifət də öz partiya proqramın-

da dövlətçiliyimizin və müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi-

ni, xalqın güzəranının gündən-günə yaxşılaşdırılmasını, torpaq-

larımızın düşməndən azad edilməsini və s.ni qoyur. Bu məram-

la da partiya yaradır və mübarizəyə başlayır. Lakin elə mübari-

zəyə başlayan kimi də torpaq, xalq, müstəqillik, dövlətçilik ya 

«yaddan» çıxır, ya da absurd şüarlara çevrilir. Əvəzində isə qə-

rəzçilik, çəkişmə-boğuşma, «dartma, yaxam cırıldı» qalır. Bü-

tün bunlar onu göstərir ki, biz hələ də siyasi mübarizə yollarına 

yiyələnə bilməmişik. Amma özümüzə «siyasətçi» deyirik. 

– Qadın həm də sirli, sehrli varlıqdır. ġairlik isə bu sir-

lərin açılması, faĢ olması deməkdir. Yoxsa iç dünyamızın 

təlatümünü gizlədə bilmədiniz? 

– Sual bir qədər qəlizdir. Amma bir Allah bilir ki, mən 

poeziyamda da həyatda olduğum qədər səmimiyəm. Bu mənada 

şair Fİruzə, qadın Firuzənin dostu, sirdaşı, qardaşıdıdır. Qadın 

Fİruzə bir qədər qapalıdır, adamlardan qaçandır, sirr verməyən-

dir. Amma şair Firuzə ilə qoşalaşanda heç nəyi ondan əsirgə-

mir. O tam mənası ilə öz dostunun, sirdaşının və qardaşının tə-

siri altındadır. Niyə şair oldum? Ancaq buna görəmi? Ola bilsin 

ki, bu cəhət mənim şairliyimin məziyyətlərindən biridir. Məni 

şair edən isə qeyri-adi taleyim, alın yazımdır. 

– Bu gün yenədəmi sizi ən çox özünə çəkən, cəlb edən 

poeziyadır? Yoxsa, maraqlarınız dəyiĢib? 

– Marağım dəyişə bilməz. Ola bilsin ki, vaxtın, zamanın 

hansı kəsiyindəsə, hansı bir problemsə məni məşğul etsin. (Axı 

mən həm də problemləri çox olan adamam). Amma bu mənim 

poeziya ilə olan əlaqəmi zəiflədə bilməz. Elə bilirəm ki, şeir 

itkisinə mən dözə bilmərəm. 

– Ölkədəki ədəbi prosesləri izləyə bilirsinizmi? Əgər 

bilirsinizsə, kimin istedadını «gözatı» eləmisiniz? 

– Hazırda saysız-hesabsız kitablar nəşr olunmaqdadır. La-

kin bunların əksər qismi «boz ədəbiyyatdır». Yəni bunlara 

ədəbi proses mövqeyindən yanaşmaq və vaxt sərf etmək də 
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mənasızdır. Lakin gözəl bədii sənət nümunələrimiz də yaran-

maqdadır. Belə sənət əsərlərinin müəlliflərinə yaşlı nəslin nü-

mayəndələri arasında daha çox rast gəlirik. O ki qaldı hazırkı 

ədəbi gəncliyə, bu barədə də ümidsiz deyiləm. Gənclər sırasın-

da güclü poetik istedada malik şairlərimiz vardır ki, milli poezi-

yamızın yeni əsri onların çiynində dayanacaq. Lakin gənclərin 

poetik nəfəsində «dünya standartlarına» uyğunlaşmanı qərəzli 

meyl və milli bədii söz sənətimiz üçün yad nəfəs hesab edirəm. 

Axı Füzulini dünya məhz dilinə, üslubuna, bədii fikir yozumu-

na görə dahi Azərbaycan şairi kimi tanıyır və qəbul edir. Mən 

bu fikirdəyəm ki, Azərbaycan şeiri həm üslub rəngarəngliyinə 

görə, həm dil oynaqlığına görə, həm fikrin bədii ifadə tərzinə 

görə, həm də fəlsəfi və məntiqi axarına görə dünya poeziya-

sında ən orijinal və ən sayğılı yerlərdən birini tutur. Özümüzdən 

öyrənib, özümüzü təbliğ etsək, vətən və xalq üçün daha faydalı 

iş görmüş olarıq. Unutmaq olmaz ki, ən byöük bəşərilik elə 

millilikdən başlayır. 

– ġeirlərinizi isti-isti çap etdirirsiniz, ya onları soyut-

mağı xoĢlayırsınız? 

– Əlbəttə, isti-isti çap olunsaydı, məni daha çox sevindi-

rərdi. Lakin naşirlər (onları da qınamaq olmur), görünür, istə-

mirlər ki, mən çox sevinim. Bu, həmişə belə olub. Daha alışmı-

şam şeirlərimin doğulandan bir il sonra çapına. Elə bilirəm bu 

isti-soyuğun əhəmiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, çap olunsun. 

Lakin mənim şeirlərimdə əksər hallarda qəribə «gələcəkdən 

xəbər vermə» əlaməti var. Çap gecikəndə belə qəbul olunur ki, 

bu şeiri mən, deyək ki, keçən ayda baş vermiş hadisəyə həsr et-

mişəm. Halbuki bu hadisə barəsində şeir bir neçə ay qabaqdan 

xəbər vermişdi. Yəqin ki, fakt istəyəcəksiniz. Sübutlar çoxdur. 

Biri elə 1990-cı ilin «qanlı şənbə» faciəsi. 1989-cu ildə (təxmi-

nən bir il əvvəl) yazdığım «Qismət» şeiri bütünlüklə həmin fa-

ciəli gecənin təsvirini verir. Amma şeir jurnalda 1990-cı ildə 

çap olundu. Bəlkə bu da bir hikmətdir. Deyə bilmərəm. 

– ġeir sizə nə verdi? 
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– Şeir mənə nə vermədi? Bu barədə düşünmək daha asan-

dır. Əslinə qalsa, mən şeirin mənə nə verməsi yox, mənim şeirə 

nə verməyim barəsində düşünmək istərdim. Həmişə bu fikirdə 

olmuşam ki, şair, söz adamı bağlı olduğu sənətin zənginləşmə-

sinə, kamilləşməsinə, poetik səviyyə etibarilə daha yüksək zir-

vədə durmasına xidmət etməlidir. Yalnız belə şəxsiyyətlərin sə-

nətdə yeri görünür və yalnız belə şəxsiyyətlər tarixin yaddaşına 

həkk olunur. Azərbaycan bədii fikrinin klassikləri Nizami Gən-

cəvi, İ.Nəsimi, Ş.İ.Xətai, M.Füzuli, M.P.Vaqif, M.V.Vidadidən 

tutmuş üzübəri son yüzillikdə yazıb-yaratmış şairlərimizin yara-

dıcılıq yolu təlqin edir bu fikri mənə. «Mən şeirə nə verdim, nə 

verə bilərdim» kimi düşüncələr məni bir an da rahat buraxmır. 

Elə bu düşüncələrin açdığı şeir cığırıdır ki, mən respublikamız-

dan uzaqlarda az-çox tanına bilmişəm. 1992-ci ildə Türkiyənin 

Bursa şəhərində keçirilən «Beynəlxalq poeziya festivalında» 

baş mükafata («Əlişir Nəvai») layiq görülmüşəm. Şeirlərimdən 

nümunələr Amerikada, Türkiyədə, İranda, Rusiyada, Özbəkis-

tanda və s. çap olunub. Görkəmli söz adamları, tanınmış tənqid-

çilər yaradıcılığım haqqında yüksək fikirlər söyləyib. Başa vur-

maqda olduğumuz 2000-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

keçirdiyi ən yaxşı silsilə şeirlər müsabiqəsinin qalibi kimi «İ.İs-

mayılzadə adına» mükafata layiq görülmüşəm. Və bir də şeir 

mənə bitib-tükənməyən bir narahatlıq və ağrılı-acılı bir tənhalıq 

verib ki, bu ağrıdan, bu əzabdan da özü doğulur. 

– Son kitabınız nə vaxt çıxıb? Kitabınızın sizə bəxĢ et-

diyi sevinci nəylə müqayisə edərdiniz? 

– Son kitabım 1999-cu ildə çap olunub. 15 çap vərəqindən 

ibarət olub. «Məni mənlə bölən dünya» adlanır. Kitabın gətir-

diyi sevinci nə ilə müqayisə edə bilərəm? Zənnimcə, heç nə ilə. 

Əslinə qalsa bu nə sevinc idi, nə kədər. Bu narahatçılıq idi, ni-

garançılıq idi. Kitabın nəşrində texniki qüsurlar çox idi. Bu da 

əsəbilik yaradırdı. Kitabda gedən şeirlərin necə qarşılanacağı 

idi məni nigaran qoyan. Kitab yaxşı qarşılandı. Təbliğ olundu, 

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunda 
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görkəmli ədəbiyyatşünas alimlərin iştirakı ilə müzakirə olundu, 

öz layiqli qiymətini aldı, müəllifinə başucalığı gətirdi. Lakin bu 

sevinc idimi? Əgər sevinc idisə, gecikmiş sevinc idi. Çünki bu 

sevinci mənə eyni dərəcədə 70-ci illərdə də, 80-ci illərdə də ve-

rə bilərdilər. Axı indi xırdaca bir kitabın iri-iri təriflənmələri, 

gurultulu təqdimat mərasimləri, daha nələr-nələr dəbdədir. 

Mənim isə bu, sayca 6-cı şeir kitabım idi. Sağ olsunlar ki, indi 

də olsa, bu müqayisəsiz sevinci məndən əsirgəmədilər. 

– Oxuculanırızdan gözlədiyiniz ən böyük sürpriz nə-

dir? 

– «Sürpriz» elə gözlənilmədiyi üçün sürprizdir. Əslinə 

qalsa, mən oxuculardan heç bir sürpriz gözləmirəm. Lakin onla-

rın şeirlərimə münasibəti mənim üçün sürpriz olur. Ouxucuları-

mızdan razıyam. Onlar məni duyur, dərdlərimiə şərik olur, fi-

kirlərimi alqışlayırlar. 

Şeir xüsusi dildir. Nəsiminin təbirincə desək, «Bu quş 

dilidir. Bunu Süleyman bilir ancaq». «Bu quş dilini» bilən «Sü-

leymanlarımız» isə çox azdır. Yəni indi oxucularda «quş dili» 

öyrənməyə və ya poeziyanın bədii-estetik kodlarının, sətiraltı 

mənalarının yozumuna hövsələ də çatmır. Bax, bəla da elə 

buradan başlayır. Yəni bu gün biz daha kütləvi şəkildə savadlı 

oxucu iddiasında ola bilmərik. Belə olanda şair özü savadsız 

oxucu səviyyəsinə enir, ya da elitar şair olaraq geniş oxucu 

kütləsi qazana bilmir. 

Odur ki, «boz ədəbiyyat» belə sürətlə artıb-çoxalır və çox 

təbiidir ki, belə ədəbiyyatın bazarı da həmişə açıq olur. 

 

İradə Xanım 

«Ulus» qəzeti, 13 dekabr, 2000-ci il. 
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 DOĞMA TORPAQ KĠMĠ 

 

Azərbaycan poeziyasının iki əsri qovuşduran görkəmli 

nümayəndələrindən biri də xalq şairi Fikrət Qocadır. Poeziya 

tariximizdə o, incə ruhlu lirik şair olmaqla, mənəvi və əxlaqi 

dəyərlərimizin yüksək poetik ifadəsini verən, orijinal düşüncə 

tərzində həmişə bədii-estetik tapıntıları ilə seçilən bir sənətkar 

kimi tanınmışdır. 

F.Qocanın ictimai motivli şeirlərinin baş mövzusu onun 

doğulub boya-başa çatdığı, şair ömrü ilə süsləndirdiyi vətəni 

Azərbaycan torpağıdır. Doğma yurdunu qarış-qarış gəzən şair 

qədəm qoyduğu hər eldə, hər obada vətən torpağını, doğma 

yurduna, el-obasına məhəbbətini poetik deyimin min-bir çaları 

ilə rövnəqləndirmişdir. Şairin yurd sevgisinin, vətən məhəbbə-

tinin poetik ifadəsi olan bənzərsiz poeziya inciləri Azərbaycan 

poeziyasının vətəndaşlıq mövqeyindən ifadə imkanlarını 

zənginləşdirmişdir. 

Fikrət Qocanın lirik təhkiyəyə əsaslanan şeirlərində tərən-

nüm güclüdür. Bəzən şair təsvir etdiyi yerlərin toponimik eti-

mologiyasını da açıqlayır. «Kotanarxı» şeiri də bu qəbildəndir. 

Bu şeir «Kotanarxı» adının kəndə verilməsi səbəblərini açıqla-

maqla toponimik analizi poetik informasiya müstəvisində təq-

dim edir. Şair susuz bir yerdə kənd salınması ilə ilk əvvəl orada 

yaşayanların təşvişini təsvir edir. Zaman keçdikdən sonra kən-

də kotanla su arxı çəkilməsi, kəndin adının da bu hadisə ilə 

bağlı olması ustad şairin bədii təqdimatı ilə bəlirlənir. 

 

Axır ki, bu kəndə 

Kotanla arx çəkdilər. 

Su da gəldi bir səhər. 

Gələn bu lilli suyun, 

Bu şirin dilli suyun 
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Adı dillərə düşdü. 

Babalarım bu suyu 

Damla-damla bölüşdü. 

 

Bir xalq etimologiyasının poetik incəliklə qələmə alınma-

sı, tarixin yaddaşına köçürülməsi, şairin ana vətəninə olan sev-

gisinin təzahürüdür. 

Şairin «Çinar», «Dəniz», «Dostum ağac», «Bahar», «Gi-

ləvar», «Dağlar» şeirləri Vətən torpağının bu müqəddəs hisslər, 

duyğular müstəvisində bədii tərənnümüdür. Bu şeirlər arasında 

«Dostum ağac» şeirinə diqqət yetirək: Şair hər kəsin sakitcə 

yanından ötüb keçdiyi tənha ağacın qarşısında ayaq saxlayır, 

onunla dərdləşir; yalnız ağacla ona aydın olan dillə ağacın dər-

dini soruşur. Ağaca öz qəlbindən keçənləri danışır. Bəzən də 

ağacın gövdəsindəki qırışları öz yaşı ilə müqayisə edir. Təsvir 

obyektinə lirik-psixoloji yanaşma tərzi bu şeirdə insanla təbiət 

arasında ayrılmaz bağlılığa işarədir. 

Yaxud, şairin lirik ricətlərlə müraciət edib, özünə həm-

söhbət seçdiyi «Söyüd» şeirinə nəzər salaq: 

 

Evin daldasında yaşayan söyüd, 

Qışın ortasında yaşılsan, söyüd. 

Budağın yalayır bu daş barını, 

Az qala mətbəxdə yatıb-durursan. 

 

Fikrət Qocanın istər el-obalarımıza, istərsə də vətənimizin 

təbiətinə həsr etdiyi şeirlərində onun öz xalqına mənsubluğun-

dan qürur hissi keçirdiyi aydın duyulur. Elə buna görə də o, 

məmləkətini səmimi bir dillə tərənnüm edir: 

 

Gözəlliyi körpə kimi 

Yatır çiçək -  beşiyində. 

Baharlanıb yamacları, 

Nəğmələrin keşiyində 
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Sərhədçi tək möhkəm durub 

Ucaboylu ağacları 

Astaranın.   

   («Astaranın» şeirindən) 

 

Bütün bunlar Fikrət Qoca yaradıcılığının enerji mənbəyi-

dir. Bu tükənməz çeşmədən qaynayan hisslər, duyğular şairin 

bütün yaradıcılığı boyu onun poetik rübabının mizrabı olmuş 

və ustad hara getmişsə, hardan keçmişsə, onun qəlbini bu miz-

rab dilə gətirmişdir. «Mərdəkan», «Bakının», «Mingəçevir» və 

sair kimi şeirlər şairin bu sarıdan sənət yanğısının gözəl nümu-

nələridir. 

Fikrət Qoca o şairlərimizdəndiri ki, vətənini tərənnüm et-

məklə kifayətlənmir, onun qoynunda dünyaya göz açıb, onun 

naz-neməti ilə bəslənənlərə «torpağın bütövlüyünü qorumaq 

üçün bir yumruq kimi birləşmək, ayrı-seçkiliyə yol verməmək, 

bir xalq olaraq Vətən, yurd-yuva təəssübkeşi ruhunda tərbiyə-

lənmək gərəkdir» poetik mesajını göndərir: 

 

Gəlin bölünməyək doğmaya, yada, -  

Hamı bir ağacın yarpağıyıq biz. 

Axı hər birimiz başdan-ayağa 

Doğma Azərbaycan torpağıyıq biz. 

Türk deyil, tat deyil alçaq adamlar. 

Onlar hər millətə böyük dərddilər. 

Namərdlər hamısı bir millətdilər. 

 

Mübarizlik, döyüşkənlik, haqq-ədalət carçısı olmaq şairin 

təbiətindədir. Odur ki, zamanın sınağından üzüağ çıxan ağsaçlı 

şairimiz yazır: 

 

Qanımız qarışıb qardaş qanına, 

Bu torpaq əmanət verilib bizə. 
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Siz gəlin Şəhidlər xiyabanına, 

Görün o şəhidlər nə deyir sizə. 

 

Fikrət Qoca poeziyasında insan və onun taleyi, sosial 

dəyərlərin müdafiəsi mövzusu da xüsusi yer tutur. Onun əksər 

şeirlərinin motivi insan varlığının, şəxsiyyətin bədii-fəlsəfi 

dərkindən ibarətdir. 

Məşhur fransız şair və tənqidçisi Çarliz Morisin belə bir 

sözü var: «Sözlər aslan kimi cəsur, dovşan kimi səssiz, ilan ki-

mi ovsunlu, ox kimi iti, əsa kimi düz və tərəzi kimi taraz olma-

lıdır». Eyni fikri mübaliğəsiz Fikrət Qocanın poeziyasına da 

aid etmək olar. Şairin insanı ovsunlayaraq xəyallar aləminə 

aparan lirik şeirləri sırasında birbaşa hədəfi nişan alan ox kimi 

itiuclu satiralarına da rast gəlirik. «Rüşvətxorlar» şeiri bu ba-

xımdan son dərəcə kəskin təsir imkanı ilə seçilir. Bəri başdan 

qeyd etməyi vacitb hesab edirik ki, bu şeirin vaxtında yazılması 

və şairin rüşvətxorluğun ən müxtəlif forma və üsullarını son 

dərəcə ustalıqla qələmə alıb bədii əsərin tənqid hədəfinə çevir-

məsi vaxtilə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin diqqətini çəkmiş 

və ümummilli liderimiz şeirin ictimai dəyərni yüksək qiymət-

ləndirmişdir. 

Böyük şairimiz bütün dövrlər ərzində rüşvətxorların cə-

miyyətə, həyatımızın rəvan gedişinə arxadan vurulan bıçaq zər-

bəsi olduğunu bədii dilin qüdrəti ilə təsvir edir və bu məqamda 

rüşvətxorların da bir növ vətən xaini olduğu qənaətinə gəlir. 

Şair öz mövqeyini «Cahil, vətən Koroğlu qeyrəti, Həcər namu-

sudur» - kimi ifadə edir. 

 

Rüşvət də rəngarəngdir, 

Böyüklər qarşısında 

əyilib-düzəlmək 

rüşvəti var. 

Yaltaqlığı da 

rüşvət alan olur, 
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rüşvət həqiqətə bənzər 

yalan olur. 

 

- deyən şair baş verən xəyanətlərin kökündə rüşvətin dur-

duğunu tarixi şəxsiyyətlərin taleyinə müraciətdə təqdim edir. 

Doğurdan da bəşər cəmiyyətində hər cür mənfurluqların 

əsasında duran rüşvət tarixi olduğu qədər də müasirdir. Bu şeir 

müasirliyi baxımından şairin zamanı ötüb keçən, yaradıcılıq 

uzunömürlüyünü tarixə həkk edən şeirlərindəndir. 

Fikrət Qoca poeziyası onun tez-tez müraciət etdiyi Xə-

zərə bənzəyir; bəzən sakit-sakit dalğalanır, bəzən də kükrəyib 

coşar. «Qorxmuram» satirasının da, «Qonşu qız», «Haram 

dostlar», «Rüşvətxorlar» şeirlərinin də şairin ilham dənizinin 

kükrədiyi məqamlarda yazıldığı qənaətindəyik. 

 

Gecə –  

Gizlicə-gizlicə 

Oğurlanıb soxulur 

İnsan həyatıma – yuxum. 

Yuxuda görürəm ki, dünyada yoxam. 

Hələ bu yer kürəsi də maviliklərin 

Dərin sükutu içində balaca bir qayıqmış. 

Od alıb elə yanır ki, elə bil 

bir çəngə qamış 

yanır. 

Yer 

göy, 

su, 

hava, 

- Sus, 

dava 

başlayıb, –  

deyir. 

 



Firuzə Məmmədli 
 

 

 

170 

Fikrət Qocanın «Rusiyada ov mövsümü» şeiri ötən əsrin 

90-cı illərində qeyri-bərabər qüvvələr çərçivəsində ruslarla çe-

çenlər arasında gedən müharibədən bəhs etsə də, dünya are-

nasında hərbi-siyasi hegemonluq uğrundakı qurğuların və qır-

ğınların min-bir sifətini bədii sözün qüdrəti ilə təqdim etmə 

məqamında hər zaman müasirdir, yaşarıdır; doğrudan da xırda 

xalqların mübarizə əzmini qırmaq, onu daim asılı vəziyyətdə 

saxlamaq yolunda superlərin atdığı addımların geopolitik xəri-

təsi getdikcə genişlənməkdədir. Bu mənada, xalq şairinin Bəy-

nəlxalq mövzuda yazdığı şeirləri kifayət qədərdir. Onun «Qərbi 

Berlində», «Litvada», «Xəbərlər», «Salam Petefi» (Macarıs-

tan), «Salam, Vyetnam», «Afrikanın gecələri», «Baltikin sa-

hilində», «Kiyev görüşləri», «Kipr», «Qars qalası» kimi şeirləri 

məzmun etibarı ilə şairin bədii informasiya imkanlarının zən-

ginliyinin, hüdudsuzluğunun və bəşəriliyinin göstəricisidir. 

Əlində tutduğu söz çırağı ilə dünyanı işıqlandıra-işıqlandıra ge-

dən şair daim səfərlərdədir. Onun yolu dünyanın ən gərgin, ən 

qaynar hadisələri içərisindən keçib gedir. 

Fikrət Qoca poeziyasında dünya ölkələri ilə bir sırada 

türkdilli xalqların vətəni və yaxud türk xalqlarının ata-baba 

yurdları da diqqətdən kənarda qalmamışdır. Şairin müxtəlif 

illərdə qələmə aldığı «Alma-Ata», «Qazaxıstan çölləri», «Öz-

bək qardaşım», «Qazax anası», «Qazaxıstan» adlı şeirləri onun 

türk dünyasına olan vurğunluğunun bədii təcəssümüdür. 

Fikrət Qocanın bədii-estetik görüşlərində məhəbbət möv-

zusu xüsusi yer tutur. Şairin sevgi şeirlərinə bəstələnmiş mah-

nıların ötən əsrin ikinci yarısında yetişən gəncliyin mənəvi tər-

biyəsindəki rolunu heç nə ilə müqayisə etmək olmaz. 

Fikrət Qoca yaradıcılığı bu günün özündə də vətən gözəl-

lərinin qəlbini oxşayan, hisslərini, duyğularını sığallayan, on-

larda özlərinə diqqət, qayğı, özlərinə hörmət hissləri aşılayan 

gözəllik lirikası ilə zənginləşməkdədir, davam etməkdədir. 

Diqqət yetirin: 
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Ürəyim kimisən sən, 

Döyünürsən, çox sağ ol! 

Ağrıyırsan – sakit ol, 

Gözlərimdə qalan nur. 

Qəlbindəki həzin səs; 

Kişinin göz yaşını 

Dost da, düşmən də görməz. 

Gizli göz yaşım mənim, 

Ömür yoldaşım mənim. 

 

Bu, sonsuz məhəbbətin ifadəsidir. Bu misralar illərin 

sınağından çıxan, bulaq suyu kimi qaynayan, göz yaşı kimi 

şəffaf məhəbbətin təzahürüdür. 

Fikrət Qoca gözəllik şairidir. Onun gəncliyin özü qədər 

gözəl olan gənclik şeirlərində Azərbaycan gözəllərinin vəsfi, 

tərifi, mədhi yetərincədir. Bəli, gözəl düşünməyin özü də bir 

gözəllikdir. Gəlin diqqət yetirək: 

 

Gecə keçir, hələ yanır işığın, 

Odlanıram, aşiqinəm, aşiqin. 

 

Yaxud: 

 

Ay şöhrətim, şanım mənim, 

Halı pərişanım mənim, 

Küsüb məndən, özgələrdən 

Məni soruşanım mənim... 

 

Bu, gözəlliyin, məhəbbətin əsiri olan Fikrət Qocanın 

gözələ göndərdiyi mesajdır. 

Şairin başqa bir şeirində «Gecə keçir, hələ yanır işığın» - 

deyə vəfalı aşiqin məhəbbətindən danışılır. Şeirdə inandırmağa 

səy göstərilmir, fikir oxucuya zorla sırınmır. Sadəcə aşiqin əh-

val-ruhiyyəsi təsvir olunur. İnanırsan ki, «Ulduzlar da bu 
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axşam səndən danışdı». Belə məhəbbət daha inandırıcıdır, ona 

etibar etmək olar. O, yuxusuz gecələri üçün sevdiyi qızın boy-

nuna minnət qoymur. Ona tənə etmir. İnanırsan ki, burada 

hökmdarları sevgilinin ayağına gətirən ilahi duyğudan, «Ulduz-

lara yüksələn» məhəbbətdən söhbət gedir. O ilahi duyğudan ki, 

bütün böyük şairlərin poetik taleyi ondan keçib kamilləşmişdir. 

Fikrət Qoca poeziyası bədii-estetik təqdimatı, məntiqi 

axarı, fəlsəfi dərki ilə güclüdür. Fikrət Qoca poeziyası dünya-

nın poetik qavrayışı, əhatəsində olduğu ictimai-siyasi durumun 

poetik məqamlarının seçilib bədii söz sənətinin predmetinə 

çevirmə məharəti ilə güclüdür. Bu isə xalqına, onun etik-estetik 

görüşlərinə, yerinə, yurduna, ümumən insanlığa, haqqa-ədalətə 

bağlı olan, doğma dilinin incəliklərini dərindən duyan, onu se-

vən, ondan ilahi güc alan, dilinin saflağı, yaşarlığı keşiyində 

duran bir şairə, bir söz adamına, bir sənət fədaisinə xas olan 

keyfiyyət göstəricilərindəndir. 

Və bütün bunlar Fikrət Qoca poeziyasının hikmət dərya-

sından götürdüyümüz bir damladır. Təbii ki, bu məqamda 

poeziyanın bədii-estetik təsvir imkanlarına laqeyd olan (bəlkə 

də ona əli çatmayan) «şeir» yazanlar üçün Fikrət Qocadan 

öyrənməli, götürməli çox mətləblər var. 

 

Firuzə Məmmədli, 

Bəhram Cəfəroğlu. 

«Ədəbiyyat» qəzeti, 16 avqust 2013-cü il 
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ġAĠRĠN SÖZÜ, TƏNQĠDĠN GÖZÜ 
 

V.Yusifli. Poeziyanın yolları və illəri,  

(1960-2000-ci illər), Bakı, 2009 

 

Dilimizin tarixi inkişaf yolunu bir tam halında özündə 

maddiləşdirən Azərbaycan poeziyasının inkişaf yolu uzun və 

keşməkeşli olmuşdur. Əgər söz sənətkarları poeziyanın birbaşa 

yaradıcılarıdırsa, ədəbi tənqid, şairlərin yaradıcılıq axtarışlarını 

araşdıran, ideya istiqamətlərini müəyyənləşdirən ədəbi tənqid-

çilər poeziyanın hərəkətverici qüvvəsi hesab edilməlidir. Ta-

nınmış tənqidçi-ədəbiyyatşünas Vaqif Yusiflinin bu yaxınlarda 

işıq üzü görən "Poeziyanın yolları və illəri (1960-2000-ci il-

lər)" adlı monoqrafiyası Azərbaycan poeziyasının qırx illik bir 

dövrünü əhatə edir. On fəsil və bir neçə bölmədən ibarət olan 

bu monoqrafiyada müasir Azərbaycan poeziyasının təxminən 

yarım əsrlik bir dövrü tədqiqata cəlb olunmuşdur. Bir-birindən 

maraqlı və elmi faktlara söykənən monoqrafiyanın birinci fəsli-

ni müəllif 1960-2000-ci illər Azərbaycan poeziyasında ənənə 

və novatorluq probleminin araşdırılmasına həsr etmişdir. Mə-

lumdur ki, ənənə və novatorluq qütbləşməsinin özü bu iki an-

layışın bütövlükdə mövcudluğunun təminatçısıdır. Yəni, ənənə 

novatorluğun məhək daşı, özülü, dayaq nöqtəsi olduğu kimi, 

novatorluq da özünün yenilik təzahürlərini ənənə ilə tutuşdur-

maqda aşkarlayır. Ənənəyə laqeydlik özünü varislik hüququn-

dan məhrumetmədir. Ənənə novatorluğun eneji mənbəyi, mə-

kan durumunda zaman istiqmətidir. Eyni zamanda novatorluq-

dan məhrum ənənə də mövcud deyil. Ən ipə-sapa yatmayan 

novatorluq özünün müəyyən zaman kəsiyində ənənəyə çevrilə 

bilər. Əgər o, özündən əvvəlki ənənəvi kökündən pöhrələnibsə. 

Elə bu məqamda qeyd etməliyik ki, müəllifin bu iki mə-

sələyə münasibəti anlayışların bir-birini işıqlandırması mövqe-
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yindən şərh olunub diqqət mərkəzinə çəkilir. V.Yusifli Azər-

baycan poezıyasının başlıca ənənələrini izah edərək yazır: 

"Azərbaycan poeziyası ta əzəldən humanist bir poeziya olmuş-

dur, bu poeziyanın əksər nümunələrində insana məhəbbət hissi 

hakimdir, xalqsevərlik, vətənpərvərlik bu poeziyanın canında, 

qanındadır.  Dünyəvi və bəşəri hissləri təbliğ edə-edə o öz milli 

stixiyasını qətiyyən itirməmişdir”. Həqiqətən də Azərbaycan 

poeziyasını ta orta əsrlərdən üzü bu yana araşdırdıqca qeyd 

olunan amilin aparıcı olduğu ortaya çıxır. 

Tədqiqatçı öz fikirlərını əsaslandırmaq üçün təkcə 60-cı 

illər poeziya nümayəndələrindən deyil, klassiklərdan – Nizami-

dən, Nəsimidən, Füzulidən dəlillər gətirir. Əsərin bu fəslində 

müəllif Azərbaycan poeziyasının öz məna və məzmununa,  for-

ma zənginliyinə, dərin humanizminə görə dünyanın poeziya 

arenasında önəmli yer tutduğunu qeyd edir və bunun altı səbə-

bini göstərir. Müəllif bu fikirdədir ki,  Azərbaycan ədəbiyyatı-

nın dünya miqyasına çıxmasını, mütərəqqi, humanist bir ədə-

biyyat olduğunu şərtləndlirən səbəblərdən biri də Azərbaycan 

poeziyasının təkcə öz içinə qapılıb qalan, yalnız "Azərbaycan 

poeziyası" hadisəsi kimi dərk olunan poeziya deyil, ümumən 

Şərq poeziyası kontekstində bu poetik regionu bir tam şəkildə 

əks etdirməsi ilə bağlıdır. 

Vaqif Yusifli əsərin birinci fəslində ədəbiyyatşünasların 

hər zaman diqqət mərkəzində olan poetik ənənələrin üslubi 

çalarlarına da aydınlıq gətirmişdir. Lakin o, sələflərindən fərqli 

olaraq poetik ənənələrin roluna, inkişaf tarixinə, ayrı-ayrı şair-

lərin yaradıcılığında necə təzahür etdiyinə aydınlıq gətirməklə 

yanaşı, həmin ənənələri sistemli şəkildə təsnif etmiş, qruplaş-

dırmışdır. Və bununla da qeyd olunan məsələ ilə bağlı elmi 

ədəbiyyatda nəzərə çarpan müəyyən fikir ayrılıqlarına, qarışıq-

lıqlara, bizcə, son qoymuşdur. 

Vaqif Yusifli Azərbaycan poeziyasında üslublardan söz 

açarkən həyatı, gerçəkliyi, inikas üsulunu (romantik və ya re-

alist) əsas götürərək poeziyamızda romantik və realist şeirin 
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üslublarının mövcudluğu üzərində dayanır və hər iki üslubu ge-

niş şəkildə şərh edir. 

Klassik-romantik üslubun əsasən Nəsimi və Füzuli kimi 

sənətkarların dünyagörüşündə formalaşdığını göstərən müəllif 

bu üslubun poeziyanın janr-struktur xususıyyətlərinin müəy-

yənləşməsinə də təsir göstərdiyini yazır. Və beləliklə, bu üslu-

bun Hüseyn Cavid, son dövrlərdə isə Səməd Vurğunun yaradı-

cılığında öz yüksək zirvəsinə çatdığını göstərir. O, qeyd edir ki, 

poeziyanın sonrakı inkişaf mərhələlərində xüsusilə Vaqif mər-

hələsindən sonra realist şeir üslubu yaranıb inkişaf etməyə baş-

ladı. Realist şeir üslubunu şərh edən müəllif əslində realist şeir 

üslubunun tərkib hissəsində satirik şeir üslubunun da öyrənil-

məsinin vacibliyini vurğulayır. Eyni zamanda qeyd edir ki, po-

eziyamızın sonrakı dövrlərində aparıcı üslub realist üslub ol-

muşdur. 

Azərbaycan poeziyasının keçdiyi inkişaf yolunu ədəbi-

bədii metodlarını, janr xüsusiyyətlərini dərindən bilən tənqidçi 

V.Yusifli monoqrafiyanın I fəslində "Novatorluğun mahiyyəti, 

ənənə ilə novatorluğun qarşılıqlı əlaqəsi" məsələsinə də xüsusi 

diqqət yetirir, poetik ənənələrin niyə uzunömürlü olmasından, 

novatorluğun isə uzunömürlü olmamasının səbəblərindən, no-

vatorluğun mahiyyətindən, onun ənənə ilə qarşılıqlı dialektik 

əlaqəsindən söz açır. 

Monoqrafiyanın II fəsli də novatorluq məsələsinə həsr 

olunub. "Ənənə və novatorluq problemi ədəbi tənqiddə" başlıq-

lı bu fəsildə müəllif Azərbaycan ədəbiyyatında novatorluğun 

tarixinin qədim olduğunu əvvəlcə Nizami, sonra Füzuli kimi 

sənətkarların yaradıcılığı konteksində işıqlandırır. Müəllif bu 

sahədəki fikrini davam etdirərək yazır ki, Füzuli ənənəsi uzun 

zaman Azərbaycan poeziyasında hakim rol oynamışdır. Lakin 

M.F.Axundov öz kəskin çıxışlarıyla, eyni zamanda öz komedi-

yaları ilə poeziyamızda Füzulinin təsirini azaldaraq yeni realist 

mərhələnin başlanğıcını qoydu. Sonralar bu mərhələ həm nəsr-

də, həm də poeziyada aparıcı xüsusiyyət daşıdı. 
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V.Yusifli Azərbaycan poeziyasında realist mərhələnin 

davamçıları kimi M.Rəfilini, S.Rüstəmi, S.Vurğunu, M.Arifi, 

R.Rzanı, Ə.Cəmili, O.Sarıvəllini, N.Xəzrini, B.Vahabzadəni, 

C.Hovruzu, F.Qocanı və bir çox görkəmli poeziya korifeylərini 

göstərir. Müəllif Azərbaycan poeziyasında novatorluq məsələ-

sindən danışarkən özünəqədərki bir çox tənqidçi ədəbiyyatşü-

nasların – Ş.Salmanov, H.Zeynallı, Ə.Ağayev, M.Cəfər, A.Ab-

dullazadə, Y.Qarayev, A.Məmmədov kimi sənətkarların fi-

kirlərinə istinad edir, onların məhz bu məsələ ilə əlaqədar təd-

qiqatlarını elmi ardıcıllıqla fikir süzgəcindən keçirir. 

Monoqrafiyanın bu fəslində ən diqqət çəkən məqamlar-

dan biri də 60-70-ci illər poeziyasında baş verən ədəbi ınübahi-

sələrlə bağlıdır. Poeziyamızın bu mərhələsinin təhlilində məhz 

novator yaradıcılığı ilə seçilən şairlərmizin bəzi ifrat, əslində 

ədəbi tənqiddən uzaq tənqidçilərin yanlış baxış bucağından tən-

qid atəşinə tutulması işıqlandırılır. Müəllif yazır: "Etiraf etmək 

lazımdır ki, yetmişinci illər Azərbaycan ədəbi-tənqidini Asif 

Əfəndiyevin tənqidi məqalələri olmadan təsəvvür etmək müm-

kün deyil. Bununla yanaşı, A.Əfəndiyevin bir çox tənqidi mə-

qalələrində sırf subyektiv məqamlar, fəlsəfəyə uymaq, ibarəçi-

liyə meyl etmək halları da özünü göstərirdi. Dünya ədəbiyya-

tına, xüsusilə poeziyasına yaxşı bələd olan A.Əfəndiyev bəzən 

Azərbaycan poeziyasının XX əsrdəki nailiyyətlərini inkar edir, 

yeniliyi, novatorluğu düzgün qiymətləndirə bilmirdi. Tənqidçi-

nin ən böyük qüsuru onda idi ki, o, təhlil etdiyi bədii əsərlərə 

fəlsəfənin qanunları ilə yanaşır və buna görə də xeyli müba-

hisəli məqamlara yol açırdı. Belə ki, K.Marksın, yaxud Leninin 

fəlsəfi fikirlərini R.Rza, F.Qoca, İ.İsmayılzadə poeziyasına tət-

biq edəndə gülünc bir vəziyyət yaranırdı. İkinci bir qüsuru isə 

onda idi ki, A.Əfəndiyev istisnasız olaraq bütün bədii əsərlərə 

sosializm realizmi prinsiplərindən yanaşırdı. 60-70-ci illərdə 

isə sosializm realizmi "aşağı enmə" mərhələsini yaşayırdı". 

Azərbaycan ədəbiyyatının bilicisi vətənpərvər bir tədqi-

qatçı V.Yusifli uzun zaman Azərbaycan poeziyasına sağalmaz 
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yara vuran imperiya keşikçilərinə biganə qala bilməzdi. Bu üz-

dən müəllifin bu sözləri görkəmli söz ustadlarına, onların yara-

dıcılıq imkanlarına zərbə vuranlara gec də olsa verilən ən tutar-

lı qiymətdir. 

V.Yusiflinin ədəbiyyatşünaslıq, poeziya məsələlərinə 

həsr olunmuş fundamental monoqrafiyasını vərəqlədikcə onun 

poeziya tariximizi, poeziyamızda mövcud olan ədəbi yolları, 

daima ədəbiyyatşünaslar arasında mübahisə predmeti olan ədə-

bi cərəyanları nə qədər dərin bildiyinə, necə dəqiqliklə, sistemli 

şəkildə araşdırdığına heyran olmaya bilmirsən. 

Monoqrafiyanın III fəsli "Yeni poetik mərhələnin başlan-

ğıcı" adlanır. Müəilif bu fəsildə yeni poetik mərhələnin başlan-

ğıcını görkəmli yazıçı-tənqidçi M.Hüseynin sözləri ilə xarakte-

rizə edir. O, yeni mərhələnin ötən əsrin 60-cı illərindən başlan-

dığını söyləyərkən tarixi reallığın ədəbiyyata - poeziyaya müs-

təsna təsirini xüsusi vurğulayır. 

V.Yusifli III fəslin "Poeziyamızın müharibədən sonrakı 

mənzərəsi", "Müasirlik poetik axtarışların rəhni idi..." adlı böl-

mələrində bir çox aktual məsələlərə toxunur. Tənqidçi "Müasir-

lik poetik axtarışların rəhni idi..." bölməsində 60-cı illər poezi-

yasında populyar mövzuları qeyd etməklə yanaşı, çatışmazlıq-

ları da göstərir. O, yazır: "...Ancaq əmək mövzusunda yazılan 

əsərlərin əksəriyyətində, xüsusilə lirik şeirlərdə əsas diqqət təq-

dim olunan insanın necə qabaqcıl olmasına, keçici qırmızı bay-

raq almasına yönəlirdi və çox zaman mənəvi nemətlər bolluğu 

yaradan əmək adamının mənəvi dünyası unudulurdu". Müəlli-

fin toxunduğu bu məqam xüsusilə diqqəti cəlb edirdi. Bu əslin-

də idealogiyanın sənəti üstələməsi idi. 

V.Yusifli də məhz bu barədə bir çox vətənpərvər şairləri-

mizin buna qarşı çıxmasını müsbət hal kimi qeyd edir. Sənət-

karlıq axtarışları, tənqidin sənətkara şairlərin şeirində ideya və 

məzmuna munasibətini əks etdirən bu fəsildə dövrün bır çox 

söz sərrafları Əhməd Cəmil, Rəsui Rza, Əli Kərim və başqala-

rının yaradıcılığı ətraflı şəkildə tədqiq olunur. 
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V.Yusifli XX əsr Azərbaycan poeziyasının "Qızıl" dövrü 

kimi 60-80-ci illər poeziyasını göstərir. 

"XX əsr Azərbaycan poeziyasının “Qızıl" dövrü" adlanan 

dördüncü fəsildə müəllif 60-80-ci illər poeziyasının bir neçə 

başlıca səciyyəvi xüsusiyyətlərini qeyd edir. Bu illər ərzində 

poeziyamızın ümumi mənzərəsini canlandıran tənqidçi həmin 

dövrə məxsus poetik üslubların formalaşmasında əsas tendensi-

yanı nəzərdən kеçirir. O, hər şeydən əvvəl, 60-80-ci illərdə tək-

cə poeziyada deyil, ümumən bütün ədəbiyyatda yeniləşmənin, 

tərəqqinin mövcud olduğu dünya ədəbi prosesində baş verən 

mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri ilə bağlı olduğunu vurğulayır. 

Bundan başqa, muəllif XX əsrin atom, elmi-texniki tərəqqi 

dövrunun eyni zamanda, azadlıq uğrunda mübarizələrin yarat-

dığı həyəcanın mənəvi atmosferinin bədii ədəbiyyatda da za-

mana uyğun meyl və tendensiyalar tələb etdiyini və bu meyl və 

tendensiyaların, ilk növbədə müasir ədəbiyyat yaratmaq səyi ilə 

bağlı olmasını diqqətə çatdırır. 

Dördüncü fəslin ən çox maraq doğuran bölmələrindən 

biri “Poeziyada Əli Kərim mərhələsi" bölməsidir. 

Müəllif Əli Kərim yaradıcılığını tədqiq edən bir çox tən-

qidçilərin: Tofiq Hacıyevin, Cavanşir Yusiflinin və başqaları-

nın fikirlərini ümumiləşdirərək yazır: "Onu (Əli Kərimi - red.) 

nə Səməd Vurğun, nə də Rəsul Rza poetik məktəblərinin heç 

birinə daxil etmək olmaz. Ancaq Əli Kərim poeziyası bütün şa-

xələri ilə minillik Azərbaycan poeziyasına bağlıdır və müəllif 

indiyə qədər Əli Kərim haqqında deyilmiş ən doğru, ən dəqiq - 

Əli Kərimi bütünlüklə ifadə edən fikirlər söyləyir. O, yazır: 

"Fikrimizcə, Əli Kərim şeiri Azərbaycan poeziyasında SÖZÜN 

DİRİLMƏSİ, ЕНYА OLUNMASI, SÖZÜN POEZİYAYA 

ÇEVRİLMƏSİ kimi böyük bir missiyanı həyata keçirirdi. So-

vet poeziyası sözün gizlinlərdə qalan potensialının tam qüvvət-

lə üzə çıxmasına böyük maneə yaradırdı. Səməd Vurğunun 

poetik ustalığı sayəsində şeir lisanımız xəlqiləşdi, amma dilin 

bədii təsvir arsenalı, obrazlar, metaforalar, məcazlar qatı tam 
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açılmadı. "Bu dildə varlığın hər sədası var", - bu, Əli Kərimin 

misrasıdır və həmin misra, dərk edilmiş zərurət tam realhğı ilə 

ilk dəfə Əli Kərim poeziyasında öz bəhrəsini verdi". Bu 

bənzərsiz fikirlərin ardınca müəllif Əli Kərimin hər zaman təzə 

şeirlərini bir daha tədqiqata cəlb edir, bu şeirlərdəki təkrarsız 

bənzətmələri diqqətə çatdırır. 

"Fikir poeziyası", "İnsan amili", "Tənqid pafosu" kimi 

ədəbi məsələləri özündə əks etdirən dördüncü fəsil bütünlüklə 

V.Yusiflinin yaradıcılıq uğurlarından xəbər verir. Bəzən po-

eziya tənqidçiləri poeziyadan danışarkən şeiriyyətdə şairin öz 

dünyasını unudurlar. Tənqidçilərin bir çoxunun şairdən nədən, 

necə, yazmağı tələb etməsi, əslində sovet diktaturasının qalığı 

kimi də başa düşülə bilər. Lakin unutmaq olmaz ki, şair bir in-

sandır və onun daxilində bir MƏN var. Bu MƏN onun dünyaya 

baxışlarını, daxili həyəcanlarını, hisslərini müəyyənləşdirir. Bu 

baxımdan söz sərraflarının yaradıcılığı haqqında danışılarkən 

mütləq onların daxili dünyası nəzərə alınmalıdır. Elə dəyərli 

tənqidçi-ədəbiyyatşünasımız V.Yusifli də monoqrafiyasının be-

şinci fəslini məhz bu məsələyə həsr etmişdir. 

"Hər şairin öz dünyası" adlanan bu fəsildə müəllif eyni 

mövzu ilə bağlı yazılan poetik nümunələrdə şairlərin fərdi po-

etik üslubunu ön plana çəkir. O, konkret olaraq 60-80-ci illər 

poeziyasında önəmli rol oynamış gözəl şairimiz Əliağa Kür-

çaylının yaradıcılığında apardığı araşdırma sayəsində belə bir 

nəticəyə gəlmişdir ki, Ə.Kürçaylının poeziyasını bir sözlə sə-

ciyyələndirmək olar: HƏYATSEVƏRLİK. V.Yusifli fikrini 

davam etdirərək eyni mövzuda ("Ana" mövzusunda) şeirlər 

yazmış Məstan Əliyev və Nəriman Həsənzadənin mövzuya ba-

xış bucaqlarının fərqli olduğunu qeyd edir. Əsərin bu fəslində 

60-80-ci illər poeziyasının ən parlaq simalarından olan Məm-

məd İsmayıl və Fikrət Sadıqla yanaşı, həmin dövrün bir çox 

şairləri - Sərdar Əsəd, Məmməd Aslan, Ağacavad Əlizadə, Ey-

vaz Borçalı, Səyavuş Sərxanlı, Famil Mehdi, Vaqif Hüseynov, 

Şahmar Ələkbərzadə, Vilayət Rüstəmzadə, Teyyub Qurban, 
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Şəkər Aslan, Əşrəf Veysəlli, Ağa Laçınlı, Ayaz Vəfalı, Abbas 

Abdulla yaradıcılığından da söz açılır. 

V.Yusifli beşinci fəsli aşağıdakı notlarla bitirir: "Fərdi 

poetik üslub məsələsi ilə bağlı mülahizələrimizi yekunlaşdırıb 

belə bir qənaətə gələ bilərik ki, bu məsələ poeziyada NOVA-

TORLUQLA sıx ilgilidir. Çünki novatorluq hər bir sənətkarın 

poeziyada özünü necə təsdiq etməsinin real təcəssümüdür. 

V.Yusiflinin monoqrafiyasını nəzərdən keçirdikdə bir 

nüansın şahidi olursan: o, yarıməsrlik poeziya tariximizi elə 

tədqiq edib ki, tədqiqata cəlb olunmamış heç bir ədəbi metod 

kənarda qalmayıb. Müəllifin altıncı fəsli "Poeziyada ənənəvi 

mövzulara yeni baxış" adlandırması da təsadüfi deyil. O, bu fə-

sildə 60-80-ci illərdə poeziyamızda mövcud olan siyasi lirikanı 

zərgər dəqiqliyi ilə tədqiqata cəlb edib. 

Tədqiqat aparan zaman müəllif dövrün aparıcı şairlərinə – 

S.Rüstəm, R.Rza, X.Rza Ulutürk, Cənubdan gələn şairlər 

B.Azəroğlu, S.Tahir, Ə.Tudə, M.Gülgün, H.Bülluri və onların 

yaradıcılığına olduqca obyektiv yanaşır. Onların siyasi lirika-

sını həm sənətkarlıq baxımından, həm də ideya-məzmun tərə-

findən yüksək qiymətləndirir. Müəllif həmin şairlərin bu gün 

qəbul olunmayan, idealoji baxımdan yaşadıqları dövrün siyasi 

iqlimini təbliğ edən şeirlərini də tədqiqatdan kənarda qoyma-

mağı tövsiyə edir. Bununla yanaşı, adı çəkilən şairlərin vətən-

pərvərlik ruhunda yazılmış şeirlərinin poeziyamız üçün önəmli 

səciyyə daşıdığını vurğulayır. 

Fəslin ən maraqlı məqamlanndan biri də budur ki, V.Yu-

sifli 60-80-ci illər poeziyasında apardığı dərin araşdırmalar nə-

ticəsində siyasi lirikanın mövzu dairəsinin genişlənməsini mü-

şahidə edə bilmişdir. O, yazır: “Yetmiş-səksəninci illərdə siyasi 

lirikanın mövzu dairəsi də genişlənmişdir. Azərbaycanın bir-

liyi, bütövlüyü, müstəqilliyi və azadlığı ideyası ilə yanaşı, tu-

rançılıq və türkçülüyün təbliği də siyasi lirikada aparıcı motiv-

lərdən birinə çevrilməkdə idi. Bu sahədə yenə Xəlil Rza öndə 

idi: "Nə yaxşı ki..." şeirində o, türk olduğuna görə böyük qürur 
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hissi keçirdiyindən söz açır, "dayağımdır, bayrağımdır, varlı-

ğımdır türklüyümüz" deyirdi". 

V.Yusifli dövrün siyasi ab-havasının Xəlil Rza yaradıcılı-

ğından da yan keçmədiyini göstərir. Şairin yazdığı "Yes takaya 

partiya" şeirində Sovet hakimiyyətinin qurucusu Lenini vəsf et-

məsini təbii sayır. Müəllif məsələyə bu prizmadan yanaşmaqda 

bir daha sübut edir ki, nə və necə yazılmasından asılı olmaya-

raq, bu əsərlər milli poeziyamızın, milli təfəkürümüzün məhsu-

ludur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müəllif bu fəsildə azərbaycançı-

lıq, türkçülük, azadlıq ideyalarının poeziyamızda təcəssümünü 

məhz bu dövrlə bağlayır. 

Altıncı fəsil "Vətənpərvərlik lirikası", "Təbiət lirikası", 

"Təbiət-insan, təbiət-cəmiyyət problemlərinin poeziyada əksi", 

"Sevgi lirikası" kimi bir-birindən rəngarəng, ardıcıl, ədəbiyyat-

şünasların diqqətini cəlb edən mövzularla daha da dolğunlaşır. 

Xüsusilə "Sevgi lirikası" mövzusu orijinal şəkildə təqdim olu-

nur. Həqiqətən də tənqidçilər, oxucular nə qədər qəribə olsa da, 

"XXI əsrdə sevgi varmı?" sualını verirlər. V.Yusifli isə öz təd-

qiqatında təkcə sevgi mövzusunda yazılmış poeziya nümunə-

lərinin mövzu və ifadə yozumunu tədqiq etməklə keçməmiş, 

eyni zamanda "sevgi"yə çox orijinal tərif vermişdir: "Ancaq bu 

gün Sevgi daha geniş anlamları ifadə edir, sevgi insanın özünü 

dərk etməsi, durulması, daxilən yeniləşməsi, zənginləşməsi de-

məkdir, sevgi Həqiqətdir, Vicdandır, Xoşbəxtlikdir, sevgi ağıl-

la ürəyin vəhdətidir, daha doğrusu, "Ağıllı ürək”dir. Yəni, onu 

təkcə intim, erotik bir hiss, duyğu kimi qavramaq olmaz .” 

Göründüyü kimi, V.Yusifli məhz qeyd etdiyi sevgidən 

bəhs edən poetik nümunələri araşdırmış və bu nümunələr içə-

risində "Sevgi ilə poeziyanın vəhdəti", "Sevginin öz obrazı", 

"Yaşayan sevgi", "Həsrət obrazı" nüanslarını diqqətə çatdırmış-

dır. O, bu mövzu ilə əlaqədar araşdırma apardıqca müraciət et-

diyi sənətkarların da sırası genişlənir. Bu şairlər arasında Azər-

baycan poeziyasında eşqin, məhəbbətin ən böyük tərənnüm-
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çüsü M.Füzuli hamıdan əvvəl gəlir. Sonrakı yerlərdə həm to-

xunduqları mövzuya münasibətləri baxımından, həm də yaşa-

yıb-yaratdıqları zamana görə Vaqif, Məbi Xəzri, Bəxtiyar Va-

habzadə, Əli Kərim, Nəriman Həsənzadə, Fikrət Qoca, Ramiz 

Rövşən, Cabir Novruz, Musa Yaqub, Məmməd İsmayıl, Firuzə 

Məmmədli, Səyavuş Sərxanlı, Vahid Əziz, Musa Ələkbərli, 

Məmməd İbrahim, Zirəddin Qafarlının sevgi məzmunlu şeirləri 

tədqiqata cəlb edilir. Müəllif bacardıqca, obyektivlik baxımından 

Azərbaycan poeziyasında sevgi mövzusunda yazmış bütün şair-

lərin adını çəkməyə çalışır. Bu da öz növbəsində tədqiqatçının 

mövzunu daha əhatəli şəkildə tədqiq etməsindən xəbər verir. 

V.Yusiflinin müəllifi olduğu bu monoqrafiyada poeziya-

mızla bağlı elə bir mövzu tapmaq olmaz ki, tədqiqatdan kənar-

da qalmış olsun 

Yeddinci fəslə diqqət yetirək: “Klassik bədii formaların 

yeni həyatı" adlı bu fəsldə Azərbaycan poeziyasında uzun müd-

dət yaşayan bədii şeir formaları və onların bədii və forma cə-

hətdən hansı dəyişikliklərə uğramasından söhbət açılır. Burada 

poeziyamızın ən qədim formalarından olan qəzəl janrının 

sadələşməsi, xəlqiləşməsi, sənətkarlar, xüsusilə də S.Rüstəm 

tərəfındən bu janra ictimai məzmunun gətirilməsindən danışı-

lır. Eyni zamanda bu janrın yeni formada bənzərsiz nümunə-

lərini yaradan Əliağa Vahıddən, Baba Pünhandan bəhs olunur. 

Müəllif məhz bu əsərində ilk dəfə olaraq Baba Punhana bir şair 

kimi ədəbi qiymət verir, şairin qəzəl janrında "Qarabağ" möv-

zusunu təqdim etməsini yüksək qiymətləndirir. "Ümumiyyətlə, 

Baba Pünhanın simasında Sabir ənənələrinin istedadlı bir da-

vamçısı yetişdi. Qəzələ satira ruhu aşılamaqla Baba Pünhan bu 

klassik janrın bir daha nəyə qadir olduğunu sübut elədi. "V.Yu-

sifli klassik qəzəl janrı ilə yanaşı, populyar janr olan qoşma 

janrının da bugünkü vəziyyətini aydınlaşdırır. Qurbani, Abbas 

Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Aşıq Ələsgər, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı-

nın yadigarı olan qoşma janrının davamçılarının: B.Vahabzadə, 

H.Arif, M.Araz, M.İsmayıl, M.Yaqub, Z.Yaqub kimi söz us-
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tadlarının olduğunu qeyd edir. Bu fəsildə həmçinin gəraylı jan-

rının müasir formalarına aydınlıq gətirilir, heca vəzninin müx-

təlif formaları - Qabil, Məstan Günər, Məmməd Araz və başqa-

ları tərəfındən yaradılan nümunələr fıkir süzgəcindən keçirilir. 

Monoqrafıyanın öz həcminə və məzmununa görə fərqlə-

nən fəsillərindən biri də "Azərbaycan sərbəst şeiri" adlanır. Bu 

fəsildə konkret olaraq poeziyamızda sərbəst şeirin yaranması, 

yaradıcıları, bədii formaları tədqiqata cəlb edilir. Fəslin ən diq-

qət çəkən məqamlarından biri də sərbəst şeir adı ilə şeiriyyət 

üçün qüsurlu sayılan söz və ifadələrin bədii janra yol tapmasına 

tənqidi münasibətdir. Təbii ki, ömrünü poeziyamızın tədqiqinə 

həsr etmiş dəyərli tənqidçimiz bu kimi arzuolunmaz hallarla 

barışa bilməzdi. Və barışmır da: "...Bu cür şeirə gətirilməsi 

qüsur sayılan sözləri, ifadələri, əsasən, ədəbiyyata yeni gələn 

cavan şairlərin şeirlərində daha çox izləyirik. Əlbəttə, məqsədə 

müvafıq olaraq nadir hallarda olsa da, şeir dilində belə sözlər 

işlənə bilər, amma bunu kütləvi hala çevirmək və bəzən şeir 

dilini elə bu terminlər üzərində qurmaq, təbii ki, şeir sənətini 

emosionallıqdan məhrum edir. Məsələn, Nərmin Kamal adlı 

cavan şairə öz şeirlərində "konfabusiyalı xəstə", "Emosional 

kütlük", "Simptomp", "pitsaxana", "Aksiz markası", "so-

napaks", "tizersin", "impulsiv hərəkət", "maqnit sahəsi", "ve-

rendaya otağı", "pataloji alkoqolizm", "gigiyenik xidmət", 

"şəxsiyyəti təsdiq edən kartdan çıxarış", "atraksion" "jalüz", 

"popkom", "kontrol", Sevinc Pərvanə "SPİD", "Partnyor", 

"Stomotoloji kabinet", "ginekoloq", , "etiraz aksiyası", "qeyri-

leqal xəyanət", "klimaks", "elektrik dirəyi", Azad Yaşar 

"irsiyyət və şərti refleks qanunları", "dərman reklamı", "bağır-

saq pozğunluğu", "sadomiya", "elmi kommunizm", "narkotik 

qoxu", "orfoqrafık və qrammatik yanlışlıqlar", "gerçək elm", 

"siqaret blokundan kəsilmiş karton", "koker", "fransız riyaziy-

yatçısı Evarist Qalua", "cürbəcür polifonik zəng melodiyalan", 

"Elmlər Akademiyasına gedən qatarlar", "ekoloji natarazlıq", 

Rasim Qaraca "ana bədəninin koridoru" kimi sözləri, ifadələri 
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şeirə gətirməkdən zövq alırlar. Amma təbii ki, bu "zövq" yaz-

dıqları şeirin zövqsüzlüyünə dəlalət edir." Tədqiqatçının hə-

yəcan təbili çalması əbəs deyil. Əgər bu gün poeziyamızda, 

ədəbiyyatımızda senzura yoxdursa və yaxud da bu şairciklərin 

yazdıqları cəfəngiyyat üçün mətbuat açıqdırsa, bu hələ o de-

mək deyil ki, poeziyamız nəzarətsizdir və ya tənqid yoxdur. 

Əksinə, V.Yusifli və onun kimi dərin savad sahibləri poeziya-

mızın tarixini, dil, üslub xüsusiyyətlərini dərinliklərinə qədər 

bilən tədqiqatçılarımız bunu görür və vaxtında qarşısını almağa 

çalışırlar. Qeyd etmək istərdik ki, əlinə qələm alıb şeiriyyətə 

gəlmək istəyən gənclər üçün bu tənqid düzgün yol, bir yaradı-

cılıq istiqamətidir. 

"Müstəqillik dövrünün poeziyası" doqquzuncu fəsil adın-

dan da göründüyü kimi ötən əsrin 80-ci illərinin sonundan baş-

layaraq 2000-ci ilə qədər Azərbaycan poeziyasının keçdiyi yo-

lu əhatə edir. 71 il 5 ay Azadlıq həsrəti ilə çırpınan Azərbaycan 

xalqı 1991-ci il 18 oktyabr Konstitusiya aktı ilə Azadlığa qo-

vuşdu. Müəllif bu fikirlərini belə ifadə edir: "Yazıçı Ənvər 

Məmmədxanlının çox sevdiyi bir ifadə vardı - "azadlıq yanğı-

sı". O azadlıq yanğısı idi milyonlarla insanı Azadlıq meydanına 

çəkib aparan. Bu Azadlıq yanğısından Müstəqil Azərbaycan 

doğuldu". 

Müəllifın ruhundan qopan bu kəlmələr insanı riqqətə gə-

tirir. Bir vətəndaş olaraq Müstəqilliyimizlə qürur duymaya bil-

mirsən. Və müəllif yenə də bənzərsiz deyim tərzi ilə yazır: 

"Demokratik Azərbaycan Respublikasınının süqutundan sonra 

71 il 5 ay ərzində xalqın ruhunda, genində yaşayan o Azadlıq 

yanğısını söndürmək üçün Azərbaycan torpağında süni Qara-

bağ müharibəsi əkildi, 20 Yanvar, Xocalı qırğınları törədildi. 

Bakıya rus tankları yeridildi, şəhərlərimiz, kəndlərimiz işğal 

olundu, Azərbaycan böyük bir qaçqın məmləkətinə çevrildi. Bu 

azmış kimi Azərbaycanda Vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ya-

randı" . 
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Müəllif yana-yana söylədiyi bu sətirlərlə sanki, bu illərdə 

poeziyamızın, ədəbiyyatımızın mövzularının konturlarını cızır. 

Burada, zamanla ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi və bir-birinə tə-

siri fonunda yaradılan bu poeziya nümunələrində tarixi şərait 

əks olunur. Ümummilli liderimiz lieydər Əliyevin Azərbaycanı 

bu mürəkkəb tarixi şəraitdən çıxarması ön plana çəkilir. 

Təlatümlü fırtınalardan Azərbaycanı necə çıxartmağın yollarını 

arayan Heydər Əliyevin Azərbaycana qayıdışı o dövrün ustad-

larına əlavə stimul vermişdi. Dahi rəhbərin siyasətinə, uzaqgö-

rənliyinə arxalanan poeziya nəhəngləri dövrün ən aktual möv-

zularını ədəbiyyata gətirdilər. 

V.Yusifli ilk belə şeir müəlliflərindən biri kimi Eldar 

Baxışı nümunə göstərir. Onun "Ocaq" kitabının müəllifi Zori 

Balayana məktub"u təqdir olunur. Bunun ardınca müəllif II 

dünya savaşı illərindəki poeziyamızla bu illərdəki poeziyamızı 

müqayisə edir və Azərbaycan poeziyasının "döyüşçü paltarı" 

geyindiyini yazır. Bu yolda səsini ilk ucaldan şairimiz Xəlil 

Rza Ulutürkün "Qalx ayağa, Azərbaycan!", Məmməd Arazın 

"Ayağa dur, Azərbaycan!" şeirlərindən ürək açıqlığı ilə söhbət 

açır. Müəllif bu şeirlərin bütün poeziya nümayəndələrini ayağa 

qaldırdığını göstərərək, həmin şeirlərdə Müstəqil Azərbaycan 

poeziyasının məramının ifadə edildiyini vurğulayır. Sonra Qa-

rabağ savaşının başlanması, acı məğlubiyyət, atəşkəsin elan 

olunması, poeziya əskərlərinin buna münasibəti, Zəlimxan Ya-

qub, İsa İsmayılzadə, Qabil, Bəxtiyar Vahabzadə, Musa Yaqub 

və digər sairlərin Qarabağla, 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı poetik 

nümunələri, mövzu, ideya baxımından tədqiqata cəlb olunur. O 

dövrdə poeziyanın qarşıya qoyduğu suallar, cavablar ayrı-

ayrılıqda deyil, vəhdət halında araşdırılır. İsa İsmayılzadənin 

"Haran ağrayır, vətən" poeması, Xalq şairi Qabilin "Ümid sə-

nədir ancaq", “Nəsimi baharında", "Mərsiyə" şeirləri, Bəxtiyar 

Vahabzadənin "Şəhidlər" poeması, Fikrət Sadıqın, Mirvarid 

Dilbazinin, Flkrət Qocanın, Məmməd Aslanın, Ələkbər Salah-
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zadənin Qarabağla, 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı yazdığı əsərlər 

tədqiq olunur. 

Monoqrafiyanın sonuncu fəsli, (onuncu fəsil) "Şeirdə 

ənənə və novatorluğun yeni meyl və tendensiyalarda təzahürü" 

adlanır. Əsərin bu fəslində V.Yusifli poeziyamızda modernizm 

və postmodernizm tendensiyalarına münasibət bildirir, son 

dövr Azərbaycan poeziyasında baş verən yenilikləri, mövzu və 

janr axtarışlarının hansı səviyyədə olmasını, eyni zamanda po-

eziya tənqidçilərinin bu kimi məsələlərə hansı münasibət bəs-

lədiklərini fikir süzgəcindən keçirir. 

Müəllif poeziyamızın nisbətən cavan nəsli - Aqşinin, Za-

hir Əzəmətin, Ağayar Şərifin, Fikrət Əsədin yaradıcılıq imkan-

larını saf-çürük edir. 

Gərgin zəhmət, eyni zamanda zəngin təcrübə əsasında 

yazılmış bu monoqrafıyada 40 illik Azərbaycan poeziyası 

tədqiqata cəlb olunur və demək olar ki, bütün poetik meyarlar 

üzrə araşdırılır. V.Yusifli monoqrafiyada poeziya tarixinin 

qeyd olunan dövrünü sadəcə təsvir etməklə məhdudlaşmamış, 

eyni zamanda tutarlı faktlara əsaslanaraq mübahisələrə aydınlıq 

gətirmiş, bəzi məsələlərə tənqidi mövqedən yanaşmışdır. 

Monoqrafiyanın üstün cəhətlərindən biri də budur ki, əsər 

çox aydın, hər kəsin anlaya biləcəyi bir üslubda yazılıb. 

V.Yusiflinin "Poeziyanın yolları və illəri (1960-2000)" 

adlı monoqrafiyası Azərbaycan poeziyasının güzgüsü olmaqla 

geniş oxucu kütləsi üçün, ədəbiyyatşünaslar, o cümlədən gənc 

tədqiqatçı-filoloqlar və tələbələr üçün faydalı mənbələrdən biri-

dir. 

Firuzə MƏMMƏDLĠ  
ADPU-nun dosenti,  

filologiya elmləri namizədi, şairə. 

Bəhram CƏFƏROĞLU  
ADPU-nun elmi işçisi  

“Ulduz” jurnalı. 2009, №8. 
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ÖMRÜN MÖHTƏġƏM ġEĠR ġÖLƏNĠ 

 

Bütün görüşlər yoldan başlanır, bütün yollar isə daxili-

mizdəki istəkdən. Türkiyə ilə görüş mənim üçün bəlkə də ən 

əlçatmaz arzuydu, müəmma idi. Bəlkə bu ona görə idi ki, onun 

barəsində çox oxumuşdum. Dünyaya gəldiyim gündən qula-

ğıma doldurulan sultanlar, paşalar, qazilər diyarı, dünyanın bü-

tün gözəlliklərini qoynuna yığıb qısqanclıqla özündən bir ad-

dım uzağa «buraxmayan» əfəndilər, bəylər, xanımlar yurdu idi 

Türkiyə. Demək olar ki, uydurulmuş əhvalatlarla doldurulmuş 

qalın-qalın romanların təsəvvürümdə yaratdığı doğmalı-yadlı 

bir dünya. 

Nə yaxşı ki, o məni axtardı, aradı, tapdı. Çağırıb apardı 

məni öz aləminə, öz dünyasına. 

Uzaq yola çıxanda nələr çəkdiyini və nələr çəkəcəyini tə-

səvvür etmək çətin deyil. Lakin bizim indiki təlaşımızın səbəbi 

var idi. Şölənə gecikmişdik. Düşmənlərimizin Sədərəyi top 

atəşinə tutması az qala bizi yoldan qoyacaqdı. Azərbaycan Ya-

zıçılar Birliyi dadımıza çatdı. Təyyarə ilə birbaşa İstanbula 

uçmalı olduq. 

Budur, bizdən çox-çox aşağıda mavi-zümrüdü bir fəza. 

Bu, Qara dənizdir. Bəs niyə Qara? Qədim adı «Pont Öksin» 

imiş. İndi isə Qara dəniz. Türk sözüdür «Qara». Qədim mənası 

«böyük», «nəhəng» anlamına da qollanır. 

Təyyarəmiz Qara dənizə, sahilə qovuşduğu yerdən yarım-

dairə cızaraq aşağıda görünən adalardan birinə doğru istiqamət 

alır. Gözümüz qarşısında – dumandan çıxıb aydınlaşan yaşıllıq-

lar, qırmızı kirəmidli kotteclər, şərid kimi uzanıb gedən yol-

lar... 

İstanbul Yazarlar Birliyinin nümayəndəsi cavan şair Ay-

han bizi qarşılamağa öz arabası ilə gəlib. Şirin türk ləchəsində 

yumşaq tonla danışır. Ayhanın arabasında İstanbulu seyrə 
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çıxırıq. Əski İstanbulla Bakının İçəri şəhəri arasındakı bənzə-

yişə heyrət etməmək mümkün deyil. Görünür, qədim insanların 

məkan təsəvvüründə bir darlıq, sıxlıq hökmüranmış. Yoxsa Al-

lahın bu gen dünyasında küçələr niyə belə dar, evlər niyə belə 

bir-birinin içində, bir-birinin çiyninə dirsəklənmiş vəziyyətdə 

tikilirmiş? 

Yolumuz Bursayadır. Türk xalqlarının mədəniyyət ta-

rixində ən əlamətdar bir gün olan «Türkcənin uluslararası şeir 

şöləni» burada keçiriləcək. O gün yaşıl Bursanın bahar təravəti 

ilə süslənmiş bağ-bağatlarında ötüşən qumrular da, cəh-cəh vu-

ran bülbüllər də sanki min illər boyu təkrarladıqları nəğmələ-

rini türkün şirin ləhcələrində oxuyurdu. Xalq yaxasında şeir 

şöləninin nişanını gəzdirən müsafirlərə maraq və diqqət kəsil-

mişdi. Bu nişanlarda isə hər kəsin adı və təmsil etdiyi türk di-

yarı – ulusu həkk olunmuşdu: Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbə-

kistan, Türkmənistan, Krım, Tatarıstan, Qırğızıstan, Kıbrıs, 

Yunanıstan, London, İraq, Fransa, Hollandiya və s. 

«Cümlə şairlər dost bağının bülbülləridir» - şölən tədbir-

lərinin keçirildiyi zal və meydanlarda belə göz oxşayan, qəlb 

ovsunlayan hikmətli ifadələrə tez-tez rast gəlinirdi. 

Azərbaycandan dəvət olunmuş şairlər – Vaqif Səmədoğ-

lu, Məmməd Aslan, Ramiz Rövşən, bu sətirlərin müəllifi və 

professor Şamil Qurbanov şölən iştirakçıları arasında idi. Şirin 

türk ləhcələrində söylənilən şeirlər radio, televiziya və mətbuat 

vasitəsilə Türkiyənin hər bucağına çatdırılır, türk arkadaşları-

mızda xüsusən İttifaqın respublikalarından gələn şairlərlə da-

nışmaq, dünənki qayğıları və bugünkü problemlərinə dair onla-

rı sorğu-suala tutmaq həvəsi oyanırdı. Bu şölən dünyanın dörd 

bucağı və on iki iqlimindən təşrif gətirmiş, türkcə yazıb-yara-

dan sənət adamlarının sözün həqiqi mənasında bayramı idi. 

Burada ömründə bir-birini görməmiş, bəlkə də adını uzaqdan-

uzağa eşidib şeirlərinə marağı olan adamlar sanki çoxdan ayrıl-

mış dost-tanışlar, bacı və qardaşlar kimi görüşür, müxtəlif 

mövzularda həvəslə fikir mübadiləsi edirdilər. 
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Şölənin açılışında bizim nümayəndəlikdən Məmməd 

Aslan çıxış etdi. Onun Azərbaycan xalqının istiqlaliyyət və de-

mokratiya uğrunda apardığı mübarizə, erməni quldurlarının iş-

ğalçılıq müharibəsində xalqımızın başına gətirilən faciələrə 

dair çıxışı şölən iştirakçıları tərəfindən ürək ağrısı ilə qar-

şılandı. 

Şölənin ikinci günü Kozahan meydanında oxuduğumuz 

şeirlər də çox səmimi qarşılandı. «Azərbaycan» adı toplaşanları 

riqqətə gətirdi. Bizdən sonra oxunan şeirlərin çoxunun leytmo-

tivini də elə bu mövzu – «Sən tək deyilsən, Azərbaycan» sədası 

təşkil edirdi. O zaman Vətənimizin keçirdiyi ağır həyəcanlı 

günlərin ifadəsi hər birimizin səsində, sözündə, nitqində, baxış-

larında özünü biruzə verirdi. Sonrakı günlərdə mən bu həyə-

canı hər bir şölən iştirakçısının üzündə oxuyur, dərdimizə şərik 

olduqları üçün qəlbim minnətdarlıq hissi ilə dolur, «biz tək 

deyilik» təsəllisi ilə toxtaqlıq tapırdım. 

Həmin gün Bursa şəhərinin tarixi abidələri ilə tanışlıqla 

davam etdirildi. Uludağ yamacındakı qədim çinar altında keçi-

rilən poeziya məclisi ilə başa çatdırıldı. İki gün ərzində şöləndə 

iştirak edən yüzdən yuxarı şairin hər birinə cəmi bir şeir oxu-

maq imkanı düşsə də, bu şeirlər hamının bir-birinin poetik qüd-

rəti, istedadı, keçmişi və gələcəyi haqqında müəyyən təsəvvürə 

malik olması üçün kifayət etmişdi. Şölənin bir günü məxsusi 

olaraq Azərbaycan ədəbiyyatına həsr olunmuşdu. İşgüzar gün 

müsafir qaldığımız «Qrend otelin» geniş zalında Bursanın ta-

rixi keçmişinə dair mühazirə ilə başladı. Mühazirəçi bütün nitqi 

boyu onu müşayiət edən mikrofilmlərə diqqəti cəlb edir, Bur-

sanın xəritəsi, sərhədləri, tarixi abidələri, Türkiyə kimi qüdrətli 

bir dövlətin yaranmasında onun strateji rolu və əhəmiyyətinə 

dair ətraflı məlumat verirdi. 

«Azərbaycan ədəbiyyatı» üzrə seminar Azərbaycandan 

gələn şairlərin şeir oxumaları ilə açıldı. Bu prosesdə Azərbay-

can – Güney və Quzey kimi təqdim olunsa da, oxunan şeirlərin 
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ruhu, ədəbi prosesin təhlili son nəticədə Vahid Azərbaycan 

təsəvvürünün monolitləşməsi ilə başa çatdı. 

Quzey Azərbaycanı ədəbiyyatının yetmiş illik inkişaf yo-

lu haqqında professor Şamil Qurbanov, professor Kamal Ab-

dullayev, İbrahim Bozyel və Yusif Gədikli məruzə ilə çıxış  

etdi. Güney Azərbaycanı, onun problemləri, xüsusən buradakı 

ədəbi proses barəsində Londondan gəlmiş ədəbiyyatşünas alim 

və şair Həmid Nitqi məruzə etdi. 

Seminardan sonrakı qısa fasilədə biz yenə müxtəlif yönlü 

dərgi və qəzet müxbirləri, foto-reportyolar tərəfindən əhatə 

olunduq. Əlbəttə mənim üçün çox xoş idi ki, cavan şair-müxbir 

Atilla Yardıcı yenicə oxuduğum «Azərbaycan od içində» 

şeirimdən iki bənd əzbər deyib, şeiri elə mənim oxuduğum an-

daca əzbərlədiyini söylədi və xahiş etdi ki, şeirin tərcüməsinə 

kömək edim. Biz şeiri elə oradaca tərcümə etməli olduq. 

Həmin gün şölənin müəyyən etdiyi üç böyük mükafatın – 

ödüllərin təqdimi ilə başa çatdı. Bu çox təntənəli proses idi. 

Ödülləri Türkiyə Başbakınlıq Başdanışimanı böyük elçisi 

Namik Kamal Zeybək, Bursa valisi Necati Çətinqaya və Tür-

kiyə Yazarlar Birliyinin genəlbaşkanı Mehmət Doğan təqdim 

edirdi. Namik Kamal bəy tərəfindən təqdim edilən «Ə.Nəvai» 

mükafatının larueatı olmaq şərəfi mənə nəsib oldu. Qalan iki 

mükafat – Yunis Əmrə və Füzuli mükafatları özbək şairi Vahid 

Ernik bəyə və Qazaxıstanın xalq şairi Tımanbay əfəndiyə 

təqdim edildi. 

Mən bu mükafatı əlbəttə ki, təkcə öz yaradıcılığıma deyil, 

bütövlükdə Azərbaycan poeziyasına verilən bir qiymət kimi 

minnətdarlıqla qəbul etdim. 

Şölənin bağlanışından sonra xüsusi olaraq ayrılmış rahat 

avtobuslar bizi Konya şəhərinə gətirdi. 

Konya. Dahi Cəlaləddin Ruminin vətəni. Konya bu bö-

yük şairi şöhrətləndirib, yoxsa o, Konyanı bu qədər əziz və 

unudulmaz edib? Məlum deyil. Bu iki şöhrət bir-birini tamam-

layan, zinətləndirən bütövlük, kamillik, özümlülükdür. Şairin 
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ehtiramı əziz tutulur, məqbərəsi ləyaqətlə, məhəbbətlə qorunur. 

Həmin gün Konyada keçirilən böyük şeir məclisinə yüzlərlə 

sənətçi toplanmışdı. Burada dərin təsir bağışlayan hadisələrdən 

biri də Kipr prezidentinin şairlər qarşısında çıxışı idi. Bu hadi-

sənin özü bizim uzun illər ərzində xaricilər kimi qəbul etdiyi-

miz qan və din qardaşlarımızın bədii təfəkkür sahiblərinə və 

söz sənətinə verdiyi əhəmiyyətin, yetirdiyi diqqət və qayğının 

ifadəsi idi. Axşam, şəhər Bələdiyyə Başkanı doktor Halil Ürün 

və xanımının verdiyi ziyafət, bu iki gözəl insanın qonaqpərvər-

liyi və mədəniyyəti hamıda xoş təəssüratlar oyatdı. Ümumiy-

yətlə bütün müsafirlik müddəti ərzində sənətçilərin şərəfinə 

verilən ziyafətlərdə biz həqiqi türk qonaqsevərliyinin şahidi 

olduq. 

Konyadan sonra bizi Ankara səfəri gözləyirdi. Ankara öz 

gözəlliyi ilə hamını valeh etdi. Burada sənətkarların şərəfinə 

Türkiyə Dəyanət Vəqfi tərəfindən çox təntənəli ziyafət verildi. 

Ziyafətdən sonra hər bir müsafirə 30 cüz Quranın lentə alınmış 

toplusundan ibarət «Quran – xətmi» bağışlandı. 

Sonrakı iki günü mən Türkiyə Yazarlar Birliyi bakanla-

rından Heydər bəyin ailəsinin müsafiri oldum. Qeyd etməliyəm 

ki, bu ailənin gözəl xanımı Gülgün Öztürklə mən elə şöləndəcə 

tanış olmuşdum. Ankara qızlar liseyində mənimlə keçirilən gö-

rüş Türkiyənin təhsil sistemi barəsində təsəvvürlərimi zəngin-

ləşdirdi. 

Şölənin yekunu olaraq Türkiyə Yazarlar Birliyində mət-

buat konfransı keçirildi. Buradaca Şölənin estafeti qazax şair-

lərinin nümayəndələrinə təqdim edildi. 

 

«Odlar yurdu» qəzeti, 5 fevral 1993-cü il. 
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MĠLLĠ VARLIĞIMIZI QORUYANLAR 

 

Uzun bir tarixi inkişaf yolu keçmiş Azərbaycan dilinin 

müasir səviyyəsinin qorunub saxlanılması, qloballaşma şəra-

itində inkişaf istiqamətlərinin tənzimlənməsi, dünyanın ən zən-

gin dilləri sırasında yerini möhkəmləndirməsi istiqamətində 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin xidmətləri danılmazdır. Məhz 

Ulu öndərimizin müəyyən etdiyi düzgün siyasətin nəticəsidir 

ki, bu gün Onun idarəetmə və nəhəng quruculuq işlərinin la-

yiqli davamçısı, hörmətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin 

doğma dilə, onun daha da inkişaf etməsinə göstərdiyi diqqət və 

qayğı «Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın 

tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına» 

dair Dövlət Proqramının təsdiqi haqqında Sərəncamda öz 

ifadəsini tapdı. 

Min beş yüz illik tarixi ərzində dilimiz dəfələrlə basqın-

lara məruz qalmasına baxmayaraq, özünəməxsus sabit fonetik 

tərkibi, möhkəm qrammatik quruluşu və əlbəttə ki, dil daşıyı-

cılarının zəngin yazılı və şifahi dil ənənələri sayəsində nəinki 

qorunub saxlanmış, həm də ən müxtəlif üslublar üzrə zən-

ginləşmiş və sabitləşmişdir. 

Təbii ki, bu prosesdə Azərbaycan ziyalıranının – klassik 

bədii düşüncə sahiblərindən, filosof və qabaqcıl dünyagörüşə 

malik söz adamlarımızdan, o cümlədən, dövlətçilik ənənələ-

rimizin yaşaması və davam etdirilməsi sahəsində xalqına, onun 

dilinə, dininə və mədəniyyətinə əvəzsiz xidmətlər göstərmiş 

dövlət başçılarından tutmuş, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəl-

lərindən başlayan yeni intibah dövrü ziyalılarının maarifçilik 

fəaliyyətini, həmçinin, Sovet dönəmində Bəkir Çobanzadə və 

onun yetirmələri olmuş və vaxtilə Azərbaycan dilçiliyinin dörd 

sütunu adlandırılan görkəmli alimlər – M.Şirəliyevin, Ə.Də-
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mirçizadənin, prof.M.Hüseynzadənin, İ.Əfəndiyevin xidmətlə-

rini də unutmaq olmaz. 

Azərbaycan dilçiliyi elminin sonrakı davamçıları – ötən 

yüzilliyin ikinci yarasından sonra coşqun elmi fəaliyyətləri, 

dilçiliyimizin inkişafına verdikləri qiymətli elmi töhfələri ilə 

seçilən dilçi-alimlərimiz F.Zeynalov, Ə.Abdullayev, T.Hacı-

yev, N.Məmmədov, A.Axundov, A.Qurbanov, H.Mirzəyev, 

Q.Kazımov, C.Cəfərov və başqaları da öz növbəsində yeni nə-

sil dilçi mütəxəssislərin yetişməsində müstəsna rola malik-

dirlər. 

Yeni nəsil dilçi alimlərimiz sırasında özünəməxsus elmi 

nüfuzu və elmi maraq dairəsi ilə seçilən alimlərimizdən biri də 

professor Buludxan Xəlilovdur. Prof.A.Axundov çox gəncikən 

elmi dərəcə pillələrini uğurla adlayan bu istedadlı dilçi alimi 

«Azərbaycan dilçilik elmində yeni nəfəs» adlandırmışdır. Hə-

qiqətən də, müasir Azərbaycan dilçiliyində yeni bir tədqiqat 

istiqaməti və mübaliğəsiz demək olar ki, yeni dilçilik məktəbi 

yaranmışdır. Sübuta ehtiyacı olmayan bu fikrin təsdiqini prof. 

B.Xəlilovun iyirmi illik elmi axtarışlarının nəticəsi olan sanbal-

lı monoqrafiyalarında, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyətində 

izləmək mümkündür. 

Prof.B.Xəlilovun bir-birinin ardınca nəşr etdirdiyi «Mü-

asir Azərbaycan dilinin fonetikası», «Müasir Azərbaycan dili-

nin leksikası», «Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası», 

«Türkologiyaya giriş» dərslikləri, «Mahmud Kaşğarinin «Di-

vani lüğət-it-türk» əsərində etnonimlər», «224 qədim türk sö-

zü», «Türkün hikmət xəzinəsi. Xoca Əhməd Yəsəvi» (Bakı, 

2010) və s. bu kimi 30-a yaxın dərslik, dərs vəsaiti və kitabları 

onun təkcə elmi-tədqiqat işi deyil, həm də bir sənət yanğısıdır, 

onun işgüzarlığının, əzmkarlığının, vətənpərvərliyinin göstəri-

cisidir. Söz yox ki, B.Xəlilovun elmi yaradıcılıq obyektinin 

mərkəzində müasir Azərbaycan dilinin tədqiqi dayanır. Bu 

günlərdə çapdan çıxan «Dil, ədəbiyyat, mədəniyyət» əsərinin 

böyük bir hissəsi də elə müasir Azərbaycan dilinin ən müxtəlif 
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problemlərinə həsr olunmuşdur. On illik zəhmətin bəhrəsi olan 

bu əsərdə müəllifin dilimizə, ədəbiyyatımıza və mədəniyyəti-

mizə həsr olunan əlliyə yaxın irihəcmli, elmi-publisistik məqa-

ləsi toplanmışdır. Əsər üç böyük bölmədən ibarətdir. «Dil mə-

sələləri» adlanan birinci bölmə «Azərbaycan dili milli varlığı-

mızdır» adlı üç məqalə ilə başlayır. Yaradıcılığını bütünlüklə 

Azərbaycan dilinin fonetikasının, leksika və qrammatikasının 

tədqiqinə həsr edən prof. B.Xəlilov müasir Azərbaycan dilinin 

müxtəlif sahələrinə aid elmi axtarışların müəllifi kimi, Azər-

baycan dilinin keçdiyi tarixi inkişaf yoluna dərindən bələd olan 

alimlərimizdəndir. Bu mənada, «Azərbaycan dili milli varlığı-

mızdır» adlı yazısı onun elmi yaradıcılığına doğma olan bir 

mövzuya – dil tarixinə həsr olunub. 

«Dilimiz varlığımızdır» adlı ikinci yazıda Azərbaycan 

dilinin saflığı uğrunda mübarizə aparan, ana dilimizin millilik 

zəminində inkişafına çalışan fədakar insanların ötən əsrin 50-ci 

illərində göstərdiyi misilsiz xidmətlərindən bəhs edilir. Müəllif 

haqlı olaraq qeyd edir ki, həmin illərdə siyasi təzyiq və təqiblə-

rə baxmayaraq, Ə.Dəmirçizadə, M.Şirəliyev, M.Hüseynzadə, 

T.Hacıyev və H.Mirzəzadənin Azərbaycan dilinin tarixi köklə-

rinin araşdırılıb öyrənilməsi, dilçiliyin qrammatika, dialektolo-

giya, leksikologiya kimi bölmələrinin araşdırılması istiqamətin-

də apardıqları elmi tədqiqatlar daim diqqət mərkəzində saxla-

nılmalıdır. Müəllif Azərbaycan dilinin qorunub saxlanılmasın-

da dilçi alimlərin yüksək rolunu xüsusi qiymətləndirməklə belə 

qənaətə gəlir ki, ifadə imkanları, leksik tərkibi, qrammatik qu-

ruluşu zəngin olan dil bütün məqamlarda daxili sabitliyi, güclü 

müqaviməti ilə seçilir. 

Azərbaycan dilini həyati dil adlandıran müəllif bu yazıda 

«Azərbaycan dili termini»nin işlədilməsi məsələsinə də prin-

sipal yanaşır. 

B.Xəlilov qədim dil materiallarını və bu sahə ilə bağlı el-

mi-tədqiqat əsərlərini saf-çürük edərək, belə bir qənaətə gəl-

mişdir ki, «Azərbaycan dili termini» ən azı 700 il bundan əvvəl 
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işlənməyə başlamışdır. Bu fikri əsaslandırmaq üçün müəllif 

Xətib Təbrizinin, Hinduşah Naxçıvaninin əsərlərindən nümu-

nələr, eləcə də, M.Kaşğarinin «Divani-lüğət-it-türk» əsərindən 

tutarlı elmi sübutlar gətirmişdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, ötən əsrin 90-cı illərində dövlət 

dilimizin adı barədə müzakirələr getdiyi vaxtda bəzi siyasi 

qüvvələr Azərbaycan dili ifadəsi yerinə «Türk dili» termininin 

işlədilməsini təklif edirdi. O zaman Ulu öndər Heydər Əliyev 

dövlət dilimizlə bağlı etdiyi tarixi çıxışında demişdir: «Gəlin 

türkdilli xalqlara baxaq. Bəli, biz türkdilli xalqlardan bi-

riyik və türk mənĢəli bir xalqıq, kökümüz birdir. Özbək 

dili var, qazax dili var, qırğız dili, tatar dili var, baĢqırd dili 

var, türkmən dili var, kumuk dili var. Demək, bu türkdilli 

xalqların da hər birinin dilinin öz adı var. Türkdilli xalq-

larda tatar dili də var, o biri qrup dillər var, onların da hər 

biri bu qrupa daxildir, amma hər birinin öz adı var. Axı, nə 

təhər Azərbaycan türkcəsi? Millətimiz nədir? Azərbaycan 

türkü. Nə təhər bu millətin iki adı olsun? Bəs niyə özbək 

özünə demir ki, Özbəkistan türkcəsi, tatar niyə demir ki, 

Tatarıstan türküyəm?!» 

Bu mənada, B.Xəlilov haqlı olaraq dövlətçilik mövqe-

yindən çıxış etmişdir. 

Bu gün biz, «Dilimiz diriliyimizdir» məqaləsində Azər-

baycan dilinə olan eyni yanğını, eyni sevgini görürük. Bununla 

yanaşı, dilimizə biganə yanaşanlara müəllifin kəskin cavabının 

şahidi oluruq. B.Xəlilov yazır: «Azərbaycan dilini dərindən 

bilməyən Azərbaycan vətəndaĢının heç birinin müğənni, 

jurnalist, rəssam, həkim, alim olmağa haqqı yoxdur. Əgər 

biz ana dilimizin bu günə qədər qorunmasında klassikləri-

mizə borcluyuqsa, gələcək nəsillər də çağdaĢ ziyalılarımıza 

minnətdar olacaqdır». 

Azərbaycan dilinə biganə yanaşan, ana dilini sevməyən, 

onu qorumayan, dilimizin zənginliklərindən xəbərsiz olan özü-

nü ziyalı adlandıranlar dünən də var idi, bu gün də var, sabah 
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da olacaq. Önəmli olan, budur ki, ana dilimizi qoruyan, onun 

müqəddəsliyinə kölgə salanlara qarşı amansız mübarizə aparan 

dilçi alimlərimiz var. B.Xəlilov Azərbaycan dilinin saflığı uğ-

runda apardığı mübarizədə klassiklərimizin xələfi kimi çıxış 

edir. 

«Dilimiz varlığımızdır» məqaləsi həm də ona görə yadda 

qalır ki, müəllif beynəlxalq aləmdə, o cümlədən, qonşu respub-

likalarda ana dilinə olan diqqət və qayğını həmvətənlərimizə 

örnək göstərir. Həyat hadisələrindən tipik nümunələr gətirmək-

lə gənc nəslə ana dilimizlə davranmağın yollarını öyrədir. Bu 

məqsədlə, bədii əsərlərdən ibrətamiz nümunələr gətirir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, dil və dilçilik məsələləri B.Xəlilov 

yaradıcılığının əsas qayəsini təşkil edir. Bu mənada «Dil, ədə-

biyyat, mədəniyyət» əsərində ana dilimizin daxili xüsusiyyət-

lərinə, inkişafına stimul verən, dilimizin fəlsəfəsinə, ruhuna, 

gözəlliyinə diqqət yetirən ziyalılarımız diqqət mərkəzindədir. 

Əsərdə «Mir Cəlalın dilçilik görüşləri» adlı yazı məhz bu 

məsələyə həsr olunub. Mir Cəlalın ana dilimizə, onun qorunma 

və inkişaf etdirilməsindəki xidmətlərinə xüsusi münasibət 

bildirən B.Xəlilov yazır: «Mir Cəlal bədii dilə verilən tələb-

ləri və prinsipləri dəqiq göstərir, Ģairləri, yazıçıları bədii 

dilin qayda-qanunlarına əməl etmələrinə səfərbər edir, bu 

iĢin nə qədər məsuliyyətli olduğunu onlara anlatmağa ça-

lıĢır. Bunu o kəslər edə bilər ki, onlar təkcə ədəbiyyat nəzə-

riyyəsini, ədəbiyyat tarixini, ədəbi tənqidi bilməklə kifayət-

lənməsin, həm də dili – doğma ana dilini, onun ruhunu, tə-

biətini dərindən bilsin, zəngin elmi-pedaqoji təcrübəyə, nə-

cib keyfiyyətlərə qadir olsun. Bunların hər biri Mir Cəlalın 

atributları olmaqla, onun müasirlərinin və xələflərinin qəl-

binə öz möhürünü vurmuĢdur». 

«Ağamusa Axundov məktəb yaratmış dilçidir» adlı mə-

qalədə Azərbaycan dilçiliyi tarixində öz dəsti-xətti ilə seçilən, 

dilçiliyin fonetika, qrammatika, etimologiya, onomalogiya və s. 

sahələri üzrə hərtərəfli tədqiqatlar aparan akademik A.Axundo-
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vun həyat və yaradıcılıq fəaliyyətinə nəzər salınır, A.Axundo-

vun elmi tədqiqatları fikir süzgəcindən keçirilir. 

Prof.B.Xəlilov türkoloq dilçi olmaqla yanaşı, həm də 

Azərbaycan ədəbiyyatının ən müxtəlif sahələrinə, o cümlədən, 

poeziyamızın incəliklərinə bələd olan alimlərimizdəndir. Dərin 

elmi təfəkkürü, analitik düşüncəsi imkan verir ki, o müasir 

Azərbaycan nəsri və onun nəhəng simaları haqqında da tədqi-

qat aparsın. Bu baxımdan, əsərdə Azərbaycan nəsrinin canlı 

korifeylərindən sayılan xalq yazıçısı Anar haqqında yazdığı 

«Azərbaycançılıq məfkurəsində yoğrulmuş yazıçı» məqaləsi 

diqqəti cəlb edir. Yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatına 

bəşəriliklə milliliyi vəhdət halında gətirən Anarın yaradıcılığı 

haqqında danışmaq, onun yaradıcılıq manerası haqqında fikir 

söyləmək yüksək peşəkarlıq, böyük ustalıq tələb edir. Bütün 

bunları özündə birləşdirən prof.B.Xəlilov adı çəkilən yazıda 

yazıçı Anarın həyat yolunu, Azərbaycan xalqına, ədəbiyyatımı-

za, Azərbaycançılıq məfkurəsinə göstərdiyi xidmətləri yüksək 

peşəkarlıqla təhlil etmiş və fikrini belə yekunlaşdırmışdır: «XX 

əsrin 60-70-ci illərində ədəbiyyata, mədəniyyətə gəlmiĢ iste-

dadlı bir nəslin nümayəndəsi kimi obrazlı Ģəkildə desək, 

baĢdan-ayağa qədər yenilikçidir». 

«Ədəbiyyat məsələləri» bölməsində «Sevimli sənətkarı-

mız Əlibala Hacızadə», «İsmayıl Şıxlının həyat və yaradıcılıq 

yolu», «Taleyi özü ilə doğulan Nəriman Həsənzadə», «Cəfər 

Xəndanın həyat və yaradıcılıq yolu», «Əhməd Yəsəvinin təri-

qət görüşlərindən bəzi məqamlar», «Söz haqqı» adlı məqalələr 

də yer almışdır. Demək olar ki, irihəcmli tədqiqata cəlb olun-

muş bu məqalələr müəllifin gərgin əməyinin məhsuludur. 

Əsərin «Mədəniyyət məsələləri» adlı bölməsində yer alan 

«Azərbaycan televiziyasının və radiosunun fəaliyyəti əvəzsiz-

dir» məqaləsi də diqqətə layiqdir. Müəllif Azərbaycan televizi-

yasının keçdiyi inkişaf yolunu, tamaşaçılara təqdim etdiyi veri-

lişləri təhlil edərək yazır: «Azərbaycan televiziyası və radiosu 

Azərbaycan xalqına məxsus olan bütün dəyərləri və ənənə-
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ləri qorumaqla, yaĢatmaqla, təbliğ etməklə yanaĢı, müasir 

dünyamızın televiziya və radio qarĢısında qoyduğu tələbləri 

də öz fəaliyyətində sintez etməyi bacarır». 

«Mədəniyyət məsələləri» bölməsi təkcə yuxarıda adı çə-

kilən tədqiqatlarla deyil, eyni zamanda «Rəyçi sözü», «Türko-

logiya», «Zəngəzur» adlı kitab, yaxud erməni uydurmasına tu-

tarlı cavab» və s. dilimizin, mənəviyyatımızın aktual məsələ-

lərinə həsr olunmuş bu kimi elmi araşdırmalarla da yadda qalır. 

Qətiyyətlə söyləmək olar ki, özündə Azərbaycan dilçiliyi-

nin, ədəbiyyatşünaslığının, mədəniyyətinin ən aktual problem-

lərini birləşdirən beş yüz səhifəyə yaxın «Dil, ədəbiyyat, 

mədəniyyət» əsəri alimin ana dilimiz və Azərbaycançılıq qarşı-

sında mənəvi borcunun təzahürüdür. «Dil, ədəbiyyat, mədəniy-

yət» əsəri dilimizə sonsuz məhəbbətin rəmzidir. 

 

Firuzə Məmmədli, 

Bəhram Cəfəroğlu. 

«Yeni Azərbaycan» qəzeti. 4 may 2013-cü il. 
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DÖVRÜMÜZÜN ADAMI 

 

Cəmiyyətdə köklü dəyişikliklər baş verirdi. Görmədiyi-

miz, dərk edə bilmədiyimiz, hələ beş il, üç il bandan əvvəl qor-

xu və dəhşət vəd edən hadisələr sırasında olan və bizə o vaxt 

üçün olduqca qəribə və əcaib görünən hallar adi həyat tərzinə 

çevrilməkdə idi. Küçələrə çıxıb kütlələri ardınca aparan cavan-

lar, ziyalılar və sıra adamları getdikcə çoxalmaqda idi. Bu günə 

kimi filmlərdə gördüyümüz, bədii əsərlərdən oxuduğumuz 

hadisələrin içində idik. İnfilyasiya, özəlləşdirmə, köhnə idarə 

aparatının sındırılması, lazımsızlıq, gözdəndüşmə, göydəndüş-

mə qəhrəmanlar və s. və ilaxır çoxlarını çaş-baş qoymuşdu. 

Ömrü yarım əsri haqlayanlar və keçənlər özlərini unudub, 

gəncləri düşünürdü: «Necə yaşayacaqlar?! Biz cəhənnəm, 

yaxşı-yaman, ömrümüzü bir təhər keçirmişik. Bəs bu həyata 

yeni qədəm qoyan gənclər bu hərcmərclikdən necə baş açacaq? 

Necə yaşayacaq?» Bu idi qocaları qayğılandıran... 

Əziz oxucum, yaxın keçmişimizə bu ötəri ekskursum sizi 

yordusa, üzürlü hesab edin. Çünki mən məhz yuxarıda sadala-

dığım müdriklərin nəzərdə tutub vaysındıqları nəslin nümayən-

dələrindən biri – şair, nasir, jurnalist, AYB Mətbuat xidmətinin 

rəhbəri Xəyal Rzadan danışmaq istəyirəm. Qeybət kimi çıxma-

sın, vallah, bu cavan ziyalımıza, sənət adamımıza mənim lap 

paxıllığım tutur... Onu görəndə hər dəfə üzümü «dünənə» tutub 

o müdriklərdən soruşmaq istəyirəm: «Necə müdriksiniz ki, za-

manın yetişdirəcəyi belə gənclərin də olacağını əvvəlcədən du-

ya bilməmisiniz?!» Və elə buradaca yenə özümə sual verirəm: 

«Bəs istedad dediyin ancaq ortaya gözəl əsər qoymaqdanmı 

ibarətdir?!» Əlbəttə yox. Yaratmaq Tanrıya məxsusdur. Tanrı-

nın göndərdiyini qələmə almaq isə Tanrı tərəfindən seçilmiş-

lərin missiyasıdır. Vəssalam... Bu, məsələnin bir tərəfidir. Ən 

çox üzdə olan, yəni görünən tərəfi. İstedadın tamlığı isə görün-



Firuzə Məmmədli 
 

 

 

200 

məyən tərəfi funksional mövqeyə gətirməkdə özünü göstərir: 

daha doğrusu, sənin qələminlə araya-ərsəyə gələn əsəri oxucu-

lara, vaxta, zamana və Dünyaya çıxarmaq qabiliyyətində. Aris-

totelin dediyi kimi, «istedad təkcə gözəl əsər yaratmaqla deyil, 

həm də yaratdığını ortaya çıxarma qabiliyyətində, özünü göstə-

rir». Deməli yaratdığını ayaq tutub yeriməyə, yürüməyə, özünü 

təqdim etməyə, uzun illər yaşaya bilməyə öyrətmək – budur 

məsələnin görünməyən tərəfi. 

Xəyal Rza istedadı təkcə kamil poeziya nümunələri yarat-

maqla məhdudlaşmır. Onu ancaq bu cəhətdən qiymətləndirən-

lər unudurlar ki, Xəyalın olduqca incə duyumlu musiqi qabiliy-

yəti və olduqca məlahətli tenor səsi vardır. Onun ifasında milli 

musiqi sədalarımız, mahnılarımız özünü öz yerində, öz ampu-

lasında, ən başlıcası isə yarandığı, sevildiyi, dildən-dilə keçdiyi 

ana vətənində hiss edir. 

Xəyal Rza dövrün, zamanın, vaxtın adamıdır. O həyatın 

nəbzini tutan, onu yaşadığı cəmiyyətin, əhatəsində olduğu in-

sanların xeyrinə istiqamətləndirməyi bacaran bir gəncdir. 

Onun təşəbbüsü ilə yaranan və nakam şairimiz Mikayıl 

Müşfiqin ad gününü əbədiləşdirən «Şairlər günü» artıq ölkəmi-

zin hüdudlarından kənarda belə tanınmaqla, «Beynəlxalq şair-

lər günü» statusu qazanmışdır. 5 iyun... Həmin gün təkcə 

şairlərin deyil, ümumən mədəniyyət işçilərinin poeziya, musiqi 

bayramına çevrilmişdir. Xaricdən belə bu bayramın işığına top-

laşan şeir-sənət «pərvanələrini» isə bu bayramın gənc «Dədə 

Qorqudu» Xəyal Rza qarşılayıb, Xəyal Rza yola salır. Bay-

ramın keçirilməsinə Respublikamızın ən nüfuzlu ictimai birlik-

lərinin, səfirlik və şirkətlərin cəlb olunması da Xəyal Rza iste-

dadının başqa bir yönündən xəbər verir. 

Xəyal Rza təşəbbüslərinin həddi, hüdudu sonsuzdur. Ar-

tıq neçə illərdir ki, «ayb kitab.az» nəşriyyatının yaradıcısı kimi 

istedadlı gənclərin kitablarının işıq üzü görməsi sahəsində öz 

böyük və nəcib missiyasını şərəflə yerinə yetirir. 
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Xəyal Rza ömrü uzun illərə hesablanmışdır. Yəni uzun-

ömürlülər sırasındadır. Çünki xeyirxahdır. Yaxşılıq etməkdən 

zövq alır. Bunu mən demirəm. Görkəmli fransız filosofu Jan 

jak Russo demişdir ki, xeyirxah adamların ömrü uzun olur. 

Mən isə Xəyal Rza ömrünün ucalacağı yüksək zirvələri 

və aydın səmaları görürəm. 

Şəxsiyyətin yaradıcılığa təsiri böyükdür. Şəxsiyyətlə 

yaradıcılığının mahiyyətini qovuşdurmaq isə hər sənət adamına 

nəsib olmur. 

Xəyal Rza şəxsiyyətini onun poeziyasından yaxşı kimsə 

incələyə bilməz. 

Bu mənada bir neçə kəlmə də şairin poeziya süfrəsinin 

söz xonçalarından bəhs etmək yerinə düşər. 

«Mehvəri eşqdir uca göylərin 

Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin». (N.Gəncəvi) 

Eşq, buna sevgi, məhəbbət də deyilir. Yəni iki qütbün bir-

birinə cazibəsi: Göyün Yerə, dağın zirvəyə, çayların dənizlərə, 

yoxuşun enişə, enişin yoxuşa can atmasıdır eşq. Eşqin bədii 

mətnlərdə bülbül cəhcəhi, bənövşə boynubüküklüyü yetərincə 

sinvolizə olunmuşdur. 

Eşq... Onu tanımayan yoxdur. Onun oduna isinməyən, 

işığına can atmayan, murad müjdəsinə sevinməyən yoxdur. O 

ömürdür, həm də şirin və mənalı bir ömür. Onun əzabı da baş-

qa bir cazibənin zövqü, səfasıdır. «O insanı, insan onu yarat-

mış» (Cabir Novruz). Onsuz həyat quru və mənasız görünür. 

«Eşqə inam bəsləmək, ayıqlığa vida deməkdir. Əgər «var» de-

yib inansan, həyata sarıl da, onu yaxşılığa doğru dəyişməyə 

çalış. Çünki eşqsiz həyat susuz səhraya bənzəyir» (Y.V.Çə-

mənzəminli) Dünya, aləm, canlı və cansız nə varsa, hamısı 

onun – bu ali duyğunun məhsuludur. Bir otun da, bir çiçəyin 

də, bir sünbülün də canında eşq atəşi – enerjisi var. Belə olma-

sa, davamiyyət kəsilər. 

Eşq – yaradıcı qüvvədir. Bəşər övladı bütün tarix boyu bu 

odun enerjisindən bəhrələnib yaradıcı qüvvəyə çevrilmişdir.  
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Bu qədər... Lakin bir deyiləsi nəsnə də var... Eşqi uca tu-

tanda ona ilahi mövqedən yanaşanda o yaradıcı qüvvəyə çevri-

lir. Çünki eşq dediyin Allahın vergisidir – butədir, vəhydir. Eşq 

onun müqəddəsliyini qoruyanları mükafatlandırır. 

Xəyal Rza poeziyasının mayasında da müqəddəs «eşq» 

durur. Lakin bunu sufizmlə eyniləşdirmək olmaz.  

Təsəvvüf eşqi Allahdan uca tutur. O Allahın dərkini də 

eşqdə görür. Eşqin bəsirət gözünü açması insanın dünyaya 

yenidən gəlməsi kimi bir haldır. Bəsirət gözü insanı nəinki 

gənclik enerjisi ilə ləbaləb edir, o həm də bugünədək gördüklə-

rinin görünməyən tərəflərində möcüzələr kəşf etməyinə səbəb 

olur. Heç bir yaradıcı fəaliyyət – istər dəqiq elmlər sahəsində 

olsun, istər humanitar sahədə, - bu qüvvənin yaradıcı təsirindən 

kənarda deyil. 

Onu öldürməyə (adi heyvanı hissə çevirməyə) yox, yaşat-

mağa çalışmalısan. Bunun üçün də yeri gəldikdə özünə «stop» 

əmri verməyəi bacarmalısan. Xəyal Rza deyir: 

Hər kəs od tutub yansa, 

Bu dünya eşq qoxuyar. 

Əlbəttə burda söhbət eşq ətrindən də getmir. Şair təbii ki, 

dünyanın «eşq mehvərinin» insanların qəlbindən keçməsinə 

işarə edir. 

 «Bu dünya eşq qoxuyar», «Təzəgəlin», «Eşqlə yağır», 

«Mənim dərdim təkcə sənsən» və s. şeirləri onun sözə, sənətə, 

gözəlliyə, insana, təbiətə, sevgisinin poetik təzahürüdür. 

Şair eşqin ürəklə, canla, ruhla əlaqəsini, sevginin ruhun 

xüsusi halı olduğunu şeirlərinin canına, qanına hopdlurur, onu 

yeri gəldikcə söz fakturasında oxucuya təqdim edir: 

Kor olsa da, sevginin 

Gözləri eşq qoxuyur. 

Bu fikir özlüyündə «Sevginin gözü kordur. Sevdiyi ada-

mın eyiblərini görə bilmir» xalq deyimi ilə səsləşsə də, şair 

fikrin ifadə tərzinə «Gözləri eşq qoxuyur» metaforası ilə estetik 

səviyyə qazandırmışdır. 
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Xəyal Rzanın Dünyaya, ətraf mühitə poetik baxışı özünə-

məxsus, orijinal poetexniki elementlərdə təzahür edir. Şeirləri-

nin ritmi, ahəngi, metaforik təqdimatları, qafiyə düzümü iste-

dadlı bir şairin daxili dünyasında çiçəklənməkdə olan şeir bağ-

çasından xəbər verir. Lakin bu bağçanın çiçəkləri həmişə «eşq 

qoxumur». Xəyal Rza bir mətbuat xidməti rəhbəri kimi gününü 

daim kompüter arxasında keçirsə də, onun qəlbindən, ürəyin-

dən, bütün qədd-qamətindən boy verən dövrə, zamana, ictimai-

siyasi duruma, işğal altında inləyən torpaqlarımıza olan daimi 

düşmən təxribatının xalqımızın qəlbinə vurduğu yaralara vətən-

daş münasibəti şeirlərinin canına-qanına hopmuş bir ağrı, bir 

sızıltıdır. Xəyal Rza baş verən faciələri özünün həssas şair 

qələmi ilə oxuculara ürək yanğısı ilə çatdırır: 

 

Üzündə qan ləkəsi, Zəhra... 

Dərdlərin ən yekəsi, Zəhra... 

«Dünya göz yaşı boyda, Zəhra»... 

Ömrün baş daşın boyda, Zəhra... 

Ürək boyda kəfənin, Zəhra... 

İki yaşlı Vətənim, Zəhra... 

 

Şair haqlıdır, böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq, Vətən 

övladına açılan güllə Vətənə ünvanlanır. Hər şəhid övladımız 

itirilmiş Vətən torpaqlarından gələn nalənin, fəryadın əks-sə-

dasıdır. 

Xəyal Rza poeziyası haqqında da çox danışmaq olar, la-

kin biz mövzumuzu istedadlı, cavan qələm yoldaşımıza yara-

dıcılıq uğurları arzusu ilə yekunlaşdırırıq. 

 

2007 
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SƏNƏT VƏ SƏNƏT ADAMLARIMIZ HAQQINDA 

XATĠRƏ ÇƏLƏNGĠ, YAXUD –  

BĠR «ƏLƏKBƏR» HEYKƏLĠ 

 

Salam, 

Everest zirvəsi, 

qarın, buzun, ucalığın?.. 

Bizə görə bir 

qulluğun?!. 

 

Everest Himalay dağlarının ən uca nöqtəsidir. Dünyada 

ən uca zirvə olub, hündürlüyü 8848 metrdir. Odur ki, «Dünya-

nın damı» adlandırırlar onu. 

Bu şeir parçası isə Ələkbər Salahzadənin 1970-ci ildə 

nəşr olunan «Od heykəli» kitabındandır. Onda Ələkbərin 29 

yaşı vardı. Müşfiq yaşında, dünyanın ən uca zirvəsinə  müra-

ciət etməkdə şairin poetik məramı nə idi görəsən?! 

Yüksəklik – ucalıq rəmzidir, ucalıq – əzəmət, qürur, hör-

mət və ehtiram əlaməti. Binayi-qədimdən insanların dağ əzə-

mətinə, dağ vüqarına heyrəti, hörməti və pərəstişi olmuşdur. 

Dağlıq yerlərdə yaşayanların yerişində, duruşunda, boy-buxu-

nunda bir dağ vüqarı, xasiyyətində dağ sərtliyi və dağ əyilməz-

liyi olur. «Dünyanın damı» gənc və istedadlı bir şairin yara-

dıcılığında iz buraxmaya bilməzdi. Bir halda ki, istedad və 

gənclik bu şairdən, onun gələcəyindən zirvə ucalığı, zirvə əzə-

məti umurdu. 

Lakin Ələkbərin bu şeirində Everest təkcə zirvə əzəməti 

ilə boy vermir. «Everest» zirvə olmaqla, metaforik planda po-

eziyanın korifeylərinə işarədir. O korifeylərə ki, şair onların ya-

radıcılığında Everest ucalığı, Everest əzəməti, Everest heyrəta-

mizliyi görür. 
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Hər halda poeziyanın ötən əsrin 60-70-ci illər gəncliyini 

bu günkü gəncliklə müqayisə etmək olmaz. Açıq desək, o döv-

rün gənc ədibləri özlərindən əvvəlkiləri bəyənməmək, aşağıla-

maq yolu ilə özünü qaldırmaq (əgər bu qalxmağa köməkdirsə) 

fikrindən çox-çox uzaq idi. Əlbəttə, oğullar-atalar problemi ta-

rix boyu mövcud olub. Lakin yenilər özündən əvvəlkiləri inkar 

etmək deyil, sənətdə «adət qoxusu» (Y.V.Çəmənzəminli) verən 

məqamlardan qaçmaq, sənətin ruhunu, nəfəsini təravətləndir-

mək, sənətə nəsə bir yenilik gətirmək məqsədi daşıyırdılar. Bu 

da təbii ki, irəliləyiş idi, bir yerdə durub təpik döyməkdən qaç-

maq idi. 

Ələkbər Salahzadə yaradıcılığı lap əvvəldən fikrin ifadə 

və məzmun planındakı keyfiyyət yenilikləri ilə səciyyəvidir. 

Onun poetik deyimində «qaçan atın ayaq səslərini eşidir, par-

par yanan nallarının qönçə-qönçə açılışını» görür, yel dəyirma-

nının pərlərində dolaşıb qalan əlçim-əlçim küləyin iniltisini 

duyuruq: 

 

Bir at keçdi, 

nallarında od keçdi. 

Daş yolu çala-çala, 

ayaqları 

səs dolu qönçə kimi 

açıla-açıla 

bir at keçdi. 

 

Yaxud: 

 

Səhərin içindən 

bir günəş çıxdı, 

nəhəng bir yumurta 

sarısı kimi. 

Uca bir budağa qalxdı 

günorta, 
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kəndçinin qanpipik 

xoruzu kimi. 

 

Ələkbər yaradıcılığa obrazlar şairi kimi gəldi. Onun ob-

razları öz təravətini və yeniliyini bu gün də qoruyub saxlamaq-

dadır və yaradıcılığa başlayan gənclik üçün bir örnək, bir 

məktəbdir. 

 

Camalın Kamal oğlu 

dərslərindən axsıyırmış. 

Odur ki, 

adlı-sanlı, sinli dədəsini də 

qoltuq ağacı tək 

götürüb gəlib. 

 

Əlbəttə, axsayana qoltuq ağacı vacibdir. Lakin «dərsin-

dən axsamaq» və irəli getməsinə kömək etmək üçün dədəsini 

«qoltuq ağacı» etmək artıq Ələkbər Salahzadə poetik nitqinin 

özünəməxsusluğudur. 

Şairin ötən əsrin 70-ci illərində poeziyaya gətirdiyi «qol-

tuq ağacı» metaforası 90-cı illərdə yaradıcılığa başlayan bir çox 

gəncin ilham mənbəyinə çevrilmişdi. 

Ələkbər Salahzadə 60-cılar sırasında poetik nitqimizi 

özünün coşğun ilhamı və istedadı ilə zənginləşdirən şairləri-

mizdəndir. Elə istedadlı olduğu üçün də istedadlı gənclərin 

böyük ədəbiyyata yolunu işıqlandırmağa çalışırdı. Şəxsən mə-

nim ədəbiyyata gəlişim Ələkbərin açdığı belə qapıların birin-

dən keçib. Keçib və mən deyərdim ki, uğurlu da olub. 

Onun böyük ürəyi, şəxsiyyət bütövlüyü, poetik sözün də-

yərini zərgər dəqiqliyi ilə müəyyənləşdirmək qabiliyyəti, qədir-

bilənliyi, qayğıkeşliyi yaradıcılığımın başlancığında mənə öz 

qardaş əlini uzatdı. Tutdum o əldən, inam, etimad, etiqad və 

minnətdarlıqla. Bu əhvəlat belə olmuşdu: 
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1972-ci ildə nəhayət cəsarətlənib qərara gəldim ki, şeirlə-

rimi bir qovluğa yığıb «Azərbaycan gəncləri» qəzetinə aparım. 

Belə də etdim. Bəxtimdən bizim çox istedadlı yazıçımız İnti-

qam Mehdizadə həmin qəzetdə işləyirdi. Şeirlərimi oxudu, 

xoşuna gəldi. Məsləhət gördü ki, şeirləri «Gənclik» nəşriyya-

tına aparım. Birbaşa Ələkbər Salahzadəyə təqdim edim. «O 

kristal kimi saf adamdır». İntiqamın sözü idi Ələkbər barəsin-

də. 

Özüməməxsus çəkingənliyim və məni insanlardan uzaq 

salan daxili kompleksimə üstün gələrək, həmin qovluğu 

«Gənclik» nəşriyyatına apardım. Ələkbər Salahzadə ilə tanış 

oldum. Bu sadə görkəmli, gülərüzlü gəncin «Kristal kimi 

adam» epiteti ilə təqdimində məni nəsə çaşdıran bir cəhət var-

dı: elə güman edirdim ki, «kristal kimi adam» mütləq gör-

kəmcə bir qədər nəhəng olmalıdır. Nəsə, şeirləri ona verdim və 

onun sonralar dediyi kimi, «qeybə çəkildim». Açığı, qorxur-

dum şeirlərin ardınca getməyə. «Birdən dedi ki, bu nədir yazıb-

sınız? Belə də şeir olar?!» Axır ki, bir aydan sonra cəsarətimi 

toplayıb nəşriyyata getdim. Uzun, yarıqaranlıq dəhlizin sonun-

da bir neçə nəfərin söhbətləşdiyini gördüm. Ələkbər məni gö-

rən tək «odur, özü də gəlib çıxdı» dedi və gülə-gülə mənə tə-

rəfə gəlib «hara yoxa çıxıbsınız? Bir aydı ki, sizi axtarırıq» de-

di. Məni əsməcə tutdu. «İndi nə olacaq? Nə deəyəcək görən?» 

Cavab gözlənilməz oldu. Daha doğrusu sürpriz: «Kitabını 

plana salmışıq. Adını da mən qoymuşam. «Gümüşü damla». 

«Damla» şeirinizdən götürmüşəm», dedi. Mənim nitqim qu-

rudu. Hələ qəzet və jurnallarda bir neçə şeiri ancaq dərc olunan 

bir qələm sahibi... Birdən-birə kitab!.. 

Sonra məni yanındakı gənclərə – nəşriyyatın ədəbi iş-

çilərinə təqdim etdi. Hamı təriflədi, şeirlərimi bəyəndiklərini 

dedi. Yeni ifadə və obrazlarımdan danışdı... Evə qayıdanda 

mən artıq bayaqkı adam deyildim: Mənim qanadlarım vardı, 

uçurdum. 
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Bax, əhvalat belə olmuşdu. Bir il sonra kitab nəşr olundu. 

Gözəl tərtibatda, əla görkəmdə... O zaman «Gənclik» nəşriyya-

tında Ələkbərin dediyi kimi, saf bir ab-hava vardı. Şöbə müdiri 

görkəmli şairimiz Fikrət Sadıq idi. Nəşriyyata isə Əkrəm 

Əylisli rəhbərlik edirdi. 

Ələkbər Salahzadə məni ikinci dəfə ölümü ilə çaşdırdı. 

Mən onsuz da ölümə inanmıram. Amma bu cür sakit, səssis-sə-

mirsiz bir ölüm... 

 

Gözümün içi dolusu 

Göz yaşıma doldu bu qəm. 

Geyindi rəngin qarasın, 

Üst-başıma qondu bu qəm. 

 

Bir «Ələkbər» heykəlini 

Qələmimlə yondu bu qəm. 

 

Ölüm həmişə vaxtsız gəlir. Onun isə ölən vaxtı deyildi. 

Deyiləsi sözləri, yazılası əsərləri vardı qabaqda. 

 

HaĢiyə: Ötən əsrin 60-70-ci illərində poeziyamızın Eve-

rest zirvəsi olan Rəsul Rzanın ətrafında olduqca istedadlı cavan 

şairlər toplanmışdı: Fikrət Sadıq, Fikrət Qoca, İsa İsmayılzadə, 

Ələkbər Salahzadə, Ramiz Rövşən, Çingiz Əlioğlu və başqa 

şairlərin yaratdığı poetik aura poetik nitqin sərbəst şeir üslubu 

arenasında parlaq bir cazibədarlıq yaratmışdı. Onların şeirlərin-

də fikrin poetik ifadə tərzi sanki sehirli qanadlarla oxucuıunu 

uca səmalardan üzü aşağı gülümsəyən Everest zirvəsinə yük-

səldirdi. 

Milli poeziyamızın digər qanadı Bəxtiyar Vahabzadə, Nə-

bi Xəzri, Hüseyn Arif, Əli Kərim, Nəriman Həsənzadə, Məm-

məd Araz, Xəlil Rza Ulutürk, Əlağa Kürçaylı, sonralar Musa 

Yaqub, Məmməd İsmayıl, Sabir Rüstəmxanlı, Nüsrət Kəsə-

mənli, Məmməd Aslan və s. şairlərin poetik kəşfləri bədii 
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nitqin bütün istiqamətlərdə poetikliyinə, ritm, ahəng, avaz cazi-

bədarlığının yeni çalarda zənginləşməsinə yönəlmişdi.  

Yetişməkdə olan gənc xanım şairlər sırasında Rəfiqə Hü-

seynova, Kəmalə Ağayeva, Rüzgar Əfəndiyeva, Kamilə Ne-

mət, Südabə Şəfa, Validə Hüseynova özlərinəməxsus yaradı-

cılıq manerası ilə get-gedə şöhrətlənirdi. 

Kəmalə Ağayeva. Özünün məşhur «Məhsəti» pyesi və 

onun Azərbaycan Dram Teatrında tamaşaya qoyulması ilə 

uğurlara imza atmışdı.  

Validə Hüseynova. Məşhur «Azərbaycan qızıyam» şeiri-

nə yazılan mahnısı ilə dillər əzbəri olmuşdu. 

Rüzgar Əfəndiyeva. Ən incə, ən lətif mahnı mətnlərinin 

müəllifi. Onun poeziyasının ruhunda elə bir musiqi vardı ki, 

heç bir bəstəkar bu şeirlərin yanından etinasız ötüb keçə bil-

mirdi. 

Südabə ġəfa. O həm də bəstəkar idi. Onun bəstələdiyi 

mahnılar insan ruhunun həqiqi mənada ləziz qidası idi. Çox tə-

əssüf ki, o mahnılar bugünki gənclərin ifasında eşidilmir. 

Rəfiqə Hüseynova. İncə, lətif məhəbbət şeirləri ilə se-

çilirdi. Məhəbbətin özü qədər şirin duyğular şairidir Rəfiqə 

xanım. 

Kamilə Nemət. Bu xanımın şeirləri də taleyi kimi müəm-

malarla zəngin idi. Poetik tapıntıları həm şeirlərin deyim tər-

zində, həm də mövzu axtarışlarında boy verirdi. 

Sonrakı illərdə Ofelya Babayeva, Nurəngiz Gün, Zərxa-

nım Ülvi, Zərifə Cahangirli kimi istedadlı xanımlar gəldi şeir 

sənətimizə. Hər biri – öz səsi, öz sözü, öz nəfəsi ilə. 

Biz xoşbəxt idik ki, bədii söz sənətinin bu axar-baxarlı 

bağçasının söz demək yolunda oxuyub-öyrənməkdən, yazıb-

yaratmaqdan usanmırdıq. «Hər addımda burnumuzdan vursa 

da», bu yol bizi elə «sehirləmiş, elə cadulamışdı» ki, «bəzən 

geriyə yol yoxdur!» hökmü qarşısında ancaq irəlini görür, irəli-

yə can atırdıq. Şəxsən mən heç vaxt poeziyanın mənə verəcəyi 

imtiyazlar, şan-şöhrət barəsində düşünməmişəm. Sadəcə, tək 
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bircə övladı olan ananın öz övladının başı üstündə əsdiyi kimi 

əsməyə, qoruyub saxlamağa çalışmışam onu. Tanrının mənə 

ünvanladığı söz sehrini – mənəviyyatımı, şəxsiyyətimi, təmiz 

tutmağa, dünyaya, insana, dosta inamımı, etibarımı itirməməyə 

çalışmışam. Xəyanət də görmüşəm, ikiüzlülülk də, düşmənçilik 

də görmüşəm, biganəlik də. Yava söz eşidəndə qulağıma inan-

mamışam. «Bəlkə səhv eşitdim». Amma olub ki, dost, rəfiqə 

dediyim adamdan eşitdiyim belə sözlər illərlə qəlbimdə qalan, 

məni incidən, məni ağrıdan göynərtiyə çevrilib. Göynəmişəm 

ona ki, bu sözü mən inanıb etibar etdiyim, həmişə yaxşılığını 

istədiyim və bunun üçün cəhd etdiyim adamdan eşitmişəm. 

Göynəmişəm  ona ki, niyə bu sözün sərt cavabını ona həmin 

dəqiqə verməmişəm. Bəlkə «dost» bildiyimi itirmək istəməmi-

şəm?! Amma əgər bu sözü deyən adam utanmadan, çəkinmə-

dən səni yamanlayırsa, sındırırsa, ona «dost» demək olardımı?! 

Deyəsən mətləbdən çox uzaq düşdüm. Söhbət bizim ədəbiyyata 

gəldiyimiz ədəbi mühitdən gedirdi. O mühitdən ki, oxumaq 

üçün həvəs, öyrənmək üçün ümid və maraq vardı. Ələbəttə, on-

da da orta səviyyəli əsərlər yaradılırdı, oxuyurdun və dərhal sə-

viyyə barəsində aydın təsəvvürün olurdu. Odur ki, belə əsər-

lərlə tərbiyələnmək, zövqümüzü korlamaq istəmirdik. Amma 

belə nümunələr az idi. Çox az. Bizim ədəbi mühitimiz bizim 

yaradıcılığımıza istiqamət verən zirvələr idi.  

Şairlik nədir? Şairlik üçüncü gözə malik olmaqdır. 

O gözə ki, insanın alnında olur. O gözə ki, baxmır, amma 

görür. O gözə ki, toxunmur, amma duyur. O gözə ki, əşyaların 

alt yapısını görür. Heç kəsin görmədiyini, görə bilmədiyini 

görür. Görür və gördüyünü poeziyanın cövhərinə çevirir. Bax, 

belə bir mühit idi bizi yazıb-yaratmağa həvəsləndirən ədəbi 

mühit...  

Mən bilmədiklərimi mövcud ədəbi mühitdən öyrənməyi 

ar bilmirdim. Çünki mən heç vaxt heç bir poeziya dərnəyində 

iştirak etmirdim, heç bir ədəbi məclisdə olmamışdım. Sadəcə 

olaraq, mənim buna vaxtım yox idi: Tələbə vaxtı bazar günləri 
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təcili yardım stansiyasında tibb bacısı işləyir, qalan vaxtımı 

dərsə gedir, dərs hazırlayır, əlavə ədəbiyyat oxuyurdum. Əgər 

desəm ki, bəzən axırıncı dəfə haçan çörək yediyimi belə unu-

durdum, bu, şişirtmə deyil. Bilmirəm, bütün həyatını, varlığını 

tutduğu sənət yoluna bu cür bağlayan ikinci bir adam vardımı?! 

Bu bağlılıq sonda məni pərt eləsə də, heç vaxt, hçe bir 

münasibətlə yaşadığım, yetişdiyim sosial-ictimai və ədəbi mü-

hitə bağlılığımı özümə qınaq hesab etməmişəm. Həmişə düşü-

nürəm «İlahi, mən xoşbəxt adam olmuşam ki, Əli Kərimi, 

Məmməd Arazı, Ələkbər Salahzadəni, İsa İsmayılzadəni gör-

müşəm. 

Xoşbəxt adamam ki, Müslüm Maqomayevin, Şövkət 

Ələkbərovanın, Sara Qədimovanın, Fatma Mehrəliyevanın, Rə-

şid Behbudovun, Rəhilə Həsənovanın, Əbülfət Əliyevin, 

Rübabə Muradovanın, Qulu Əsgərovun canlı ifalarını dinləmi-

şəm. İncəsənətimizin Everest zirvəsi olan bu şəxslər sırasında 

Zeynəb Xanlarova, Elmira Rəhimova, Flova Kərimova, Əli-

baba Məmmədov və başqalırı ilə bir dövrdə, bir zamanda yaşa-

yıram. O şəxslərlə ki, milli mədəniyyətimizi, milli musiqimizi 

dünya musiqi sərvətlərinin ən qiymətli incisi səviyyəsinə 

qaldırmışlar». 

Milli sərvətimiz olan bəstəkarlarımız (1960-cı illərdən 

üzübəri) Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Arif Məlikov, Cahangir 

Cahangirov, Şəfiqə Axundova, Emin Sabitoğlu, Əfsər Cavanşi-

rov, Tahir Əkbər, Ramiz Mirişli və s. zaman gələcək ki, mədə-

niyyətimizin tarixdən sızıb gələn işığı olacaq. Dədə Qorqud, 

N.Gəncəvi, İ.Nəsimi, M.Füzuli, Ş.İ.Xətai, M.P.Vaqif və s. kimi. 

Bu adları unutmamaq gərək! Həm də nəinki unutmamaq, 

onların yaratdığı sənət incilərini vaxtaşırı yada salmaq, yetişən 

nəsillərin bu sahədə maariflənməsinə nail olmaq gərək. 

Həm ifa tərzindəki bənzərsizlik, həm də səs diapozonu və 

səs çalarlarının zəngin melodikliyi baxımından Rübadə Murad-

ova, Flova Kərimova, İlhamə və Elnarə Abdullayeva Yerdən-

kənar sivilzasiyalardan xəbər verir. 
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İfa tərzindəki bənzərsizliyi, musiqinin fəlsəfi qatlarındakı 

gəzişmələri, səsinin imkanlarından maksimum bəhrələnmə, 

dinləyicilərin qəlbini fəth etmə baxımından yuxarıda adları çə-

kilən müğənnilərlə bərabər, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev, 

Əlibaba Məmmədov, Alim Qasımov, Xumar Qədimova ifaçılıq 

sənətinin Everest zirvələri sayılmalıdır. Bu sənətkarlar Azər-

baycan xalqına Tanrı məhəbbətinin zərif ruhi təcəssümüdür. 

Fikrimcə, hazırki musiqi ifaçılığında Elnarə Abdullayeva və 

Xumar Qədimova ifası zamanın döyünən nəbzidir. 

Hər bir xalqın tarixi onun mədəniyyət tarixindən başlanır. 

Odur ki, mədəniyyətin qorunması inkişafı, milli kökdən uzaq-

laşmadan yeniləşməsi dövlət siyasətinin mühüm tərəflərindən 

biri hesab olunur. 

Belə düşünməsinlər ki, mən keçmişdən qopa bilmirəm. 

Keçmiş nədir? Mənim üçün keçmiş yoxdur. Bir halda ki, bütün 

ömrüm boyu gördüklərim, bildiklərim mənimlədir, mənlə birgə 

yaşayır. Heç vaxt məni tərk etmir. Bilirsinizmi, qəribə olsa da, 

deməliyəm ki, bəzən mən gördüyüm və münasibət saxladığım 

adamların dünyadan köçəndən sonra da səslərini eşidirəm. 

Adlarını sadaladığım müğənnilərimiz günlərlə, aylarla beynim-

də mənimçün konsert verirlər. Öz səsləri ilə eşidirəm onların 

bir vaxt oxuduqları mahnıları. Məsələnin xırdalıqlarına varma-

dan, bunu şüuraltı da adlandırmaq olar. Amma nə olursa-olsun, 

bunun özü mənim üçün keçmiş deyiləni bugünlə bağlayan bir 

haldır və bu məni təmin edir. 

Əlbəttə mən indinin incəsənətini, söz sənətini inkar et-

mək, görməməzliyə vurmaq fikrində deyiləm. Poetik tapıntılar, 

oxucunu heyrətləndirən şeir nümunələri bu gün də yaranır. 

Gənclərin şeirlərindəki poetik ruh, bədii kəşflər, obraz ye-

nilikləri, sənətkarlıq axtarışları çox yaxşı təsir bağışlayır. Belə 

gənclərə ayrı-ayrılıqda qayğı göstərərək, bəyənildiklərini onla-

ra çatdırmaq, onları qorumaq və yetişdirmək qayğısına qalmaq 

biz yaşlıların borcudur. Lakin zamanın soyuqluğu və sərtliyi ilə 

yoğrulan, bəzən erotik, bəzən ironik, bəzən poeziyadan uzaq 
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fikirlərlə yüklənmiş yazılar o qədər çoxdur ki!.. Təəssüf ki, 

belə yazıların müəllifləri özlərinə arxa da tapır, mükafat da alır, 

fəxri adlara da əl uzadır... 

Lakin nə olursa-olsun, ədəbi mühiti belələrinin adı ilə 

çirkləndirmək ən azı sənətə xəyanətdir. 

Gənc ədəbi qüvvələrlə bağlı narazılıq yaradan cəhətlərdən 

biri də özlərindən razılıqları, həddən artıq qürurlanmaq cəhdlə-

ridir. Bir-iki babat şeir yazan kimi, onlara elə gəlir ki, ədəbiy-

yatın bel sütunu bunlardır və ədəbiyyat ayaq üstdə durduğu 

üçün bunlara minnətdar olmalıdır. Piar təbliğat deyilən bir nəs-

nəyə girişib birbaşa sələflərə hücum edirlər. Sələfləri aşağıla-

maqla diqqəti özlərinə yönəltməyə səy edirlər. Bəlkə də ələ für-

sət düşmüşkən nə isə qoparmaq, nəyəsə nail olmaq üçün belə 

vasitələr zamana uyğundur. Lakin unutmaq olmaz ki, bədii söz 

sənəti pak sənətdir. O belə şeyləri bağışlamır və belə söz adam-

ları tezliklə söz, sənət uğurlarından məhrum olurlar. 

Bəzən təəccüblənirlər, kimsə 70, 80 yaşında da gənclik 

həvəsi, gənclik hərarəti ilə yazıb-yaradır. Öz səviyyəsindən 

enmir. Qocalıq deyilən ağırlıq onun şeirlərinin ruhunu, ahən-

gini öldürə bilmir. Belə şairlər lap qocalıqla bağlı şeirlərində də 

öz əvvəlki ritm və ahəngini, yeni söz demək, poetik tapıntılarla 

oxucusunu sevindirmək müdrikliyini qoruyub saxlayır; qəlbin-

dəki sözə, sənətə sədaqət, məhəbbət kimi, qəlbindəki saflıq, 

paklıq kimi. 

Şairi və şeiri qoruyan, ona uzunömürlülük gətirən amil-

lərdən ən mühümü ilahi məhəbbət, səmavi sevgidir. Tanrının 

yaratdığı nə varsa, hamısı gözəldir, hamısı ilahi məhəbbətə la-

yiqdir. Yaradılışı sevmək – onlardan enerji almaq deməkdir. 

Dünya sirlərlə doludur. Şairlik isə bu sirlərin ən əcaibidir. 

Amma bir iş var ki, əsil şair şair olduğunu dərk edən andan 

gərək həm də onun (şairliyin) tərbiyəsi ilə məşğul olsun. Şairin 

böhran keçirdiyi də olur, ilhamının bulaq kimi aşıb-daşdığı da. 

İlhamı çağırmaq üçün cürbəcür vasitələrə – daha çox içkiyə 

meyl salanlar da var. Onu – şairliyi ərköyün övlad kimi qoru-
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maq lazımdır, hər cür zərərli vərdişlərdən. «Şıltağına» «küsüb-

barışmağna» səbrlə dözmək lazımdır. O gedəcək, qayıdacaq, 

yenə sizinlə olacaq... 

Sonda ustadım Ələkbər Salahzadənin əziz xatirəsinə daha 

bir şeir təqdim etmək istərdim: 

 

 

*** 

 

Şəklini gördüm 

qəzetdə, 

qara haşiyədə –  

adını, 

haşiyəni parçalayıb 

çıxmaq istəyirdi 

adın. 

Adının qəlbində 

haqsızlıqlara etiraz 

şişib dağılırdı 

sətir-sətir, 

misra-misra. 

Ölüm rekviyemi idi 

şəklin. 

Amma ölümə 

etiraz idi 

pencəyinin  

hələ də 

nəfəs alan 

çiyinləri. 

Şəklin 

ölümə etiraz idi 

duruşun, 

baxışın, 

gözlərində qıyılmış 
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təbəssümün, 

dodaqların arasında 

bərk-bərk sıxdığın 

sözlərinlə. 

Desənə 

o sözləri, 

desənə… 

Sıxılmış dodaqlarını 

partlada bilmədi 

o sözlər, 

ürəyini partlatdı. 

Çıxdın 

qəlbinə yığdığın, 

haçansa 

deyəcəyini vəd etdiyin 

o sözlərin 

içindən 

ölümünlə. 

Şair 

gərək belə ölə, 

eləmi?!. 

 

   «Qobustan» jurnalı, 2014 
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ĠKĠ OD ARASINDA 

ÖMR EDƏN TARĠXĠMĠZ 

 

“Ədəbiyyat qəzeti”ndə gedən “Alp ər Tonqa” adlı məqa-

ləni böyük maraq, diqqət və həvəslə oxudum. Doğrudan da əc-

dadlarımızın və torpaqlarımızın tarixi vaxt, zaman burulğanları 

içərisində necə xaosa çevrilibsə, bu gün bu pırtlaşıq düşmüş 

kələfi açmaq az qala müşkülə çevrilmişdir. Məqaləni oxuduqca 

tariximizin xaos içərisindən – haradansa uzaqlardan, lap uzaq-

lardan gələn hünər və zəfər səsləri qulaqlarımda  səslənirdi. 

Mənə belə gəlir ki, qəlbində yurd-yuva məhəbbəti, ulularının 

nəsil-nəsil əkildiyi torpaq yanğısı, əslə-kökə bağlılığı olan hər 

bir kəs belə axtarışların izinə düşüb həqiqəti üzə çıxarmaq, tək-

cə çıxarmaq yox, tarixi ələk-vələk edib  haqq olanı öz taxtında 

oturtmaq əzmindən kənarda qalmamalıdır.  

Məqaləni oxuduqca türkün dünyanın əvvəlindən gələn  

“Ur!” nidasını eşidir, zəfər çalan orduların qələbə bayraqlarını 

dalğalandıran təbil səsləri qulağında gurlayır, iftixar hissindən 

köksün qabarır, bununla belə, şüuraltı olaraq içini-içalatını 

göynədən suallar qarşısında acizliyini duyub göynəyirsən: Keç-

mişimizi, tariximizi, izimizi-tozumuzu yer üzündən silib-atma-

ğa cəhd göstərənlər kimlər idi axı? Tarix boyu bizi özümüzdən 

uzaqlara tullayaraq öz yerimizdə, yurdumuzda  bizə “Gəlmə” 

adı qoymaq hansı xəbis niyyətlərdən doğub-törəyirmiş?! Bütün 

bu nəhənglikdə tarixin gedişini bizim inkarımıza necə isti-

qamətləndirə bilmişlər?  

Demək, bəhs açmaq istədiyim mətləblərdən biri də “Alp 

ər Tonqa” adındakı “Tonqa” sözü ilə bağlıdır.  Bu ad dilimiz-

dəki bəzi sözləri yadıma saldı: “Tonqal”, “donqar”, “döngə”, 

“Təngə (altı)” və s. 

Məqalə düşündürücü məzmunu, tarixə real baxışı, radikal 

münasibəti ilə məni bir oxucu olaraq, fəth etdi: Yadıma böyük 
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yazıçımız, etnoqraq-tarixçi alimimiz, siyasi-ictimai xadimimiz, 

öz fəlsəfi və dilçiliyin  bəzi problemləri istiqamətindəki baxış-

ları ilə ötən əsr dilçi alimlərimizi 30-40 il qabaqlamış Y.V.Çə-

mənzəminlinin “İki od arasında” romanı düşdü. Əsərdə belə bir 

epizod var: Qarabağ xanlığının eşik ağası (xarici işlər naziri) 

vəzifəsi daşıyan M.P.Vaqif  İbrahim xanın qəzəbli vaxtında 

onun fikrini dağıtmaq üçün tarixdən söz salır: - Bilirsən, xan, 

“Şahnamədə” rəvayət olunan İran-Turan davası bizim Kürlə-

Araz arasında vaqe olmuşdur, – deməklə xanın marağını, diq-

qətini tarixə yönəldir. 

Bu epizod o vaxt (1970-1980-ci illər) mənim diqqətimi, açı-

ğını deyim ki, o qədər də cəlb etməmişdi. Əsərin dil materialı əsa-

sında namizədlik dissertasiyası üzərində işləyirdim və yazıçının 

dil üslubu məni tamam başqa istiqamətdə sehirləmişdi. 

Bu məqalə mənim yadıma həmin epizodu necə saldısa,  

mən az qala “Evrika!” deyə səslənəcəkdim.  Deməli, Y.V.Çə-

mənzəminli M.P.Vaqifin dili ilə bu fikri əbəs səsləndirməyib-

miş. Onsuz da “Qızlar bulağı” romanının məzmun bağlılığı ilə 

qədim Azərbaycan torpaqlarının qədim türklərin ilk məskəni 

olması ideyasını təsdiqləməyə çalışan böyük yazıçı “İki od ara-

sında” romanında bir daha bu məsələnin üzərinə qayıtmışdır.  

Deməliyəm ki, ötən yüzilliyin əvvəlllərində fəaliyyət gös-

tərən qabaqcıl ziyalılarımız və sənət adamlarımız kimi, 

Y.V.Çəmənzəminli də sosial-ictimai və mənəvi həyatımızın 

bütün sahələri üzrə mövcud boşluqları aradan qaldırmaq, bir 

sıra elm, təhsil, sənət sahələrinin bünövrəsini qoymaq və ya bu 

bünövrə varsa, onu möhkəmləndirmək yolunda öz bilik və 

bacarığını əsirgəməmişdir. Çox uzaq, demək olar ki, qeyri-mü-

əyyən bir tarixi dövrü əks etdirən “Qızlar bulağı”  romanı məz-

mun etibarı ilə yazıçı təxəyyülünün məhsulu olsa da, burada 

dünyanın, o cümlədən Yaxın Şərqin arxiv sənədlərindən top-

lanmış elə dəlillər, sübutlar vardır ki, bunlar Azərbaycan tor-

paqlarının qədim sakinlərinin məhz türk mənşəli olduğunu an-

lamaq üçün tamamilə kifayət edir!  Bəlkə yazıçını repressiya 
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qurbanları sırasına çəkən səbəblərdən biri də elə bu idi. Başqa 

cür ola da bilməzdi. Çünki 1980-ci ildə bu romanların dili üzə-

rindəki araşdırmalarımdan gəldiyim nəticələrə görə həm mü-

dafiə vaxtı, həm də müdafiədən sonra iş təstiqə gedərkən Mos-

kva Ali Attestasiya Komissiyasi tərəfindən mənim də başım az 

bəlalar çəkmədi.  

Y.V.Çəmənzəminli Babil hökmdarı II Nebukednezzarın 

Yerusəlimi işğal etdikdən sonra yəhudiləri Azərbaycana sürgün 

etdiyi barəsində də məlumat vermişdir. O, qeyd edir ki,  Babil 

hökmdarı yəhudiləri və farsların  bir qismini Qafqaz dağlarının 

Şimal sərhədlərinə sürgün etmişdi ki, orada məskunlaşsınlar.  

Bu siyasət  həm də Şimaldan mütəmadi olaraq yürüş edən 

hərbçi qıpçaqlara və xəzərlərə qarşı idi.  

Bu gün dilləri yəhudi və fars mənşəyindən qidalanmış tat 

etnik qrupu  bu sakinlərin  izdivacından yaranmamışmı? Onla-

rın yaşayış məskənləri də daha çox Şimal bölgələrimizlə bağlı-

dır. Y.V.Çəmənzəminli Nebukednezzarın Midiya kralının qızı ilə 

evləndiyi və sevimli zövcəsinin  Vətən həsrətini ovutmaq üçün 

dörd mərtəbəli asma bağ yaratdığı haqqında da məlumat verir.  

Yazıçı həm “Qızlar bulağı”, həm də “İki od arasında” ro-

manlarında yeri gəldikcə Azərbaycanın qədim tarixindən bəhs 

edən epizodlar verir və ya  yüksək cəmiyyətin ağsaqqal məclis-

lərində bu qədim  diyarın ilk sakinləriylə bağlı rəvayətlər təq-

dim edir ki, bunların hər biri də qədim dünya əlyazmalarının 

qorunub saxlandıqları muzey və arxiv sənədlərinə əsaslanır.  

Y.V.Çəmənzəminli “İki od arasında” romanında  M.P.Vaqifin dili 

ilə deyir: “...Aran böyük bir ölkə imiş. Məqər-səltənəti  (paytaxtı) 

da Gəncə imiş... Ermənilər buralara çox sonralar gəlmişlər... 

Görürsənmi, ermənilər yaşayan yerlərə “sığnaq” deyirlər.” 

Ermənilərdən söz düşmüşkən, onların Qarabağa olan id-

dialarının əsassız olduğunu sübut edən ən etibarlı sənədlərdən biri 

yenə də Moisey Kalankatuklunun “Albaniya tarixi” kitabıdır. 

Akademik M.İsmayılovun qeydlərindən məlum olunduğu üzrə 

VII əsrdə yazılmış “Alban tarixi” üç hissədən ibarətdir  və 



Seçilmiş əsərləri X 
 

 219 

mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, II, III hissələr X əsrdə yazıl-

mışdır. Müəllif yazır: “O vaxt Albaniyada yaşamış müxtəlif dilli 

və ləhcəli 26 alban qəbiləsinin artıq vahid bir dildə birləşməsi, 

hələ V əsrdən Aran Azərbaycanının Şimal torpaqlarında onların 

vahid dili olması  indi tarix ədəbiyyatında şübhə doğurmur.  

...Erməni kilsəsi yazılı abidələri qədim erməni dilinə – 

qrabara tərcümə etməklə əslini məhv etmiş və bu abidələri er-

məni abidəsi kimi yaymağa cəhd göstərmişlər. Eyni aqibət “Al-

baniya tarixi”nin də başına gətirilmişdir.”  

Hörmətli akademikimizin “26 alban qəbiləsinin  artıq va-

hid dili olmuşdur” fikrinin davamı olaraq xatırlatmaq istərdim 

ki, ötən ilin əvvəllərində prof. Q.Kazımovun “Kredo” qəzetinin 

bir neçə nömrəsində Albaniyanın dövlət dili ilə bağlı çox 

maraqlı və qiymətli məqaləsi dərc olunmuşdur. Məqalədə IX 

əsrdə yaşamış Həmman adlı bir şəxsin “Alban dilinin qramma-

tikası” adlı kitabından bəhs olunur.  Kitabda verilən nümunə-

ləri oxuyanda heyrətlənməyə bilmirsən. Sən demə, Albaniyanın 

dövlət dili – Azərbaycan dili imiş. Bu dil fonetik sistemi (sait-

samit; ahəng qanunu), leksik tərkibi və qrammatik quruluşu eti-

barilə bugünkü ümumxalq danışıq dilimizdən çox az fərqlidir 

ki, bu da tarixin işidir.  

“Albaniya tarixi” kitabı nə qədər erməniləşdirilsə də, Qa-

rabağ torpaqlarının heç vaxt ermənilərə məxsus olmaması, bu 

məkanın qədim siyasi qurumu olan Albaniya dövlətinin haki-

miyyət sükanının ermənilərin əlinə keçməsi işinin cəsus (er-

məni tərcüməçiləri bu sözü “cəsur” kimi vermişlər) Vardanın 

xəyanətkar fəaliyyətinin nəticəsi olması faktı kitabda ört-basdır 

edilə bilməmişdir.  Bəri başdan bu kitabın erməniləşdirilməsi 

barəsində akademik M.İsmayılovun fikrini bir daha xatırlatmaq 

yerinə düşərdi. Bu kitabda demək olar ki, hər cümlə, hər abzas, 

hər fəsil ermənilərin cəsur, xilaskar (xəyanətkar yox a...) bir 

xalq olması barəsində ağız dolusu məddahlıqla başlayıb, məd-

dahlıqla bitir. Lakin kitabda heç cür gizləyə bilmədikləri belə 

bir məlumat verilir: “...O (cəsur Vardan) ürəyinə vəfasızlıq 
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salaraq, ... qədim Aranşahları (yerli tayfa başçılarını) guya qo-

naqlığa dəvət etdi. O onlar üçün ölüm yemi hazırlayıb, öz qan-

ları ilə birlikdə onlara yedizdirdi. Onlardan altmışının başlarını 

vurdurdu...” Altmış tirə, tayfa rəhbərini qanına qəltan edən  

“Səfir” adı ilə Erməni məkanından Albaniyaya cəsusluq üçün 

göndərilmiş Vardanın xəyanəti və amansızlığı kitabda “ürəyinə 

vəfasızlıq salaraq” kimi yumşaq məzəmmət ilə  verilirsə və bu 

rəzillikdən sonra Vardanın Albaniyaya “hakim olması” barə-

sində iftixarla bəhs açılırsa, bu əsərin mətni üzərində erməni 

barmağının gəzmədiyinə qətiyyən inanmaq olmur. Əlbəttə, mə-

sələnin bu istiqamətdə çözümünün sizin məqalənizlə bilavasitə 

bağlılığı olmasa da, ümumən Azərbaycan, onun tarixi keçmişi, 

bu tarixin gedişində onun başına gətirilən bəlalar dil açıb 

danışmaya bilmir.  

Belə görünür ki, ümidsizliyə qapılmağa elə də əsasımız 

yoxdur. Dünyanın muzey və arxivləri (“Kitabi-Dədə Qorqud” 

Vatikan və Drezdendən tapılmadımı?!) qədim Azərbaycan ba-

rəsində məlumat və təkzibolunmaz dəlillərlə dolub-daşır.  Bu 

məlumatların üzə çıxarılıb bugünkü müstəqil Azərbaycanımıza 

qaytarılması üçün fədakar bir tədqiqatçı, onun səmərəli axtarış-

larının təminatı üçünsə ideal iş şəraiti və yüksək səviyyələrdən 

diqqət və qayğı göstərilməsi vacibdir.  

Yurdumuz, elimiz, maddi və mənəvi sərvətlərimiz min 

illər boyu yağmalanıb, yad ellərə daşınıbsa, yandırılıb , izi-tozu 

itirilibsə, bunun səbəbini həm də Azərbaycanın yerləşdiyi coğ-

rafi məkan və bu məkanın əsrlərlə hərbi yürüşlər, ticarət və si-

yasət üçün tranzit rolu oynamasında axtarmaq lazımdır. Əlbət-

tə, “burada öz başımızın hayına qalmaq”, “türk beynəlmiləlçili-

yi”(N.Cəfərov), tayfabazlıq, yerliçilik kimi birliyimizə mane 

olan və sərvətlərimizin əlimizdən qoparılmasına aparıb çıxaran 

amilləri də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Üstəlik də tarix boyu bo-

ğazımıza keçmiş xəbis “qonşularımız”... 

 

«Ədəbiyyat» qəzeti, sentyabr,  2015 



Seçilmiş əsərləri X 
 

 221 

 

 

HƏQĠQƏTLƏRĠMĠZĠN GÜZGÜSÜ 

 

Yenidənqurma sosial-ictimai həyətamızın güzgüsü kimi 

illərdən bəri yığılıb qalan əyər-əskiyimizi göstərməklə nöqsan-

larımızın düzəldilməsi yolunda xeyli iş görmüşdür. İctimai hə-

atımızda inqilabi yeniləşmə kimi qiymətləndirdiyimiz bu pro-

sesin sürətləndirilməsi və uğurla başa çatması işində telefiziya-

nın rolu əvəzsizdir. Təsadüfi deyil ki, bu gün Mərkəzi Televi-

ziya ilə aşkarlıq mövqeyindən nümayiş etdirilən bir çox sənədli 

filmlərə tamaşaçı marağı ən yaxşı bədii filmlərə münasibətdən 

heç də geri qalmır. Yenidənqurma Azərbaycan Televiziyasının 

proqramlarının tərtibində, verilişlərin məzmun və formasında 

süjet və kompozisiyasında, xüsusən bədii-publisistik materialın 

ekran həllində də özünün müsbət təsirini göstərmişdir. 

«Telefilm yaradıcılıq birliyinin» çəkdiyi «Rakurs» adlı 

sənədli lentin nümayişi ölkəmizdə gedən bu böyük və qarşısı-

alınmaz prosesin təbii nəticəsi kimi bir çox cəhətləri ilə yaxşı 

təsir bağışladı. Film təkcə ssenari və rejissura işi ilə deyil, həm 

də iştirakçıların seçilməsi və müsahibələrin həyat həqiqətini 

əks etdirmə dərəcəsi ilə gözlənilməz təsir bağışlayır. Belə ki, 

ekran hadisələrini müşahidə edən adi tamaşaçı hazır məhsulun 

qəbuledicisi, obyektiv və ya subyektiv qiymətvericisi olmaqla, 

kino yaradıcılığı prosesindəki çətinliklərdən, bu sahədə çalışan 

şəxslərin ağır və mürəkkəb işinin xüsusiyyətlərindən bixəbər 

olurlar. Buna görə də müşahidə edilən əsər barəsində çox asan-

lıqla söylənilən rəylər bir çox hallarda çəkiliş qrupunun ünva-

nına yönəldilmiş narazılıqlardan ibarət olur. 

Bu mənada, «Raukrs» filmi kino yaradıcılığının çətin və 

mürəkkəb prosesləri, bu sahədə hələ də davam etməkdə olan 

yayımlar barəsində ürəkaçıqlığı ilə, tamaşaçını razı salan bir 

səmimiyyət və reallıqla söylənilən, hamının ürəyindən xəbər 

verən bir etirafdır: sənədli telefilmlərimizin əsas kütləsində 
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illərdən bəri davam edən və tamaşaçını daim televiziyanı sön-

dürməyə məcbur edən, emosionallıqdan uzaq sxematizmin, tə-

rif və təhriflə zəngin quru naturaçılığın hardan gəldiyini, niyə 

və necə gəldiyini eşitmək, kadrların seçilməsi, istedad və yara-

dıcılıq prosesləri, bütün bunlara münasibət barəsində filmdə 

ürək yanğısı ilə deyilən sərt həqiqətləri dinləmək tamaşaçıya 

xoş təsir bağışladı. Bu isə televiziyanı sevdirən, televiziya işçi-

lərinə, yaradıcı kollektivinə inam və etibar yaradan vasitələrdən 

olub, filmin müsbət məziyyətlərindən xəbər verir. 

Azərbaycan «Telefilm yaradıcılıq birliyinə» uğurlar dilə-

yir və bir daha arzu edirik ki, aşkarlıq mövqeyindən bundan 

sonra çəkəcəkləri filmlərdə də öz mübariz mövqelərindən çə-

kilməsinlər. 

 

1986 
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DAġKƏND – ĠLĠN DÖVR FƏSLĠ 

 

Daşkənd xoşbət şəhərdir. Xoşbəxtdir ona görə ki, ilin bü-

tün fəsillərini yaşayır. Daha doğrusu bahar-bahar kimi, yay-yay 

kimi, payız-payız kimi, qış-qış kimi duyulur Daşkənddə. Daş-

kəndlilər öz geniş, işıqlı, firavan və bu gün daha abad şəhərlə-

rində, mənzillərində ilin dörd fəslini bu dörd fəslə məxsus ən 

təbii duyumlarla yaşayırlar. 

Nədədir bu fəsilayrılığı duyumları? Bunu müəyyənləşdir-

mək üçün gəlin bir qədər əvvələ, Daşkəndə ilk gəlişimizə qayı-

daq. Şəhərə yenidən həm də ilk dəfə daxil olaq. 

Daşkəndə ilkin qədəm basanda adama elə gəlir ki, har-

dasa doğma yerlərin uzaq əyalət şəhərində – rayon mərkəzində-

sən. Bu hissi yaradan dil, zahiri oxşarlıq küçə və evlərin salın-

masındakı bənzəyiş, bir də hələ görmədiyin, hələ tanımadığın, 

irəlidə səni heyrətdə qoyacaq, nəhəng, əzəmətli Daşkənddən 

bixəbərliyindir. 

«1966-cı il zəlzələsindən sonra Daşkənd şəhəri yenidən 

qurulmuşdur.» Daşkənd haqqındakı məlumatlarda belə cümlə-

yə tez-tez rast gəlirik. Lakin bu yenidən qurmanın necə, və nə-

dən ibarət olduğunu bilmək üçün Daşkənddə olmaq, onu dərin-

dərin müşahidə etmək lazımdır. 

Elə bil ki, Daşkənd əsrlərcə sinəsində daşıdığı iki-üç mər-

təbəli, çiy kərpicdən tikilmiş köhnə binaların acığına belə uca-

uca binalarla göylərə dirənir. 

Elə bil Daşkənd ötən əsrlərdən qalma dar, rütubətli küçə-

lərin acığına küçə qollarını geniş-geniş, uzun-uzun, bərli-bə-

zəkli açıb sakinlərin ayağı altına sərib. 

Elə bil Daşkənd təbii fəlakətə (1966) meydan oxuyur. 

«Bir də gəlsən peşman olacaqsan» deyir. «Mən ayaq üstə daha 

möhkəm, daha yenilməz dayanmışam» deyir. 

Daşkəndin yeni tikililərində seysmoloji prinsiplərə uyar-

lıq gizli, ilk nəzərdə gözə çarpmayan, ancaq mühəndis-arxitek-
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tur işi ilə bağlı cəhətdir. Bunu ancaq mütəxəssislər görür. Adi 

adamlara, belə binaların sakinlərinə burası məlumdur ki, bu gö-

zəl tikililər etibarlıdır, möhkəmdir, qorxusuzdur. Lap istəyirsən 

iyirminci mərtəbədə yaşa. 

Lakin yeni tikililərin başqa, dərhal nəzərə çarpan bir cəhəti 

də bunlardakı milli ornament bəzək-düzəyidir. Yeni tikililər bö-

yük bir zövq və incəliklə, həvəs və həssaslıqla klassik şərq nəq-

qaşlığının, qədim şərq memarlığının ən gözəl ənənələri üslubunda 

bəzənib əsil milli özbək gözəli kimi ortaya çıxır. Bu millilik, bu 

klassiklik müasir insanın zövqünü ona görə oxşayır ki, bunlar mü-

asir arxitektura elementləri ilə həm memarlıq quruluşunda, həm 

də nəqşləmə işində ustalıqla, böyük bir zərifliklə uyğunlaşdırılır. 

Nəhəng binaları əzəmətli və zərif göstərən rəng çalarları, Özbəkis-

tan səmasına məxsus yüngül tül oxşarlığında bəzək zərifliyi elə bil 

bu hündürmərtəbəli gözəl binaları uca-uca, ulu-ulu göylərə qovuş-

durur. Soyuq rənglərdən bol-bol, həm də kifayət dərəcədə zəriflik-

lə istifadə istiqanlı Orta Asiya təbiəti ilə təzad yaradır ki, bu da 

istilər fəslinin atmosferinə bir yüngüllük gətirir. Qiymətli cəhətlər-

dən biri də Daşkənd torpağında təbii landşaftın, faunanın, floranın 

saxlanılmasına qayğıdır. Bağlar-parklar, yol kənarları təbii yaşıl-

lıqlar içərisinə qərq olmuşdur. İnsan əli bura da müdaxilə edir; La-

kin ahəstə, zərif, təbiətin könlünə toxunmadan, onu qoruya-qoru-

ya, əzizləyə-əzizləyə. Saldığı çiçəkliklərin özünə belə koloritlə 

zəngin naxış uyarlığı verir. Ona görə də Daşkənd ilin dörd fəslini 

belə aydın, belə təbii yaşayır. 

Baharı – cənnət fəsli ilə, yayı – hərarətli nəfəsi ilə, payızı 

– sapsarı xəzanı ilə, qışı – brilyant qarı ilə gözəldir Daşkəndin. 

Belə bir torpaqdan ucalan insan mənəviyyatca saf, fiziki 

cəhətdən sağlam, cəsur və qorxmaz olmalıdır. 

Bu qeydlər səfərimin əvvəlinə aid olsa da, səfərimin sonun-

da belə bir nəticəyə gəlməkdə haqlı olduğuma bir daha inandım. 

Safdır, təmizdir, düzlük, haqq-ədalət sevəndir Daşkəndlilər. 

 

1984 
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“MƏNƏ - ACI KÜLƏYĠN DƏ BAL DADIR” 

 

Harda olursan-ol, böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq, 

doğulduğun o mikroməkan gözünün saralan kökü, burnunun 

göynəyən ucu olacaq. Bütün ömrüm boyu qulağından «gəl», 

«qayıt», «səni görmək istəyirəm» nidaları əksilməyəcək, nəsə 

itirmiş kimi elə hey gözün axtaracaq, kimisə gözləyirmiş kimi 

elə hey gözün yol çəkəcək. Bax, bu Vətəndir, bu Anadır, bu ata 

ocağıdır. 
 

Bu dünyanın iynə gözü yerisən,  

Çölün, düzün, çiçəklərin - adicə.  

Dağın yoxdur, yüz ağacdan görükə, 

Arıların, böcəklərin - adicə. 

 ... Məni soyuq torpağın da isidir,  

Mənə acı küləyin də bal dadır. 

 

İnsan üç nəsnədən qəriblik çəkir. Vətəndən uzaq düşəndə, 

ata və anasını itirəndə. Sonuncuları Allahın boynuna yıxıb, bir 

təhər alışırsan, amma Vətən... Bu mümkünsüzdür. 

Canaxır mənim doğulduğum, boya-başa çatdığım kənddir. 

Xaçmaz isə o zaman üçün rayon mərkəzi, gözümü açıb ilk gör-

düyüm şəhər. Canaxır mənim xəyallarımında öz yaşıllığı, bar-

bəhəri, hər şeyi yerində olan dörd fəsli, dərin dərələri, müəm-

malı təpələri, yal-yamacı, körpəliyimin şahidi olmuş rəhmətlik 

qocaları ilə yaşayır. Odur ki, mənim Canaxıra həsr etdiyim bol-

bol şeirlərdə bu məkan ən müxtəlif yönlərdən əzizlənir. 
 

Qayalar da, təpələr də otlanıb,  

Yaman düşüb yazın əli bu kəndə,  

Yamacları yaşıl-yaşıl qatlanıb,  

Görən deyir, bir də gəlim bu kəndə.  
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Xaçmaz ilkin gördüyüm vaxdakı araba təkərlərinin xırçıl-

tılı səsi, küçədə qaçışan ayaqyalın uşaqları, elə kənddəki evlər 

kimi ikimərtəbəli evləri ilə, sonralar isə (təxminən ötən əsrin 

60-70-ci illərində) topuğa qədər lehmə palçıqlı avtovağzalı və 

bazar meydanı ilə (Bunlar bir-birinə yaxın idi) xəyalımda ya-

şayır. Sonralar çox şey dəyişdi. Xaçmaz şəhər statusu aldı. Xaç-

mazda üçmərtəbəli xəstəxana binaları, beşmərtəbəli evlər, ya-

taqxanalar, təzə kinoteatr binaları tikildi. Köhnə parklar abadaş-

dırıldı. Qədimdən-qədim Xaçmazın görkəmində yeniləşmə, 

gəncləşmə getməyə başladı. Hər şey insan əlindədir, hər şey 

gün-güzarandan asılıdır. İnsan öz ətrafında cənnət yaradıb öz 

yer ömrünü cənnətdə də keçirə bilər, cəhənnəm yaradıb cəhən-

nəmdə də. Yeri gəlmişkən, «Xaçmaz» toponimi barəsində: Bu 

ad ilk dəfə VII əsr ərəb mənbələrində müşahidə olunur. «Xoz-

mas» fonetik tərkibində qeydə ahnmışdır. Prof. Q.A.Qeybul-

layev bu adı «Xoz- xaz-kas-qaz kimi variantlarda qədim türk 

xalqları olan kaspi-xəzər tayfalarına calayır. «Mas» isə massa-

getlərlə əlaqələndirilir. Xaçmaza yolum gec-gec düşür. Çox 

vaxt Canaxırdan üzübəri qayıdıram. Odur ki, burada gedən də-

yişikliklərdən xəbərsiz oluram. Elə bunun nəticəsidir ki, bu yay 

Xaçmaz şəhərinin küçələri ilə şütüyüb keçən taksidən baxanda 

şəhəri tanımadım. Mənə elə gəldi ki, möcüzə baş verib və taksi-

miz hansısa son dərəcə abad və müasir bir şəhərə düşüb. Yol 

boyu yüksək memarlıq üslubu ilə tikilmiş, yaxud təmir olunmuş 

binalar öz durumu, düzümü, parlaq görkəmi ilə göz oxşayır, 

adamı heyrətdə qoyur. Tam səmimiyyətimlə deyə bilərəm ki, 

Xaçmazda hələ bu vaxta qədər bu zövqdə, bu incəlikdə, bu təm-

təraqda tikinti-quruculuq işləri aparılmamışdı. Şəhərın icra baş-

çısı cənab Şəmsəddin Xanbabayevə qəlbimdə dərin bir minnət-

darlıq hissi duydum. 

Sevindirici haldır ki, bu gün böyük vətənim Azərbaycanın 

hər yerində olduğu kimi, Xaçmazda da nəhəng quruculuq işləri 

aparıhr. 

 «Azərbaycan sədaları» jurnalı.  

Oktyabr-noyabr. 2009 
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AZƏRBAYCAN QADINI BU GÜN 

 

Burada qadınlarımızla, ana, bacı və övladlarımızla bağlı 

bir çox problemlərə toxunuldu. Bir çox məsələlərin həlli üçün 

çıxış yolları araşdırıldı, təkliflər verildi. Mən o məsələdən da-

nışacağam ki, bu gün bu barədə ancaq mən danışa bilərdim. 

Çünki haqqında bəhs edəcəyim problem qadınlarımızın nisbə-

tən məhdud dairədə müəyyən bir qrupuna-sıralarında mən də 

olmaqla yaradıcı qadınlara aiddir. 

Sual oluna bilər: Lazımdırmı bu barədə danışmaq? Mən 

deyərdim – lazımdır. Çünki bu gün biz Azərbaycan tarixində 

hələ misli görünməmiş bir cəmiyyət quruculuğunun inkişaf 

yollarını müəyyənləşdiririk. Və tarix bu böyük vəzifəni bizim 

üçün qədərləndirib. Burada heç nə uydurulmamalı, heç kəs 

yaddan çıxarılmamılıdır. 

Azərbaycan qadını bu gün. Kimdir bu gün bu Azərbaycan 

qadını? Müəllim, həkim, aqranom, mühəndis, hüquqşünasdır, 

jurnalistdir, alimdir, fəhlədir, akademikdir, yazıçıdır, bəstəkar-

dır, aktyordur, müğənnidir, rəssamdır. Ən başlıcası isə anadır 

Azərbaycan qadını. Bu isə o deməkdir ki, akademikin də, sər-

kərdənin də... yuxarıda saydıqlarımın hamısının anası, onu 

dünyaya gətirən, pərvazlandıran, həyata hazırlayandır ana. Mən 

sözümü elə burada da qurtarıb, deyə bilərəm ki, analara hörmət 

edin, anaların qayğısına qalın, anaların problemlərinə laqeyd 

olmayın, analara ehtiramla yanaşın, insanlar! Lakin bu  şüarları 

biz eşidə-eşidə gəlmişik. Bunlar bəlkə də ana haqqında qoşulan 

şeirlərin ən geniş yayılmışıdır. Şair xalq deyirlər bizə? Niyə 

axı? Təkcə onun üçünmü ki, hamımız şeir yazmağı bacarırıq? 

Əgər yazdıqlarımızın hamısı şeirdisə və biz şair xalqıqsa, bu-

nun üçün kimə minnətdar olmalıyıq? Anaya! O anaya ki, dün-

yanın ilk şairi də, əbədi şairi də odur. O anaya ki, laylalarımızın 
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da, ağılarımızın da, sayaçı mahnılarımızın da yaradıcısı, bəstə-

karı, müğənnisi odur. 

Deməli şairlik qadının təbiətində onun mənəviyyatının 

ayrılmaz bir hissəsi, bir komponentidir. Onda baxaq görək min 

illik tariximiz ərzində biz çoxmu qadın şairimizin adını uca tut-

muş, qoruyub saxlamış, çoxmu qadın şairlərimizin yaradıcılı-

ğını qədərincə öyrənmək imkanı əldə etmişik? 800 il bundan 

əvvəlki əsr bizə Məhsəti Gəncəvini göndərib. İlahi, özü də nə 

gündə, nə bərbəzəkdə? Nə söz-söhbətdə? 

Məhsətidən Natəvana, Heyran xanımna qovuşmaq üçün 

Azərbaycan poeziyası  600 ildən yuxarı yol getməli olub. Do-

ğurdanmı bu itirilən yüzillər bizə qadın şairlərimiz barəsində 

heç nə demir? Əlbəttə belə deyil. Onlarla, bəlkə də yüzlərlə qa-

dın şairimiz olub. Nadan münasibətlər, maddi ehtiyaclar, xüra-

fatın hücumları, cürbəcür faciəli taleləri bu sənət fədalilərinin 

yeganə mükafatı olub. Hörmətli yazıçımız Əzizə Cəfərzadənin 

tədqiqatlarından bu barədə istənilən qədər məlumat ala bilərik. 

Bəli, qadın yazıçı və şairlərimizin bugünkü taleyi ilə 100 

il, 200 il, 500 il, 800 il bundan əvvəlki taleyi arasında bir o qə-

dər də fərq yoxdur. Yenə həmin şübhəli, həqarətli, laqeyd, say-

mazyana münasibət, yenə həmin faciəli tale, qurbanlar, məh-

dudiyyətlər...  

 

1990 
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MƏNZƏR NĠYARLl – 60 

 

60 illik yubiley mərasimindəki çıxışım. 

 

Mənzər Niyarlı ədəbiyyatımızın nəsr qoluna qüvvət verən 

istedadlı yazıçılarımızdandır. Mənim onunla tanışlığımın 30 il-

dən bir az çox yaşı var. Mənzər xanımı ilk dəfə görəndə o mən-

də iki hiss, iki fıkir oyatdı: Əvvala, Mənzər xanımın təmkini, 

səbirli, ağır-sabır davranışı məndə belə bir fıkir oyatdı ki, o çox 

dərin düşüncəli, ciddi, hadisələri dönə-dönə saf-çürük etməyi 

xoşlayan bir xanımdır. İkinci fıkir bir qədər qəribə səslənsə də, 

mənə belə gəldi ki, Mənzər xanım mənəviyyat adamından daha 

çox həyat adamıdır. O real həyatla, gündəlik qayğılarla daha 

çox bağlıdır. Sonralar onun əsərləri ilə tanışlıq təsəvvürümdə bu 

iki mövqeyi birləşdirdi və Mənzər xanım təsəvvürümdə bir ya-

zıçı kimi tamlaşdı. Sən demə, Mənzər xanımın real həyat ha-

disələri ilə bağlılığı onun müşahidə qabliyyətinin güclülüyün-

dən irəli gəlirmiş. Dərinlik isə onun müşahidə etdiyi faktları 

təhlil qabiliyyəti ilə bağlıdır. Xasiyyətindəki plastika Mənzər 

xanımın hadisələrə, götürdüyü mövzunun bədii həllinə ciddi və 

tələbkar yanaşmasına maneçilik törətmir. Mənzər xanımın cid-

diyyəti o qədər ciddidir ki, bəzən mənə elə gəlir ki, o dəlilər 

haqqında yaza bilməz. Yəni dəlilər haqqında yazmaq üçün 

Mənzər xanım çox ağıllıdır. Mənzər xanımın dəst-xətti, özünə-

məxsusluğu, orijinallığı onun bütün qələm məhsullarında nəzəri 

cəlb edir. Onun nəsri təmizdir, pakdır. Erotika, parnoqrafıya 

həlləm-qəlləmliyi Mənzər xanımın nəsrinə yaddır. Tipajları da 

təmiz, saf dağ adamı kimi mərdanə və vicdanlı adamlardır. Bu, 

həyatın gözəl tərəfıdir. Gözəl tərəfı isə ancaq gözəl gözlərlə 

görmək olar. Mənzər xanım öz bədii obrazlarını ömrün kamillik 

pilləsindən götürür. Həyatın ortasından, qayğı və ehtiyaclarının 

içindən götürür. 
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Budur, Mürsəl müəllim. («Bir ömürlük sevinc»). «Nə qə-

dər ki, Mürsəl müəllim kənddəydi, nə qədər ki, savad yiyəsi ol-

maqdan ötrü Bakıya getməmişdi, ona kəndin qocası da, cavanı 

da şair Mürsəl deyirdi.» 

Hekayə bu cümlə ilə başlayır və bu bir cümlənin daxili 

məzmununda biz Mürsəl müəllim haqqında bir neçə istiqamət-

də informasiya alırıq: 1. Mürsəl müəllimdir. 2. Söhbət onun bu-

günündən yox, dünənindən gedir. Yəni o hələ müəllim olmayan 

vaxtdan. 3. Mürsəl savad almaq üçün Bakıya gedəcək. 4. Mür-

səldə kəndin qocasının və cavanının diqqətinə və heyrətinə sə-

bəb olan böyük bir istedad var. 

Mənzər xanımın obrazları xarakter etibarı ilə sadə, səmimi 

insanlardır. Vicdanlıdır, təvazökardır (Mürsəl «şair» sözü ilə 

qürrələnə və savaddan kasıb olan bir kənddə məşhurlaşıb ağ-

saqqallıq iddiasına düşə bilərdi. Amma o bunu etmir. «Mən şair 

deyiləm» deyir. Yəni Mürsələ vicdanı yol vermir ki, özünün ol-

mayan şeirləri əzbər dediyi üçün ona şair deyən camaatı aldat-

sın), uzaqgörəndir (o bilir ki, bu gün olmasa da, sabah kənd sa-

vadlanacaq və bu şeirlərin Mürsəlin deyil, S.Vurğunun, M.Müş-

fıqin, H.Cavidin olduğunu başa düşəcək), zəhmətsevərdir (o nə 

ailəsinin, nə də kəndin qayğılarını çiyninə götürməkdən çəkin-

mir). Bütün bu informasiya yükünün müəllifın cəmi bir neçə 

cümləsində yuvarlaqlaşması həm də Mənzər xanımın ümumi-

ləşdirmə bacarığından xəbər verir. Ümumiləşdirmə isə istər ti-

pajların bədii təqdimatında, istərsə də hadisələrin təsvirində bə-

dii nəsr üçün çox vacib amillərdən biridir. Mən üç sənətkarın 

təsvir imkanını müqayisə etmək istərdim. Adını çəkmədiyim bir 

yazıçı evdə keçən qonaqlıq məclisinin əvvəlini belə təsvir edir: 

«Yemək süfrəsindən qabaq qapı açıldı, bir əlində aftafa, bir 

əlində ləyən və qolunun üstünə əl dəsmalı salmış nökər içəri 

girdi, bir-bir qonaqların əlinə su tökdü. Qonaqlar əllərini yuyub 

nökərin qolu üstündəki dəsmalla quruladılar. Nökər aftafa-lə-

yəni götürüb qapıdan çıxdı». Görün mətləb nə qədər uzadılır. 

Təfərrüfatçılıq baş alıb gedir. Y.V.Çəmənzəminli isə xalqın 
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adət və ənənəsinin klassik ifadəsi olan bu epizodu bircə cümlə 

ilə deyir: «Yeməkdən əvvəl əl suyu verildi». Qısa, yığcam, mə-

nalı və bütün detallarına qədər təminatlı. Mən deyərdim ki, 

Mənzər xanımın ümumiləşdirməsi bu mənada böyük Yusif Və-

zir ümumiləşdirməsinə yaxınlaşır. Bu dəfə Mənzərdən nümunə: 

«Əyilib tələsik təndirdə qızaran çörəkləri əski parçası doladığı 

sağ əlilə bir-bir çıxartdı, təknəyə yığdı, ərinin ardınca evə keçdi, 

təknəni başından götürüb yerə qoydu». Bu təsvirdə Nisənin 

təknəni başma qaldırması barədə heç nə deyilmir. Elə yaxşı ki, 

deyilmir, çünki «təknəni başından götürüb yerə qoydu» cümləsi 

məntiqi cəhətdən bu məlumatı da özündə ifadə edir. Yəni təknə 

başa qaldırılıb ki, sonra başdan da götürülür də. 

Mənzər Niyarlı bütün yaradıcılığı boyu öz üslubuna, bədii 

təfəkkürünün ifadə imkanlarına sadiq qalan bir yazıçıdır. Bu-

nunla belə, onun yazıçı qələmi əsərdən-əsərə kamilləşmiş, püx-

tələşmiş və ədəbi yaradıcılığın müasir tələbləri səviyyəsinə yük-

səlmişdir. Yazıçının son dövr yaradıcılığında müasir ictimai-

siyasi durumun ziyalı taleyindəki rolu özünün real bədii təsvir 

imkanları ilə seçilir. Bu isə müəllif müşahidəsinin təkcə olmuş-

ları təsvir etməklə məhdudlaşmaması, bütün böyük yazıçılarda 

olduğu kimi, həm də hadisələrə analitik baxış bucağından nüfuz 

etməsi və əlbəttə ki, proqnozlaşdırma imkanlarına malik olma-

sından irəli gəlir. İstedadlı yazıçının məhsuldar qələminin im-

kanları genişdir, tükənməzdir. 

O qayğıkeş və fədakar ana, istəkli nənədir. 

Onun 60 yaşmı təbrik edir, ona can sağlığı, bol-bol yara-

dıcılıq uğurları, ailəsinin və nəvə-nəticəsinin əhatəsində uzun 

və səadət dolu bir ömür arzulayırıq. 

 

2010 
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AYIN QARANLIQ TƏRƏFĠ 

 

İllərdən bəri qaranlıqlar içərisində çırpınan və məni söz-

söz doğrayıb misra-misra budayan duyğuların hara çəkilib get-

diyini özüm də bilmirəm. Birdən-birə içərimdə bir sevinc, bir 

nəşə dalğası məni yerimdən oynatdı. Yox, bu şeytan işiydi, mə-

ləklər mənimlə belə zarafat etməzdi. Amma hər nə idisə, elə 

xoş, elə cəlbedici idi ki... «Ah, heç olmasa, bir yazımda əbədi-

ləşdirəm bu duyğuları». Evə tələsirdim. Məni gözləyən qələmə, 

kağıza doğru can atırdım. 

İlahi! Hardan çıxdı yenə bu qadın. Bir ildən bəri gah bu, 

gah da o biri küçədə divara qısılıb, əllərini bir-birinin içində 

yumruqlayıb, göz qarşısında əriyə-əriyə büzüşən bu qadın. Oğlu 

tərəfindən aldadılıb, ev-eşiyindən, malından-mülkündən məh-

rum edilən və küçəyə alıtan bu binəva. Yox, o binava deyil. 

Onun qüruru hələ bu günə kimi bir kimsəyə əl açmamış, bir 

kimsədən köməklik ummamışdır. Yaxınlaşıram. İndicə yanın-

dan ötəcəyəm. Gözümü yumub keçəcəyəm yanından. Üzünə 

baxa bilmərəm. Baxışlarımda yazıqlıq hissi duyan kimi üzündə 

qəribə, son dərəcə yırtıcı bir ifadə peyda olur. Elə bil tanıma-

dığın bir darvazanı açırsan və içəridən bədheybət bir it hartıyla 

qəfilcə üstünə tullanır. 

Bu duyğularla qadının yanından haçan keçib getdiyimi, 

evə gəlib qələmi götürdüyümü bilmədim. Və başlanğıcda məni 

qanadlandıran o duyğular barəsində içərimdə heç nə qalmadı-

ğının fərqinə varmadan silaha sarılırmış kimi sarıldım qələmə: 

 

Çırpma məni dağa-daşa, 

qara qartal, ölən deyiləm. 

Sənin caynaqlarının 

qanlı yarasını 

daşıyıram canımda. 
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Yara canımdan, 

qanımdan gəlir. 

Yara kimi yaşayacağam 

insanlığın 

vicdanında, 

insafında, 

mürvətində, –  

ölməyəcəyəm, 

qara qartal!.. 

 

Bayaqkı işıqlı ovqatdan əsər-əlamət qalmamışdı. 

Demək, mənim qismətimə Ayın qaranlıq tərəfi olmaq dü-

şüb. Canımda işıqlı tərəfin həsrəti, mən qaranlığı yazıram, 

qaranlığa ağlayıram, qaranlıqdan çəkib çıxardıram dərdlərimizi 

– misra-misra, bənd-bənd. İşıqlı tərəfi hamı görür, qaranlıq tə-

rəfi görməyə can atanların isə hələ zamanı gəlməyib. 

 

2007 
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 «ALOVUNA ÜġÜYƏN ġAM»A  

ÖN SÖZ  

 

Şəfəq Sahibli müasir poetik düşüncə imkanlarını orijinal 

deyim tərzi ilə zənginləşdirən şairlərimizdəndir. Onun bədii-

estetik ifadə sənətkarlığı şeirdən-şeirə durulur, cilalanır və yeni-

yeni poetik tapıntılardan xəbər verir. Son dövr yaradıcılığı 

şairənin qələminin daim inkişafda olduğunu göstərir. 

Şəfəq Sahibli konkret ünvanlı mövzulara müraciət etmək-

dən çəkinmir; o, ədəbiyyatımızın koriefylərini – ədəbi sələf-

lərimizi diqqətlə və müntəzəm izləyir. Bu günlərdə başa çatdır-

dığı «Alovuna üşüyən şam» lirik-psixoloji, şərti mənada fraq-

mental poeması da şairin öz üzərinə cəsarətlə götürdüyü ədəbi 

varisliyin nəticəsidir. 

Sələflərə hər hansı bir formada ithaf əsəri yazmaq olduqca 

məsuliyyət və diqqət tələb edən bir işdir. Bunun niyəliyinə var-

madan qeyd etmək istərdim ki, müəllif xalq şairi Nigar Rəfi-

bəyliyə həsr etdiyi bu poemasında böyük şairimizin portert ciz-

gilərini verməkdən, onu hansısa süjet kompozisiya çərçivəsində 

təqdim etməkdən çox uzaqdır. Maraqlıdır ki, ənənəvi poema 

üslubundan kənar olan əsərdə, şair ədəbi irsi vasitəsilə yaxından 

tanıyıb bir qadın intuisiyası ilə duyduğu, anladığı xanım şairi-

mizi qədim fəlsəfi təfəkkürümüzün bizə Yer üzündə həyatın 

əsası kimi tanıtdığı dörd ünsürdə arayır. Bu məqsədlə ilk növ-

bədə Nigar xanımın öz şeirlərindən dörd ünsürlə bağlı bəndləri 

seçib poemanın canına, qanına hopdurur; küləyə, səmaya dair 

şeirlərində havanı, dəniz şeirlərində suyu, dağlara, yollara həsr 

olunan şeirlərində torpağı, günəşlə, şamla bağlı şeirlərində odu 

görür və sanki ipin ucunu tutaraq, qəhrəmanı ilə üz-üzə, göz-

gözə danışmaq üçün səfərə çıxır. Əfsus ki, sonda bu yürüş xa-

nım şairimizin məzar daşının ətəyində bitir. 
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Cığırlar yolların hörükləridi, 

Qıvrılıb, baş qoyub məzar daşına. 

 

Bir həssas qələm sahibi kimi müəllif öz təəssüfünü 

 

Bahar oyanmır daha, 

Günəş də yanmır daha 

Günlər də qanmır daha 

Çöllər darıxır sənsiz. 

 

...Ölüm, anına gəldik, 

Dünya sonuna gəldik. 

Şair, yanına gəldik, – 

Güllər darıxır sənsiz. 

 

kimi ifadə edir. 

Müəllif metaforik planda «illər» arxasında yeni-yeni nə-

sillərin gəlişini, «güllər» arxasında isə gələn nəsillərin gedənlə-

rə ehtiramını görür və bəşər tarixinin zaman-zaman torpağa 

əmanət etdiyi böyük şəxsiyyətlərin ölməzliyini vurğulayır: 

 

Həyat şeir adlı ölümsüzlüyü 

Yazıb misra-misra söz yaddaşına. 

 

Şəfəq Sahiblinin poeziya imperiyasına doğru yeni addımı 

olan bu kitabı alın və oxuyun, peşiman olmazsınız. 

 

«Alovuna üşüyən şam», Bakı, 2012 
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ÖN SÖZ ƏVƏZĠ 

 

Tarix bizdən uzaqlaşdıqca hövsələmizin dar dəhlizində 

çırpına-çırpına onu vərəqləmək, onu araşdırmaq, ələk-vələk 

edib, hansı yaşımızda olursa-olsun, həqiqəti üzə çıxarmaq, bu 

həqiqət çirkabdan tökülmüşsə belə, əlimizi qana batırırmış kimi 

bu çirkaba batırıb, oyunmu deyim, günahmı deyim, cinayətmi 

deyim, hər nədirsə, onu törədənlərin sifətinə sillə çəkmək və – 

«Buyur, keçir bu biaburçılıq xaltasını boynuna, buyur, iç, tök-

düyün bu qanı, bu çirkabın enini, uzununu biç boyuna, özünün, 

övladının, nəvə-nəticələrinin namusuna yama, çünki bu sənin 

müsibətin, bu sənin fəryadın, bu sənin səfalətin olmalı idi» - 

çığırmaq arzusu ilə alışıb-yanırsan. 

Hələ on iki il bundan əvvəl «Qorxuram» şeirimdə yazdı-

ğım «Qorxuram ayımda, ilimdə qalan bir «uf»a, bir «ah» itilən-

məyəm» qorxusunun reallaşan biganəliyində özümçün sakitlik 

tapdığım günlərin birində içimdə bir «Zəngulə» fəryad qopardı. 

Mən Qarabağ ağrısını keçib gəlmişdim axı. Bəs bu nə idi belə? 

Bəs bu ağrı, bu acı, bu xəcalət, bu günahkarlıq hissi hardan bü-

rüdü məni? 

Suallarla başınızı ağrıtmayıb, birbaşa mətləbə keçirəm: 

Nüşabə Məmmədli. Bu ad mənə çoxdan tanış idi. Amma 

sən demə sənət aləmində iki Nüşabəmiz varmış. İkisi də Məm-

mədli. «İgidin adını eşit, üzünü görmə» - deyiblər. Üzünü gör-

mədiyim Nüşabələrimizin yaradıcılıq məhsullarını qatıb-qarış-

dıran tək mən deyiləmmiş. Nə yaxşı ki, mən onlardan biri ilə 

şəxsən tanış oldum. Bu, ucaboylu, xanımın daxilində necə bir 

ağrı yatdığını, bir himə bəndmiş kimi bu ağrının onun baxışla-

rından, şirin Qarabağ ləhcəsi ilə birbaşa ürəklərə yol salan duz-

lu-məzəli, nitqindən, incə-mincəlikdən daha artıq mərdlitk və 

dəyanətdən, zəhmət və cəsarətdən xəbər verən əllərindən, yeri-

şindən-duruşundan püskürəcəyini heç ağlıma belə gətirməzdim. 



Seçilmiş əsərləri X 
 

 237 

İncə lirik şeirləri, zəngin koloritli nəsri ilə tanış idim. Axı, har-

dan bileydim ki, birdən-birə bir can zənguləsi, vicdan zənguləsi, 

namus-qeyrət zənguləsi qulağıma elə bir Cəngi harayı çatdıra-

caq ki, bu xanımı yeni bir keyfiyyətlə – vətəndaş qeyrəti, cəsa-

rət, comərdlik, haqsızlığa qarşı üsyankarlıq, Vətən uğrunda fə-

dakarlığa hər an, hər dəqiqə hazır olmaq kimi çoxumuz üçün 

qeyri-adi bir keyfiyyətlə daha maraqlı edəcək. 

Nə yaxşı ki, Nüşabə xanım «Zəngulə» adlı povestinin əl-

yazmasını oxumaq üçün mənə verdi. Bəri başdan deyim ki, 

«Zəngulə» bir yurdun, bir elin, bir ölkənin, bir xalqın fərya-

dıdır, korun-korun közərən, közərdikcə yanğısı artan, artdıqca 

xəcalətdən köynək-köynək ət tökdürən ittihamıdır. İntiqam tələ-

bidir, kişilik, qeyrət çağırışıdır «Zəngulə». 

O vaxt, o gün çoxumuz bilmədik ki, nə az-nə çox, düz bir 

əsr ərzində atasından, babasından xəyanət, qəddarlıq, vəhşilik, 

ikiüzlülük, quduzluq, tamahkarlıq, biclik öyrənə-öyrənə bunu 

nəsil-nəsil dünyaya gələn körpələrinin qanına-canına ana südü 

ilə yeridən mənfur qonşularımız – əsl düşmənlərimiz pəh-pəhlə 

tikib şəhərə çevirdiyimiz, yüksək tribunalardan şəhər saldığı-

mızı dönə-dönə vurğulayıb fəxr etdiyimiz Xocalının – gözü 

yolda qalan, yalan vədlərin dadı damağından getməyən Xocalı-

nın və orada artıq neçə aydın bəri əlbəyaxa döyüş şəraitində ya-

şayan əhalisinin başına nələr gətirdi. Bir il sonra isə «Məscid-

lərin qənim mənə, Girəmmədim qollarına» deyəcəyəm. Amma 

o zaman televiziya «Xəbərlər»i Xocalıya hücum olduğunu, bir 

neçə nəfərin əsir düşdüyünü və öldürüldüyünü deməklə emo-

siyaların başına ip sala bildi. 

Bəs sonra nələr meydana çıxdı? Demək, eşitmək azdır. 

Gözlər gərək idi bu müsibəti görməyə, ağlamağa, ağlatmağa. 

Nüşabə xanım sözün, duyğunun, hissin min-bir çaları ilə bu cə-

hənnəmin iç üzünü açıb-tökür. Yox, bu cəhənnəmin içərisinə 

girir, oradakı qurbanlarla birgə yanıb-yaxılır; Nüşabə dilinin öt-

kəmliyi baş vermiş hadisələri elə real epizodlarla əyaniləşdirir 

ki, tonqala dönmüş Qarabağın ağrısını, abır-həyası tökülmüş 
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qız-gəlinin xəcalətini sümüyündə, iliyində duyursan. Duyur və 

hələ də nəyisə gözlədiyini görə-görə qovrulursan. 

Əsəri oxuyur və az qala yazıçını amansızlıqda günahlan-

dırırsan. Günahlandırırsan ki, axı, Şeyda xalanın yeganə oğlunu 

niyə bu müsibətlə öldürür, günahlandırırsan ki, axı, o gözəllikdə 

qızların təhqir olunmasını necə rəva bilir, günahlandırırsan ki, 

ağbirçək Həcər nənəni niyə bu kökə salır, niyə hamiləliyini giz-

ləyə-gizləyə körpəsini işıqlı dünyaya gətirmək arzusu ilə yanan 

Ceyranın başına bu boyda faciə gəlir? Lakin nə edəsən ki, bütün 

bunlar olmuşdu. Bütün bunların əsərdə real bədii boyalarla təs-

viri Nüşabə xanımın istedadından, püxtələşmiş qələmindən və 

zəngin bədii təxəyyülündən xəbər verir. 

«Zəngulə» təkcə olmuşların fəryadını bu günə çatdırması, 

itirilmiş torpaqlarımızın qaytarılması uğrunda döyüş təbillərini 

səsləndirməsi ilə deyil, mənfur düşmənlərimizin heç vaxt çıxa-

rılmayan tamah dişinə qarşı daim əldə silah hazır olmağa, içi-

mizdə qoyun dərisinə girmiş canavar kimi adımızı, soyadımızı 

özəlləşdirib keyfi kök-damağı çağ yaşayan, müharibənin odu-

alovu içərisində iki tərəfə işləyən anası erməni Qurgenlərə, oca-

ğımızın başında gəlin olub, yarı erməni, yarı türk nəsil artıran 

və erməni qarışığı olduğunu  heç vaxt unutmayan Gülbəndlərə 

qarşı ayıq-sayıqlığa çağırışı ilə də qiymətli bir əsərdir. 

Qarabağ mövzusunda yazılmış bədii əsərlər sırasında özü-

nəməxsus yeri olan bu povestin əlamətdar cəhətlərindən biri də 

onunla bağlıdır ki, yazıçı hadisələrin təsvirində seyrçi deyil, 

iştirakçıdır. O, oxucunu hadisələrin əsiri edir. Əsirliklən qəribli-

yə düşən, burada da talesizliyin əsiri olan gənc bir azərbaycanlı 

qızın iztirabları ilə yaşayan oxucu bədii əsər oxumur, bütöv bir 

müharibə keçir, bütöv bir müsibət yaşayır. 

Bu bizik, əziz oxucu. Bu bizim müsibətimizdir. Qarabağ – 

qara baxt deyil. Biz bunu sübut etməliyik! 

 

«Zəngulə», Bakı. 2004 
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QADIN - ġAĠR ÜRƏYĠ 
 

Gülxani Pənahın «Qarabağ» kitabına  

                                          Ön söz 

 

Bir qayda olaraq, qadın şairələrimiz haqqında yazanda 

poeziyamızın qadın sələfləri xatırlanır, Məhsətidən, Natəvan-

dan üzübəri xanım şairələrimizin adı çəkilir və poetik fikir 

karvanının bu günkü varisləri barəsində sələflərdən-xələflərə 

hüdudlarında söhbət açılır.  

Başqa sənət sahələrində olduğu kimi, poeziyada da varis-

lik ədəbi nəsillərin davamı olmaqla, milli ənənələrin qorunub-

saxlanılması, soykökə ehtiram istiqamətində lazımlıdır və mən 

deyərdim ki, vacib məsələdir. 

Lakin haqqında söhbət açacağım xanım təkcə poeziya hü-

dudlarında fəaliyyət göstərmir; bir tədqiqatçı, ədəbiyyatşünas 

kimi o, öz elmi məqalələri ilə artıq ədəbi tənqid sahəsində də 

tanınmaqdadır. 

Gülxani Pənah - bu imza ilə tanışlığımın tarixi ötən onil-

liyimizin axırlarına təsadüf edir. Elə ilk tanışlıqdan onun oriji-

nal tədqiqat manerasına malik olduğunu duymaq çətin deyildir. 

Bu gün qarşımdakı müəllifin poetik təfəkkürünün lirik 

ifadə tərzindən ibarət növbəti kitabının əlyazmasıdır.  

Gülxani Pənah bir şair kimi sadədir, səmimidir, duyumlu-

dur. Onun mövzuları çoxşaxəlidir - şaxlı-budaqlı tut ağacını 

xatırladır. Məhsuldardır - şerlərinin hər biri bir tam halında 

meyvəsinin bolluğundan başını aşağı sallamış budaqlara bənzə-

yir. Həyalıdır - hər şeri oxuyanda başının ortasına sürüşmüş ör-

pəyini irəli - alnına çəkməyə çalışan gəlinlər yada düşür. Bir 

növ çəkingəndir - sanki cavan kişi qırığı ilə danışanda belə, ağ-

zının yaşmağını düzəltməyə, sözün ləzizini, qəlbəyatımlısını 

deməyə səy edən ağbirçəkdir. Ana duyumlu, övlad məhəbbətli, 
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vətəndaş qeyrətli, dost-yoldaş təəssüblü, xanım-xatın duruşlu, 

ailə sədaqətlidir. 

Ana yurdun daşı, torpağı, dağı, qayası, açan çiçəyi, solan 

yarpağı, aşıb-daşan çayları müəllifin ilhamlı anlarının təsvir 

obyektidir. Düşmən işğalı altında yazı, yayı, payızı, qışı bir 

rəng alan doğma torpaqlara, düzlərə, dağlara tərəf boylananda 

gözləri həsrət yaşı ilə dolan şairə 

 

Başında dumanı-çəni görmədim, 

Bilsəydim, o səmtə baxmazdım, dağlar. 

 

- deməklə bu dumanın, bu çənin gəlib gözlərinə çökdü-

yünü, vətən həsrəti, torpaq yanğısının ötüb-keçəcək bir hiss, bir 

duyğu olmadığını, mənəvi sarsıntılarımızın artıq cismani 

mərəzə, fiziki şikəstliyə çevrildiyini ürək yanğısı ilə ifadə edir. 

Gülxaninin poetik axtarışları çox vaxt qadın taleyinin za-

man, məkan, qayğı, dözüm, ağır zəhmət prizmalarında arıtlanır. 

Belə vaxtlarda yaradıcılıq prosesinin özü onun çiyinlərini yük-

ləyən bir borca, fikirlərini çulğayıb, içini-içalatını çəngələyən 

bir çağırışa, bir haraya çevrilir. Bu anların bədii təfəkkür yükü 

uğurlu bir misra kimi, təbii boyalarla cilalanmış bir şeir bəndi 

kimi doğulur: ''Ümidlərimə qan çilənib'', ''Zəhmətdən aldığım 

duyğu bal dadır'', ''qayğımın şələsi çiynimdə yükdü'', ''qabarlı 

əllərim günahkar çıxıb - əyilmiş qəddimin günahkarıdır'' və s. 

misraları poetik cəhətdən uğurludur. 

Şairənin dağlara müraciətlə yazdığı  

 

Sərt qayalar-gözəlliyin vurğunu, 

Qoymur bircə gül ləçəyi tökülə. 

Görən kimlə mən aparım sorğumu, 

Qoyma, tanrım, bu qayalar sökülə. 

 

İldırımlar at oynadır başında, 

Bu vüqarı, bu təmkini itirməz. 
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Mən deyərdim, daş qayalar sərt olar, 

Qucağında bircə ot da bitirməz. 

 

şeiri özünün həm məzmun, həm də ifadə planı ilə seçilir. 

 

Gülxani Pənah poeziyasının dili, intonasiya və ritmi 

gedişdən sonrakı nəbzi andırır. Belə şerlərdə fikir, ahəng, mü-

raciət tonu ritmlə çulğaşıb şerin ümumi ovqatının ifadəsinə 

yaxşı xidmət edir: 

 

Mənə ürək vermisən- 

Ürəksizə yar olum. 

Özgəsinə bol, geniş, 

Özüməsə dar olum. 

 

Gülxani Pənah hələ cavandır. Şerlərinin məzmun planı, 

məna tutumu, semantik cilalanması üzərində çalışmağa vaxtı 

boldur. Qələmi şerdən-şerə inkişafdadır. İnanıram ki, ''quş ləh-

cəsini'' («Bu quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq» - İmadəd-

din Nəsimi) quş dilində eşitmək istəyən ''Süleymanlarımız'' - 

Gülxani xanımın gələcək oxucuları və tədqiqatçıları onun po-

etik deyimlərində ''quş leksikonuna'' məxsus semantik çalarlar-

la rastlaşanda aldıqları mənəvi zövq onları poeziyanın əfsanəvi 

səmalarına qanadlandıracaq. 

Əsil oxucu üçünsə bundan böyük sevinc yoxdur.  

Mən Gülxani Pənah şerlərindən bir canlı varlıq, bir fərd, 

bir insan - şəxs haqqında danışırmış kimi bəhs etdim. 

Bu o deməkdir ki, bu şerlərinin hər birinin öz taleyi, öz 

həyatı, öz xarakteri vardır. Bu isə şair üçün çox vacib olan 

amillərdən biridir. 

      

     2004  
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Elmi-  
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Dərs vəsaitində son iyirmi il ərzində Azərbaycan ədəbi 

dilinin lüğət tərkibində, özünü göstərən yeniliklərin leksik, se-

mantik və qrammatik istiqamətləri araşdırılır. Dilimizə axın 

şəklində daxil olan əcnəbi sözlərin işlədilmə imkanları və gələ-

cək taleyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı maraqlı mülahizələr 

verilir.  

Əsərdə sosial-ictimai həyatımızda baş verən texnoloji 

yeniliklərin nəticəsi olaraq dilin leksik tərkibində özünü göstə-

rən külli miqdarda əcnəbi mənşəli texniki terminlərin lüğəti də 

verılmişdir.  

Dərs vəsaitindən filologiya fakültəsinin tələbələri, ma-

gistr təhsili alanlar və ümumən dilimizin saflığının qorunması 

ilə maraqlanan geniş ziyalı təbəqəsi istifadə edə bilər.  
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YENĠDƏNQURMA, SOSĠAL DURUM VƏ DĠL 

 

Azərbaycan ədəbi dili postsovet dövründə yeni inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Bu mərhələ Azərbaycan ədəbi 

dilinin müasir səviyyədə əlifba, orfoqrafiya məsələləri ilə ya-

naşı, leksik, semantik və qismən də olsa, qrammatik proseslərin 

gedişində dəyişikliklərin baş verməsi ilə davam edir.  

Bütün əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, bu dövrdə də Azər-

baycan ədəbi dili lüğət tərkibinin inkişafı dilin digər qatlarına 

nisbətən daha sürətli və daha mütəhərrikdir. Sovet dövrü ədəbi 

dilimizdə olduğu kimi, bu sürət yenə də ictimai-siyasi həyat-

dakı dinamikaya uyğundur. Təbii ki, bu vəziyyət ictimai həyat-

la bilavasitə bağlı olan, onun hər bir dəyişikliyinə reaksiya ve-

rən lüğət tərkibinə dərhal təsir göstərməli idi. Həqiqətən də mü-

asir dövrdə dilin lüğət tərkibinin inkişafı daha çox hazır leksik 

vahidlərin dilə daxil olması istiqamətində davam edir.  

Bu mənada, ədəbi dilin leksik qatında zənginləşmə xarici 

imkanlara daha çox əsaslanır. Xüsusən, xalqın sosial-ictimai və 

siyasi durumunda köklü dəyişikliklər baş verdikdə bu dəyişik-

liklərin dil ifadəçiləri istər-istəməz birbaşa ədəbi dilə yol açır. 

Ədəbi dilə yazılı və şifahi yolla daxil olan alınmalar əvvəlki iq-

tisadi-siyasi formasiyaya məxsus söz və ifadələrin dilin passiv 

fonduna keçməsinə səbəb olur.  

Yeni dövr yeni dünyagörüşü formalaşdırdığı kimi, yeni 

leksik vahidlərin dilə kütləvi axınına da səbəb olur.  

Azərbaycan ədəbi dilinin leksik tərkibində XX əsrin so-

nu, XXI əsrin əvvəllərində gedən proseslər də dilimizə külli 

miqdarda terminlərin, eləcə də məişət leksikasının daxil olma-

sına gətirib çıxarmışdır. Bu da təbiidir. Çünki xalqların həya-

tındakı sosial-iqtisadi, siyasi və mənəvi inkişaf amilləri sayə-

sində milli münasibətlər genişlənir və ümumi xarakter alır. 

Şübhəsiz ki, milli münasibətlərin inkişafında və genişlənmə-
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sində müasir qloballaşma siyasətinin mühüm rolu vardır. Bu 

isə dillərin bir-birinə söz verib, söz alma prosesini sürətləndirir. 

Siyasi-iqtisadi mərkəzləşmədə müxtəlif xalqların dilləri üçün 

ümumi olan leksik vahidlərin funksionallığı artır. Bu halda di-

alektik vəhdətdə olan iki proses özünü göstərir: Bir tərəfdən so-

sial-siyasi və iqtisadi amillərlə əlaqədar yaranmış ümumi dil 

vahidləri milli münasibətlərin inkişafına müəyyən təsir göstə-

rir, digər tərəfdən, milli münasibətlərin inkişafı müxtəlif xalq-

ların dillərində ümumi səciyyə daşıyan sözlərin artmasını şərt-

ləndirir.  

Milli əlaqə və münasibətlərin genişlənməsi ilə xalqlar 

arasında mədəni-kütləvi kommunikasiyaya meyl artır, onların 

ümumi mədəniyyətlərinin yaxınlaşması və dil əlaqələrinin ge-

nişlənməsi özlüyündə hər bir dilin lüğət tərkibinin zənginləş-

məsi amillərindən biri kimi çıxış edir.  

Dillərin ümumi inkişafına təsir göstərən amillərdən biri 

də bu dövrdə kütləvi kommunikasiya vasitələrinin rolunun 

daim artmasıdır.  

Müasir dövrdə kütləvi kommunikasiya vasitələri içərisin-

də ictimai həyatımıza daxil olub onun üzvi bir hissəsinə çevri-

lən elektron cihazlarının - kompyuter və mobil telefon, o cüm-

lədən digər video və audio aparatların rolu böyükdür. Bu tex-

nologiyanın sosial-ictimai həyatımızda, məişətimizdə yaratdığı 

yenilikləri tam keyfiyyətli inqilabi çevriliş hesab etmək lazım-

dır. Əvvəlki kommunikasiya vasitələrinin rolunu zəiflətmədən 

demək lazımdır ki, bu vasitələr ədəbi dilin inkişafına, xüsusən 

onun leksik qatının zənginləşməsinə çox böyük təsir göstərir.  

Kütləvi kommunikasiya vasitələri gündəlik zəruri hadisə-

ləri əks etdirdiyindən burada sosial-siyasi həyatın bütün sahə-

ləri, ictimai-mədəni inkişaf, elmi-texniki tərəqqi ilə bağlı mü-

hüm yeniliklər işıqlandırılır. Yeni dövrün hadisələrini əks etdi-

rən dil vahidləri kütləvi kommunikasiya vasitələrininin köməyi 

ilə daha tez ümumxalq xarakteri ala bilir. Yeni ictimai quru-

luşla bağlı yarananlar üçün həqiqi mənada geniş meydan açılır.  
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Əsas kütləvi təbliğat vasitələrindən olan mətbuat, kom-

pyuter və televiziya ədəbi dilin üslublarının diferensiallaşma-

sında, qrammatik normaların sabitləşməsi və qorunmasında, lü-

ğət tərkibinin, xüsusilə terminoloji vahidlərin zənginləşməsində 

böyük rol oynayır. Texnoloji yeniliklərin xalqın sosial həyatına 

geniş yol açması dövründə isə terminoloji zənginləşməyə xü-

susi ehtiyac duyulur.  

Lakin bir məsələni xüsusi qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 

xalqın siyasi-ictimai taleyində baş verən gözlənilməz hadisələr 

sosial-mənəvi sferada çox vaxt hərc-mərcliyə səbəb olur, istər 

mədəniyyət və incəsənət, istər ədəbiyyat və təhsil, istərsə də 

millətin özülünü şərtləndirən ən mühüm amillərdən biri olan dil 

səviyyələrində leksik-semantik və qrammatik normaların po-

zulması, əvvəlki normalara biganə münasibət kimi hallara gəti-

rib çıxarır. Bu isə çox vaxt milli mentalitetdə meyarların mənfi 

istiqamətdə dəyişməsi ilə nəticələnir.  

Akademik A.Axundov müasir dövrdə Azərbaycan dili ilə 

bağlı problemlərdən danışarkən göstərir: «İllərdir ki, kütləvi in-

formasiya vasitələri müstəqillik illərinin ədəbi dili problemləri-

nə həsr olunmuş məqalələr dərc edir, müsahibələr aparır.  

Dilimiz dövlətimizin qayğısı ilə dövlət dili statusu almış, 

ölkənin siyasi, ictimai, iqtisadi, mədəni, eləcə də insanların 

şəxsi həyatında yeganə ünsiyyət vasitəsi kimi inkişaf yoluna 

çıxmışdır. Təəssüflər olsun ki, əldə etdiyimiz müstəqillik bəzən 

öz obyektiv qanunları olan dilə münasibətdə də özünü göstərir. 

Bilməməkdənmi, bilərəkdənmi (yəni müəyyən şəxsi maraq na-

minə) dilə edilən müdaxilələrin güclənməsinin tez-tez şahidi 

oluruq. Xüsusən ticarət müəssisələrinin adları sahəsində bu 

daha çox müşahidə olunur. Görürsən hətta gözdənuzaq kiçik 

bir küçədə bir-iki uşaq maykası, uşaq corabı asılan kiçik satış 

yerinin adını «Beybi şop» (ingiliscə «Uşaq dükanı») qoyublar. 

Söz yaradıcılığı sahəsində də ənənədən uzaqlaşma halları var. 

Məsələn, həqiqətən çox gözəl, baxmalı kanal olan ATV-nin ek-

ranlarında kanalın özünü «baxımlı kanal» adlandırması təəssüf 
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doğurur. Axı, biz içməli suya içimli, yeməli xörəyə yeyimli, 

oxumalı kitaba oxuyumlu və s. demirik.  

Dilimizin qrammatik quruluşuna müdaxilə artıq dözül-

məz vəziyyətə gəlib çatıb. Özəlliklə, malik (dovşanın iki qulağı 

var əvəzinə, dovşan iki qulağa malikdir; qarpızların çəkisi 2 

kilodur əvəzinə, qarpızların çəkisi iki kiloya malikdir), məxsus, 

aid, və s. sözlər də eləcə. Öz qrammatik quruluşuna görə sinte-

tik dillər qrupuna daxil olan dilimizə analitik-sintaktik kons-

truksiyalar gətirən həmin sözlər dilin deyim informasiyasına 

yadlıq verir».(1.1.)  

Kütləvi informasiya vasitələrinin dilin taleyindəki rolun-

dan danışarkən professor B.Xəlilov yazır ki, dilin nüfuzlu ol-

masında mətbuatın da rolu böyükdür. Əgər mətbuat Azərbay-

can ədəbi dilinin norma və tələblərinə cavab verirsə, onda dili-

mizin gücünü, potensial ifadə imkanlarını tam şəkildə üzə çıxa-

rır. Belə bir səviyyədə olan mətbuatın sözü kəsərli, mövqeyi 

nüfuzlu, xidməti isə əvəzsizdir. (2.2)  

Çox diqqətəlayiq haldır ki, son vaxtlar digər görkəmli dil-

çi alimlərimiz də belə hallara qarşı münasibətlərini dəqiq və 

konkret faktlarla ifadə edir: Prof.Q.Kazımov və prof.İ.Məmmə-

dovun birgə yazdıqları “Televiziya dili məsələləri” məqaləsin-

də deyilir: «Hər bir verilişin ictimai və əxlaqi əhəmiyyəti olma-

lıdır. Hər bir veriliş xalqın milli dilinə, mədəni səviyyəsinə və 

tərbiyəsinə müsbət təsir etməlidir.  

Aparıcı diktorların və müxbirlərin nitqində söz sırasının 

və uzlaşma əlaqəsinin (kəmiyyətcə uzlaşmanın) pozulması hal-

ları tez-tez müşahidə olunur. Bəzən ağır qrammatikləşmə hal-

ları özünü göstərir. Təbii ki, televiziya nitqi çevik olmalı, fikrin 

yığcam, səlis, sadə, aydın, bəzən bir qədər obrazlı ifadəsinə 

çalışmalıdır.  

Reklamlar bəzən ibtidai təsir bağışlayır. Türk reklamları 

qədər ustalıq yoxdur. «Snigerslə!», «Pepsi!», «Sizdən ilhamlan-

dıq!» kimi o qədər də yerinə düşməyən ifadələrə təsadüf edilir. 

Bəzən başa düşülməyən, nəyə işarə etdiyi bilinməyən reklamlar 
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da var. Bir qismi məzmunsuz tərtib olunur. «İmodium» haq-

qında reklama on dəfə baxsan da, bir şey başa düşməzsən.  

Diktor və aparıcıların nitqində, bəzi müstəsnalara baxma-

yaraq, şivə xüsusiyyətləri az görünür. Kobud sözlər, söyüş söz-

ləri, vulqarizmlər daha çox şou qonaqlarının nitqində müşahidə 

olunur. Bəzi aparıcıların bu cür halları süni gülüş naminə uğur-

lu saymaları yersizdir. Ən yaxşı söz mənalı sözdür, ibratamiz 

sözdür. Hər bir çıxış edənin nitqindən tamaşaçı müsbət bir şey 

öyrənməlidir. Və ya hər şey mədəni və həqiqətə uyğun olma-

lıdır.  

Televiziya dublyajları pis təsir bağışlamır. Tərcümələr 

əsasən normaldır. Lakin aktyor ifasında qüsurlar çoxdur. Bəzən 

bir neçə obrazın nitqini eyni aktyor ifa edir. Bəzən obraz üçün 

düzgün səs seçilmir. Bəzən aktyor tələsir, «Mən bunu bilərək-

dən eləmədim» əvəzinə, «Mən bunu bilmədən eləmədim» kimi 

əks mənalı ifadələr işlədir. Səslər qarışır. Ton dəyişmir. Dialoq 

süni gedir, filmdəki aktyorun mimikasına uyğun gəlmir, bəzən 

geçikir. Səs tonunda emosionallıq süni təsir bağışlayır. Filmin 

orijinalının səsi aradan qaldırılmadan Azərbaycan dilində səs-

ləndirilir. Bu, texniki iş hesab olunur, lakin filmin məzmununu 

başa düşməyə mane olur, əsəbilik yaradır. «Qureyş qartalı» fil-

mində ərəbcə və azərbaycanca danışıq az qala eyni dərəcədə 

eşidilir. Amma təbii ki, xarici filmlərin ana dilində səsləndiril-

məsi böyük hadisədir, qüsurlar tədricən aradan qaldırılmalıdır.  

Ümumən hiss olunur ki, bir sıra istisna halları nəzərə al-

masaq, aparıcı diktorlar, şou aparıcıları, rayon müxbirləri əksə-

riyyət etibarilə ustalaşmışlar. Verilişlərə milli hisslə, ana dilinə 

məhəbbət hissi ilə, ədəbi dil normalarını yaymaq, televiziya-

nitq normaları ilə ətraf mühitə təsir etmək ruhunda yetişmişlər. 

Əsas qüsurlar ana dilinə məhəl qoymadan xarici dillərdə yara-

dılmış şəhər reklamlarının televiziyaya sel kimi hücumu ilə 

bağlıdır. Qonaqların nitqinə fikir verilmir. Yüksək vəzifə sa-

hibləri çıxış edərkən ana dilinin sintaksisini daha çox pozurlar. 

Hər bir kəs televiziya ekranlarına çıxarkən məsuliyyət hiss 
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etməlidir. Mənasız şoular da televiziyanı gözdən salır. Bu mə-

nada, aşağıda qeyd olunanları məsləhət bilirik: 

1. Hər bir televiziyanın dilə nəzarət qurumu olmalıdır. hə-

min qurum televiziyanın dilinə - aparıcıların, müxbirlərin nitqi-

nə ardıcıl nəzarət etməli, hər həftənin dil qüsurlarını ümumiləş-

dirib onların nəzərinə çatdırmalı və islahına çalışmalıdır.  

2. Televiziyanın dil qurumu hər bir alınma sözə həssas 

münasibət bildirməlidir. Bunun üçün Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutu ilə ardıcıl əlaqə saxlanılmalıdır. Bu və ya digər sözün 

ana dilində qarşılığı varmı, necə işlənməlidir? Bu sözü efirə 

buraxmaq olarmı? Beynəlmiləl termin hesab etmək olarmı?  

3. Bir sıra televiziya-şirkət adlarından başlamaq lazımdır. 

«Space», «ANS» tipli adlar dəyişdirilsə, yaxşı olar.  

4. Reklamlarda alınma sözlər ayaq tutub yeriyir. Müxtəlif 

şirkət, müəssisə adları reklamları anlaşılmaz edir. Maksimum 

miqdarda onların ana dilində qarşılığı axtarılmalıdır.  

Aparıcılar və müxbirlər guya ədəbiləşdirmək və yüksək 

mədəni nitq nümayiş etdirmək üçün bir sıra alınmalara daha 

çox meyl edirlər. Yenilik əvəzinə, əksəriyyət bizim «yenilik» 

sözündən çox aşağı duran «innovasiya» tipli sözlər işlədirlər. 

Mənasız fikirdir. Bu cür sözləri indi xarici dili dədə- baba di-

lindən üstün tutan bir neçə nəfər başa düşür. Böyük xalq kütləsi 

“innovasiya”nın nə olduğu ilə maraqlanmır.  

5. Veriliş birbaşa olmadıqda çıxış edənlərin nitqinə də nə-

zarət etmək olar. Təkrar yazmaqla, montaj etməklə yad ele-

mentləri redaktə etmək olar. Vəzifəli şəxslər daha çox nitq qü-

surlarına yol verirlər. Onların dilində ana dilinin sintaksisi daha 

çox pozulur. Bir kəlməni deyincə bir saat eeee eləyirlər. Be-

lələri heç olmasa, baxsın ki, adi rus fəhləsi necə danışır, məsu-

liyyət daşısın.  

6. Şou aparıcılarının nitqinə xüsusi nəzarət edilməlidir. 

Onlar nə qədər böyük yumor yaratmağa cəhd etsələr də, Cəlil 

Məmmədquluzadə yumorunu yarada bilməzlər. Amma Cəlil 
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Məmmədquluzadə yumorunu ana dilində yaradıb. Hər bir apa-

rıcı (istər şou olsun, istər rəsmi xəbər) bunu dərk etməlidir.  

7. Şouların və verilişlərin bir çoxu mənasızdır, hətta həd-

siz dərəcədə mənasızdır. Kim kimdən küsüb, kim kim ilə dost-

dur, düşməndir kimi əttökən məsələlər bir qrup qadın müğənni-

ni xalqın gözündə nifrət obyektinə çevirib. Guya bunlar böyük 

dövlət xadimləriymiş və bunlardan birinin o birindən küsməyi 

cəmiyyət üçün böyük bəlalara səbəb olacaqmış. Belə verilişlər 

yığışdırılmalı, cəmiyyəti düşündürən məsələlərə yer verilməli-

dir. Elə verilişlər verilməlidir ki, gənc nəslin vətənə, əməyə 

məhəbbətini artırsın. Yüngül yollarla dolanmaq, əyri yollara əl 

atmaq üsullarının təbliğinə yol verilməməlidir. Məktəbə, kita-

ba, elmə, alimə, böyüyə, ictimai işə hörmət təbliğ olunmalıdır. 

Bu günlərdə televiziyalardan birində S.Vurğunun «Azərbay-

can» şeiri və həmin şeirlə əlaqədar verilən mənzərələr nə qədər 

gözəl idi! Adamda qürur doğururdu. Bizim ədəbiyyat tariximiz 

unudulur, şairlərimiz, klassik müğənnilərimiz unudulur, orta 

səsi olan cavan qızlar və oğlanlar televiziya ekranlarına müna-

sibəti pisləşdirib. Nə qədər qeybət olar, nə qədər mənasız söh-

bətlər olar? Sovet televiziyası hər şeyi - əxlaqı, mədəniyyəti, 

mənəviyyatı, insana münasibəti qoruyurdu. Müstəqillik özbaşı-

nalıq deyil! Televiziyanın sözü yoxdursa, bağlanması yaxşıdır.  

8. Kobud fikirlərin, vulqar hadisələrin ifadəsinə yol veril-

məməlidir. Buna az da olsa, məcbur olduqda evfemistik vasi-

tələrdən istifadə edilməli, ifadələr yumşaldılmalıdır. «Hırılda-

maq» kimi şit ifadələrlə təbəssüm yaratmaq düz deyil. Qarnını, 

dalını böyütməklə gülüş yaratmaq mənasız gülüşdür, tamaşaçı 

zövqünü korlamaqdan başqa heç nəyə xidmət etmir.  

9. Türk televiziyasında yalnız uşaq verilişləri ilə məşğul 

olan kanallar var. O qədər tərbiyəvi, o qədər gözəldir ki, hətta 

böyüklər də o kanallardan nümunəvi nitq və davranış xüsusiy-

yətlərini öyrənə bilirlər. Ona görə də bizim uşaqlar bütün günü 

türk kanalları qarşısındadır. Boş və mənasız «verilişlərlə» məş-

ğul olan bu (bizim tel.kanal) kanallardan birində ardıcıl olaraq 
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uşaq verilişləri təşkil etmək olar. Böyüklərlə söhbət, təşəkkür 

və nəzakət, razılıq qaydaları, ata, ana sözünə rəğbət, valideyinə 

hörmət, məktəbə məhəbbət, kitaba münasibət bu verilişlərdə 

elə yüksək səviyyədə qurulmalıdır ki, uşaqlar onlardan gözlə-

rini çəkib başqa kanallara üz tutmasınlar. Başqa kanalların bu 

məqamda bir mənfi təsiri də odur ki, körpələr ana dilinin şirin 

sözləri əvəzinə başqa dilin sözlərini yaddaşına toplamalı olur. 

Bu çox mühüm məsələdir və ana dilini qorumaq istəyiriksə, 

buradan başlamalıyıq.  

Bu yazımızın sonunda demək istərdik ki, bugünkü Azər-

baycan televiziyasının fəaliyyəti böyük və əhəmiyyətlidir. O da 

var ki, televiziya axtarışlardadır. Onun bugünkü səviyyəsi, möv-

qeyi hələ son hədd deyil. Televiziyamızın potensialı böyükdür. 

İnanırıq ki, bundan sonra da getdikcə öz işini təkmilləşdirəcək, 

insanları xoş xəbər və müjdələrlə sevindirəcək.»  (3.3) 

Belə bir vəziyyətlə üzləşən Azərbaycan ədəbi dilinin artıq 

sabitləşmiş leksik-semantik və qrammatik normalarında ötən 

onilliklər üçün son dərəcə xarakterik olan bir qarışıqlıq yaran-

mışdı. Bu isə aşağıdakı nəticələrə gətirib çıxarmışdı:  

1. Xarici dillərdən terminoloji vahidlərin kütləvi axını.  

2. Ədəbi dil normalarına laqeyd münasibət.  

3. Latın qrafikalı yeni əlifbanın mənimsənilməsinin 

ləngiməsi.  

4. Yerli-yersiz Türkiyə türkcəsində danıĢmağa səy 

etmək.  

5. Reklam lövhələrində əcnəbi dillərin Azərbaycan di-

lini üstələməsi.  

Təbii ki, belə bir şəraitdə ədəbi dilin inkişafı və zəngin-

ləşməsindən söhbət gedə bilməzdi. Lakin bununla belə, ədəbi 

dil normalarının tənzimlənməsi, bu istiqamətdə dövlət səviyyə-

sində aparılan müzakirələr və verilən qərarlar prosesin qismən 

də olsa, sabitləşməyə doğru istiqamət almasına səbəb oldu. 

Akademik A.Axundovun redaktorluğu ilə çap olunan «Azər-

baycan dilinin orfoqrafiya lüğəti» və eləcə də ədəbi dilin 
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müxtəlif üslublarının tədqiqinə həsr olunmuş yeni fundamental 

tədqiqat əsərləri ölkəmizdə dil siyasətinin yeni dövrə uyğunlaş-

dırılmasının nəticəsi kimi meydana çıxdı.  

Təəssüf doğuran və hələ də ortadan qaldırılmayan məsə-

lələrdən biri də ədəbi dil normalarının qorunmasında həmişə 

öncüllər sırasında duran mətbuatda baş alıb gedən qrammatik 

və üslubi səhvlərdir. Bunun bir səbəbi jurnalist ixtisası olma-

yanların qəzetlərdə müxbirlik etməsidirsə, digər səbəbi kom-

pyuterlə bağlıdır. Kömpyuterdə mətn yığanların savad dərəcə-

sinin aşağı olması, Azərbaycan dilini kifayət qədər dərindən 

bilməməsi qəzet və jurnal səhifələrini səhvlərlə doldurur. Nəş-

riyyat, poliqrafiya sahəsindəki keyfiyyəti unudub, kəmiyyətə 

qaçmanı da nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, hazırda mətbuat, po-

liqrafiya (televiziya aparıcılarının nitqini də nəzərə almaqla) 

Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafına nəinki yardımçı və ya vasi-

təçi deyil, hətta bu inkişafı ləngidən, səhv istiqamətə yönəldən 

amillərdəndir.  

Ümumən götürdükdə, ədəbi dilimizin leksik qatında çox 

sürətli genişlənmə, dəyişmə, əgər belə demək mümkünsə, zən-

ginləşmə getməkdədir.  

Dilin leksik qatında zənginləşmənin isə iki mənbəyi mə-

lumdur:  

1. Daxili mənbələr  

2. Xarici mənbələr  

Azərbaycan ədəbi dilinin müasir dövrü üçün fərqləndirici 

cəhət xarici mənbələrin öndə olması ilə səciyyələnir. Başqa 

sözlə müasir Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi əcnəbi 

dillərdən söz almaq istiqamətində zənginləşməkdədir.  

Xarici mənbələr sırasında qohum dillərin Azərbaycan 

ədəbi dilinə söz vermə imkanları daha geniş olub digər dillər-

dən söz alma prosesindən fərqlənir. Belə ki, Türkiyə türkcəsin-

dən dilimizə daxil olan sözlər iki cəhəti ilə başqa alınmalardan 

seçilir:  
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1. Bu dildən ədəbi dilimizə daxil olan sözlər daha çox 

xalq danıĢıq dilində iĢlənir və ümumiĢləklik səciyyəsinə ma-

likdir.  

2. Belə sözlər dilimizdə iĢlənən bir çox rus-avropa və 

ərəb-fars sözlərinin sıxıĢdırılıb, lüğət tərkibinin passiv fon-

duna keçməsinə səbəb olmuĢdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ilk vaxtlar belə sözlərin dildə iş-

lədilməsi dəblə ayaqlaşmaq mahiyyəti daşıyırdısa, dilin aktiv 

fonduna keçdikdən sonra bu sözlər artıq öz əvvəlki işlənmə 

mahiyyətini itirib, ümumişləklik qazanmışdır.  

Türkiyə türkcəsindən azərbaycan dilinə keçən sözlərin 

böyük bir qismi türk dillərinin özəl kökləri ilə bağlı olan xalis 

türk sözləridir.  

Son iyirmi il ərzində Azərbaycan ədəbi dilinə daxil olan 

sözlərin böyük bir qismi Avropa mənşəli sözlər olub, ticarət, 

elm və texnika, siyasət, sosial durum, iqtisadiyyat və mədə-

niyyət sahələri ilə bağlı terminlərdir. Bu terminlərin mənşəyini 

göstərən coğrafi xəritə geniş olduğu qədər də mürəkkəbdir. 

Çünki texnoloji terminlərin əksər qismi beynəlmiləl sözlər sıra-

sında olub, təkcə anlayışın aid olduğu ölkəni, xalqı təmsil et-

mir. Belə sözlərin aid olduğu əşyalar bəzən bir ölkə, bir millət 

tərəfindən kəşf edilmir, texnoloji cəhətdən inkişaf etmiş dövlət-

lərin bir çoxu onun hissələrinin təkmilləşdirilməsində və ya ha-

zırlanmasında iştirak edir. Beləliklə hər hansı bir texnoloji 

kəşflə bağlı yaranan terminlər bir dilin deyil, bir neçə dilin ifa-

dəçilərindən ibarət olur. Lakin alınma söz səviyyəsində belə 

sözlər arasında heç bir fərq yoxdur. Keçdiyi dildə bu sözlərin 

hamısı alınma sözlər adlanır.  

Ədəbi dilimizin müasir dövrü üçün səciyyəvi olan cəhət-

lərdən biri də belə alınmaların zəruri alınmalar sırasında olma-

sıdır. Doğurdan da kompyuter ictimai həyatımıza daxil olubsa, 

o təkcə öz korpusu və işlənmə imkanları ilə deyil, bütövlükdə 

onu ifadə edən, onu idarə edən, onu sökən və quran terminlər 

sistemi ilə dilimizə daxil olmuşdur. Bunu isə ayrı sözlərlə ifadə 
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etmək mümkün deyil. Eləcə də mobil telefon texnikasını onun 

özünəməxsus terminləri olmadan dərk etmək olmaz. Doğrudur, 

vaxtilə məişətimizə yenicə daxil olan «soyuducu» – xolodelnik, 

«dolab» –şkaf, «soba» – peç sözləri ilə ifadə olunurdu. Zaman 

keçdikcə «xolodelnik» «soyuducu» kimi kalka edilmiş, «şkaf» 

«peç» sözləri isə «dolab», «soba» sözlərinə nisbətən daha geniş 

işləkliyə malik leksik vahid kimi qalmışdır. Bunun kimi də 

«traktor», «kombayn», «televizor», «maqintafon», «makina», 

«fotoaparat», «lent», «video», «audio», «vizual» və s. sözlər.  

Belə sözlərin fonetik strukturu dilimizin təbiətinə yad ol-

sa da, qrammatik normalar onları öz tələbləri çərçivəsində ədə-

bi dilimizin işlək vahidlərinə çevirə bilmişdir.  

Beləliklə, ədəbi dilimizin leksik tərkibində baş verən cid-

di dəyişikliklər dövrün ümumi dil mənzərəsini yenidən araşdı-

rıb sistemləşdirmək, müşahidə olunan faydalı və zərərli meyl-

ləri dəqiqləşdirib nizamlamaq zəruriyyəti yaradır.  

Bu mənada, yeni söz və ifadələri də nəzərə almaqla Azər-

baycan ədəbi dili lüğət tərkibini aşağıdakı istiqamətlərdə araş-

dırmaq məqsədəuyğundur:  

a) Ədəbi dilimizdə tarixən mövcud olub, bu gün də işlək 

olan söz və ifadələrin taleyi.  

b) Ədəbi dilimizə ötən yüzilliyin 90-cı illərindən etibarən 

daxil olub hazırda fəal mövqe tutmaqda olan söz və ifadələr. 

c) Müxtəlif səbəblərlə bağlı işləkliyini itirib dilin passiv 

fonduna keçən söz və ifadələr.  

Ədəbi dilimizdə özəl tarixi köklərə malik olan söz və 

ifadələrin əsas kütləsini ümumişlək sözlər təşkil edir. Buraya 

daxil olan leksik və frazeloji vahidlərdə keyfiyyət dəyişikliyi 

özünü iki istiqamətdə göstərməkdədir:  

1) Belə sözlərin semantikasında gedən dəyişikliklər.  

2) Canlı danışıq dili, o cümlədən dialekt və şivələrdən 

ədəbi dilə daxil olmaların sürətlənməsi.  

Ümumişlək söz və ifadələrdə semantik dəyişiklər də özü-

nü iki şəkildə göstərir:  
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1) Söz və ifadələrdə semantik sıxılma  

2) Söz və ifadələrdə məna geniĢlənməsi  

1. Söz və ifadələrin mənasında sıxılma daha çox bu va-

hidlərin işləklik dairəsinin məhdudlaşdırılması, daxili informa-

siya imkanlarının istifadəsiz qalması ilə bağlıdır. Belə sözlər 

sosial-ictimai həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir. Nümunə 

üçün:  

namus, həya, ideal, əqidə, məslək, ar, yoldaş, ferma, me-

necer, realizm, real, idealist, naturalizm, döngə, hücrə, binə, 

tağ, teleqram, teleqraf, zərf, mağaza, dükan, asılqan, diyar, 

mənimsəmək, hörmək, hörgü, mənzərə (görüntü), nömrə (say), 

nömrəli (saylı), qonaqlıq, don, libas, yığıncaq (form), cəfa, səfa 

və s.  

Bu qəbildən olan sözlərin işləklik dərəcəsi əvvəlki dövr-

lərlə müqayisədə xeyli zəifləmişdir.  

Qeyd etməliyik ki, əvvəlki iqtisadi formasiyanın dəyiş-

məsi nəticəsində kollektiv təsərrüfat formalarının dağılması ilə 

- heyvandarlıq fermaları, pambıqçılıq sovxozu, tərəvəzçilik 

sovxozu, üzümçülük sovxozu, meyvəçilik sovxozları və s. kimi 

söz birləşmələrində də dağılma prosesi baş verdi. Hazırda bu 

qəbildən olan birləşmələrin az bir qismi məhdud təsərrüfat sa-

hələri ilə bağlı işlədilməkdədir. Məsələn, əkinçilik təsərrüfatla-

rı, bağçılıq sahələri və s.  

Ədəbi dilimizdə hələ XIV -XV əsrlərdən işlək olmuş 

«yoldaş» sözü XX əsrin 20 -ci illərindən məna genişlənməsi ilə 

fəal mövqe tutmuşdu. Lakin 90 -cı illərdən etibarən əvvəlki so-

sial-ictimai və siyasi durumun dəyişməsi ilə bu sözdə də mə-

naca sıxılma baş vermişdir. Belə ki, müraciət mövqeyində iş-

ləndiyi məna arxaikləşmiş və təkcə «yol yoldaşı», «dost –ta-

nış», bəzən evfemistik məqamlarda («həyat yoldaşı» mənala-

rında) saxlanılmışdır. Bir qism sözlər alınmalar tərəfindən sı-

xışdırılma nəticəsində məhdud dairədə işlənməyə başlamışdır. 

Məsələn, xəstəxana – klinika, rejissor – prodüsser, sahibkar – 

fermer, bazar – marketinq, tağ – arka, zərf – konvert, binə – 
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fundament, arakəsmə – baryer, telefonoqramma –faks və s. 

qəbildən olan sözlərin dildəki taleyi tərəflər arasında gedən 

mübarizənin nəticəsindən asılı olacaqdır.  

2. Söz və ifadələrdə məna geniĢlənməsi daha çox əv-

vəlki iqtisadi formasiyanın təsiri ilə daxili informasiyasında 

mənfi (və ya müsbət) emosiyaya meylliliyin mövcudluğu və 

hazırki sosial şəraitin bu informasiyaya geniş yol açması ilə 

bağlı meydana çıxmaqdadır. Məsələn məlumdur ki, «bazar», 

«alverçi», «falçı», «molla», «əməliyyat» və s. kimi sözlər sovet 

dövrünün dil ifadəçiləri olaraq mənfi məqamlarda işlədilir və 

hər kəs belə sözlərin ona ünvanlanmasına qarşı dözümsüzlük 

göstərirdi. Bu mənada - bazar arvadı, bazar açmaq, bazarbəyi, 

bazarı bağlanmaq, bazara çıxarmaq, bazar olsun, küçə alverçi-

si, mollalıq eləmək, molla halvanı gördü Yasin -Quran yaddan 

çıxdı kimi ifadə və frazalar da həmin dövrün məhsulu kimi 

meydana çıxmışdı.  

Hazırkı sosial-ictimai durum bu sözlərin denotantlarına 

tam mənası ilə bəraət qazandırdığından, belə sözlərin daxili in-

formasiyası əvvəlki əks-sədanı doğurmur. Bu mənada, sıxılma 

həmin sözlərin daxili informasiya məkanında getməyə başla-

mışdır. Odur ki, belə məna imkanı ilə artıq kimisə yamanlama, 

və ya kiməsə yarınmada passivlik müşahidə olunmaqdadır.  

Əvəzində bu sözlərdə açıq-aydın müşahidə olunan bir 

məna genişlənməsi getməkdədir. Bu mənada, «bazar» sözü hər 

şeyin alınıb satılmasına işarə kimi (Bazar evimin içində, evim 

bazarın içində. Qaldım hasarı içində, Qaçası yerim yox daha); 

«bazar» - adam bazarı, qul bazarı, «bazar» - arvad bazarı, 

yaşıl bazar, bazar mədəniyyəti, bazar iqtisadiyyatı, bazar çənə-

ləşməsi, qara bazar, bazara çıxarmaq, maşın bazarı və s. kimi 

geniş informasiyalılıq əxz etmişdir. «Layihə» ötən əsrin dil 

sistemində tikinti - memarlıq sahəsində işləndiyi halda, hazırda 

bütün ictimai-iqtisadi və mədəni tədbirlərin plan-proqram məz-

mununu əhatə edir.  
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«Falçı» - öncəgörən», «molla» - tarixi mövqedə – ağıl ve-

rən, çoxbilən, Allah adamı; «alverçi» – tacir, biznesmen məna-

larında semantik genişlənmə qazanmışdır.  

«Alverçi», «alver» sözlərində təkcə keyfiyyət (məna) də-

yişikliyi yox, həm də forma yeniləşməsi baş vermişdir. «Alver-

çi» sözünün «ticarət işçisi», «biznesmen», «alver bazarı»nın 

«ticarət mərkəzi» adlanması, eyni zamanda «alver» sözünün 

«alış-veriş» strukturunda sabitləşməsi, komponentlərin «al+ış», 

(ver+iş) quruluşunda işlədilməsi də ötən əsrin 90-cı illərindən 

sonra baş vermişdir.  

“Əməliyyat” hərbi termin kimi işləkliyini saxlamaqla bə-

rabər, həm də “operasiya” sözünün əvəzində cərrahiyə əmə-

liyyatı mövqeyində fəallaşmışdır.  

Qeyd etməliyik ki, canlı danışıq dilində bu istiqamətdə 

gedən proseslər daha intensiv xarakter daşıyır. Bu mənada bir 

neçə nümunəyə diqqət yetirmək maraqlıdır. Belə ki, dilimizdə 

tibb termini kimi işlənən «şok» sözü özünün kəskin psixoloji 

məna aspektində semantik genişlənməyə məruz qalmışdır. Bu 

söz tərkib daxilində güclü heyrət, təəccüb, sarsıntı yaratma mə-

nasında «şok xəbər», «şok açıqlama», «şoka düşmək», «şok 

vəziyyəti», «elektroşok» və s. tərkiblərdə daha güclü effekt ya-

ratma mövqeyində işlənməkdədir.  

Eləcə də rus dilində işlənən «potolok» (tavan), hərbi ter-

min olan «bomba» sözləri «ən yüksək hədd» (potolok), «güclü 

sensasiya yaratmaq», «forma və məzmun kamilliyinin son həd-

di» (bomba) mənalarında danışıq dilinin fəal vahidləri sırasın-

dadır.  

Qeyd etməliyik ki, elm, təhsil, sənaye, hərbi və s. sahələr-

lə bağlı bir sıra sözlər ötən yüzilliyin əvvəllərində dilin passiv 

fonduna keçsə də, hazırda yenidən işləklik qazanmışdır. Bura-

ya çovuş, bələdiyyə, kollec, litsey, mer, praporşik, magistr, ma-

gistratura, toplantı, piket, kazino, yoğurt, qurut, kəsmik, aksiya, 

səhm, səhmdar, korporasiya, ismarıç və s. kimi mənşəcə müx-

təlif olan sözləri daxil etmək olar.  
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2. Canlı danışıq dili, o cümlədən, dialekt və şivələrdən 

ədəbi dilə daxilolmaların sürətlənməsi  

Məlumdur ki, ədəbi dilin lüğət tərkibi dilin daxili imkan-

larından daha çox bəhrələnir. Bu imkanlar sırasında dialekt və 

şivələr xüsusi yer tutur. Ədəbi dili formalaşdıran mənbələrdən 

biri olmaq etibarı ilə dialekt və şivələrdən söz alınması davamlı 

bir prosesdir. Xüsusən dildə fəallıqdan qalan bir sıra sözlərin 

əvəzedicisi kimi bu mənbədən söz və ifadələrin ədəbi dilə axını 

dilin milli ruhunun möhkəmlənməsini, özəlliyinin qorunub sax-

lanmasını şərtləndirdiyi kimi, tarixi və etnik köklərə 

bağlılığının da etibarlı təminatçısıdır.  

Ötən əsrin 90-cı illərindən etibarən Azərbaycan dilinin 

lüğət tərkibinə əcnəbi dillərdən söz axını qarşısıalınmaz bir 

proses kimi meydana çıxsa da, vaxtı ilə ya məhdud dairədə iş-

lənən, ya da dialekt və şivə əlaməti kimi qiymətləndirilən xeyli 

miqdarda söz və ifadə ədəbi dilimizdə fəal mövqe tutdu. Belə 

sözlər daha çox məişət, təsərrüfat həyatı, xalq təbabəti, din və 

digər sahələrlə bağlı anlayışların ifadəçiləridir: dolça, satıl, su-

duq, qurut, xamıraşı, qatıqaşı, çaşır, çıldaq, əhyə, mal, davar, 

dırmıx, dırmıxlamaq, baldırğan, axmaz (gölməçə), balqabaq 

(kudu), qabaq (boranı), əmənköməci, dam (ev), palaz, çıraq, 

burmac, kirimək, qulançar, qaraçuxa, qulyabanı, ruh, dua et-

mək, şükür etmək, günah, qarabasma, qaraqorxu, ceviz, qərzək, 

damad, dirədöymə, şəlit, qolay, alça, bəhli (gilas), bel (lapatka), 

artırma (balkon), asılqan, atlama, qapamaq, çözülmək və s.  

Canlı danışıq dili; o cümlədən dialekt və şivələrdən ədəbi 

dilə sözlərin daxil olması ya birbaşa, ya da bədii dil (daha çox 

poetik nitq) vasitəsi ilə baş verməkdədir. Bədii təfəkkür sahib-

lərinin ötən əsrin 90-cı illərindən sonra canlı danışıq dilinə, 

həmçinin dialekt və şivələrə daha çox müraciət etməsi bir 

tərəfdən bədii nitqin milli köklərə bağlılığını və bununla da xa-

rici mənbədən söz alınmasına qarşı davamlılığını, digər tərəf-

dən ədəbi dilin lüğət tərkibinin dialekt və şivələr hesabına daha 

da zənginləşməsini təmin etmişdir. Nümunə üçün: dəhmər-
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ləmək, dəhnə, dırmıxlamaq, innən belə, ta, tay (ədat), çıxdaş, 

pərsəng, məzəndə, uralanmaq, xəlbirləmək, gərdək, ötkəm, qı-

lıq, özül, girov və s. göstərmək olar.  

b) Ədəbi dilimizə ötən yüzilliyin 90-cı illərindən etibarən 

daxil olub, hazırda fəal mövqe tutan söz və ifadələr 

Məlumdur ki, hər bir dilin leksik tərkibində zənginləşmə 

təkcə daxili imkanlar deyil, həm də xarici imkanlar vasitəsilə 

baş verir. Ötən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq, Azərbaycan 

ictimai-siyasi mühitində gedən proseslər dilimizin lüğət tərki-

bində nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. 

Bu dəyişikliklərin əsasında xarici dillərdən, xüsusən Avropa, 

eləcə də dünya dillərindən birbaşa dilimizə daxil olan leksik 

alınmalar durur. Belə alınmaların bir qismi siyasi proseslərlə 

bağlıdırsa, digər qismi xalqlar, millətlərarası ictimai-iqtisadi mü-

nasibətlərin genişlənməsi və dil əlaqələrində yaranan hüdudsuz 

imkanlara əsaslanır. Birinci planda gedən proseslərdə dilimizə 

daha çox termin və terminvari söz və ifadələr daxil olmuşsa, 

sonuncu istiqamət həm termin (daha çox texnologiya ilə bağlı), 

həm də adi ümumişlək səviyyəli sözlərə yol açmışdır.  

Siyasi proseslərlə bağlı dilimizə yeni söz və ifadələrin 

daxil olması ötən əsrin 80-90-cı illərindən başlamışdır. Belə 

sözlərin əksəriyyəti keçmiş Sovetlər İttifaqının dağılması ilə 

bağlı gedən ictimai-siyasi hərəkatın dil ifadəçiləri olmaqla, 

həm də beynəlmiləl səciyyə daşıyır. Buraya aşağıdakıları daxil 

etmək olar: plürializm, alternativ, insident, avtoritar, totalitar, 

eks-prezident, genosid, mediya, spiker, toleyrantlıq, eksklüziv, 

balanslaşma, diskussiya, debat, polemika, kontakt, lobbiçilik, 

prezentasiya, limit, ofis, müşavir, referent, bələdiyyə, başqan, 

faks, yetərsay, lobbi, ekstremist, terrorist, referendum, reytinq, 

parlament, diaspor, parlamentari, meriya, reket, form, öndər, 

motivizasiya, multmediya, yarlıq, ambisiya, kamikadze, separat, 

separatçılıq, ombutsman, kompromis, transmilli, piket, infilya-

siya, şirkət, telekompaniya, telekommunikasiya, distribüter, bar-
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yer, deklorasiya, proporsional, mojaritar, prioritet, loqo(em-

blem), veta, ratifikasiya, brifinq, konstruktiv, punktuallıq və s.  

Millətlərarası əlaqələrin bütün parametrlər üzrə təcəssü-

mü və getdikcə daha artıq dərəcədə inkişafı dilimizin termino-

loji sisteminə müxtəlif sahələr üzrə külli miqdarda terminlərin 

daxil olmasına şərait yaratmışdır. Bu terminlər ilk növbədə iq-

tisadiyyat, texnologiya və mədəniyyətlə, xüsusən musiqi mədə-

niyyəti ilə bağlıdır. Bununla belə, son iyirmi ildə dilimizin 

leksik tərkibi terminoloji sistemin digər sahələrini, deyək ki, 

tibb, səhiyyə-profilaktika, ticarət, təmir-tikinti, eləcə də müx-

təlif istiqamətli sahibkarlıq və reklam sahələrini də əhatə edir. 

Bu mənada, son iyirmi ildə dilimizin leksik qatında əksərən mü-

təxəssis dairəsində işlək olan aşağıdakı sahələrlə bağlı termin və 

terminvari sözlərin sabitləşmək üzrə olduğunu müşahidə edirik:  

1. Ġqtisadiyyatla;  

2. Tibb, səhiyyə sahəsi ilə;  

3. Texnologiya ilə;  

4. Mədəniyyət - musiqi, rəssamlıq, ədəbiyyat, kino və 

digər audio və vizual vasitələr, o cümlədən aktyorluq sənəti 

ilə;  

5. Təmir - tikinti iĢləri ilə;  

6. Reklam və vitrin görüntüləri ilə;  

7. Geyim mədəniyyəti ilə;  

8. Ġdman və turizmlə;  

9. Yemək və süfrə mədəniyyəti ilə;  

10. Təhsillə bağlı sözlər.  

1. Ġqtisadiyyatla bağlı terminoloji leksika Azərbaycan 

ədəbi dilinin leksik tərkibinə Sovetlər İttifaqının dağılmağa 

başladığı ilk vaxtlardan yol açmış və bu proses bu gün də da-

vam etməkdədir. Qeyd etmək lazımdır ki, belə söz və ifadələr 

mənşə etibarı ilə daha çox Avropa dillərinə məxsusdur. Bir sıra 

terminlər isə başqa dillərə məxsus sözlərin Azərbaycan dilinə 

kalka edilməsi ilə dilimizin daxili imkanları əsasında formalaş-

mışdır. Belə ki, sahibkar (predprinimatel), səhm, səhmdar, şir-
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kət (korporasiya), böhran (infilyasiya), ofis, yetərsay (kvorum), 

seçim (vıbor), açıqca (otkrıtka), aksiya, duracaq (ostanovka), 

yenidənqurma (perestroyka), qloballaşma, standart, petrol, ku-

pon, super və s.  

Doğrudur, yuxarıda sadalanan sözlərin heç də hamısı iqti-

sadiyyatla bağlı deyil, lakin dilimizin lüğət tərkibində neolo-

gizm kimi qiymətləndirilən «açıqca», «duracaq», «əyləc» söz-

lərinin kalka yolu ilə sabitləşdiyi məlumdur.  

İqtisadiyyatla bağlı terminlərin dilimizə axını yeni iqtisa-

di-ictimai durumun bütün sahələrini əhatə edir. Bu mənada: 

biznes, birja, kompaniya, korrupsiya, market, krizis, supermar-

ket, minimarket, sponsor, dotasiya, menecer, barter, bankomat, 

reputasiya, kompitent, imic, biznesmen, şop, özəlləşdirmə 

(türk), reket, yatırım qoymaq, investisiya, treninq, tender, mak-

ler, petrol, qrant, firma, fermer, yevro, aksiya, səhm, səhmdar, 

infilyasiya, devolvasiya, nominasiya, arenda, auksion (hərrac), 

debüter, debüter borc, resurs, merçardayzer, fotoşop, ipoteka, 

liberallaşdırma, limit, infrastruktur, subsidiya, kommersiya, re-

gional, özəl sektor, şirkət, subsidiya və s. Bu sözlərin bir qismi 

artıq ümumişlək terminlər sırasındadır. 

 2. Tibb və səhiyyə sahəsinə dair terminlər sistemində də 

müəyyən qədər yeniliklər müşahidə olunmaqdadır. Bu yenilik-

lər daha çox farmokoloji istiqamətdə, yeni dərman adları ilə 

bağlıdır. Dar sahə olmaqla bu istiqamətdəki yeniliklər tibb per-

sonalının müalicə proseduralarına söykənir. Müalicə üsulları, 

xüsusən fizioterapiya, diaqnostika sahəsindəki texnoloji yeni-

liklər dilimizin lüğət tərkibini alınma terminlər hesabına bir qə-

dər də zənginləşdirmişdir. Bu mənada, artıq ümumişləklilik qa-

zanan aşağıdakı sözlərə diqqət yetirək: terapeya, şokoterapeya, 

uzi, tomoqrafiya, kompyuter tomoqrafiyası, diaqnostika, sera-

qem (massaj çarpayısı), şuntlama, autogen, test, hipnoterape-

ya, DNT, implant, implantasiya, epilasiya, sirkon, stenizilizasi-

ya, astiqtatizim, pasiyent və s.  



Seçilmiş əsərləri X 
 

 263 

Bu sahə ilə bağlı sözlərin əsas kütləsini sırf mütəxəssis 

anlaşmasına daxil olan dərman adları təşkil edir.  

3. Texnologiya ilə bağlı termin və terminvari sözlərə da-

ha çox kompüter, mobil telefon, telekommunikasiya, audio və 

vizual aparatların texnoloji sistemi ilə bağlı adlar və s. daxildir. 

Təbii ki, kompyuter və mobil aparatlardan kütləvi istifadə bu 

sahədəki dil vahidlərinin də tezliklə kütləviləşməsi və ümumiş-

ləklik qazanması ilə nəticələnəcək. Belə ki, kompüterlə bağlı; 

skayner, sayt, feyzbuk, nootbuk, fotoprint, printer, internet, 

mışka, monitor, kuark, fayl, disk, fləş, e-mail, veb– sayt, çat, 

monipulyator, vöd; Mobil telefonla bağlı; mobil, kontur, çat, 

memori kard, ekvalayzer, yaho, taymer, displey, mesaj, SMS, 

MMS, o cümlədən cürbəcür telefon adları-Nokio, Samsunq və 

s. kimi terminlər demək olar ki, ümumişləklik qazanmışdır.  

4. Tikinti sahələri, nəqliyyat vasitələri, körpü və hün-

dürmərtəbəli binaların tikinti-təmir iĢləri, yol təmir və bər-

pa iĢləri ilə bağlı texnoloji yeniliklərin dil ifadəçiləri həmin 

sahə mütəxəsisləri və fəhlə kadrları arasında fəal surətdə işlən-

məkdədir. Nümunə üçün: Şkatur, polirofka, lambir, alçipan, ja-

lüz, laminat, deespe, kosmetik təmir, eksteryer, lepka, alkopan, 

kottec, canbalkon, şpakirovka, dizayn, interyer və s. Belə söz-

lərin vaxtında toplanıb dilin lüğət tərkibi və orfoqrafiyası sə-

viyyəsində sistemləşdirilməsi dilçiliyimizin vacib problemləri 

sırasındadır.  

5. Mədəniyyətlə bağlı terminlər həyatımızın daha geniş 

və təsirli sahələrini əhatə edir. Buraya musiqi, ədəbiyyat, rəs-

samlıq, heykəltaraşlıq və memarlıq, nəşriyyat-poliqrafiya sə-

nətlərinin ən yeni nailiyyətlərini əks etdirən dil işarələri daxil-

dir. Belə vahidlərin böyük bir qismi geniş işləklik dairəsinə da-

xil olduğundan ümumişlək terminlər sırasına keçmək üzrədir. 

Mədəniyyətlə bağlı adət və anlayış adlarının bir qismi texnoloji 

terminlər daxilində xüsusi bir qat təşkil edir. Bunun bir səbəbi 

də xüsusən musiqi alətlərinin daha çox texniki qurğular şək-

lində meydana çıxmasıdır. Belə ki, hazırda heç bir musiqi 
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tədbiri «exo»suz, mikrofonsuz, fonoqrammasız cürbəcür xarici 

zərb alətləri olmadan keçirilmir. Bunların hər biri musiqidə 

istifadə olunan texniki qurğulardır.  

Mədəniyyətlə bağlı son iyirmi ildə dilimizə daxil olan ter-

min və ya terminoloji leksikaya təxminən aşağıdakılar daxildir: 

ionika, exo, fonoqramm, aranjiman, klip, avrovijn, kompakt 

disk, şou, postmodernizm, koniça, kodak, fotoprint, stereo, pro-

dokşn, prodüsser, video, audio, vizual, transfer, prezentasiya, 

pult, cazmen, rep, reper, krosnı, fotoşop, rataprint, ofset, speys, 

printer, adapter, animasiya, filmoteka, banner, perforans, 

şarm, DVD, mobil, virtual, kompyuter, monitor, podium (moda 

nümayişi), silikon, dizayn. dizayner və s. Qeyd etməliyik ki, 

milli mədəniyyətin ən müxtəlif sektorları ilə bağlı olan milli 

mentalitetin özündə də müsbət və ya mənfi istiqamətli dəyiş-

mələrin dil ifadəçilərində yeniliklər müşahidə olunmaqdadır. 

Bu baxımdan, psixoloji durumla bağlı - aura, ekstrasens, ön-

cəgörmə, maqiya, medium, trans (vəziyyəti), qoroskop, menta-

litet, aristokrat, parapsixoloq; geyim mədəniyyəti ilə bağlı - 

şortı, bluz, tişört, lasina, topik, dekolte, aksesuar, buton (düy-

mə) və s., yemək və süfrə mədəniyyəti ilə bağlı - qril, pitsa, 

qamburqer, sufle, mimoza (salat), sizburqer, sendviç, çipsi, 

kraker, biq-maq, krivetka, laxmacun, loğmani və s., spirtsiz 

içki adları sırasında - koka-kola, sprayt, mirinda, fanta, bo-

nakva, pepsi, pepsi-kola və s. meyvə adları sırasında – ana-

nas, banan, kivi və s., təhsillə bağlı - baloniya, interaktiv, dis-

tant forma, kurrikvium, kredit sistemi, bakolavr, magistr, test, 

magistratura, magistrant, repetiter, pilot məktəb və s., reklam, 

idman və turizmlə bağlı - favorit, karate, uşun, rapira, sport-

layn, ralli, motoralli, avtoralli, bukmeker, gid, qrand–otel, real 

–otel, otel və s,. eləcə də yuyucu toz adları – Omo, Tayt, Per-

sil və s., diĢ pastası adları – blendamed, kolqeyt, akvafreş və 

s., çay adları – Beta-te, Çempion, Final çay və s., kimi Avropa 

mənşəli olub, hələlik çox da geniş işləkliyə malik olmayan, 
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lakin mənbə dildə ümumişlək sayılan sözlərin gələcək taleyi 

cəmiyyətin milli dəyərlərə münasibətindən asılı olacaqdır.  

Bunun kimi, Türkiyə türkcəsindən dilimizə daxil olub az 

da olsa, işlədilməkdə olan «olacaqlar», «yiyecekler», «öyrən-

ci», «öyrətmən», «okul», «okul dəftəri», «seçdirmə», «baş-

qan», «başkənd», «tanıtım», «gülməcə», «ayrıntı» (fərq), «dar-

tışma» (mübahisə), «işbaşı» (nəticə), «yerbil», «göybil», «ye-

rəyrisi», «açun» (kainat) qəbilindən olan sözlər də dilimizin 

leksik tərkibində tarixən işlək olmuş ekvivalentlərini sıxışdırıb 

qeyri-fəal pozisiyaya keçirə bilməyəcək.  

c) Müxtəlif səbəblərlə bağlı iĢləkliyini itirib dilin pas-

siv fonduna keçən söz və ifadələr:  

Bu qəbildən olan leksik və frazeloji vahidlərdəki funk-

sional dəyişmələr özünü iki şəkildə göstərir:  

1. 1990-cı ildən etibarən dilimizə daxil olan alınmalar 

tərəfindən sıxıĢdırılaraq aktivliyini itirmək üzrə olan söz və 

ifadələr.  

2. Sosial-ictimai durumda gedən siyasi və iqtisadi də-

yiĢikliklər nəticəsində istifadədən qalan söz və ifadələr.  

1. 1990-cı ildən başlayaraq Azərbaycan xalqı həm maddi, 

həm mənəvi, həm də mədəni münasibətlər sahəsində dünyaya 

birbaşa çıxış imkanı qazandı. Məlumdur ki, xalqlar, millətləra-

rası münasibətlərdəki yeniliklər ilk növbədə dilə, daha doğrusu, 

dilin leksik tərkibinə təsir göstərir. Bu mənada, Azərbaycan 

dilinin leksik tərkibi sözü gedən zaman kəsiyində olduqca 

müxtəlif məna və informasiya tutumuna malik sözlər hesabına 

daha da zənginləşmə imkanı qazanmışdır.Təbii ki, söz və ifa-

dələrin belə intensiv axınını dildə həmişə müsbət proses kimi 

qiymətləndirmək olmaz. Xüsusən ədəbi dilin leksik qatı özü-

nün yüksək inkişaf mərhələsində sabitləşdiyi bir zamanda dilə 

yerli-yersiz daxil olan vahidlərin kütləvi axınını tənzimləmək 

lazımlı və olduqca vacib bir işdir. Belə hallarda dilimizin özəl-

liyini qoruyub saxlamaq, onun yad ünsürlərlə zibillənməsinin 
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qarşısını almaq üçün üsul və vasitələr arayıb tapmaq dilçi-

mütəxəssislərimiz qarşısında duran ən ümdə vəzifələrdəndir.  

Müasir səviyyədə dilimizin saflığının, milli özünəməx-

susluğunun qorunması, eləcə də yeniləşməkdə olan ictimai – 

siyasi, sosial - iqtisadi münasibətlərin zəruri təzahürü kimi 

meydana çıxan anlayışların ifadəsi üçün ən yaxşı, ən soykökə 

münasib mənbə Türkiyə türkcəsi, digər qohum dillər, yerli 

dialekt və şivələrimizdir.  

Türkiyə türkcəsindən dilimizin lüğət tərkibinə daxil olan 

sözlər həyatımızın, məişətimizin ən müxtəlif sahələri ilə bağlı 

olub, əksər söz kökləri dilimizdə daim işlək olmuş vahidlərdən 

ibarətdir. Maraqlıdır ki, bu sözlərin bir qismi ötən yüzilliyin 

20-30-cu illərində Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibində 

fəal sözlər kimi müşahidə olunur. Sonrakı dövrlərdə başqa 

sözlərlə və ya sinonimləri ilə əvəz olunduğundan dilin passiv 

fondunda qalmışdır. Hazırda bu sözlərin bir qismi yenidən 

dilimizin işlək vahidləri sırasına keçməkdədir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə türkcəsindən dilimizə 

daxil olan sözlər quruluş etibarı ilə daha çox düzəltmə söz 

modelindədir. Buraya ümumişlək sözlərlə yanaşı, müxtəlif elm 

və texnika ilə bağlı terminlər də daxildir: saxlanc, güvənc (dili-

mizdə «güvənc yeri» tərkibində işlək olmuşdur), dəstək, qatıl-

maq, yarışma (dilimizdə «yarış» fonetik tərkibində işlədilmiş-

dir), sərgiləmək («sərgi açmaq» kimi işlədilmişdir), açıqlama, 

qurum, öncə, önəmli, vurğulamaq, tirajlamaq, cavablamaq 

(yuxarıdakı modelə uyğun yerli mühitdə düzəldilmişdir), sonuc-

lamaq, birincili yardım (ilk yardım), ulaşmaq, çözmək («çözə-

ləmək» sözü dilimizdə işlədilmişdir), çözüm, cərrahiyyə işlən-

məsi, dərgi, özəlliklər, özəlliklə, ilgi, ilgili, dürlü, qapatmaq, 

durdurmaq, qətlam, bilgisayar, soyad, soydaş, çağ, dönəm, 

çağdaş, durum, soykök, başqan, soyqırım, toplum, bilgi, qatıl-

maq, görüntü, anılma, özəl, özəlləşmə, düzən, buzdolabı, ba-

xımsız, önəmli, önəm vermək, gündəm, çağdaş, yayım, işbirliyi, 

yayımlama, rəqəmsal, sayğılı, gərəkli, baxımlı, yetərsay, uçaq, 
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göz altına almaq (izləmək), kökəncə, kökən, kökənli, dönəm, 

səpkili, seçim, öndər, sağlıq durumu, işbirliyi, bölgə, uluslara-

rası, yarlıq, cizgi filmi, endirim, sınırlar (sərhədlər), bitik, tele-

görüm, öncəgörmə, gülməcə, inanc, cangüdən, öncül, irəlici 

(mütərəqqi), seçdirmə (kursiv), örnək, düzgü, öpgü, saybil (he-

sab), atılqan (fəvvarə), görük (pəncərə), bağlantı, gələnək, gös-

təri (tamaşa), açun (kainat), doğu (şərq), batı (qərb), yerbaşı 

(qütb), qaytarqu (cavab), toplantay (qurultay), işbaşı (nəticə), 

başkənd (paytaxt), yerəyrisi (üfüq), yerbil (coğrafiya), göybil 

(astranomiya), düzənləmək, sapıntı, ilgic, suç, suçlama, basqı 

(təzyiq), yatırım, tanıtım, bulmaq, yapmaq, yavru, yasaq, sor-

ğu, bilməcə, yasaqlama, ayrımsız (fərqsiz), özgürlük, ortam, 

qapsamaq, altyapısı, doğum günü, özgür, (özünəməxsus), etki, 

yalotu, ötəsi, ruhsal, ulusal, tutumsal, yaşam tərzi, dəyərli, aş-

karlama, anında, saylı, bağlantı, bilim adamları, çağdaş, ziya-

rətçi (gələn), seyrçi,seyrçilər, olay, bəstəçi, yazar, telefon aç-

maq (zəng etmək), törən, kürəsəl (məşhur), dizənci (dirənmə), 

yönəlik, tutuqlama, suçlama və s.  

Qohum dillərdən keçən bu qəbil sözlərin dildə alınma 

olmadığı fikrini irəli sürən dilçilər heç şübhəsiz ki, belə söz-

lərin tarixən eyni soykökdən olan dillərin hamısında mövcud 

olmasına əsaslanır. Bu fikirdə həqiqət olsa belə, bu sözlərin 

mövcud dildəki qrammatik formalaşma imkanları, o cümlədən 

mənbə dil mühiti nəzərə alınmaya bilməz.  

Qeyd etməliyik ki, sözalmanın bu mənbəyi öz aktivliyini 

getdikcə daha çox hiss etdirməkdədir. Bu sözlərin quruluş mo-

deli dilimizin sözyaratma normalarına tamamilə uyğun gəlir. 

Qeyd etdiyimiz törəmə sözlərin əksəriyyəti -ım, -im, -um, -üm; 

-inti, -ıntı, - untu, - üntü; -laş, -ləş; -lı. -li, -lu, -lü; -sız, -siz, -

suz, -süz; -al, -əl; - an, -ən; -sa (qapsamaq); -qı, - gü və s. şə-

kilçilərin köməyi ilə düzəldilmişdir. Bu şəkilçilər Azərbaycan 

dilinin məhsuldar leksik şəkilçiləri sırasındadır. Bununla belə, 

bu vahidlər sırasında dilimiz üçün qeyri-fəal olan və ya işlədil-

məyən; - c (ilgic); - əm (dönəm, önəm); - dəm (gündəm); -        
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-məcə (bilməcə, gülməcə); - gür (özgür); - ntı (bağlantı); - ay 

(olay) və s. şəkilçilərlə düzələn sözlər də vardır.  

Türkiyə türkcəsindən dilimizə daxil olan törəmə sözlərin 

bir qismi «söz+söz» modelində formalaşan mürəkkəb sözlərdir. 

Bu sırada «soy+ad», «bilgi+sayar», «buz+dolabı», «önəm ver-

mək», «yetər+say», «göz altına almaq» (frazeloji vahid), «sağ-

lıq durumu», «iş+birliyi», «uluslar+arası», «tele+görüm», «ön-

cə+görmə», «can+güdən», «say+bil», «yer+başı», «baş+kənd», 

«yer+əyrisi», «yer+bil», «göy+bil», «doğum günü», «yaşam 

tərzi», «bilim adamları» və s. kimi söz və ifadələri qeyd et-

məliyik.  

Diqqətçəkən cəhətlərdən biri də budur ki, bu vahidlərin 

hamısı Azərbaycan dilinin mürəkkəb söz modellərinə uyğun 

gəlir. Bu mənada - ikinci növ təyini söz birləşməsi modelinə 

müvafiq gələn «buz+dolabı», «iş adımı», «uluslar+arası», 

«yer+əyrisi», «iş+birliyi», «yer+başı», «bilim adamları», «do-

ğum günü», «yaşam tərzi», «sağlıq durumu»; birinci növ təyini 

söz birləşməsi modelinə uyğun gələn «baş+kənd», «yetər+-

say»; ikinci tərəfi -ar, -ən şəkilçisi ilə düzələn feli sifət tərkibi 

ilə birinci tərəfi müxtəlif nitq hissələrinə aid olan, feili sifət 

tərkibi formulunda sabitləşən «bilgi+sayar», «can+güdən»; 

ikinci tərəfi «bil» felindən, birinci tərəfi adlıq hallı isimlərdən 

ibarət olan «yer+bil», «göy+bil», «say+bil»; ikinci tərəfi «sal» 

sözündən ibarət olan «rəqəm+sal», «ulu+sal» kimi sözləri qeyd 

etmək olar. «Sal» komponenti Azərbaycan dilində qrammatik 

mənaya malik olub sözdüzəldici şəkilçi kimi işlənməkdədir: 

məsələn, qum+sal.  

Bundan əlavə, -ca; -cə; -ma, -mə; -üm morfemlərinin kö-

məyi ilə düzələn «öncə+görmə», «tele+görüm» qəbilindən olan 

mürəkkəb sözlər də vardır.  

Türkiyə türkcəsindən Azərbaycan dilinə keçən sözlərin 

heç də hamısı eyni dərəcədə işlək vahidlər statusunda deyildir. 

Bunların bir qismi daha çox ticarət işçiləri səviyyəsində, məhz 

türk malları etiketi kimi, mal dövriyyəçiləri arasında daha ak-
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tivdır. Digər bir qismi Azərbaycan dilində həmin mənanı ifadə 

edən rus və ya Avropa mənşəli sözün sıxışdırılıb dilimizdən 

çıxarılması məqamında işlənməklə fəal mövqeyə keçmişdir. 

Belə ki, «dəstək», «dəstək vermək» sözləri məhz «mənəvi da-

yaq» məqamında son dövrlərdə dilimizdə işlənən «podderji-

vat», «podderjka» (rus mənşəli) sözünü sıxışdırıb çıxarmışdır.  

Dilimizdə getdikcə daha artıq dərəcədə işləklik qazanan 

«görüntülər» (mənzərələr, çəkilişlər, peyzajlar mənasında), 

«gələnəklər» («ənənələr» əvəzinə), «bilim adamları» («elm 

adamları» əvəzinə), «bağlantı» (telefon əlaqəsi mənasında), 

«çağdaş» («hazırki» əvəzinə), «anında» («həmin dəqiqə» əvə-

zinə), «cavablamaq», «ziyarətçilər» (görüşə, məsləhətə, müali-

cəyə və s. gələnlər), «seyrçilər» («tamaşaçılar» əvəzinə), «so-

nuclamaq» (sona çatdırmaq), «olaylar» («hadisələr» əvəzinə), 

«saylı» («nömrəli» əvəzinə), «birlik» (dilimizdə «toplum» mə-

nasında işlənirdi), «bəstəçi» («bəstəkar» əvəzinə), «yazar» 

(«yazıçı» əvəzinə), «iyi» (yaxşı) və s. kimi sözlər Türkiyə 

türkcəsindən götürülmüşdür. Bu sözlərin böyük bir qismində 

struktur əlamətlər Azərbaycan dilinin sözyaratma modelinə 

uyğun olduğundan (kök+şəkilçi), eləcə də türk mənşəli oldu-

ğundan dilimizin lüğət materialı içərisində yad ünsür kimi gö-

rünmür, əksinə Azərbaycan dili belə sözlər üçün doğma mühit 

hesab olunur. «Cavablamaq» sözü «cavab vermək» əvəzində, 

sözə qənaət məqsədi ilə dilimizin şifahi nitq üslubunun məh-

sulu kimi meydana gəlmişdir. Bu strukturda (-la, -lə şəkilçi-

lərinin köməyi ilə) sözyaratma dilimizin məhsuldar modelləri 

sırasında olsa da, (müqayisə et «sayıqlamaq», «sığallamaq», 

«qılıqlamaq», «soraqlamaq» və s) «cavab» sözünün - la şəkil-

çisi ilə düzəldilmiş ifadə tərzi daha çox Türkiyə türkcəsindəki 

«sonuclamaq» sözünün quruluş tərzinə uyğun gəlir. Buradan 

isə belə qənaət hasil olur ki, dilimizin qrammatik quruluşu öz 

ilkin köklərinə möhkəm bağlıdır və hansı dilinsə təsirindən 

asılı olmayaraq, forma ona doğmadırsa, onu öz içərisinə alır və 

onu öz mühitinin məzmun planında sabitləşdirir.  
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Türkiyə türkcəsindən daxil olan, lakin məhdud dairədə, 

bir çox hallarda jarqon məqamında işlədilən «yey», «iyi», «il-

ginc», «olaylar», «bilim adamları», «gələnəklər», «yazarlar», 

«telegörüm», «başkənd», «başqan», «buzdolabı», «yerəyrisi», 

«yerbil», «göybil» və s. kimi sözlər dilimizdə daim işlək olan 

ekvivalentlərini sıxışdırıb çıxarmaq dərəcəsində uğurlu dil 

vahidləri olmadığından təbiidir ki, ümumişləklik qazana bilmə-

yəcək.  

Şübhə yoxdur ki, Azərbaycan ədəbi dili bütün tarixi möv-

cudluğu ərzində nümayiş etdirdiyi leksik-semantik və qramma-

tik norma sabitliyi çərçivəsində bu istiqamətdə də ancaq özünə 

lazım olanı seçib götürəcəkdir.  

2. Sosial-ictimai durumda gedən siyasi və iqtisadi də-

yiĢikliklər nəticəsində istifadədən qalan söz və ifadələr.  

Məlum olduğu kimi dilin ən çox dəyişikliyə məruz qalan 

hissəsi leksik qatdır. Dildə olan lüğət vahidlərini bütövlükdə 

əhatə edən leksik sistem özündə həm fəal, həm də qeyri - fəal 

sözləri mühafizə edib saxlayır. Cəmiyyətin sosial-ictimai, siya-

si və mədəni həyat tərzində gedən hər bir dəyişiklik öz ad gös-

təricilərini, dil işarələrini leksik qata təhvil verir. Bu mənada 

dil sisteminin ən mütəhərrik qatı olmaqla leksik qat cəmiyyət 

həyatının aynasıdır.  

Ötən əsrin 80-90-cı illərindən etibarən Azərbaycan xalqı-

nın ictimai-siyasi və iqtisadi həyatında baş verən əsaslı dəyi-

şikliklər dilimizin lüğət tərkibinə çoxlu miqdarda alınma sözlər 

gətirmişdirsə, eyni proseslə bağlı xeyli miqdarda işlək lüğət va-

hidlərinin passiv fonda keçməsinə səbəb olmuşdur. Daha doğ-

rusu, lüğət vahidlərində arxaikləşmə həm semantik, həm də 

leksik-semantik istiqamətdə baş vermişdir. İkinci istiqamət söz 

və onun daşıyıcısının (ifadə etdiyi əşya və hadisənin) istifadə-

dən qalması nəticəsində meydana çıxdığından bunları tarixizm 

kimi qiymətləndirmək lazım gəlir. Dilimizdə yaxın zamanlarda 

meydana çıxan tarixizmlər sosialist idarə üsulu, ideologiyası və 
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iqtisadi qurumları ilə bağlıdır. Bu mənada, belə sözləri aşağı-

dakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

1. Kollektiv təsərrüfat sahələri ilə bağlı söz və ifadələr: 
kolxoz, sovxoz, kolxoz sədri, briqadir, briqada, şagird istehsa-

lat briqadası, anbardar, ferma, ferma müdiri, kənd soveti, sosi-

alist əməyi qəhrəmanı, Sovet İttifaqı qəhrəmanı, Ümumittifaq 

Kənd Təsərrüfatı Sərgisi, xırman, beşillik plan, raykopittifaq, 

Aqrar sənaye birliyi və s.  

2. Siyasi qurum və idarəetmə ilə bağlı söz və ifadələr: 

raykom, partkom, RİK, komsomol komitəsi, komsorq, pioner, 

komsomol, oktyabryat, leninçilər, xalq nəzarəti komitəsi, NKVD, 

üçüncü şöbə, Şura höküməti (sovet höküməti), Ali Sovet, Ali 

sovetin sessiyası, yerli sovetlər, pioner baş dəstə rəhbəri, pioner 

düşərgəsi, fəhlə - gənclər briqadası, pioner qalstuku və s.  

3. Dövlət emblemlərinin adları: Oraq - çəkic (fəhlə 

kəndli ittifaqı), Sovet İttifaqının himni, Qızıl bayraq və s.  

4.Orden, medal və niĢan adları: Pioner nişanı, komso-

mol nişanı, Qızıl Bayraq ordeni, Lenin ordeni, Qəhrəman ana 

medalı, Əmək İgidliyinə Görə medalı və s.  

Göründüyü kimi, köhnə üsul-idarə sisteminin dağıdılması 

və tarixə kömülməsi ilə bərabər, bu obyektlərin dil ifadəçiləri 

də tarixizmlər sırasına keçmişdir.  

Sosializmdən kapitalizmə dönüş prosesində dilimizdə for-

malaşan elə mürəkkəb idarə adları da vardır ki, ifadə etdikləri 

qurumların keçid mərhələsinə məxsus müvəqqəti mövcudiyyəti 

ərzində işlək olmuş və denotantlarının yoxa çıxması ilə belə 

sözlər də işləklikdən çıxmışdır. Belə ifadələr arasında BKT 

(birgə kəndli təsərrüfatı) abbreviaturasını qeyd etmək olar. 

BKT-lər kolxoz və sovxoz təsərrüfatından xüsusi mülkiyyət-

çiliyə keçiddə aralıq mərhələsinin məhsulu idi.  

Qeyd etməliyik ki, belə abbreviaturaları təşkil edən sözlər 

ayrı-ayrılıqda arxaikləşməsə də, tərkib daxilində ad ifadəçiləri 

olaraq işləkliyini itirmişdir.  
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Tarixizmlər sırasında ötən əsrin 90 -cı illərinə kimi dili-

mizdə işlək olan SSRİ, Sov.İKP, ÜİLKGİ, SİTA, MK RİK, 

BAM, ÜİKTNS kimi abbreviaturaları da qeyd etmək lazımdır.  

Azərbaycan ədəbi dilinin müstəqillik dövründəki inkişaf 

istiqamətlərinin araşdırılmasından belə qənaət hasil olur ki, 

ədəbi dillər öz inkişafının hansı mərhələsində olmasından asılı 

olmayaraq, daim cəmiyyət həyatında baş verən dəyişikliklərin 

təsiri və diktəsi ilə yeniləşir, zənginləşir, hardasa qazanır, nə-

dəsə itirir.  
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LÜĞƏT 

 

    A  

 

Açıqca  

Açıqlama  

Adapter  

Avtoritar  

Akses  

Aksessuar  

Aksioner  

Aksiya  

Alyans  

Altyapısı  

Alternativ  

Ambisiya  

Ambulans  

Analoq  

Animasiya  

Anım  

Anında  

Aranet – şəbəkə  

Aranjeman  

Aşkarlıq  

Aspekt  

Atılqan  

Audi  

Auksion  

Aura  

Auto  

Ayrıntısız 

 

 

    B  

 

Bağlantı  

Bağımsız – müstəqil  

Bakalavr  

Balans  

Banner–çap növü  

Baryer  

Başkənd  

Başqan  

Baxımlı  

Basqı  

Batı  

Bayt  

Bankomat  

Bəkləmə  

Bələdiyyə  

Bəstəçi  

Big-mak  

Bilgi  

Bilgisayar  

Bilim adamları  

Bilməcə  

Birincili yardım  

Birja  

Bit  

Bitik  

Biznesmen  

Biznes  

Blok – burada: bölmə  
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Bloqqer – kompüterdə əmə-

liyyat həyata keçirib pul qa-

zanan  

Blutuz  

Bluz – geyim  

Bölgə  

Boloniya üsulu  

Bomja  

Brend  

Breyrinq  

Bric  

Brifinq  

Broker  

Bukmeker – idman termini  

Bulmaq  

Buton–düymə  

 

       C  

 

Cavablamaq  

Cakuzi–hamamın müasir 

növü  

Cancel–kompüter termini  

Cangüdən  

Carel drav–termin  

Cazmen-musiqiçi  

Cərrahiyyə işlənməsi  

Çat – kompüterdə xaricə 

çıxış  

Çağdaş  

Çağ  

Çipsi  

Çizburqer  

Çözmək  

Çözüm  

 

     D  

 

Debüter  

Debat  

Deklarasiya  

Devalvasiya  

Dekolte  

Depilyator  

Depressiya  

Dərgi  

Dəstək  

Dəstəkləmək  

Dəyər  

Dəyərləndirmə  

Dəyərli  

Diaspor  

Dizayn  

Dizayner  

Diler  

Disk  

Disket  

Diskamfort  

Diskussiya  

Diskriminasiya  

Displey  

Distansiya  

Distubyutor  

Dizayner  

Doğum günü (ifadə yenili-

yi) 

Doğu  

Dönər  
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Dotasiya  

Dubinka  

Duyğusal  

Duracaq  

Durdurmaq  

Durum  

Duyum  

Düzənləmək  

Düzən  

Düzgü  

Dürlü  

DVD  

 

   E  

 

Effekt  

Eksel  

Eks  

Eksklüziv – ilk dəfə  

Ekstrasens  

Eksteryer  

Ekstremal – fövqəladə  

Ekstremist  

Ekvalayzer  

Elitar  

Email  

Endirim  

Epilyator  

Etki  

 

    F  

 

Faks  

Farsaj  

Fayl  

Fermer  

Firma  

Flashkard  

Flppi disk  

Format  

Forfost  

Forum  

Fotoprint  

Fotosmart  

Fotoşop  

 

     G  

 

Genosid  

Gələnəklər  

Gərəkli  

Görücü  

Görük  

Görümlü  

Görüntü  

Göstəri – tamaşa  

Göybil – astronomiya  

Göydələn  

Göz altına alınmaq  

Güvənç  

Gülməcə  

Gündəm  

 

      H  

 

Hard disk  

Helekopter–vertalyot  

Hip-hop–musiqi janrı  
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Hit-parad  

 

       İ  

 

İlgi  

İlginç  

İlgilənmək  

İlgili  

İmic  

İnanc  

İnflyasiya  

İnfrastruktur  

İnsert  

İnsident  

İnstansiya  

İnstayler  

İnteraktiv  

İnternet  

İntervyu  

İnvestisiya  

İonika  

İpoteka  

İrəlili  

İşbaşı  

İşbirliyi 

 

     K  

 

Kabro–telefon qabı  

Kamikadze  

Kapri  

Killer  

Klip  

Koalisiya  

Köçkün  

Kodak  

Kökən  

Kökənli  

Kollec  

Kommersant  

Kommersiya  

Kompromiss  

Konika  

Kontakt  

Kontur   

Kompaq  

Korrupsiya  

Kraker  

Krizis  

Krosnı  

Kurrikvium  

Kursov  

 

    L  

 

Lambrir  

Laminat  

Laminasiya  

Laptop  

Lasina–geyim  

Layihə  

Layner  

Limit  

Litsey  

Lokal  

Loqo  
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   M  

 

Magistr  

Makiyaj  

Makler  

Manipulyator  

Market  

Maus – kompüter termini  

Medium  

Mediya  

Menecer  

Meqabayt – kompüter ter-

mini  

Mer  

Merçaydayzinq – malların 

dükanda düzülüşü  

Meriya  

Mesaj  

Mikroprosessor – kompüter 

termini  

Mikrosoft ofis – kompüter 

termini  

Mikrosoft Prouket – layihə-

nin idarə olunması proqra-

mı  

Mini-market  

Missiya  

Mışka – komputer termini  

Mobil  

Modem  

Modern  

Mojaritar  

Monitor  

Monitorinq  

Monipulyator  

Montaj  

Motel  

Motivasiya  

Motorolla  

Mücahid  

Multimesaj  

Multmedia  

Multikulturalizm  

Müşavir  

 

    N  

 

Nauşnik  

Netvork  

Norgen motors  

Note book  

Nüans  

 

    O  

 

Obayt  

Ofis  

Olaylar  

Ombutsman  

Ortam  

Operativ  

 

     Ö  

 

Öncəəvvəl  

Öncəgörmə  

Öncül  

Öndər  
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Önəmli  

Öpkü  

Örnək  

Ötəsi  

Özəlləşdirmə  

Özəlliklər  

Özəlliklə  

Özgürlük  

 

     P  

 

Parametr  

Parapsixolq  

Parlamentari  

Partnyor  

Parformans  

Perforans  

Petrol  

Peycer  

Piket  

Pitsa  

Planşet  

Pleyboy  

Podium  

Polemika  

Portable  

Portal  

Portfolosi  

Poverpaint–kompüter proq-

ramı  

Prays – qiymət  

Prezentasiya  

Printer  

Prioritet  

Problem  

Prodakşn 

Prodüser  

Proporsional  

Prosessor – kompüter ter-

mini  

Pult Plüralizm  

 

       Q  

 

Qamburqer  

Qapatmaq  

Qapsamaq  

Qarant Qatılmaq  

Qaytarqu–cavab  

Qətliam  

Qiqabayt–kompüter termini 

Qoroskop  

Qurum  

 

 

     R  

 

Radikal 

Ramber – axtarış sistemi   

RAM – daxili yaddaş  

Referendium  

Referent  

Reket  

Rep  

Reper  

Reportaj  

Rəqəmsal  

Respeşn  
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Robot  

Roker  

ROM–xarici yaddaş  

Rotoprint  

Ruhsal  

 

     S  

 

Sağlıq durumu  

Salyari  

Sapıntı  

Saxlanc  

Saybil  

Saylı  

Sayqı  

Sayqılı  

Sayt  

Seçdirmə – kursiv  

Seçim  

Səhmdar  

Səhm  

Sensasiya  

Separatçı  

Səpkili  

Sərgilənmək  

Server – şəbəkə  

Sınır – sərhəd 

Simgə – iş masasında kiçik 

şəkillər  

Simkart  

Sintezator  

Sivil  

Skayner – komputer termini  

SMS  

Söykökli  

Solyarium – gün saunası  

Sonuc  

Sonuclamaq  

Soyad  

Soydaş  

Soyqırım  

Soykök  

Söykənli  

Spase  

Spiker  

Sponsor  

Stereo  

Stilist  

Stimul  

Strategiya  

Stress  

Subsidiya  

Suçlamaq  

Super market – böyük bazar  

Super Suveren – müstəqil  

 

      Ş  

 

Şarm – ecazkarlıq, gözəllik  

Şatl – kosmik gəmi  

Şirkət  

Şopinq  

Şop  

Şortı  

Şou  
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      T  

 

Tamaqaf – qanadlı raket  

Tanıtım  

Tantune  

Telegörüm  

Telekommnikasiya  

Tender  

Terminal  

Tirajlanmaq  

Tişört–geyim  

Toleyrant  

Tonalnı  

Topik-geyim  

Toplantay  

Toplum  

Totalitar  

Transfer  

Transport  

Transmilli  

Tranzit  

Travel  

Treyninq  

Turban  

Turne  

Tutumsal  

 

    U  

 

Uçaq  

Ulaşmaq  

Ulus  

Uluslararası  

Ursal  

    V  

 

Vamlı  

Vay fay VİFİ-sürətli internet  

Veb sayt  

Videokadr  

Video  

Vindovs  

Vinil  

Vip – önəmli, seçilən  

Virtuoz  

Vizacist – makiyaj eləyən 

insan  

Vord  

Vorldtelekom  

Vurğulamaq  

Yalotu  

Yapmaq  

Yarışma  

Yarlıq  

Yaşam tərzi  

Yasaq  

Yatırım  

Yavru  

Yayım  

Yayımlanmaq  

Yenidənqurma  

Yerbaşı  

Yerbil  

Yerəyrisi  

Yevro  

Yevrovijn  

Yoqurt  

Yetərsay  
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Dərs vəsaitində ədəbi dilimizdə bu günə 

qədər sinonimlər kimi təqdim edilən dil 

ekvivalentləri araşdırılıb sistemə salınmış, bu 

vahidlərin sinonim və dubletlərlə fərqli və yaxın tə-

rəfləri izah olunmuşdur.  

Dərs vəsaiti filologiya fakültəsində bakalavr 

və magistr təhsili alan tələbələr üçün nəzərdə 

tutulmuşdur.  
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LĠNQVĠSTĠK EKVĠVALENTLĠK 

 

Ekvivalentlik riyazi terminologiyaya aid olsa 

da, bu sözün daxili məzmunu bir çox cəhətdən 

başqa elm sahələrini də ehtiva edir. Ümumən 

"ekvivalent" dedikdə – eyni qiymətli, eyni mənalı 

əşya, əlamət, keyfiyyət, miqdar
1
, sıra, hal, vəziyyət, 

hərəkət və s. nəzərdə tutulur. Ekvivalentlik tipoloji 

bərabərlik mənasında riyaziyyata, kimyaya, 

fizikaya, o cümlədən dilçiliyə aid edilir.  

Dilçilikdə, yəni linqvistik aspektdə 

ekvivalenlik "başqa bir nitq vahidinin funksiyasını 

yerinə yetirən nitq vahidi"
2
 kimi qəbul edilir.  

"İzahlı dilçilik terminləri lüğətində" 

ekvivalentliyin müxtəlif forma və tipləri təqdim 

edilir: "Mütləq sintaktik ekvivalentlər", "sintaktik 

ekvivalentlər", "sözün ekvivalenti", "Cümlənin 

ekvivalenti" kimi növlərə ayırmaqla ekvivalentliyin 

dil səviyyələrinin ifadə vasitələri təqdim olunur.  

Bu mənada, ekvivalentlik mütləq sintaktik 

ekivalentlər – öz quruluşuna, sintaktik tərkibinə 

görə bir-birinə tam uyğun olan sintaktik vahidlər, 

paralelizm, sintaktik ekvivalentlər – məna və 

                                                 
1
 Советский енсиклопедий словарь. М., 1986, с.154.  

2
 M.Adilov. Z.Verdiyeva, F.Ağayeva. İzahlı dilçilik 

terminləri. "Maarif" nəşr, 1989, səh.94. 
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funksiyaca uyğun gəlib, strukturunda cüzi fərqlər 

olan sintaktik vahidlər; (nə deyirsən, de görüm; - de 

görüm, nə deyirsən; deyirəm, gedək; - gedək, 

deyirəm); sözün ekvivalenti – funksiyaca sözə 

məxsus sintaktik vəzifədə işlənən söz birləşməsi 

nəzərdə tutulur. Adətən sabit birləşmələrin 

əksəriyyətinin bir sözdən ibarət ekvivalenti olur 

(başa düşmək–anlamaq); cümlənin ekvivalenti-söz 

cümlələr, qiymətləndirici cümlələr, vokativlər və s. 

cümlə deyil, cümlənin ekvivalenti hesab olunur» 

kimi izah edilir.  

Müəlliflərin "mütləq sintaktik ekvivalentlər" 

adı altında verilən izahatının da "sintaktik 

uyğunluğun", "paralelizmin" mütləq ekvivalent 

vahidlərlə ifadə olunduğu göstərilir. Burada məna 

uyğunluğu nəzərdə tutulmadığından ekvivalentlərin 

obyekti aydınlaşmır. Struktur uyğunluq sintaktik 

tərkibin təkrarından başqa bir şey olmadığından 

bizcə lüğətdə məsələnin bu istiqamətdə qoyuluşu 

dolaşıqlığa aparıb çıxarır. "Sintaktik ekvi-

valentlər"ə aid edilən nümunələr isə cümlə 

variantlığından başqa bir şey deyildir. Burada 

ancaq baş və budaq cümlələrin yeri dəyişməklə 

eyni fikrin eyni cümlə quruluşunda tabeli mürəkkəb 

cümləyə məxsus tip müxtəlifliyi istiqamətində 

təqdimini görürük.   

Ekvivalentlik isə "başqa bir nitq vahidinin 

funksiyasını yerinə yetirən nitq vahidi" kimi izah 

edilir. Bu meyarla yanaşdıqda nümunələrdə təqdim 
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olunan nitq vahidləri heç də başqa-başqa şeylər 

deyildir. Bunlar olsa-olsa, ancaq bir-birlərinin va-

riantı hesab edilə bilər. Belə məlum olur ki, 

ekvivalentlik daxili məzmunla, məna ilə bağlı bir 

proses və ya predmet göstəricisidir. Bu cəhət 

müəlliflərin təqdim etdiyi "sözün ekvivalentliyi" və 

"cümlənin ekvivalenti" başlıqlarında tam mənası ilə 

reallaşır.  

Linqvistik ekvivalentliyin vahidlərinin daxili 

məzmun, məna qatı ilə bağlılığı bu kateqoriyanı 

sinonimliliyə yaxınlaşdırır. Məlum olduğu kimi, 

sinonimik mənaca mütləq və ya nisbi eyniyyətə 

malik şəkilcə müxtəlif olan dil vahidləri arasında 

müşahidə olunur. Bu mənada mütləq sinonimlərlə 

ekvivalentləri eyni qiymətə malik nitq vahidləri kimi 

qiymətləndirmək olar.  

Tədqiqatçıların bir qismi mütləq sinonimləri 

"sinonimik dubletlər" və ya sadəcə "dubletlər" 

adlandırmaqla sinonimlər sırasına daxil etmirlər. 

Prof. A.Qurbanov "sinonimlər" bəhsində yazır: 

"Dilin lüğət tərkibində mənaca bir-birinin tam 

eynini təşkil edən sözlər də vardır. Məsələn, aktiv 

və fəal sözlərini götürək. Azərbaycan dilində 

bunların nə məna, nə də üslubi cəhətdən fərqi 

yoxdur. Belə sözlər leksik dubletlər adlanır.  

Leksik dubletin birini hər zaman digərinin 

yerində işlətmək olur. Belə halda nə məna, nə də 

üslubi çatışmazlıq yaranır. Məna etibarı ilə leksik 
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dubletlərdən istifadə dildə faydalı deyildir. Çünki 

bunlar nitqi ağırlaşdırır.
1
  

S.Cəfərov da eyni mənaya malik olub şəkilcə 

fərqlənən sözləri sinonimlər sırasına daxil etmir və 

bunları dili yükləyən lazımsız dubletlər hesab edir.
2
 

Lakin hər iki müəllif sinonimlərin 

əmələgəlmə yollarından danışarkən leksik 

dubletləri (biri gəlmə söz, digəri Azərbaycan 

mənşəli söz)
3
 sinonimlər sırasında nümunə 

gətirirlər (ağ–bəyaz, azarlı–naxoş, yeni-təzə və s.).  

H.Həsənov sinonimlərdən danışarkən yazır: 

"Sinonimlər gerçəkliyin eyni əşya, hadisə, əlamət və 

ya hərəkəti ilə bağlı olan leksik, onu müxtəlif 

formalarla adlandıran semasioloji hadisədir".
4
 

Miüəllif məna ümumiliyi və üslubi çalarlığa malik 

olmanı sinonimlərin xüsusiyyətlərinə daxil edir. 

H.Həsənov sinonimləri mənaca yaxın olan sözlər 

adlandırır. Məna eyniliyi məsələsi müəllifin 

sinonimlərə verdiyi tərifdə də öz ifadəsini tapmır.   

Müəllif bu fikirdədir ki, sözlərin sinonim kimi 

işlədilməsinə "ancaq məna eyniliyi" imkan verir 

kimi baxmaq düzgün deyil. Çünki sinonimlər 

"mənaca mütləq və ya nisbi eyniyyət təşkil edən 

                                                 
1
 A.Qurbanov. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild, Bakı, 

2003, səh.340. 
2
 S.Cəfərov. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 1970, səh.29. 

3
 A.Qurbanov. Göstərilən əsəri, səh.341. 

4
 Yenə orada. 
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sözlər" deyildir. Onları formaca müxtəlif, mənaca 

eyni sözlər kimi müəyyənləşdirmək olmaz.  

Sinonimləri mənaca eyni sözlər kimi qəbul 

etmək onları dubletlərlə eyniləşdirmək deməkdir.  

Sinonim sözlər bir cərgədə birləşdirilərkən 

onların bütün məna məzmunları yox, bir əlaməti 

əsas götürülür.
1
 

Göründüyü kimi, H.Həsənov da mənaca eyni 

olan sözləri–dubletləri sinonimlər cərgəsinə daxil 

etmir, lakin müəllif sinonimlərin əməgəlmə 

yollarından danışarkən məhz bu qəbildən olan gen–

enli, dar–ensiz, baĢlıq–sərlövhə, varlı–dövlətli, 

azarlı–naxoĢ və s. kimi dubletləri nümunə gətirir.  

H.Həsənov mütləq sinonimlərdən danışarkən 

yazır: "Sinonimləri mənaca və işlənməsinə görə 

tam uyğun gələn sözlər kimi izah etmək, onları 

eynimənalı sözlərlə, dubletlərlə eyniləşdirmək 

deməkdir.  

Sinonimlərdəki mütləqlik və nisbilik 

anlayışını məntiqi mütləqlik və nisbilik kimi başa 

düşmək olmaz. Dildə sinonimlərin mütləqliyi və ya 

nisbiliyini sözlərin mənaca daimi və ya müvəqqəti 

yaxınlığı kimi başa düşmək lazımdır".
2
 

 H.Həsənov tam və ya nisbi (yaxın) məna 

eyniliyinə malik sözlərdən danışarkən sinonim, 

                                                 
1
 H.Həsənov. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Bakı, 

1988, səh.70. 
2
 H.Həsənov. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Bakı, 

1988, səh.75. 
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variant və dubletlərlə bağlı fikirlərə də münasibət 

bildirir. Müəllifin fikrincə variant eyniköklü 

sözlərin məna eyniliyi ilə bağlıdırsa, dubletlik 

eyniköklü sözlər arsında deyil, müxtəlif köklü 

sözlərdə meydana çıxır. Lakin variantların 

inkişafının müəyyən mərhələsində dubletə 

keçməsinin mümkünlüyünü də qeyd edir. 

Dubletlərin müxtəlif mənşəli eynimənalı sözlərdən 

ibarət olması barəsində müəlliflər arasında demək 

olar ki, fikir ayrılığı yoxdur. Lakin H.Həsənov 

dubletlərin üslubi rolunu inkar etmir.  

Bu isə o deməkdir ki, dubletlər bir leksik-

semantik kateqoriya kimi, dili nəinki ağırlaşdırmır, 

onu təkrardan uzaqlaşdırır, dildə üslubi koloritin bu 

və ya başqa formasını yaradır.  

Lakin dildə formaca müxtəlif, mənaca tam 

eyniyyət təşkil edən vahidlər təkcə alınmalarla 

bağlı olmayıb, dilin daxili imkanları əsasında da 

formalaşa bilir. Belə leksik-qrammatik vahidlər 

semantik cəhətdən tam eyniyyət təşkil etdikləri 

üçün sinonimlərə, mənşəcə alınma olmadığı üçün 

dubletlərə daxil edilmir. Dilin leksik-semantik 

hadisələri sırasında bu problemin geniş 

araşdırmaya ehtiyacı vardır. Elə buna görə də bu 

problemin araşdırılması bu gün üçün dilçiliyin 

aktual problemləri sırasındadır.  

Linqivistik ekvivalentliyi dilin həm leksik və 

həm də qrammatik vahidlərində müşahidə etmək 

mümkündür. 
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I. LEKSĠK EKVĠVALENTLƏR 

 

Leksik ekvivalentlik dildə hazır şəkildə 

mövcud olan leksik vahidlərin məna eyniliyinə 

əsaslanır. Eyni mənalı söz, söz birləşməsi (leksik 

birləşmələr) eyni bir mənanın ifadəsinə xidmət 

etmiş olur. Şəkilcə müxtəlif olan sözlərin və ya söz 

birləşmələrinin eyni mənanı ifadə etməsi müxtəlif 

səbəblərlə bağlıdır. Burada məna komponentlərinin 

ədəbi dil və dialektlərlə bağlılığı (hündür-qəlbi, 

tərs-kür, səksənmək-diksinmək, don-paltar, çörək-

əppək və s.), dildə söz yaradıcılığı (gen-enli, dar-

ensiz, kəndli-kəndçi, tut-yapış və s.), sabit söz 

birləşmələri ilə sözün məna eyniliyi (qulaq asmaq-

dinləmək, başa salmaq-anlatmaq, ürəyini vermək – 

sevmək, bel bağlamaq-inanmaq və s.) kimi 

amillərin mühüm rolu vardır. Bu mənada leksik ek-

vivalentləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

1. Ədəbi dil və dialekt ekvialentliyi.  

2. Söz yaradıcılığı ilə bağlı ekvivalentlik.  

3. Ġdeomatik ifadə və söz ekvivalentliyi.  

 

1. Ədəbi dil və dialekt ekvivalentliyi  

 

Məlumdur ki, ədəbi dilin lüğət tərkibinin 

zənginləşmə mənbələrindən biri dialekt və 

şivələrdir.  
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Azərbaycan ədəbi dilinin müasir vəziyyəti 

göstərir ki, onun həm təşəkkülündə, həm də sonrakı 

inkişafında bütün dialektlər iştirak etmişdir. Məhz 

buna görə də müasir Azərbaycan dilinin lüğət 

tərkibində bu dilin bütün dialektlərindən keçmiş və 

onun üzvi bir hissəsini təşkil edən xeyli söz vardır. 

Dialekt və şivələrdən ədəbi dilə sözlərin daxil 

olması həm bədii əsərlərin, mətbuat, radio və 

televiziya dilinin təsiri ilə, həm də ümumxalq 

danışıq dili vasitəsilə reallaşır. Ədəbi dilə belə söz-

lərin daxil olması zəruriyyətdən doğurduğu kimi 

dialektizm səviyyəsində ədəbi dildə işlənməklə 

ümumişləklik qazanma imkanı ilə də bağlıdır.  

Belə ki, sayrıĢmaq, çalxalamaq, bələmək, 

sürü, naxır, ilxı və s. kimi onlarla, yüzlərlə söz 

ədəbi dildə qarşılığı olmadığı üçün dialektlərdən 

seçilib götürülmüşdür. Lakin dialektlərdən 

götürülüb dildə ümumişləklik hüququ qazanan elə 

sözlər də vardır ki, ədəbi dildə bunların qarşılığı 

olduğundan belə sözlər nitq səviyyəsində leksik 

ekvivalentlər kimi işlənir. Bu cəhətdən aşağıdakı 

cədvələ diqqət yetirmək zəruridir:  

 

Ədəbi dildə  

 

Dialektdə  

 

hündür, uca  

tərs  

məyus  

cəsur  

qəlbi  

kür  

pərt  

igid  
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hamilə  

sərvət  

quyruq  

kəndir  

səksənmək  

həyət qapısı  

peyvənd vurmaq 

lavaş  

çörək  

xiyar  

çirkin  

fürsət  

tribuna  

 

külqabı  

qıfıllamaq  

səbrsiz 

səbr 

iz 

baş  

topal  

ətraf  

xəsis  

tövlə  

mal  

şal  

haşiyəli  

iri  

şiv  

ikicanlı, boğaz  

varidat  

irtmək  

çatı  

diksinmək  

darvaza  

qələm vurmaq  

yuxa  

əppək  

yerpənək  

kifir  

girəvə  

kürsü  

 

kültökən  

kilidləmək 

hövsələsiz  

hövsələ  

ləpir  

kəllə  

çolaq  

yan-yörə  

simic  

pəyə  

davar  

örpək  

yelənli  

yekə  

zoğ  
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dəstək  

nişan üzüyü  

nişanlı  

cücərmək  

 

əlcək  

barmaqça  

adaxlı  

dişərmək  

 

 

 

Ədəbi dil-dialekt vahidlərinin ekvivalentliyi 

nitq prosesində təzahür edən leksik-semantik hadisə 

olub, davam edən, arasıkəsilməz bir prosesdir. Bu 

prosesdə ekvivalentliyin komponentləri arasında 

gedən mübarizə dialekt sözünü mütləq mənada aktiv 

mövqeyə keçirməklə öz komponentini dilin passiv 

fonduna keçirə də bilər. Ümumiyyətlə dialekt 

sözlərinin ədəbi dil səviyyəsində təzahürü ədəbi 

dilin seçmə və əvəzetmə əməliyyatının nəticəsi olub, 

dildə demokratik hadisə hesab edilməlidir.  

Ədəbi dil – dialekt vahidlərinin ekvivalentliyi 

üslubi imkanlardan  məhrum deyildir.  Məlum  

olduğu kimi dil  vahidləri 

 

nin üslubi imkanları daha çox bədii nitqdə öz 

həqiqi qiymətini alır. Bu mənada ədəbi dilin bədii 

üslubunda belə vahidlər surətin məhəlli 

mənsubiyyətini fərdiləşdirmək məqsədilə işlədilir. 

Nümunələrə diqqət yetirək:  

Ağabəyim ağa:  

– Kiri, -dedi, -vəfasızsan. 

(Y.V.Çəmənzəminli. "Qan içində").  
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Məmməd bəy Səfərin saralmış üzünə diqqətlə 

baxıb:  

– Mən səni ciyərli bilirdim, -dedi. (Yenə 

orada).  

Birinci nümuınədə "kiri" sözü "sus" sözünün 

ekvivalenti kimi işlədilmişdir. Bu söz Qarabağ 

şivələrinə aid olub, şuşalı xan qızının dilində 

verilmişdir. "Kiri" sözü özünün yerli koloriti və 

ərkyanalığı ilə "sus" sözündən daha məqsədyönlü 

olduğu üçün yazıçı Qarabağ xanının ərkəsöyün 

qızının nitqində məhz bu sözü işlətməyə üstünlük 

vermişdir.  

İkinci nümunədə – şuşalı Məmməd bəyin 

dilində işlədilən "ciyərli" sözü metaforik məqamda 

ədəbi dildə işlədilən "cəsur", "qorxmaz", "qoçaq" 

sözlərinin ekvivalentidir. Bu mənada "ürəkli" sözü 

daha işləkdir. Lakin canlı danışıq dilində "ciyərli" 

sözünün "ağciyər" antonimi də çox işləkdir. 

"Ağciyər" həm bədii üslubda, həm də ümumişlək 

sözlər sırasında fəal mövqedədir. Məmməd bəy 

özünün silah yoldaşı Səfərin qəlbinə toxunmamaq 

üçün ona "ağciyər" yox, "ciyərli" sözü ilə tənə 

vurur. Lakin bu cümlənin (Mən səni ciyərli 

bilirdim) arxasında "Demə sən ağciyərsənmiş" fikri 

gizlənir ki, bunu Məmməd bəy deməsə də, Səfər 

anlayır. Məmməd bəy "ciyərli" sözü əvəzinə onun 

ekvivalenti olan, “cəsur” sözünü işlətsəydi, 

deyilməmiş, lakin sətiraltı sezilən fikir Səfərə 
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"Demə sən qorxaqsanmış" kimi çatacaqdı. Bu isə 

Səfər kimi bir igid üçün təhqiramiz bir ifadə olardı.  

Göründüyü kimi, sözlərin ekvivalentliyi ilə 

bağlı üslubi məqam onların antonimləri ilə 

müqayisədə öz dəqiq qiymətini tapır. Müqayisə 

üçün: ciyərli-ağciyər, cəsur-qorxaq.  

Bu cərgədə "cəsur" və "ciyərli" sözləri 

ekvivalent olduğu halda, "ağciyər" və "qorxaq" 

sözlərində məna eynilyi yox, məna yaxınlığı vardır. 

Ona görə də bu sözlər (ağciyər – qorxaq) sinonim 

hesab olunmalıdır.  

Leksik ekvivalentliyin dialekt mövqeyi ilə 

bağlı üslubi rolu ədəbi dilə məxsus "fürsət" ilə 

dialekt sözü olan "girəvə" sözünün işəldilməsində 

də müşahidə olunur. Aşağıdakı nümunəyə diqqət 

yetirək: "İndi İbrahim xanın əlinə girəvə düşmüş-

dü" (Y.V.Çəmənzəminli. "Qan içində" romanı).  

Nümunə gətirdiyimiz cümlə "Qan içində" 

romanındandır. Romanda Azərbaycan xanlıqlar 

dövrünün siyasi hadisələrində mühüm rol oynamış 

iki məşhur sima – Fətəli xan və İbrahim xan 

arasında hakimiyyət uğrunda çəkişmə getdiyi 

göstərilir. Daha doğrusu, Fətəli xan Azərbaycan 

torpaqlarını birləşdirib, öz hakimiyyətinə tabe 

etmək isətsə də, İbrahim xan Qarabağ xanlığının 

müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparır. Bu iki xan 

kiçik bir fürsəti belə əldən vermədən bir-birindən 

intiqam almağa çalışır. Belə bir imkan İbrahim 

xanın əlinə düşdükdə o, Fətəli xanın "Qəmər" və 



 

 
300 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
"Şahbaz" adlı atlarını oğurlatmağı qərara alır. 

Əsərdə İbrahim xanın intiqam almaq üçün yollar 

araması, tədbir tökməsi və s. müəllifin dili ilə 

təhkiyə olunur. Lakin bu təhkiyənin məhz İbrahim 

xanın daxili düşüncələri olduğu aşağıdakı cümlədə 

işlədilən "girəvə" sözündən başa düşülür: "İndi 

İbrahim xanın əlinə girəvə düşmüşdü."  

Müəllif tərəfindən işlədilən bir cümlədə 

"fürsət" sözünün məhəlli lüğət vahidi olan "girəvə" 

ilə əvəzlənməsi məsələnin yuxarıda qeyd etdiyimiz 

kimi, yəni daha qabarıq nəzərə çarpdırılmalı olan 

anlayışın obrazın mənsub olduğu şivə sözü ilə 

əvəzlənməsi kimi anlaşılmasna səbəb olmuşdur.  

Beləliklə, məlum olur ki, leksik ekvivalentlər 

dubletlərdə qeyd olunduğu kimi "dili 

ağırlaşdırmağa" xidmət etmir. Bu leksik-semantik 

kateqoriya üslubi imkanlardan da məhrum deyildir.  

Leksik ekvivalentlər nitqi təkrarlardan azad 

etdiyi kimi, bədii üslubdakı roluna görə də 

əhəmiyyətli bir semantik kateqoriyadır.  

Leksik ekvivalentlər ədəbi dilin seçmə və 

əvəzetmə əməliyyatında prosesin gedişatını 

tənzimləyən semantik hadisədir.  
 

2. Söz yaradıcılığı ilə bağlı ekvivalentlik 
 

Leksik ekvivalentlik bir qism sözlərdə 

morfemlərin köməyi ilə formalaşır. Daha doğrusu, 

köklərə əlavə olunan leksik şəkilçilər yeni söz 

yaratmaqla bərabər, həm də başqa lüğət vahidi ilə 
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məna eyniliyi qazanır. Məsələn "gen" sözü əşyanın 

eninə sahəsini ifadə edir. "En" sözünə əlavə olunan 

–li şəkilçisi "enli" sözünü yaradır ki, bu da "gen" 

sözünə ekvivalent məna daşıyır. Məsələn; 

əynindəki gen tumanın enli balaqları yer 

sürürdü.  

Bu cümlədə gen və enli sözləri ekvivalent 

olub, üslubi məqamı baxımından cümlədə eyni 

sözün təkrarının qarşısını almışdır.  

Belə mülahizə yürütmək olar ki, «enli» sözü 

«gen» kökünə əlavə olunan –li sözdüzəldici 

morfemi ilə ilk vaxtlar «genli» işləndikcə sözün 

əvvəlindəki «g» səsi düşmüş və söz «enli» forması 

almışdır. 

Lakin "gen" sözündən – iĢ şəkilçisi vasitəsilə 

formalaşan "geniş" sözü "enli" və "gen" sözünə 

ekvivalent ola bilmir. Çünki bu lüğət vahidinin 

məzmun planında sahənin eni ilə bərabər uzunluq 

ölçüsü də ifadə olunur. Buna görə də bəzən en öl-

çüsünü daha da artırmaq üçün "gen-geniş" ifadəsi 

işlədilir.  

Söz yaradıcılığı ilə bağlı ekvivalentlik 

qrammatik sinonimliyə yaxındır. Belə ki, 

ekvivalentliyin bu növü daha çox sinonim 

Ģəkilçilərlə formalaĢır.  

Bir çox tədqiqatçılar tərəfindən sinonim 

şəkilçi qəbul edilən – çi və –li sözdüzəldici 

şəkilçiləri dörd variantlı olsa da, bir fonetik 
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tərkibdə və cəmi bircə sözdə məna eyniliyi yarada 

bilir:"kəndli" və "kəndçi" kimi.  

Bu formalaşmada heç bir məna çaları 

olmadığı kimi üslubi rolu da zəifdir. Qeyd 

etməliyik ki, ədəbi dildə bu söz "kəndli" kimi 

işlədilir.  

Qeyd etdiyimiz bu qısa izahatdan aydın olur 

ki, söz yaradıcılığı ilə bağlı formalaşan 

ekvivalentlik şəkli əlamətinə görə iki cür olur:  

1. Komponentlərindən biri sadə, digəri 

düzəltmə (törəmə) sözlərdən ibarət leksik 

ekvivalentlər.  

2. Hər iki komponenti düzəltmə sözlərdən 

ibarət leksik ekvivalentlər.  

Birinci qrupdan olan lüğət vahidlərinin 

miqdarı çox azdır. Belə sözlərdə müşahidə olunan 

maraqlı cəhətlərdən biri söz köklərinin daxili 

məzmunundakı əks mənalılıqla bağlıdır. Məsələn, 

"dar" sözünün antonimi olan "enli" sözü "en" 

kökünə – li (əşyada müəyyən əlamətin olduğunu 

ifadə edən şəkilçi) əlavə etməklə düzəldilmişdir. 

Bu sözdən (enli) –li şəkilçisini götürüb –siz 

şəkilçisini (əşyada müəyyən əlamətin yoxluğunu 

ifadə edən şəkilçi) ona əlavə etdikdə mənaca "dar" 

sözünə ekvivalent olan "ensiz" sözü yaranacaqdır 

Burada "dar" sözünün semantikası ilə ekvivalentlik 

–siz şəkilçisinin ona əks mənnada işlənən "en (li)" 

kökünə əlavəsi ilə yaranır. Eləcə də "şit" sözündə 

"duz" un yoxluğu barəsindəki informasiya bu sözə 
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–suz şəkilçisinin əlavəsi ilə "duzsuz" sözü ilə "şit" 

arasında məna eyniliyi yaradır. Və ya əksinə "şor" 

sözü "duz" sözünə –lu şəkilçisinin əlavəsi ilə 

yarnan "duzlu" sözünə ekvivalent olur.  

Bu ekvivalent cərgədə "şit" və "şor" sözləri 

bir-biri ilə antonim olsa da, "duzlu" və "duzsuz" 

sözləri eyni kökdən olduğu üçün antonim sayılmır.  

İkinci qrup ekvivalentlərə də dilimizdə az 

təsadüf olunur.  

Belə sözlərdə maraqlı cəhət odur ki, bunlar ya 

eyni köklü olub, morfemlər vasitəsilə ekvivalentlik 

kəsb edir, ya da eyni morfemli olub, köklərdə yaxın 

mənalılıq özünü göstərir. Məsələn, "kəndli" və 

"kəndçi" sözlərində kök eyniliyi, "aylıq-donluq", 

"aşxana-yeməkxana" sözlərində morfem eyniliyi 

müşahidə olunur. Bu lüğət vahidlərindən "ay" və 

"don" sözlərində yaxınlıq müşahidə olunmursa, 

"aş" və "yemək" sözlərində yaxın mənalılıq aydın 

şəkildə özünü göstərir.  

Bu sırada elə ekvivalentlər də vardır ki, 

komponentlərinin birində kök və şəkilçinin 

birləşməsi nəticəsində tarixən düzəltmə olsa da, 

müasir dilimiz üçün sadə sözlər cərgəsindədir. Mə-

sələn, "kiçik" və "doğru" sözləri tarixən törəmə 

sözlərdən olmuşdur. Bu sözlərə ekvivalent olan 

"balaca" və "düzgün" sözləri isə düzəltmə (törəmə) 

sözlər sırasındadır.  



 

 
304 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
Beləliklə, "doğru-düzgün" və "kiçik-balaca" 

ekvivalentlərini hər iki tərəfi düzəltmə sözlərdən 

ibarət vahidlər hesab etmək olar.  

Bu cəhət eyni şəkilçili leksik dubletlərdə də 

müşahidə olunur. Məsələn, çirkli-kirli.
1
 

 

3. Ġdiomatik ifadə və söz ekvivalentliyi 
 

İdiomatik ifadələr frazeoloji birləşmələrin bir 

növü olub, özünün yüksək dərəcədə məcaziləşmə 

imkanları, komponentlərin bir-birinə bağlılıq 

dərəcəsi və s. ilə fərqlənir. İdiomların bir 

xüsusiyyəti də onların mənaca ayrı-ayrı lüğət 

vahidlərinə sinonim və ya ekvivalent olmasından 

ibarətdir. Məsələn, qovuĢma idiomlardan olan 

"qulaq asmaq" - "dinləmək" sözünə, "yola düş-

mək"- "getmək" sözünə, "başa düşmək" –

"anlamaq" sözünə və s. ekvivalentdir.  

Frazeologizmlər hər bir dilin plastikasını, 

şəhdini-şirəsini artırdığı, özünün məcazi mənalılığı 

ilə dili bəzəyib-düzədiyi üçün dildə belə ifadələrin 

qarşılığı, ekvivalenti olduğu halda, işlədilməsi dilin 

lüğət tərkibi zənginliyinin göstəricilərindəndir.  

Dilimizdə ayrı-ayrı sözlərə ekvivalent olan 

frazeoloji birləşmələr çoxdur. Belə birləşmələr həm 

müxtəlif qrammatik qruplara aid olması ilə, həm də 

                                                 
1
 Qeyd: «kiçik» sözünün fars dilində işlənən «kucek» sözü ilə 

şəkil və məna oxşarlığı bu mülahizəyə əlavələr etməyə də 

əsas verir. 
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əmələgəlmə üsulları, tərəflərin ifadə vasitəsi ilə 

maraqlı xüsusiyyətlərə malikdir.  

Bütün bunların ətraflı təhlili və şərhi üçün hər 

şeydən əvvəl linqvistik ekvivalentliyin bu ifadə 

tərzini əks etdirən nümunələrin sözlə məna 

eyniliyini ifadə edən cədvələ diqqət yetirək.  

 

Frazeologizmlər Sözlər  

 

qulaq asmaq  

başa düşmək  

yola düşmək  

əldən düşmək  

gözdən itmək  

ürəyi düşmək  

alt-üst etmək  

bel bağlamaq  

əlbəyaxa olmaq  

dabanına düşmək  

qırdı-qaçdı  

itdən alıb-itdən vermək 

gözdə-qulaqda olmaq  

ayağını kəsmək  

əliəyri  

kəlləsini yerə atmaq  

canını tapşırmaq  

ağzını yığışdırmaq  

ağzıboş, ağzıyırtıq  

it döymək  

arası dəymək  

ağlına batmaq  

dinləmək  

anlamaq  

getmək  

yorulmaq  

uzaqlaşmaq  

qorxmaq  

dağıtmaq  

inanmaq  

dalaşmaq  

izləmək  

etibarsız  

danlamaq  

gözləmək  

gedib-gəlməmək  

oğru  

yatmaq  

ölmək  

susdurmaq  

sirsaxlamağı bacarmayan -xəbərçi  

bekarçılıq  

küsüşmək  

dərk etmək  
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ürəyindən keçmək  

başdan çıxarmaq  

gözdən pərdə asmaq  

başından çıxarmaq  

dəvəsi ölmüş ərəb  

gəmiləri batmaq  

ürəyini boşaltmaq  

baş ağrıtmaq  

gözünün kökü saralmaq  

külünü göyə sovurmaq  

nitqi tutulmaq 

ürəyi açılmaq  

dodağını sallamaq  

dil-dodağını çeynəmək 

 gözləri kəlləsinə çıxmaq 

dodaq büzmək  

əl açmaq  

gözü əlində olmaq  

əl tutmaq  

ürək qızdırmaq  

qan uddurmaq  

əl qaldırmaq  

qulaqardına vurmaq  

aşığı alçı durmaq  

əliaşağı olmaq  

qanadı altına almaq  

ulduzu batmaq  

əti ürpəşmək  

tükləri biz-biz olmaq  

sifətdən çıxmaq  

göz ağartmaq  

xatırlamaq  

tovlamaq  

aldatmaq  

unutmaq  

ümidsiz, kimsəsiz  

kədərli olmaq  

çox danışmaq  

yormaq  

darıxmaq  

məhv etmək 

danışa bilməmək  

sevinmək  

küsmək  

hirslənmək  

qəzəblənmək  

bəyənməmək  

dilənmək  

ummaq  

kömək etmək  

inanmaq  

zülm etmək  

döymək  

səhlənkarlıq etmək  

qazanmaq  

kasıblaşmaq  

himayədarlıq etmək  

uğursuzluq  

iyrənmək  

qorxmaq  

arıqlamaq  

qorxutmaq  
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Gətirilən nümunələr, şübhəsiz ki, sözə 

ekvivalent sabit birləşmələrin hamısı deyildir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, belə lüğəvi vahidlər 

heç də əlavə məna çalarından məhrum deyildir. 

Lakin birbaşa sözə ekvivalentlik bu birləşmələri 

digər frazeoloci birləşmələrdən fərqləndirir. 

Məsələn, ələ vermək, gözə gəlmək, gözə aparmaq, 

qan tutmaq, bəxti kəsmək, qana düşmək, qanına 

susamaq, əllərdə qalmaq və s. kimi idiomların 

ekvivalentləri demək olar ki, yox dərəcəsindədir. 

Belə vahidlər nitqdə əvəzetmə imkanlarından 

məhrum olsa da, fikrin emosional ifadəsi, 

ekspressiv münasibət yaratma imkanları ilə xüsusi 

üslubi rola malikdirlər.  

Sözə ekvivalent idiomların qrammatik 

qruplarını aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar:  

1. Ġsmi frazeoloji birləşmələr.  

Bunlar nominativ səviyyədə ad bildirən 

sözlərə ekvivalent sabit birləşmələrdir: 

Qulaqburması, göyəsgi, nahaqqan, qara xəbər, ağ 

gün, qara gün, səbr kasası, başmaq seyri və s.  

Qeyd etməliyik ki, bu vahidlərin bir qismi 

frazeoloci birləşmə daxilində leksik ibarələr 

adlanır. İsmi frazeoloci birləşmələr birinci və ikinci 

növ təyini söz birləşməsi formulunda dü-

zəldilmişdir:  

1. Qulaqburması (cəza), gözağartması 

(xəbərdarlıq), səbr kasası (hövsələ), başmaq seyri 
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(gəzinti) və s. ikinci növ təyini söz birləşməsi 

modelində foralaşmışdır. Bu modelin birinci tərəfi 

– isim, ikinci tərəfi isə feli isim (burması, 

ağartması) və isimlərlə (kasası, seyri) ifadə 

olunmuşdur.  

2. Leksik ibarə kimi qiymətləndirilən göy əski 

(talisman), qara xəbər (ölüm xəbəri), ağ gün 

(xoşbəxtlik), qara gün (bədbəxtlik), nahaq qan (qətl 

hadisəsi) ifadələrin birinci tərəfi sifət, ikinci tərəfi 

isimlərdən ibarət birinci növ təyini söz birləş-

məliridir.  

Nominativ mənalı sözlərə ekvivalent olan 

ismi frazeoloci birləşmələr bədii üslubda xüsusi 

estetik funksiya daşıyan semantik vasitələrdəndir. 

Belə ki, bədii əsərlərin dilində xarakterlərin 

fərdiləşdirilməsi, hadisələrin mövzu ilə bağlı tarixi 

zaman və məkan çərçivəsində təqdimi, əsərin 

dilində ekspressiv-emosional münasibətlərin ifadəsi 

məqamlarında belə vahidlərdən geniş istifadə 

edilməkdədir.  

2. Feli frazeoloji birləşmələr.  

Sözə ekvivalent frazeoloji birləşmələr 

sırasında feili frazeoloji vahidlər üstünlük təşkil 

edir.  

Feili frazeoloji birləşmələr ümumxalq dili 

frazeologiyasının kolorit və üslubi çalarlıq 

baxımından çox zəngin sahələrindən biridir. Buna 

görə də istər canlı danışıq dilində və istərsə də bədii 
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əsərlərin dilində bu vahidlərin işlədilməsində məh-

dudiyyət yoxdur.  

Feili frazeoloji birləşmələr ekvivalent 

olduqları feillər kimi, hal, hərəkət, vəziyyət, nitq və 

s. bildirdikləri üçün onlardakı ən incə çalarlıqlar 

belə bədiilik imkanına malikdr. Buna görə də 

müəlliflər çox vaxt obrazların psixoloji 

vəziyyətində, ictimai mühitə münasibətində baş 

verən dəyişiklikləri feli frazeoloji vahidlər 

vasitəsilə təbii və canlı verə bilir.  

Sözə ekvivalent feli frazeoloji birləşmələr 

zəngin leksik-qrammatik və üslubi-semantik 

xüsusiyyətlərə malikdir. Bu mənada belə 

birləşmələrin əmələgəlmə yollarını izləmək maraq-

lıdır. Bu xüsusiyyətlər aşağıdakı kimidir:  

1. Birinci komponenti mənsubiyyət və ya 

ismin təsirlik hal şəkilçisi, ikinci tərəfi fellə düzələn 

"isim+fel" quruluşlu iki sözdən ibarət frazeoloji 

birləşməər. Məsələn, ürəyi düşmək (qorxmaq), 

arası dəymək (küsüşmək), canını tapşırmaq (öl-

mək), ağzını yığışdırmaq (dalaşmamaq), ulduzu 

batmaq (uğursuzluq), əti ürpəşmək (sarsılmaq) və 

s.  

Belə birləşmələrin bir qismi birinci tərəfi həm 

mənsubiyyət şəkilçisi, həm də təsirlik hal şəkilçisi 

qəbul etməklə düzəldilir. Nümunə üçün: ürəyini 

boşaltmaq (sirri açmaq), əlini üzmək (heç nə 

unmamaq).  
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2. Birinci tərəfi yönlük halda işlənən isimlə 

formalaşan feili frazeoloji birləşmələr: ağlına 

batmaq (anlamaq), yola düşmək (getmək), fikrinə 

gəlmək (hiss etmək), qulaqardına vurmaq (la-

qeyidlik etmək), qanına bələmək (yaralamaq), 

dabanına düşmək (izləmək), dabanına tüpürmək 

(qaçıb uzaqlaşmaq) və s.  

3. Birinci tərəfi çıxışlıq hallı feli frazeoloji 

birləşmələr. Belə birləşmələr sırasında iki, üç və 

bəzən daha çox sözdən ibarət frazeoloci vahidlər 

vardır. Nümunə üçün: əldən düşmək (yorulmaq), 

gözdən itmək (uzaqlaşmaq), başından eləmək (qov-

maq), ürəyindən keçmək (duymaq), bir qulağından 

alıb, o biri qulağından salmaq (etinasızlıq etmək), 

başdan çıxarmaq (inandırmaq), başından çıxarmaq 

(unutmaq) və s. Birləşmələrin bu tipində də birinci 

tərəf mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənə bilir.  

4. Birinci tərəfi qeyri-müəyyən təsirlik hallı 

feli frazeoloji birləşmələr.  

Sözə ekvivalent olan feli frazeoloji 

birləşmələr sırasında birləşmənin bu strukturda 

formalaşmasına az rast gəlirik, it döymək 

(bekarçılıq), baş ağrıtmaq (deyinti), əl açmaq 

(istəmək, dilənmək), göz qoymaq (izləmək), dil 

yetirmək (təhrik etmək) və s.  

5. Birinci tərəfi yerlik hallı feli frazoloci 

birləşmələr.  

Sözə ekvivalent feli frazoloji birləşmələrin bu 

strukturu da azlıq təşkil edir: gözdə-qulaqda olmaq 
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(gözləmək), əli boşda qalmaq (müflis olmaq), əldə-

ayaqda getmək (əsirlik) və s.  

Sözə ekvivalent frazeoloji birləşmələrin bir 

qismi zərflərə və sifətlərə müvafiq gəlir. Belə 

birləşmələr bədii dildə əşyanı və hərəkəti 

əlamətləndirən sözlərə ekvivalent olaraq işlədilir.  

Məsələn, qırdı-qaçdı (adam), dəvəsi ölmüş 

(ərəb), ağzıyırtıq (adam), əliəyri (adam), ağzıboş 

(adam), ağzıbaşına (danışmaq) və s. Bu 

birləşmələrin sözə ekvivalentliyi aşağıdakı kimidir: 

qırdı-qaçdı -etibarsız, dəvəsi ölmüş- uğursuz, 

ağzıyırtıq -xəbərçi, əliəyri -oğru, ağzıboş -xəbərçi, 

ağzıbaşına -tərbiyəsiz və s.  

Sözlərə ekvivalent feli frazeoloji 

birləşmələrin bədiilik imkanları daha çox onların 

ekvivalent olduqları sözlərin əvəzinə işlədilməsi ilə 

bağlıdır. Belə ifadələr dövrün, zamanın izlərini 

saxlamaqla, mənsub olduqları xalqın milli ruhunu 

qoruyub əks etdirmə imkanına malikdir. Buna görə 

də yazıçılar frazeoloji vahidlərin bu imkanlarından 

bəhrələnməyə üstünlük verirlər. Nümunələrə 

müraciət edək:  

«-Özüm gedəcəyəm, -dedi, -onun atasını 

qəbirdən çıxartdırram, məni tanıyır; -Mən 

Naxçıvana gedirəm, Kəlbəli qudurub, məni 

tanımaq istəmir, onun burnunu ovmaq lazımdır; 

İbrahim xan bunu şərəfinə sığışdıra bilməyib 

Kəlbəliyə cəza verməyə tələsirdi. 

(Y.V.Çəmənzəminli. "Qan içində")  
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Bu misalların ikisi (birinci və ikinci) eyni 

mənanı daha kəskin və daha emosional tərzdə 

ifadəsi ilə seçilib, İbrahim xanın nitqi kimi 

verilmişdir. Üçüncü cümlədəki (cəza vermək) 

nümunə müəllif dilində işlədilmişdir. "Atasını 

qəbirdən çıxartmaq" və "burnunu ovmaq" ayrı-

ayrılıqda "cəza vermək" mürəkkəb felinə 

ekvivalent olmaqla, həm də bu cəzanın tərzini, də-

rəcəsini, səviyyəsini ifadə edir. Bu cəhətdən 

"atasını qəbirdən çıxarmaq" və "burnunu ovmaq" 

frazeoloci birləşmələri öz aralarında sinonim 

münasibətdədir. Lakin ayrı-ayrılıqda hər iki 

frazeoloci birləşmə "cəza vermək" felinə 

ekvivalentdir.  

Yazıçı öz mükaliməsində bu mənanı neytral 

mövqedən təqdim edirsə, İbrahim xan obrazının 

dilində emosional mövqedən, ekspressiv vahid kimi 

işlədir. Peşəkar və istedadlı qələm sahibləri dil 

vahidlərinin məzmun planındakı belə incə çalar-

lıqlardan uğurla istifadə etmiş və 

Y.V.Çəmənzəminli də belə istedadlı 

sənətkarlarımızdan idi.  

Öz aralarında sinonim olan sözə ekvivalent 

frazeoloji vahidlər mənanı emosional boyalarla əks 

etdirdiyindən işlənmə dairəsi və üslubi rəngi etibarı 

ilə də bir-brindən fərqlənir. Məsələn: Şahnisə 

xanım: «-Axı ürəyim qızmır, -dedi, - uzaq yer, yad 

ölkə…» Yaxud: «-Onun ipinin üstünə odun 

yığmaq olmaz, -dedi».  
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Bu cümlələrdə "ürəyim qızmır", "ipinin 

üstünə odun yığmaq olmaz" frazeoloji vahidləri bir 

ümumi məna (inanmamaq) ətrafında öz aralarında 

sinonim olsa da, ayrı-ayrılıqda "inanmamaq", 

"etibar etməmək" anlayışlarına ekvivalentdir.  

Beləliklə, məlum olur ki, leksik ekvivalentlər 

dubletlərdə qeyd olunduğu kimi, "dili yükləmir". 

Bu leksik-semnatik kateqoriya öz üslubi imkanları 

ilə və bədii dildə əvəzetmə mövqeləri ilə son dərəcə 

zəngin məna və məzmun çalarlarına malik olub, 

nitqin xəlqiliyinə xidmət edən linqvistik 

vahidlərdəndir.  

Leksik ekvivalentlər nitqdə təkrarların 

qarşısını alır.  

Leksik ekvivalentlər ədəbi dilin seçvə və 

əvəzetmə əməliyyatında prosesin gedişatını 

tənzimləyən semantik hadisədir.  

 

QRAMMATĠK EKVĠVALENTLƏR 

 

Qrammatik ekvivalentlik daha çox cümlə 

formulasında üzə çıxır. Dilçilik ədəbiyyatında çox 

vaxt sintaktik sinonimlik kimi təqdim edilən tabeli 

mürəkkəb cümlə ilə feli tərkibli sadə cümlə 

arasında ekvivalentlik nəzərə alınmamışdır. 

Halbuki bu iki sintaktik konstruksiya struktur 

cəhətdən fərqlənsələr də, məna baxımından eyni 

semantik yükə malik olur. Cümlədə təqdim olunan 

məlumatın sadə və ya mürəkkəb cümlə şəklində 
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ifadə olunması strukturun müxtəlifliyini təmin 

edirsə, hər iki quruluşda eyni mənanın ifadəsi, 

məzmun eyniliyi ekvivalentliyin qrammatik əsasda 

formalaşmasını göstərir. Sintaktik sinonimliyin 

qrammatik ekvivalentlikdən fərqi "üslubi 

çalarlarına görə bir-birindən fərqlənmə" və ümumi 

məna faktoru ətrafında birləşmə ilə bağlıdlır. Daha 

doğrusu, ekvivalent tərəflərin semantik sturkturu 

üslubi çalarlıqdan məhrum olur.  

İ.İ.Rezvin "müxtəlif forma və 

konstruksiyaların eyni deyil, yaxın qrammatik 

mənada işlədilməsini" qrammatik sinonim hesab 

edir.
1
 Dilçilikdə sinonimliyin mütləq eynimənalı-

lıqmı, yoxsa "yaxın" mənalılıqmı ifadə etməsi ilə 

bağlı mübahisələr davam etməkdədir. Bu ondan 

irəli gəlir ki, mütləq məna eyniliyinə malik 

qrammatik quruluşun ekvivalentliyi diqqətdən 

kənarda qalmışdır. Buna görə də leksik 

sinonimlərdən danışılarkən mütləq məna eyniliyi 

qəbul edilmədiyi halda, qrammatik sinonimliyə 

mütləq və ya yaxın mənalılıq meyarı ilə yanaşılır. 

Eyni kateqoriyaya belə ikili münasibət isə, 

ümumiyyətlə, sinonimliyin mahiyyətinin nəticəsidir 

ki, "Bu təzə evin Nərgizgilin olması onun heç 

ağlına gəlməzdi" cümləsi ilə "Onun heç ağlına 

gəlməzdi ki, bu təzə ev Nərgizgilindir" cümləsinin 

                                                 
1
 İ.İ.Rezvin. K voprosam o qrammatiçeskoy sinonimike. 

"İnostrannıy yazık v şkole", 1962, №1. 
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məzmun eyniliyi bu cümlələrin tərkibində işlənmiş 

"Bu təzə evin Nərgizgilin olması" feili tərkibi ilə 

"bu təzə ev Nərgizgilindir" budaq cümləsini 

qrammatik sinonim kimi götürməyə əsas verir
1
 

qənaətinə gəlinmişdir.  

Halbuki məna eyniliyi bu sintaktik 

strukturları ekvivalentlik kimi qiymətləndirməyə 

daha çox əsas verir.  

Tədqiqatçılar sintaktik ekvivalentlikdən 

danışarkən onun iki qrammatik strukturda təzahür 

etdiyini göstərirlər.  

1. Sadə cümlə ekvivalentliyi.  

2. Sadə cümlə ilə mürəkkəb cümlə 

ekvivalentliyi.  

 

1. Sadə cümlə ekvivalentliyi  

Sadə cümlə ekvivalentliyi qrammatik quruluş 

etibarı ilə sadə strukturlu cümlələrə aiddir. Məlum 

olduğu kimi, sadə cümlə "Üzvlənən sadə cümlələr" 

və "Üzvlənməyən sadə  cümlələr" olmaqla iki yerə 

bölünür. "Üzvlənməyən sadə cümlələrə" dilçilik 

ədəbiyyatında "Söz-cümlələr" də deyilir. Söz-

cümlə qrammatik cəhətdən cümlə üzvlərinə ayrıla 

bilməyən, lakin semantik baxımdan hər hansı bir 

cümləyə ekvivalent ola bilən cümlələrə deyilir.  

                                                 
1
 N.Abdullayeva. Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi üzrə 

xüsusi seminar materialları. B., 1975, s.9. 
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Z.Budaqova"Söz-cümlə"ni təktərkibli cümlə

1
  

növlərindən hesab edir. Halbuki Söz-cümlə heç bir 

cümlə üzvünə ekvivalent ola bilmir. Təktərkibli 

cümlələr isə baş üzvlərdən (mübtəda və xəbər) biri 

əsasında formalaşan üzvlənən cümlədir.  

K.A.Meyselman “Söz-cümləni” təktərkibli və 

yarımçıq cümlələrdən fərqləndirərək xüsusi bir 

cümlə növü adlandırır.
 2

 O Söz-cümlənin təktərkibli 

cümlədən fərqini aşağıdakı kimi izah edir:  

1. Söz-cümlə kontekstdən kənarda, yəni təcrid 

olunmuş şəkildə götürüldükdə mənasını (semantik 

strukturunu) itirir.  

2. Söz-cümlə əksərən sual-cavab 

replikalarında işlədilir.  

3. Söz-cümlə təktərkibli cümlədən fərqli 

olaraq, daha çox şifahi nitq üçün səciyyəvidir.  

Ə.Abdullayev
3
 Söz-cümləni "cümlə əvəzləri" 

adlandırır və üzvlənməyən cümlələr sırasına daxil 

edir.  

Q.Kazımov
4
 Söz-cümlədən danışarkən 

göstərir ki, Söz-cümlələr intonasiya və mətnin 

köməyi ilə formalaşır. İntonasiya predikativliyi 

təmin edir, Söz-cümlələrin modal mənasının 

                                                 
1
 Z.Budaqova. Söz-cümlə. Müasir Azərbaycan dili (dərslik). 

III, B., 1978, s.284. 
2
 Yenə həmin mənbədə. 

3
 Ə.Abdullayev. Müasir Azərbayjan dili. "Maarif" nəşriyyatı, 

1985, s.257.  
4
 Q.Kazımov. Müasir Azərbayjan dili. B., 2000, s.203. 
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müəyyənləşməsinə kömək edir. Bu sahədə mətnin 

də böyük rolu vardır. Mətn şəraiti olmadan (şifahi 

nitqdə – situasiya) söz-cümlələr vasitəsilə danışan 

şəxsin nəyi nəzərdə tutduğunu başa düşmək olmaz. 

Bu cür cümlələrdə icraçı, haqqında danışılan şəxs, 

əşya, onların hərəkət və əlaməti müxtəlif cümlə 

üzvləri vasitəsilə deyil, yalnız mətnin, situasiyanın 

köməyi ilə müəyyənləşir.  

Söz-cümlələrin mühüm xüsusiyyəti bu cür 

cümlələri təşkil edən sözlərin nominativ mənaya 

malik olmamasıdır. Ona görə də belə cümlələr 

ədatlar, modal sözlər və nidalarla ifadə olunur.  

Söz-cümlələr bir sözdən də ibarət olur, lakin 

bir cümlənin ifadə etdiyi mənaya bərabər məna 

ifadə edir. Elə buna görə də bu cümlələri "cümlə 

əvəzləri" də adlandırırlar. Söz-cümlənin semantik 

səviyyədə hər hansı bir üzvlənən cümlənin məzmu-

nuna bərabər olması belə cümlələr arasında məna 

ekvivalentliyi yaradır. Elə buna görə də 

tədqiqatçılar bu qənaətdədir ki, Söz-cümlələr, 

qiymətləndirici cümlələr, vokativlər və s. cümlə de-

yil, cümlənin ekvivalenti hesab olunur.
1
 

Nümunələrə müraciət edək: «-Bəlkə dəniz sahilinə 

çıxmaq istəyirsiniz? -Xeyr. -Sən filfakı 

qurtarmısan? -Bəli».  

                                                 
1
 M.İ.Adilov, Z.Verdiyeva, F.Ağayeva. İzahlı dilçilik 

terminləri. B., 1989, s.94. 
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Bu mükalimədə "xeyr" Söz-cümləsi "Mən 

dəniz sahilinə çıxmaq istəmirəm"; "Bəli" söz-

cümləsi isə "Mən filfakı qurtarmışam" cümləsinə 

mənaca ekvivalentdir.  

Nidalardan ibarət Söz-cümlələr bu cür aydın 

fikir ifadə etməsə də, intonasiya və mətndən asılı 

olaraq, müəyyən fikirlə bağlı aydın emosional 

münasibət bildirir. Bir çox hallarda onun da mənası 

üzvlənən cümlənin mənasına ekvivalent olur. Nü-

munə üçün: «Qan uşağın sir-sifətini boyadı. Nəbi 

Əbilin üstünə cumdu: - Ax!.. Əbil əlləri ilə başını 

tutdu: - Vay!.».  

Bu nümunələrdə "Ax" nida söz-cümləsi "Səni 

necə öldürərdim?!" üzvlənən cümləsinə; "Vay" 

söz-cümləsi isə "Başımdan vurma!" cümləsinə 

ekvivalentdir.  

Qeyd etməliyik ki, nidalarla ifadə olunan söz-

cümlələr daha çox mənalar ifadə edə bildiyindən 

onların ekvivalent olduqları cümlə növləri də 

qrammatik quruluş və semantik struktur etibarı ilə 

müxtəlif ola bilir.  

Söz-cümlələr ifadə olunduqları dil 

vahidlərinin semantikasından asılı olaraq, ən 

müxtəlif məzmunlu cümlələrə ekvivalent olur.  

Məsələn:  

- Buyur, oğlum, yuyun. Görünür uzaqdan 

gəlmisən?  

- Bəli (Uzaqdan gəlmişəm).  

Yaxud:  
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Əmirqulu:  

- Gövhər, əsəb mərkəzimə təsir eləmə. Get, 

papiros gətir.  

Gövhər:  

- Yaxşı, yaxşı (əsəb mərkəzinə təsir 

eləmərəm. Gedib papiros gətirərəm). Hirslənmə.  

Başqa bir nümunə:  

Yasəmən:  

-Gördüyüm odur ki, gündən-günə çiçək kimi 

açılırsan.  

Nazlı:  

- Əlbəttə (çiçək kimi açılaram da…). 

Hirsləndirən yox, əsəblərimlə oynayan yox.  

Yuxarıdakı nümunələrdə "bəli", "yaxşı", 

"əlbəttə" Söz-cümlələri mötərizədə verilmiş təsdiq 

cümlələrə ekvivalentdir.  

Söz-cümlələr inkar məzmunu daşıdıqda 

mənaca inkar cümlələrə ekvivalent olur. Məsələn:  

- Gözümə tanış gəlirsən. Artist deyilsən?  

- Xeyr.  

- Sarayda klub müdiri olmamısan?  

- Yox.  

- Məndən incimədin ki?  

- Qətiyyən.  

Burada "Xeyr" söz-cümləsi "Artist deyiləm", 

"Yox" söz-cümləsi "Sarayda klub müdiri 

olmamışam", "Qətiyyən" söz cümləsi "Səndən 

incimədim" inkar cümlələrini ekvivalentləridir.  
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Sual məzmunlu söz-cümlələr Hə? Doğrudan? 

Bəs necə?! Necə yəni? Yox a?! Necə məgər?! 

Ədatları ilə ifadə olunub, çox vaxt təsdiq cümlələrə 

ekvivalent olur.  

Məsələn:  

- Nə fikirləşirsən, ay oğul, nə tez qəribsədin?!  

- Qəribsəmirəm, xala. İşim düz gətirmir.  

- Necə bəyəm?...  

- Daha gəlib sizə demədim ki, qorxarsınız.  

- Necə yəni?..  

- Bu gəmi birdən yolunu dəyişib, Mədrəsə 

yönələ bilər.  

- Hə?..  

- Rəhilə eşidirsən?  

- Bəs necə?  

- Siz bir dəfə bizim kolxoza gəlmişdiniz.  

- Doğrudan?  

Nümunələrdə verdiyimiz "Necə bəyəm" 

cümləsi "İşin niyə düz gətirmir?, "Necə yəni" 

cümləsi "Niyə qorxuruq ki?", "Hə?" cümləsi "Bu 

gəmi birdən yolunu dəyişib Mədrəsə yönələ bilər", 

"Bəs necə" cümləsi "Eşidirəm", "Doğrudan" 

cümləsi "Mən bir dəfə sizin kolxoza gəlmişdimmi" 

cümlələrinə ekvivalentdir.  

Qeyd etməliyik ki, məzmunca sual bildirən 

Söz-cümlələr sual, təsdiq və inkar cümlələrə 

ekvivalent ola bilir.  

Təsdiq, inkar və sual söz-cümlələr ya 

müəyyən fikri təsdiq, inkar edir və ya sual 
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məqamında işlənib, eyni məzmunlu üzvlənən 

cümlələrə ekvivalent olur.  

Məsələn:  

- Gedəcəksiniz?  

- Xeyr (Getməyəcəyəm).  

- Attestasiyadan keçdiniz?  

- Əlbəttə (Attestasiyadan keçdim).  

- Bilməmiş olmazsan, nə yaxşı gəlmişdilər?  

- Heç (Boş şeydir).  

- Evi tikib başa çatdırdılar?  

- Bəs necə! (Evi tikib başa çatdırdılar).  

Söz cümlələr çox müxtəlif tipli üzvlənən 

cümlələrə ekvivalent ola bilir:  

1. Söz-cümlələr cüttərkibli cümlələrə 

ekvivalent olur.  

a) müxtəsər cümləyə ekvivalent olur:  

-  Siz ağlayırsınız?  

- Yox, yox! (Mən ağlamıram).  

- Atan müharibə veteranıdır?  

- Bəli. (Atam müharibə veteranıdır)  

- Məktəbin direktoru da çıxış etdi?  

- Bəs necə?! (Məktəbin direktoru da çıxış 

etdi).  

2. Söz-cümlələr sadə geniĢ cümlələrə 

ekvivalent olur. Məsələn:  

-  Kamrana mükafat veriblər.  

- Nə yaxşı (Kamrana mükafat verilməsi 

ürəyimdən oldu).  

- Səhərdən sizi gözləyirik, əmi.  
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- Doğrudan? (Səhərdən məni gözləyirsiniz?)  

- O təzəgələn qız acıq edib getdi. 

- Lap yaxşı (Qoy getsin).  

- Lazım deyil bizə şəhərin köməyi.  

- Yox, əşi! (Doğrudanmı sizə şəhərin köməyi 

lazım deyil?!)  

3. Söz-cümlələr təktərkibli cümlələrə 

ekvivalent ola bilir.  

a) ġəxssiz cümləyə ekvivalent olur. 

Məsələn:  

- Bu hadisə baş verəndə axşama az qalırdı. 

 - Doğrudanmı? (Bu hadisə baş verəndə 

axşama az qalırdı?)  

b) Ümumi Ģəxsli cümləyə ekvivalent olur. 

Məsələn:  

- Cücəni payızda sayarlar.  

-Pah, atonnan! (Cücəni payızda sayarlar 

a…)  

b) Qeyri-müəyyən Ģəxsli cümləyə 

ekvivalent olur. Məsələn:  

-Komissiyanın tərkibinə sizi də salıblar.  

-Yox a… (Komissiyanın tərkibinə məni də 

salıblar?)  

-Baş həkimi işdən götürdülər.  

-Bərəkalla!... (Yaxşı elədilər).  

-Elə hey sənin qoçaqlığından dəm vururdular.  

-Lap yaxşı! (Qoy mənim qoçaqlığımdan 

danışsınlar).  
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4. Söz-cümlələr yarımçıq cümlələrə də 

ekvivalent olur.  

Məlum olduğu kimi, yarımçıq cümlə 

kontekstual və elliptik olmaqla iki yerə bölünür. 

Kontekstual yarımçıq cümlənin buraxılmış üzvü 

mətnin əvvəlki cümlələrində işlənən üzvlər 

(mübtəda, tamamlıq, xəbər və s.) vasitəsilə 

müəyyənləşir. 

Bu mənada ekvivalentlik aşağıdakı kimi ifadə 

olunur?  

a) kontekstual yarımçıq cümləyə ekvivalent 

olan söz-cümlələr.  

Belə cümlələrdə yarımçıqlıq buraxılan üzvlə 

müəyyənləşdiyi kimi, yarımçıq cümlənin hansı 

cümlə üzvündən ibarət olması ilə də müəyyən 

edilir. Aşağıdakı nümunələrə diqqət yetirək:  

1. Xəbərdən ibarət yarımçıq cümləyə 

ekvivalent olan söz-cümlə:  

-Onun familiyası nədir?  

-Gəldiyevdir.  

-Necə?! (Doğrudanmı Gəldiyevdir?)  

2. Tamamlıqdan ibarət yarımçıq cümləyə 

ekvivalent olan söz-cümlə:  

-Bəs nədən qorxursan?  

-Xortdandan.  

-Yox a… (Xortdandan?!)  

3. Zərflikdən ibarət olan yarımçıq cümləyə 

ekvivalent söz-cümlələr:  

-Məhbusları necə qaçırdacaqsınız?  
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-Piyada.  

-Doğrudan? (Piyada?)  

-Qov onları!  

-Küçəyəmi?  

-Hə. (Küçəyə).  

2. Elliptik cümlələrdə buraxılmış üzvə 

ekvivalent olan söz cümlələr.  

Məlum olduğu kimi, "ellepsis" yunan sözü 

olub "buraxılma" deməkdir. Elleptik yarımçıq 

cümlə müstəqil xəbəri buraxılmış cümlələrə deyilir. 

Elliptik cümlələrdə buraxılmış xəbər ismi və ya feli 

xəbər ola bilər. Söz-cümlələr hər iki tipə ekvivalent 

ola bilir. Nümunə üçün:  

-Ay usta, bir tərəkəmə! (çal).  

-Baş üstə! (Çalaram)  

-İşığı o yana. (tutun)  

-Yaxşı. (tutarıq)  

Söz-cümlələr mürəkkəb cümlənin müxtəlif 

tiplərinə də ekvivalent ola bilir.  

Mürəkkəb cümlə tabesiz və tabeli mürəkkəb 

cümlə olmaqla iki yerə bölünür. Bu mənada söz-

cümlələr həm tabesiz, həm də tabeli mürəkkəb 

cümləyə ekvivalent işlənə bilir. 1. Tabesiz 

mürəkkəb cümləyə ekvivalent olan söz-cümlələr 

daha çox təsdiq, inkar, sual və güman-şübhə 

bildirir. Nümunələrə müraciət edək:  

-Hava qaralır, qayıdaq.  

-Yaxşı.  

-Bizimkilər düşməni qırıb-çatıblar, eşitmisən?  
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-Hə.  

-Təhsil başa çatır, kəndə qayıdırsanmı?  

-Yox.  

-Cəbhə bölgəsi bizi gözləyir, gedəkmi?  

-Bəs necə!  

-Havalar yaxşı keçir, bu il taxıl bol olacaq.  

-Güman ki…  

Söz-cümlə tabesiz mürəkkəb cümlənin ən 

müxtəlif tiplərinə ekvivalenti kimi işlənə bilir.  

-Daha gözləyə bilmirəm, gedək.  

-Yaxşı.  

-Tale onun da üzünə güldü, bəxti açıldı.  

-Əcəb, əcəb!..  

-Gözün yol çəkir, kimisə gözləyirsən?  

-Yox.  

-Qaşqabağın yerlə gedir, bəlkə xətrinə dəyən 

olub?  

-Qətiyyən.  

-Deyilənlərə əməl edərsən, sonra müalicənin 

nəticələrini yoxlayırıq.  

-Baş üstə.  

-Götür, götür, bəlkə kömək elədi, yolda 

qalmaq olmaz ki.  

-Yaxşı.  

2. Söz-cümlə müxtəlif növlərdən olan tabeli 

mürəkkəb cümlələrə də ekvivalent olur. Məsələn:  

-Deyirsən, etibarlı adamlardır?  

-Bəli.  
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-Yox, mən elə vicdan sahibi deyiləm ki, belə 

keçmiş günlərdən sonra səni atıb, onu tutum.  

-Doğrudan?!  

-Nə bilim, vallah, belə şeylər danışır ki, 

adamın ağzı açıla qalır.  

-Yox a…  

-Xeyr, məni saymayın, çünki mən belə işlərə 

qarışmaram.  

-Yaxşı.  

-O sənə dedi ki, məni yaxşı tanıyır?  

-Yox.  

-Rəsul əmi, de görüm, mən necə adamam?  

-Necə bəyəm, a bala?!  

-O ki uşaqları oxutmaq, adam eləmək istəyir, 

onu görüm yüz yaşasın.  

-Amin.  

-Uşaq ki, körpəlikdən ərköyün böyüdü, onun 

aqibəti yaxşı olar?  

-Əlbəttə yox.  

-İndi zavodumuzda fəhlə var ki, gələn 

beşilliyin hesabına işləyir.  

-Pah atonnan!  

-Mən həmin pilləkanı deyirəm ki, ötən il 

oradan iki qadın yıxılmışdı.  

-Vay, vay, vay!  

Araşdırmalardan belə qənaətə gəlmək 

mümkündür ki, qrammatik ekvivalentlik özünü 

başlıca olaraq cümlə strukturunda göstərir. 

Xüsusilə cümlə əvəzləri kimi qiymətləndirilən söz-
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cümlələrin mənaca ən müxtəlif quruluşlu 

cümlələrlə uyğunluğu, bəzən mütləq eyniliyi bu iki 

cümlə strukturu arasında ekvivalentlik yaradır.  

Konkret nəticə budur ki, söz-cümlələr 

məzmun etibarı ilə sadə cümlənin təktərkibli, 

cüttərkibli, bütöv və yarımçıq tipləri ilə ekvivalent 

ola bildiyi kimi, tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlə 

tipləri ilə də ekvivalentlik yarada bilir. 

 2. Sadə (üzvlənən) cümlə ilə mürəkkəb 

cümlə ekvivalentliyi  

Yaxın məzmunu ifadə etmək üçün dildə 

tükənməz ehtiyat əmələ gətirən variantlar, 

ekvivalentlər, dubletlər mövcuddur.  

Məzmun eyniliyi dildə mövcud olan ifadələr 

zəmini, yaxud bu ifadələrin parçalanması, ayrılması 

əsasında əmələ gəlir.  

Ekvivalentlər formaca müxtəlif, məzmun və 

eləcə də başqa xüsusiyyətlərinə görə tamamilə eyni 

olan dil vahidləridir. Bu cəhətin birinci hissəsi 

(formaca müxtəlif) sinonimin xarakterinə 

uygundur. Lakin müxtəlif formalı sinonimik quru-

luşların yaxın məna ifadə etməklə başqa bir 

quruluşun qrammatik mənasına potensial şəkildə 

malik olması, məna çaları baxımından fərqlənməsi 

ilə səciyyələnir.  

Ekvivalentlər kontekstdən asılı olmayaraq, 

bir-birini əvəz edə bildikləri halda, sinonimlər 

kontekstin köməyi ilə qrammatik mənanın 

imkanlarını reallaşdırır.  
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Qrammatik ekvivalentlik leksik 

ekvivalentlikdən onunla fərqlənir ki, leksik 

ekvivalentlik sözlərin mənaları arasında kon-

tekstdən kənarda da mövcuddur.  

Sintaktik modellər arasında ekvivalentlik 

münasibəti isə kontekstlə məhdudlaşır. Sintaktik 

quruluşlar arasında ekvivalentlik kontekstual 

şəraitlə əlaqədar olub, nitq prosesində baş verir.  

Qrammatik ekvivalentliyin öyrənilməsi 

bilavasitə dil və nitq arasındakı sərhəddin 

dəqiqləşməsi ilə bağlıdır.  

V.V.Vinoqradovun dediyi kimi, məzmun 

yaxınlığı və ya eyniliyinə malik ifadə vasitələri 

ümumiyyətlə, nitq üslubunda dil üslubundan fərqli 

məzmuna malikdir.  

Budaq cümlənin hər hansı bir növünün 

tərkiblərlə ekvivalent olması dil sistemi ilə əlaqədar 

olduğu halda, eyni növ budaq cümlənin, mübtəda 

budaq cümləsinin məsdər tərkibi, feli sifət və feli 

isim tərkibi ilə, yaxud zaman budaq cümləsinin feli 

bağlama tərkibi, qoşmalı feli sifət tərkibi ilə 

ekvivalentliyi nitq şəraitindən asılıdır.  

Qrammatik ekvivalentliyin ifadə formaları, 

yuxarıda işarə olunduğu kimi feli tərkiblərlə budaq 

cümlə arasında mövcud olduğundan bu məsələni 

feli tərkiblərin nitq üslubunda ekvivalent münasbəti 

üzrə araşdırmaq daha münasibdir.  

Budaq cümlə ilə feli tərkiblər arasındakı 

məna ümumiliyi, yəni mənanın mütləq şəkildə 
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eyniləşməsi bu iki sintaktik konstruksiyanın 

ekvivalent olması qənaətinə gəlmək üçün daha çox 

əsas verir. Bu iki sintaktik model arasındakı 

quruluş fərqi – sadə cümlə – mürəkkəb cümlə – 

ekvivalentliyinin forma əlamətinə məxsus 

linqvistik norma hesab edilməlidir. BaĢqa sözlə de-

sək, budaq cümlənin predikativ mahiyyəti ilə 

sadə cümlə daxilindəki feli tərkibin qeyri-

predikativ əlaməti bu iki sintaktik quruluĢun 

struktur fərqini göstərən baĢlıca cəhətdir.  

Mürəkkəb cümlə də sadə cümlə kimi, 

ünsiyyət vasitəsidir, fikrin ifadə vasitəsidir, real 

həyatın inikası, danışanın maddi varlığa, gerçəkliyə 

münasibətinin ifadə vasitəsidir. Budaq cümlələrin 

sintaktik rolunun rəngarəngliyi onların yalnız məz-

munundan deyil, həm də bütövlükdə mürəkkəb 

cümlənin quruluşundan asılıdır.  

V.Q.Admoni budaq cümlələri və tərkibləri 

cümləni həcmcə genişləndirən vasitələr adlandırır. 

Feili tərkiblərlə budaq cümlələr üçün ümumi cəhət 

onların sintaktik vəzifəsi yaxud sintaktik münasibət 

tipi yarada bilməsidir (zaman, səbəb, tərz və s.). 

Feili tərkiblərlə budaq cümlələri ayıran cəhət isə 

onların hər birinin özünəməxsus quruluş 

xüsusiyyətidir.  

Lakin feli tərkibli sadə cümlə ilə tabeli 

mürəkkəb cümlə arasında bəzən baş və budaq 

cümlələr arasındakı bağlama vasitələrindən asılı 

olaraq, məna çalarlığı da özünü göstərir. Belə hal-
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larda eyni mənalılıqdan yox, yaxınmənalılıqdan 

danışmaq lazım gəlir. Bu isə sintaktik quruluşlar 

arasındakı sinonimliyə daha çox meyl edir.  

Məsələn:  

İndi üç ildir ki, Sibirə gedib, heç səs-soraq da 

yoxdur.  
Bu cümlə haqqında danışılan adam barəsində 

müxtəlif şəxslərin dilindən verilmiş informasiya 

kimi qəbul edilə bilər. Ola bilsin ki, danışan şəxs 

Sibirə gedənin dostudur, qohumudur və ya 

arvadıdır. İnformatorun münasibətindən asılı olaraq 

bu cümlənin sadə cümlə strukturunda təqdimi 

cümlələr arasnıda məna eyniliyini məna yaxınlığı 

ilə əvəzləyir ki, bu da ekvivalentlik yox, 

sinonimlikdir. Müqayisə üçün:  

Sibirə gedib, səs-sorağının olmaması indi üç 

ildir.  

Ərinin Sibirə getməsi üç ildir.  

Onun Sibirə gedib özü haqqında heç bir 

məlumat verməməsi üç ildir. 

Bununla belə, mübtəda budaq cümləsinin elə 

tipləri vardır ki, bunların feli tərkibli sadə 

cümlələrlə ancaq məna ekvivalentliyindən 

danışmaq olar. Məsələn:  

Təbiidir ki, ilk gündən hamımız cəbhəyə can 

atırdıq.  

Ġlk gündən hamımızın cəbhəyə can atması 
təbii idi.  
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Birinci cümlədə baş cümlə təkcə xəbərdən 

ibarət olub, sifətlə ifadə olunmuşdur. -dir xəbərlik 

şəkilçisi zaman əlamətini indiki zamana və bütün 

zamanlara yaxınlaşdırır. Lakin bu mürəkkəb 

cümləni sadə cümləyə çevirdikdə quruluşda 

struktur fərqi ilə yanaşı daha başqa bir əlamət 

dəyişikliyi də müşahidə olunur. Bu da "təbiidir", 

xəbərinin "təbii idi" keçmiş zaman formasına 

(hekayət forması) bağlanmasıdır. Bunun səbəbi ha-

disənin keçmiş zamanla bağlılığı və bu bağlılığın 

budaq cümlənin xəbərində verilən (can atırdıq) -dı 

şühudi keçmiş zaman şəkilçisidir.  

Sintaktik konstruksiya sadə cümlə modelinə 

keçdikdə bu xəbər cümlənin məsdər tərkibini 

formalaşdıran təsriflənməyən felə çevirir, 

cümlədəki informasiyanın zaman forması indi əsas 

xəbər kimi çıxış edən "təbii" sözünə calanmış olur.  

Lakin hər iki strukturda verilən məlumat eyni 

olaraq qalır. Bu isə ekvivalentliyin ifadəsidir. 

Nümunə:  

Məlum bir həqiqətdir ki, bədii əsərdə insan 

mənəviyyatı, hiss və ehtirasları, insan varlığı və 

onun ictimai mahiyyəti diqqət mərkəzində 

olmalıdır.  

Bədii əsərdə insan mənəviyyatı, hiss və 

ehtirasları, insan varlığı və onun ictimai 

mahiyyətinin diqqət mərkəzində olması məlum bir 

həqiqtdir.  
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Burada budaq cümlə bütövlükdə məsdər 

tərkibi lə ifadə olunmuş mübtədaya 

çevrilmişdir.Hər iki cümlə məna eyniliyini tam 

şəkildə ehtiva etmişdir.  

Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb 

cümlənin çox müxtəlif tipləri vardır. Bunlar 

içərisində "baş cümlə+budaq cümlə" tipli qəlib söz 

olmadan formalaşan cümlələr feili tərkibli sadə 

cümlələrə məzmunca ekvivalent ola bilir. 

Nümunələrə müraciət edək:  

O da məlumdur ki, gəlmişdilər, qala 

bilmədilər.  

Gəlib qala bilmədikləri də məlumdur.  

Birinci forma ilə ikinci quruluş arasında incə 

bir məna fərqi bu iki cümləni sinonim kimi qəbul 

etməyə əsas verir. Bu fərqlər "o" qəlib sözünün 

atılması, budaq cümlədə müstəqil işlənən 

"gəlmişdilər" sözünün "gəlib" feli bağlaması ilə 

əvəzlənməsindən irəli gəlir.  

Halbuki,  

"Dörd ay vardı, ananın gözləri yol çəkirdi" 
cümləsində "Ananın gözlərinin yol çəkdiyi dörd 

ay vardı" dəyişikliyi heç bir məna fərqi və ya çaları 

yaratmır. Başqa nümunələrə diqqət yetirək:  

Uzun illərdir ki, biz bu məsələni müzakirə 

edirik.  

Bizim bu məsələni müzakirə etməyimiz uzun 

illərdir.  

Maraqlıdır ki, o arzusuna da çata bilmədi.  
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Onun arzusuna çata bilmədiyi də maraqlıdır.  

On ildir ki, sizi görmürük.  

Sizi görmədiyimiz on ildir.  

Aydın işdir ki, o yetimxana tərbiyəsi 

görmüşdür.  
Onun yetimxana tərbiyəsi gördüyü aydın 

işdir.  

Birinci dəfə idi ki, Nina konsulxanaya 

gedirdi.  

Ninanın konsulxanaya getdiyi birinci dəfə 

idi.  

Mübtəda budaq cümləsinin "budaq 

cümlə+baş cümlə+budaq cümlə" tipi də sadə 

cümləyə çevrilə bilən forması ilə eyni məzmunlu 

olduğundan bu iki konstruksiya arasında ekvi-

valentlik yarana bilir. Məsələn:  

Ancaq indi o beş gün idi ki, qayıdıb gəlmişdi.  

Ancaq indi onun qayıdıb gəldiyi beş gün idi.  

Ümumiyyətlə, mübtəda budaq cümləli tabeli 

mürəkkəb cümlənin sadə cümləyə çevrilmiş 

forması ilə ekvivalentliyinə dair çoxlu nümunələr 

gətirmək olar:  

 
Ona tapşırılmışdı ki, al-

manların mövqelərini 

sarsıtsın, onları bir 

dəfəlik geri oturtsun.  

 

Ona almanların 

mövqelərini sarsıtmaq, 

onları birdəfəlik geri 

oturtmaq tapşırılmışdı.  

 

Buradan aydın görünür ki, Buradan düşmənin neçə-



 

 
334 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
düşmənin neçə-neçə 

gəmisini məhv etmişik.  
 

neçə gəmisini məhv 

etdiyimiz aydın görünür.  

 

Hər şeydən aydındır ki, 

hitlerçilərin aviasiyası 

xeyli itkiyə məruz 

qalmışdır. 

Hitlerçilərin aviasiyasının 

xeyli itkiyə məruz qaldığı 
hər şeydən aydındır.  

 

Yuxuma da girməzdi ki, 

mən müharibədə iştirak 

edəcəyəm.  

 

Mənim müharibədə 

iştirak edəcəyim yuxuma 

da girməzdi. 

Heç təsəvvürümə gəlməzdi 

ki, havalar belə soyuq 

keçəcək. 

Havaların belə soyuq 

keçəcəyi heç təsəvvürümə 

gəlməzdi. 

Yaxşı yadımdadır ki, 

dağların sübh küləyi 

əsməyə başlamışdı. 

 

Dağların sübh küləyinin 

əsməyə başlaması yaxşı 

yadımdadır.  

Heç yadıma gəlmir ki, biz 

səninlə harda 

görüşmüşük.  

 

Bizim səninlə harda 

görüşdüyümüz heç 

yadıma gəlmir. 

Məlum oldu ki, döyüşə 

düşmənin altı təyyarəsi 

girmişdir.  

 

Döyüşə düşmənin altı 

təyyarəsinin girdiyi məlum 

oldu.  

 

Yaxşı olardı ki, sən 

konsulxanadakı işini 

buraxaydın.  

  

Sənin konsulxanadakı 

işini buraxmağın yaxşı 

olardı.  

 

Göz yaşını saxlaya Güllü müəllimin arxaya 
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bilmədiyi üçündür ki, 

Güllü müəllim arxaya 

çevrildi. 

çevrilməsi göz yaşın 

saxlaya bilmədiyindəndir. 

Mümkündürmü, məni 

mehman edəsən.  

Məni mehman etməyin 

mümkündürmü? 

 

Mübtəda budaq cümləsinin "budaq 

cümlə+baş cümlə" tipi də özünün çevrilmiş forması 

ilə ekvivalent ola bilir. Burada budaq cümlə daha 

çox -an, -ən şəkilçili feili sifət tərkibi kimi də 

formalaşır. Məsələn:  

 

Kim buna inanmırsa, 
sıradan çıxsın.  

 

Buna inanmayan sıradan 

çıxsın.  

 

Bir dost ki dost ilə hey 

nifaq eylər,  

O demək düşmənlə ittifaq 

eylər! (N.Gəncəvi)  

 

Dostla nifaq eyləyən  

Düşmənlə ittifaq eyləyər.  

 

Kim salsa dünyaya zülm 

bağını,  

Deməli bağlar öz əl-

ayağını. 

(N.Gəncəvi)  

 

Dünyaya zülm bağı salan 

öz əl-ayağını bağlar.  

 

 

Xəbər budaq cümləsi ilə sadə cümlənin feil 

tərkibi ilə ifadə olunmuş xəbəri arasında da 
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məzmun eyniliyi daha çox ekvivalent mahiyyət 

kəsb edir. Məsələn:  

 
Mehdinin arzusu bu idi ki, 

gec-tez yenə də 

rəssamlığa qayıtsın. 

Mehdinin arzusu gec-tez 

yenə də rəssamlığa 

qayıtmaq idi. 

Onun Covannini səyahətə 

çıxarmaqda məqsədi bu 

idi ki, oğlana dədə-baba 

yurdunu göstərsin, doğma 

torpağı sevdirsin, ona 

bağlatsın. 

Onun Covannini səyahətə 

çıxarmaqda məqsədi 

oğlana dədə-baba 

yurdunu göstərmək, 

doğma torpağı sevdirmək, 

ona bağlatmaq idi. 

Kənd təsərrüfatı sahəsində 

başlıca vəzifə ondan ibarət 

idi ki, taxıl və 

heyvandarlıq məhsulları 

istiehsalı artırılsın. 

Kənd təsərrüfatı sahəsində 

başlıca vəzifə taxıl və 

heyvandarlıq məhsulları 

istehsalını artırmaq idi. 

 

Nümunələrdən göründüyü kimi, budaq 

cümlənin xəbəri feilin əmr şəkli ilə ifadə 

olunduqda, həmin konstruksiyanın feli tərkibi 

məsdərlə formalaşır. Bu, forma müxtəlifliyi 

cümlələr arasındakı ümumi məzmun eyniliyinə 

mane ola bilmir.  

Bu kateqoriyalarda ekvivalentlik mətndəki 

şəraitlə bağlıdır. Belə ki, xəbər budaq cümləsinin 

xəbəri feilin əmr şəkli ilə deyil, xəbər şəkli ilə ifadə 

olunduqda, budaq cümlə feili sifət tərkibinin 

məzmun planına uyğunlaşır. Məsələn:  
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Bu yadetmə bəlkə də ona 

görədir ki, mənim babamı, 

nənəmi burada 

basdırmışdılar. 

Bu yadetmə bəlkə də 

mənim babamı, nənəmi 

burada basdırdıqlarına 

görədir. 

 

Tamamlıq budaq cümləsi əsasən feili xəbərli 

baş cümləni izah edir, tamamlayır.  

Tamamlıq budaq cümləsində baş cümlənin 

xəbərindən asılı olaraq, budaq cümlənin tipləri 

əmələ gəlir. Xəbərin tələbinə uyğun olaraq 

tamamlıq budaq cümləsi ya vasitəsiz, ya da vasitəli 

olur. Tamamlıq budaq cümləsinin feli tərkiblərlə 

ifadə olunan tamamlıqla ekvivalentliyi də bundan 

asılıdır.  

Həm baş, həm də budaq cümlənin xəbərinin 

ifadə olunduğu feil şəklindən asılı olmayaraq, əgər 

baş cümlənin xəbəri təsirli feillə ifadə 

olunmuşdursa, tamamlıq budaq cümləsi təsirlik hal 

şəkilçili feili sifət tərkibinin mənasına uyğunlaşır 

və onunla ekvivalent olur. Məsələn:  

 

 
Ancaq yəqin bilirəm ki, o 

gün bu sözləri bir neçə 

dəfə təkrar etdim. 

Ancaq o gün bu sözləri bir 

neçə dəfə təkrar etdiyimi 

yəqin bilirəm. 

Görmüşəm ki, onlar ad-

san qazanıblar, xoşbəxt 

olublar. 

Onların ad-san 

qazandıqlarını, xoşbəxt 

olduqlarını görmüşəm. 

Qoca bilirdi ki, onların 

arası dəyib. 

Qoca onların arasının 

dəydiyini bilirdi. 
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Vasitəsiz tamamlıq budaq cümləsində baş 

cümlənin xəbəri felin xəbər şəkli, budaq cümlənin 

xəbəri isə əmr şəkli ilə ifadə olunur. Belə mürəkkəb 

cümlələrdə baş və budaq cümlənin xəbəri şəxsə 

görə müxtəlif olduqda, onlar feli isim tərkibinin 

əmələ gətirdiyi birləşmənin mənası ilə uyğunlaşır. 

Məsələn:  

 
Elə istəyirdim ki, Gülər 

mənə yaxın gəlsin, 

halımı sorsun, desin, 

danışsın. 

Gülərin mənə yaxın 

gəlməsini, halımı 

soruşmasını, deyib-danış-

masını istəyirdim. 

Ona görə də biz istəyirik 

ki, kütlə bizim fikrimizi 

aydın bilsin. 

Ona görədə biz kütlənin 

bizim fikrimizi aydın 

bilməsini istəyirik. 

 

Tamamlıq budaq cümləsinin bu tipi qəlib 

sözlərlə formalaşdıqda sadə cümləyə çevrilərkən 

qəlib sözün yerində işlənən feli tərkiblə ifadə 

olunmuş tamamlığın mənası tamamilə budaq 

cümlənin mənasına ekvivalent olur. Məsələn:  

 
Onu da bilin ki, mən söz 

altında qalan oğullardan 

deyiləm. 

Mənim söz altında qalan 

oğullardan olmadığımı da 

bilin. 

 

Vasitəli tamamlıq budaq cümləli tabeli 

mürəkkəb cümlələrin budaq cümlələri də feli 

tərkiblə ifadə olunmuş tamamlığın mənası ilə 
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uyğun olur. Bu uyğunluq mütləq səviyyədə 

olduqda, bu iki sintaktik konstruksiya məzmunca 

ekvivalent olur. Məsələn:  

 
Dost ona deyərlər ki, sirr 

saxlayar, pərdə tutar. 

Dost sirr saxlayana, pərdə 

tutana deyərlər. 

Qurban kişi hələ də ona 

inanmırdı ki, oğlu tələf 

olmuşdu. 

Qurban kişi hələ də 

oğlunun tələf olduğuna 

inanmırdı. 

 

Təyin budaq cümləsini feili sifət tərkbi ilə 

yaxınlaşdıran cəhət onların hər ikisinin eyni 

qrammatik məna ifadə etməsindən ibarətdir.  

Həm təyin budaq cümləsi, həm də feili sifət 

tərkibi ilə ifadə olunmuş təyin aid olduqları isimlə 

ifadə olunan hər hansı bir üzvü izah edir. Təyin 

budaq cümləsi mətn şəraitindən asılı olaraq əsas 

mənasına görə feli sifət tərkibinin bu və ya digəri 

ilə uyğun olur. Məsələn:  

 
Elə adamlar gördüm ki, 

elə yanımdaca əvvəlcə 

birini pislədi, sonra beş 

dəqiqə keçməmiş təriflədi. 

Elə yanımdaca əvvəlcə 

birini pisləyən, sonra beş 

dəqiqə keçməmiş 

tərifləyən adamlar gör-

düm. 

 

Təyin budaq cümləsinin baş cümlə daxilində 

gələn budaq cümləsi də mənaca feili sifət tərkibi ilə 

ifadə olunan çevrilmiş formasının mənasına 

ekvivalent olur:  
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O sahil ki, sizi aparmaq 

istəyirəm, qızıl qumla 

örtülüdür. 

Sizi aparmaq istədiyim 
sahil qızıl qumla 

örtülüdür. 

 

Dilimizdə həm təyin budaq cümləsi feili 

tərkblərlə, həm də feili tərkiblər təyin budaq 

cümlələri ilə əvəzlənə bilir. Bu isə qrammatik 

ekvivalentlik üçün çox vacibdir. Məsələn:  

 
Can ver elə cananə ki, 

ilqarı gözəldir. 

Ġlqarı gözəl olan cananə 

can ver. 

Uçmaz elə bir xanə ki, 

memarı gözəldir. 

Memarı gözəl olan xanə 

uçmaz. 

Qiymətli o şeydir ki, 

xiridarı gözəldir. 

Xiridarı gözəl şey 
qiymətlidir. 

 

Zərflik budaq cümləli tabeli mürəkkəb 

cümlənin zaman, yer, tərzi-hərəkət, kəmiyyət, 

səbəb və məqsəd budaq cümlələrinin bəzi tipləri 

özlərinin sadə cümləyə çevrilmiş cümlə üzvlərinə 

(eyni adda) ekvivalent ola bilir. Nümunələrə 

müraciət edək:  

 

Zaman budaq cümləsi:  

 

Onun budağını bir az 

tərpətdinmi, iri ağ tutlar 

yağış kimi yağır. 

Onun budağını bir az 

tərpədən kimi iri ağ tutlar 

yağış kimi yağır. 

Özü də o vaxt gəldi ki, Özü də qazan yenicə 
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qazan yenicə qaynağa 

düşmüşdü. 

qaynağa düşdüyü vaxtda 

gəldi. 

 

Yer budaq cümləsi: 

 
Harda birlik var, orda 

dirilik var. 

Birlik olan yerdə dirilik 

var. 

Bir evdə ki, könül ağlar,  

Toy-düyündən söz açılmaz. 

Könül ağlayan evdə toy-

düyündən söz açılmaz. 

 

Tərzi-hərəkət budaq cümləsi:  

 
Corc elə danışırdı ki, sanki 

çoxdanın kəşfiyyatıçısı idi. 

Corc çoxdanın 

kəşfiyyatçısı kimi 

danışırdı. 

At elə hərəkətsiz durmuşdu 

ki, deyirdin bəs ağacdan 

yonulub. 

At ağacdan yonulmuş 

kimi hərəkətsiz durmuşdu. 

 

Səbəb budaq cümləsi:  

 
Qələmi yerə qoydu, çünki 

özündə narahatlıq hiss 

etdi. 

Özündə narahatlıq hiss 

etdiyi üçün qələmi yerə 

qoydu. 

İstidən boğulurdu, çünki 

yayın bürküsündə nəfəsini 

adyalın altına verirdi. 

Yayın istisində nəfəsini 

adyalın altına verdiyi 

üçün istidən boğulurdu. 

 

Məqsəd budaq cümləsi:  
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Biz min əzaba dözmüşük 

ki, bu günləri görək. 

Biz bu günləri görək deyə 

min əzaba dözmüşük. 

Yalandan əlli statya tapır 

ki, fəhlələrin pulunu 

kəssin. 

Fəhlələrin pulunu kəsmək 

üçün yalandan əlli statya 

tapır. 

 

Budaq cümlə tipləri ilə feili tərkibləri 

ekvivalentlik baxımından araşdırılmasından belə 

qənaət hasil olur ki, budaq cümlə növlərinin heç də 

hamısı deyil, ancaq bəziləri özlərinin sadə cümləyə 

çevrilmiş formasında feli tərkiblə ifadə olunmuş 

eyni adda cümlə üzvünün mənası ilə ekvivalent ola 

bilir.  

Qrammatik ekvivalentliyin bu ifadə tərzi 

tabeli mürəkkəb cümlə tərkibindəki budaq cümlə 

ilə sadə cümlə tərkibindəki feili tərkib arasında 

özünü daha çox göstərir.  

Beləliklə deməliyik ki, linqvistik 

ekvivalentlik dilin semantik sistemində xüsusi bir 

kateqoriya olub, həm leksik, həm də qrammatik 

səviyyələrdə özünəməxsus dil vahidlərinə malikdir.  

Linqvistik ekvivalentlik dil səviyyəsində 

leksik, frazeoloji və qrammatik vahidləri əhatə 

etməklə nitq prosesində xüsusi üslubi mövqeyə 

malikdir.  

Sinonimlərdən fərqli olaraq, ekvivalent 

vahidlər mənaca bir-birinin tam eynini təşkil edib, 

"başqa bir nitq vahidinin funksiyasını yerinə 

yetirən nitq vahididir."  
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Dubletlərdən fərqli olaraq ekvivalentlər dil 

mənsubiyyəti baxımından eyni mənşəli olub, daha 

çox söz və ifadə quruluşuna məxsusdur. Yəni 

eynimənşəli dil vahidləri daxilində təzahür edən 

semantik hadisədir.  

Linqvistik ekvivalentlər leksik və qrammatik 

olmaqla tiplərə ayrılır. 

Leksik ekvivalentlər dubletlərdən fərqli 

olaraq "dili yükləmir." Bu leksik-semantik 

kateqoriya öz üslubi imkanları ilə – bədii dildə 

əvəzetmə mövqeləri ilə zəngin məna və məzmun 

çalarlarına malik olub, nitqin xəlqiliyinə xidmət 

edir.  

Leksik ekvivalentlər dildə təkrarların qarşısını 

alır.  

Leksik ekvivalentlər ədəbi dilin seçmə və 

əvəzetmə əməliyyatında prosesin gedişatını 

tənzimləyən semantik hadisədir.  

Leksik ekvivalentlik sözlə frazeoloji vahid 

arasında mövcuddursa, qrammatik ekvivalentlik 

özünü cümlə modelində göstərir.  

Eynimənalı cümlələrin tərəfləri sadə cümlələr 

içərisində söz-cümlə ilə müxtəlif növlü sadə və 

mürəkkəb cümlələrdən ibarət olur.  

Qrammatik ekvivalentlik sintaktik 

ekvivalentlik səviyyəsində budaq cümlə ilə feli 

tərkiblər arasında da mövcuddur.  

Bu iki sintaktik konstruksiyanın quruluş 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, ekvivalentlik ancaq 
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nitq prosesində təzahür edir. Bu həm də qrammatik 

ekvivalentliyi sinonimlik və dubletlilikdən 

fərqləndirən cəhətlərdəndir. Burada da 

özünəməxsus cəhətlər vardır. Belə ki, budaq 

cümlənin hər hansı bir növünün tərkiblərlə 

ekvivalent olması dil sistemi ilə əlaqədar olduğu 

halda, eyni növ budaq cümlənin – deyək ki, 

mübtəda budaq cümləsinin məsdər tərkibi, feli sifət 

və feli isim tərkibi ilə, yaxud zaman budaq 

cümləsinin feili bağlama, qoşmalı feili sifət tərkibi 

ilə ekvivalentliyi nitq şəraitindən asılıdır.  
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BAKI – 1984-1990 

 

 
Gənclərimizin kiçik yaşlardan əmək və təsərrüfat 

həyatına maraq və məhəbbət ruhunda 

tərbiyələndirilməsi onların  

gələcək ömür yoluna yaşıl işıq tutacaqdır. 

 

 

GĠRĠġ 

 

Məktəb təcrübəsi uşaqların təkcə əmək 

tərbiyəsinə deyil, həm də peşəyönümü kimi daha 

konkret bir məsələyə toxunur. Uşaqlarda məhsuldar 

əməklə, maddi istahsal sahələri ilə bağlı peşələrə 

maraq oyatmaq üçün onların əmək tərbiyəsi 

məsələsi aşağı siniflərdən başlayaraq diqqət 

mərkəzində saxlanılmalıdır. 

Məktəb – dərs forması peşəyönümünə 

hazırlıq mərhələsinin təşkili və aparılmasında əsas 

forma olduğundan aşağı siniflərdə əmək dərsləri 

şəklində verilən əmək tərbiyəsi şagirdlərin peşə 
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təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsi işi üçün kifayət 

etmir. Bunun nəticəsidir ki, məktəblilərin, xüsusilə 

ibtidai sinif şagirdlərinin müxtəlif peşələr 

haqqındakı təsəvvürləri günün tələbləri 

səviyyəsində deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, bu işdə 

uşaqlara peşəyönümü üzrə təlimlərin az və 

sistemsiz aparılması, müəllimlərin işin aparılması 

metodikasını bilməməsi, bu sahədə metodik 

əsərlərin azlığı da öz mənfi təsirini göstərir. Bütün 

bunlar ümumtəhsil fənləri sferasında belə bir 

metodik tövsiyyənin zəruriliyini ön plana çəkir. Bu 

mənada, şagird əmək tərbiyəsinin ilkin 

mərhələsində uşaqların «əlifba» və «Ana dili» kimi 

dərsliklərdə rastlaşdıqları məhsuldar əməyə həsr 

olunmuş materialların məzmunu və buradakı əmək 

adamlarının peşə sirrlərinin açıqlanması yuxarı 

siniflərdə aparılan peşəyönümünə hazırlıq üçün son 

dərəcə vacib şərtlərdəndir. Kiçikyaşlı məktəblilərin 

peşə təsəvvürlərinin inkişafında Ana dili 

(Azərb.dili) fənninin xüsusi rolu vardır; şüurlu 

peşəseçmənin, yaradıcı əməyə nail olmağın ilkin 

mərhələsi kimi, əmək və onun ən müxtəlif növləri 

haqqında ilkin təsəvvürü doğma dilin norma və 

qanunları ilə birlikdə mənimsəyən şagird, əməyi də 

əlifba və Ana dili səviyyəsində qanunauyğun bir 

hal kimi qəbul etməlidir. Bu isə gələcəkdə bu 

sahədə aparılacaq işlər üçün etibarlı zəmindir. 

Azərbaycan dili dərsləri bilavasitə əmək 

təlimi ilə məşğul olmasa da, dərsin mövzusu və 
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çalışmaların məzmunundan çıxış edərək, 

şagirdlərdə insan əməyinin müxtəlifliyi, əmək 

fəaliyyətinin dil və təfəkkürün inkişafına təsiri və 

eləcə də şagird şüurunda əməyin yaradıcı gücü, 

əzəməti, şərəf və şan-şöhrət yolu olması barədə 

aydın təsəvvür yaratmağa imkan verir. Bu baxım-

dan, dil dərsləri gəncləri konkret bir peşə sahəsinə 

istiqamətləndirmək məqsədi daşımasa da, tədris 

materiallarının əmək tərbiyəsi baxımından təhlili 

son nəticədə şagirdin öz taleyini müəyyən bir əmək 

növü, peşə ilə bağlamasına köməklik göstərə bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ibtidai məktəb yaşlı 

şagirdlərin ətraf mühit haqqındakı real təsəvvürləri 

yaş səviyyəsinə uyğun fantastika ilə qarışmış 

şəkildə olur. Belə ki, onların uşaq xəyalını 

avtomobildən çox təyyarə; traktordan çox tank, 

gəmi, meyvə ağaclarından çox uçan şar məşğul 

edir. Bundan əlavə, kosmos, hərbi rütbə və 

dedektiv əməliyyatlar onları gündəlik görüb 

öyrəndikləri həyat tərzi və təsərrrüfat 

ləvazimatından və eləcə də təsərrüfatla bağlı 

ictimai-sosioloji mövqelərdən çox maraqlandırır. 

Buna görə də ana dili barəsində ilk bilik verən 

dərslərdən başlayaraq, verilən məlumatları istehsal 

alətləri barəsində informasiya və buna uyğun olaraq 

uşaq aləmini daha yaxın olan sahələrlə 

əlaqələndirmək lazımdır. Elə etmək lazımdır ki, 

şagirdlər qırx beş dəqiqəlik dərsin hər dəqiqəsindən 

səmərəli istifadə etməklə, müasir inkişafımızı təmin 
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edən istehsal vasitələrinin ən xırda detallarından 

tutmuş bugünkü elmi-texniki inkişafın mürəkkəb 

proseslərinədək tədrici – sadədən mürəkkəbə üsulu 

ilə məlumat ala bilsinlər. Bu zaman müəllimdən 

təkcə poetik imkanlara deyil, həm də yüksək 

emosiya və nitq qabiliyyətinə malik olmaq tələb 

edilir. Misal üçün bizim gündəlik yeməyimiz olan 

«çörək» haqqında: onun süfrələrdə görünməsi 

böyüklərdə də, kiçiklərdə də eyni dərəcədə qürur, 

gələcəyə, sağlamlığa, gücə, qüvvəyə inam, sabaha 

ümid yaradır. 

Müəllim çörək haqqında ürək dolusu, hiss-

həyəcanla danışmağı bacarmalı, ən zəruri həyat 

amili olan bu əvəzsiz nemətin hasilə gəlməsi, ona 

hörmət və məhəbbətin əsası, onun müqəddəsliyi 

barədə konkret misallar gətirməklə şagirdlərə 

çörəyə qayğı və hörmətlə yanaşmaq hissi 

aşılamalıdır. Uşaqlar dərk etməlidir ki, çörək insan 

qüvvəsinin mərkəzləşdiricisi, xalqın rifahının əsası, 

həyat mənbəyi və xoşbəxtlik simvoludur. 

Dərsdə peşəyönümü işlərinin təşkili müxtəlif 

formalarda aparıla bilər. Kiçik hekayə və nağıllar, 

söhbətlər şifahi və yazılı çalışmaların icrası, tədris 

filmlərinin adlı-sanlı əmək adamlarının 

portretlərinin nümayişi və s. şagirdlərə xalq 

təsərrüfatının ən müxtəlif sahələri üzrə fəhlə 

peşələri ilə tanışlığa imkan verir. 
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Azərbaycan dili dərslərində digər didaktik 

üsullar ilə də peşə təsəvvürlərini zənginləşdirmək 

olar. 

Lakin peşəyönümü işinin aparılmasında ən 

etibarlı mənbə dərslikdir. 

§ 1. Birinci sinfin «Ana dili» dərsliyi 

şagirdlərdə sərbəst oxu, nitq vərdişləri yaratmaqla 

bərabər, həm də onlarda ətraf mühit haqqında 

təsəvvürləri reallaşdırmaq və genişləndirmək məq-

sədinə xidmət edir. 

Kitabda verilmiş materiallar uşaqların ibtidai 

təfəkkürünün ilkin elmi əsaslarının yaradılması 

istiqamətində inkişafını nəzərdə tutduğundan 

verilmiş dil qanunları çərçivəsində materiallar 

üzərində peşə təsəvvürü, əmək tərbiyəsi işi də 

dərsin əsas məqsədinə tabe vəziyyətdə 

aparılmalıdır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, materiallar müxtəlif 

səciyyəli olduğundan, mövzuların hamısından eyni 

dərəcədə məqsədyönlülük gözləmək mümkün 

deyildir. Buna görə də birinci sinifdə peşə 

təsəvvürü və əmək tərbiyəsi işində sistematikliyi 

izləmək qeyri-mümkündür. 

Şifahi oxu materiallarının verdiyi faktlardan 

çıxış edərək, burada şagirdlərin əmək tərbiyəsinə 

müsbət təsir edən, onları peşələrin sirlərinə 

yaxınlaşdıran söhbətlər aparmaq, müsahibələr 

keçirmək mümkündür. Məsələn, «Çox sevirik 

əməyi» misrasındakı «əmək» sözünün ümumi 
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məna daşıdığını nəzərə alaraq bu sözün lüğəvi 

mənasının aydınlaşdırılması prosesində (yəni 

«əmək nədir?» sualına cavab) onun növləri – fiziki 

və zehni əmək haqqında imkan daxilində əyani 

şəkildə iş aparmaq olar: Nümunə üçün: 
 

      sürücü 

   fiziki   tokar

 və s. 

      bənna 

ƏMƏK 

      alim 

   zehni   müəllim 

  və s. 

      aktyor 

 

Bu zaman uşaqlardan valideynlərinin işi 

barədə soruşmaq və bunun fiziki, yoxsa zehni 

əməyə aid olduğunu onların yaddaşında 

möhkəmləndirməyə səy etmək lazımdır. «Cümlə və 

söz» bölməsində müxtəlif məzmunlu və xarakterli 

cümlələr, onların söz materialı haqqında ilkin 

təsəvvür yaradan çalışmalar verilmişdir. Məsələn, 

çalışmada: «Sinifdə parta, stol, stul, yazı taxtası 

var. Pəncərəyə gül dibçəkləri qoymuşuq» cümlələ-

rindəki «stol», «stul», «yazı taxtası», «gül 

dibçəkləri» kimi söz və birləşmələr üzərində izahat 

işi apararkən yaxşı olar ki, «stolun, stulun, yazı 

taxtasının» hasilə gəlməsi, ümumiyyətlə taxta mə-

mulatı ilə məşğul olan adamlar – xarratlar, 

dülgərlər barəsində, xarratlıq, dülgərlik peşələrinin 
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qədimliyi, faydalılığı haqqında qısaca məlumat 

verilsin. «Gül dibçəkləri» birləşməsinin izahında 

gül haqqında, yabanı, mədəni və dibçək gülləri ba-

rədə, gülçülük təsərrüfatları, peşələri barədə 

şagirdlərin yaş psixologiyasına və dünyagörüşünə 

uyğun tərzdə lirik ifadələrlə məlumat vermək 

faydalıdır. Başqa bir çalışmadakı «maşın», «tə-

rəvəz» sözlərinin izahına, bunların leksik 

arenasında aşkara çıxan peşələrlə bağlı sözlərin 

(sürücü, traktorçu, kombayınçı, tərəvəz ustası və s.) 

açıqlanmasına ehtiyac vardır. Kəndlilərin, tərəvəz 

ustalarının (yeri gəlmişkən, «tərəvəz»ə nələr 

daxildir? Pomidor, xiyar, kələm, badımcan, soğan, 

lobya, noxud, göy-göyərti və s.) xalq 

təsərrüfatımızın inkişafında, iqtisadi qüdrətimizin 

artırılmasındakı rolu, kənd təsərrüfatı maşınlarının 

insanlara köməyi barədə qısa və təsirli bir üslubda, 

valideyni kənd təsərrüfatında çalışan şagirdlərin 

fəallaşdırılması yolu ilə məlumat vermək zəruri və 

faydalıdır. Elə etmək lazımdır ki, ilk dəfə əlinə oxu 

kitabı götürən balaca məktəbli oxu vərdişlərinə 

yiyələnərkən kitabdakı sözlərin məna fərqinə 

varmadan, sadəcə oxuyub keçməsin, hər sözün, hər 

ifadənin mənasını, məqamını, potensial 

funksiyasını duymağa alışsın. 

İlk gündən pedaqoji metodikanın şüurlu 

mənimsəmə prinsipi baxımından tətbiq edilən bu 

üsullar balaca məktəblilərin nəinki dünyagörüşünün 

genişlənməsinə, onlarda əmək və əmək adamlarına 
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marağın artmasına, texnika ilə ilk tanışlığa kömək 

edər, həm də mövzunun şüurlu mənimsənilməsi və 

uzun müddət yadda saxlanılmasına kömək edər. 

Əslində lüğət üzərində iş əməliyyatına daxil olan 

bu məsələ şagirdin yetişdiyi mühit və onu əhatə 

edən əmək sahələri ilə bağlı şəkildə öz şərhini 

tapdıqda tədris prosesinin aktivləşdirilməsi, 

səviyyəcə yüksəlməsinə köməkçi vasitəyə çevrilir. 

«Dostlar» mövzusunun öyrənilməsi, mövzu 

ilə bağlı sualların tərtibi və müsahibə bu proses 

zamanı şagirdlərə əmək sahələri barədə məlumat 

vermək, onların əmək haqqındakı təsəvvürlərini 

zənginləşdirmək üçün geniş imkanlara malikdir. 

Belə ki, mətndə işlədilmiş «zavod», «fabrik» 

sözləri üzərində təhlil işi məktəbli qız Xalidənin ata 

və anasının fəhlə olmasını aşkara çıxarmağa imkan 

verdiyi kimi, Xalidənin dostlarının onu yoluxmağa 

gələndə gördükləri işlərlə (yemək hazırlamaq, 

döşəməni süpürmək) əlaqədar sual-cavab balaca 

qayğıkeşlərin evdə analarına necə kömək etməsi, 

ümumiyyətlə bu işi könüllümü, yoxsa xüsusi  

tələblərlə yerinə yetirdiklərini aydınlaşdırmağa şə-

rait yaradır. Beləliklə, mövzudan kənara çıxmadan 

şagirdlərin sərbəst mühakimə yürütməsinə, mövzu 

ilə bağlı təəssüratının genişləndirilməsinə köməkçi 

vasitə kimi onlarla əmək mövzusunda müsahibə 

aparmaq olar. 

Bəzi çalışmalarda uşaqlara səs fərqləşməsi 

mövzusu ilə bağlı məna dəyişikliklərini 
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müəyyənləşdirməyi öyrədən nümunələr təqdim 

olunur. Burada at, arı, ot, tor, gön, un və s. kimi 

əmək vasitələri, kənd təsərrüfatı  məhsulları və 

məişət əşyalarının adları verilmişdir. Bunların 

mənası izah edilərkən yaxşı olar ki, onların istehsal 

vasitəsi və ya qida məhsulu olması, onların əhə-

miyyəti, eləcə də məişətdəki yeri barədə uşaqlara 

ilkin məlumat verilsin. 

Qeyd etmək lazımdır ki, birinci sinfin ana dili 

kitabında fonem sisteminin mahiyyəti ilə bağlı bu 

tip nümunələr çoxdur. Yuxarıdakı fikrimizin 

təkrarına yol verməmək məqsədilə məsləhət 

görürük ki, uşaqları bu növ çalışmalar üzərində 

işlədərkən müəllim yuxarıdakı tövsiyyələri 

unutmasın. 

Kitabın 21-ci səhifəsində şagird həyatını əks 

etdirən üç şəkil verilmiş və şəkillərə dair cümlə 

qurulması təklif olunmuşdur. İlk baxışda belə 

təsəvvür oyanır ki, əməyə məhəbbət oyatmaq 

məqsədilə bu şəkillərlə bağlı heç bir müsahibə 

aparmaq olmaz. Lakin unutmamalı ki, əməyin 

növləri – fiziki və zehni əmək barədə biz 

yuxarıdakı mövzularda məlumat vermişdik. Bu 

mənada, şagirdlərin keçmiş biliyinə arxalanaraq, 

belə bir sualla onlara müraciət etmək olar: «Kim 

deyər – bu şəkillərdəki uşaqlar fiziki əməklə, yoxsa 

zehni əməklə məşğuldur?» Düzgün cavaba nail 

olandan sonra daha bir sual vermək olar: «Nə 

üçün?» Bu sualın cavabı uşaqları fiziki və zehni 
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əməyin xarakteri üzərində düşünməyə və bunlara 

dair onlara çətin və maraqlı görünən süallarla 

müəllimə müraciət etməyə sövq edər. Burada isə 

biz fəallaşmanın ən sadə üsulla tətbiqinə nail olarıq. 

22 nömrəli çalışmada, səs fərqlərinin 

müəyyənləşdirilməsi tələb olunmuşdur: qarpız-

yarpız; at-ət; ot-od; düz-duz; iydə-iynə və s. 

Uşaqlar çalışmanı icra edib qurtardıqdan 

sonra qalan vaxtdan istifadə edib, bizcə belə bir 

əyləncəli izahat işi aparmaq olar: 

«Görürsünüzmü, uşaqlar, sən demə, bircə səs 

dəyişməsi ilə qarpızı – yarpız, atı – ət, otu – od, 

duzu – düz və s. etmək olarmış. Lakin biz bunu 

sözdə belə edə bilərik. Bəs işdə? İşdə qarpızı – 

yarpız etmək olarmı? Əlbəttə yox! Niyə? Çünki 

qarpız və yarpız tamam başqa-başqa məhsullardır. 

Bundan başqa bunların hər biri xüsusi qaydada 

hasilə gəlir. Məsələn, qarpızı bostanda əkmək, 

becərmək, vaxtında alağını etmək, suvarmaq, 

cürbəcür parazit və həşaratlardan qorumaq və 

yetişdirmək lazımdır. Yarpız isə yabanı bitkidir. 

Göyərti məhsuludur. Suyun içində, sahilə yaxın 

yerlərdə bitir. Gözəl ətri, xoş görkəmi var. Bəzi 

xörəklərdə, xüsusən dovğada işlənir.» Əlbəttə, 

bunlara dair daha ətraflı məlumat da vermək olar. 

Lakin, güman ki, uşaqlar o biri sözlərin təhlilini də 

maraqla gözləyəcəklər. Buna görə də at – ət sözləri 

üzərində izahat işinə keçmək lazımdır. Bəs işdə atı 

necə ətə çevirmək olar? sualına yəqin ki, uşaqlar 
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yer-yerdən müxtəlif cavablar verəcəklər. Ona görə 

də onların təfəkküründə atın qoşqu heyvanı kimi 

tarixi rolu, insanların həyat şəraitini 

yüngülləşdirməkdə onların əvəzsiz dostu, mühari-

bələr tarixində fədakar yürüşləri barədə unudulmaz 

təsəvvürlər aşılayan gözəl və səlis cümlələrlə 

danışıb, «Doğurdanmı at ətini yeyirlər» sualını 

aydınlaşdırmaq olar. Bəli, bəzi qədim tayfalar, 

xalqlar atdan təkcə yuxarıdakı məqsədlə yox, həm 

də qidalanma məqsədilə istifadə etmişlər. Atın südü 

lap qədimdən xüsusi içki kimi içilmiş, hazırda onun 

faydalılığı elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır. At 

südü ilə müalicə sanatoriyaları (qımız sana-

toriyaları) yaradılmışdır. Buradaca müəllim hazırda 

atların qorunması, onları kəsməyin qadağan 

olunması barədə məlumat verib, müqayisəli şəkildə 

müharibənin törətdiyi ümumi fəlakətlər sırasında 

insanların at əti yemək məcburiyyətində qalması 

barədə kiçik epizodlar danışa bilər. Çalışmanın dərs 

zamanı bu şəkildə davamı uşaqların zehnində 

dərsin əsas məqsədinə dair təəssüratı poza bilər. 

Lakin burada əmək məhsulları və əmək prosesləri 

haqqında şagirdlərdə ilkin təsəvvür yaratmaq üçün 

imkanların genişliyini nəzərə alıb bu işin davamını 

əlavə məşğələlərə keçirmək olar. 

Səs fərqləşməsi, onların yazıdakı qrafik 

işarələrinə dair biliyin möhkəmləndirilməsi işi 

savad təliminin ilkin mərhələsində vacib 

problemlərdən biridir. Buna görə də sait və samit 
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səslərin dəyişməsi ilə sözdə yaranan məna 

fərqlərinin müəyyənləşdirilməsinə dair çalışmalara 

«Ana dili» dərsliyində kifayət qədər yer 

ayrılmışdır. 

Müəllim hər dəfə dərsin sonunda şagirdlərin 

zehni yorğunluğunu dəf edə bilən əyləncəli 

süallarla, əslində əməyin ən müxtəlif cəhətləri ilə 

onları tanış etmək məqsədi ilə yuxarıdakı üsuldan 

istifadə edə bilər. 

«Gənc bağbanlar» (Tofiq Mütəllibov) şeiri 

əməyin şan-şöhrət işi olmasını tərənnüm edir və 

uşaqları zəhmət dünyası ilə tanış olmağa səsləyir. 

Şeirin məzmunundan çıxış edərək, burada uşaqların 

əmək təsəvvürlərini zənginləşdirən müsahibə apar-

maq olar. Ağac əkməyin, bəsləməyin necə şərəfli iş 

olması ulu babalarımızdan şöhrət kimi, işıq kimi, 

nur kimi bizə çatan, bəzən bir obanın, bir xalqın 

vüqarı kimi söz və musiqi sənətkarlarımız 

tərəfindən tərənnüm olunan çoxillik, yadigar 

ağaclar barəsində danışmaq, ümumiyyətlə ağac 

əkib bağ salmağın, yaşıllığa xidmət etməyin tibbi-

mədəni, sosial-iqtisadi əsaslarını uşaqlara başa 

salmaq faydalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, birinci 

sinfin «Ana dili» kitabında bilavasitə əmək və onun 

şərəfli nəticələrini tərənnüm edən şeirlərə, eləcə də 

başqa bədii materiallara müəyyən qədər yer 

verilmişdir. Məsləhət görərdik ki, müəllim bu 

materialları sadəcə əzbərlətmək, nəql etdirmək və 

ya bunlar üzərində yazı işi aparmaqla 
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kifayətlənməsin. Mətndə zəhmət işığı gələn yeganə 

sözdən də istifadə edib, əməyə məhəbbət 

aşılamaqla şagirdləri gələcəyin böyük quruculuq 

işlərinə hazırlamaqda ilk gündən qoyulan özül 

daşının möhkəmləndirilməsinə köməyini 

əsirgəməsin. 

«Vətən» adlı qiraət materialında belə bir 

cümlə verilmişdir: «Ölkəmizdə böyük dənizlər, iri 

çaylar, geniş düzənliklər, qalın meşələr, uca dağlar, 

ucsuz-bucaqsız səhralar var. Bol məhsullu tarlalar, 

bağlar ölkəmizə yaraşıq verir». 

Vətən haqqında uşaqların yaş psixologiyası 

səviyyəsində verilən məlumatlar içərisində bu 

cümlələr əmək tərbiyəsi baxımından xüsusi izahat 

tələb edir. Belə ki, Vətənin təbii relyef xü-

susiyyətini təsvir edən birinci cümlə şagirdlərdə 

belə təsəvvür oyada bilər ki, dənizlər, iri çaylar, 

düzənliklər, qalın meşələr, uca dağlar, ucsuz-

bucaqsız səhralar insan qüvvəsi xaricində, 

dəyişilməz qalmalıdır. Ümumiyyətlə, təbiətin bu 

nəhəng varlıqlarına insanın gücü çata bilərmi, insan 

əli müdaxilə edə bilərmi? Belə bir sualdan sonra 

əlbəttə ki, böyük dənizlərin iqtisadi əhəmiyyəti, iri 

çayların enerji mənbəyi kimi rolu, qalın meşələrin 

fauna və ən mühümü – atmosferanın təmizliyinin 

qorunmasındakı yeri, hətta uca-uca dağların, ucsuz-

bucaqsız səhraların belə vətənimizin təbii sərvətləri 

olması və bunlardan xalqımızın mənafeyi naminə 

istifadə, bu zaman sərf olunan əmək işinin şərəfli 
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və son dərəcə zəruri bir iş olması barədə uşaqlara 

danışmaq olar. İkinci cümlədə işlənən «bol 

məhsullu tarlalar, bağlar» ifadələrinin özü əmək 

tərbiyəsi barədə yaxşı bir müsahibənin açarıdır. 

Kitabın «Səs və hərf» bölməsində 

Azərbaycan dilinin fonetik xüsusiyyətləri ilə 

əlaqədar verilən qayda və çalışmalardan çıxış 

edərək, elə cümlələr və sözlər seçmək olar ki, bu 

sözlərin səs tərkibi kiçik yaşlı məktəblilərdə 

həyatın zəhmət, əmək simfoniyası barədə ilk 

gündən düzgün təsəvvür yarada bilsin. Xüsusən, 

səs fərqlənməsi ilə mənanın dəyişməsini əks etdirən 

sözlərdəki ahəngdarlıq – səs və ritm oxşarlığı 

cazibəsində şüurlu əmək və onun nəticələri barədə 

assosiasiya yaradan sözlərin əmək tərbiyəsi 

baxımından izahı səs ahəngindən çıxış edərək, bir 

sözdən başqa sözə, bir mənada başqa mənaya və 

analoji olaraq bir iş və hərəkət nəticəsindən 

başqasına keçidi elə maraqlı epizodlarla 

əlaqələndirmək lazımdır ki, balaca dinləyicilər bun-

ları həm yaxşı qavrasın, həm də uzun müddət 

yadda saxlaya bilsin. 

Birinci sinfin «Ana dili» kitabının «heca» 

bölməsi şagirdlərdə heca haqqında ilkin təsəvvür 

yarada bilən nümunələrə dair çalışmalarla başlanır. 

Çox təəssüf ki, çalışmalarda verilən sözlər eyni 

xarakterli olub hecanın ancaq iki növü – örtüsüz 

açıq, örtülü qapalı – haqqında təsəvvür yaradır. 

Təcrübə göstərir ki, pedaqogikanın sınanmış 
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prinsiplərindən olan sadədən mürəkkəbə, asandan 

çətinə, bəsitdən zənginə üsullarının tətbiqinə 

Azərbaycan dilinin «heca» mövzusunun ilkin 

tədrisində də böyük ehtiyac vardır. Bu mənada elə 

nümunələr seçilməli idi ki, balaca məktəblilər elə 

başlanğıcdan hecanın müxtəlif növləri, səs 

materialı və eləcə də təkhecalı və çoxhecalı sözlər 

barəsində qarmaqarışıq informasiya deyil, tədrici 

inkişaf istiqamətində nizamlı bilik qazana bilsinlər. 

Burada əlbəttə ki, verilən sözlərin əmək prosesi və 

əmək tərbiyəsi ilə nə dərəcədə əlaqədər olması 

mərkəzi plana çəkilməlidir. 

Mövzu tədris olunarkən elə etmək lazımdır ki, 

körpə xəyalını heyrətə salan bu gözəlliklər insan 

əməyindən, insanın yaradıcı şüurundan, zəhmətdən 

kənarda, mücərrəd təsəvvür yaratmasın. Elm və 

texnikanın yüksək inkişaf yolunda inamla addım-

ladığımız indiki şəraitdə qədim Misir piramidaları 

bizi ona görə heyrətə salır ki, biz bu nəhəng 

tikililərə sərf olunan insan əməyinin xarakterini heç 

cür real təsəvvürlə əlaqələndirə bilmirik. 

Dərketmənin reallaşdığı yerdə isə heyrət çəkilib 

gedir. Unutmamalı ki, məktəbliləri heyrətə salmaq 

yox, ilk gündən real bilik və məlumatla 

zənginləşdirmək lazımdır. Elə etmək lazımdır ki, 

təfəkkürünün inkişaf yoluna ilk qədəmlərini atan bu 

balaca insanın əşya və predmetlər qarşısındakı ilkin 

heyrəti onları yaradan, quran əllərin hünərinə 

heyranlığa doğru istiqamətləndirilsin. 
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A.Babayevin «Bizim təzə qonşular» şeiri 

uşaqların əmək təsəvvürünü inkişaf etdirmək üçün 

yaxşı bədii materialdır. Şeirdə işlənmiş ev tikmək, 

ağac əkmək, bağ-bağça kimi sintaktik modellərin 

leksik-semantik imkanları və görülən iş haqqında 

informasiya tutumunun açımından çıxış edərək 

uşaqların əmək tərbiyəsinə yaxşı mənada əlavələr 

etmək olar. 

«Sevinc hamıdan güclüdür» mövzusu müasir 

texnikanın insanın həyat şəraitinin 

yüngülləşdirilməsindəki rolu barəsində kiçik bir 

epizoddur. Hekayənin əvvəlinin məzmunla heç bir 

bağlılığı olmasa da, bunu balacaların diqqətini 

cəmləşdirmək baxımından mənalandırmaq olar. Bu 

balaca epizoda əmək tərbiyəsi baxımından 

müəllimin diqqətini nə cəlb edə bilər? 

Balaca Sevincin gördüyü çox adi bir işlə. 

Sevinc altı yaşında balaca bir qızdır. Onun üçün 

dünyada sevindirici şeylər çox-çoxdur. Amma bir 

iş, məhz özünün gördüyü bir iş onu hamıdan artıq 

sevindirir: hər dəfədə liftin düyməsini basmaqla lif-

tin hərəkətə gəlməsi ona böyük fərəh gətirir. 

Əsərdə uşaq psixologiyasının bu incə ştrixi 

müəllimin balaca məktəblilərin əmək tərbiyəsinə 

düzgün praktik istiqamət götürməsi üçün çox mü-

nasibdir. 

«Keçmişdə və indi» mövzusu keçmiş 

insanların fantastik xəyallarının həqiqətə 

çevrilməsini əks etdirən texniki nailiyyətlərimizin 
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bədii-publisistik bir dillə müqayisəsinə həsr olun-

muşdur. Burada uçan xalça – təyyarə, özü yeriyən 

çəkmə – avtomobil, sehrli güzgü – televizor 
haqqında ən adi məlumatlara rast gəlirik. Yaxşı olar 

ki, müəllim bu müqayisələri verərkən kiçik 

haşiyələrlə insan təfəkkürünün uçan xalçadan 

təyyarəyə, özü yeriyən çəkmədən avtomobilə və 

sehrli güzgüdən televizora keçdiyi yolu zehni və 

fiziki əmək mövqeyindən işıqlandırsın. Bu zaman 

uşaqların telefiziyada dəfələrlə tamaşa etdiyi mul-

tifilm və sənədli filmlərin xatırlanması və ya 

baxmağı tövsiyə edilməsi yerinə düşər. 

«Adamsız sex» adlı bədii parçada başdan-

başa avtomatlaşdırılmış, robotlaşdırılmış sexdə 

mürəkkəb qurğuların, maşın və mexanizmlərin 

istehsalı prosesində insan əməyinin insanın bilik və 

bacarığının əhəmiyyəti uşaqların qavrama 

səviyyəsində yaxşı təsvir olunmuşdur. Mətnin 

tədrisi uşaqların valideynlərinin iş yeri ilə 

əlaqələndirilsə, nəticə daha effektli olar. Bu tövsiy-

yələr şagirdlərin əmək tərbiyəsində müsbət rol 

oynayası «Metro», «Təyyarədə», «Mən də 

yaradım», «Bizim kənd» mətnlərinin tədrisində də 

nəzərə alınna bilər. 

Ümumiyyətlə, heca nitqdə söz bölüşmələrini 

müəyyən nizama, ahəngə, ritmə salan qaydadır. 

Sözlərin heca bölümləri zəngin intonasiya və ritm 

taktlarına malikdir. İntonasiya və ritm isə lap 

ibtidai icma dövründə, insan əlinin primitiv əmək 
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alətlərinə və əmək vərdişlərinə alışması, kollektiv 

əmək proseslərində dağınıq işçi qüvvəsini bir 

nöqtəyə istiqamətləndirmək, yorğunluğa üstün 

gəlmək, müəyyən bir işə həvəs yaratmaq, ağır 

zəhmətlə keçən vaxtı «sürətləndirmək» və sairəyə 

xidmət etmişdir. Qədim əmək nəğmələrimizin, 

holavarlarımızın, sayaçı mahnılarımızın oynaq 

ritmi və intonasiya tutumu dediklərimizə sübutdur. 

Qeyd etməliyik ki, birinci sinfin «Ana dili» kita-

bında «heca» mövzusu ilə əlaqədar verilən 

nümunələr (xüsusən, çalışmalar) yuxarıdakı 

məqsədə xidmət baxımından məqsədə müvafiq 

deyildir. 

«Sözlərdə bəzi samitlərin yazılışı» mövzusu 

üzrə samit səslərin sözün əvvəlində, ortasında və 

sonunda tələffüzü və yazılışı qaydalarına, eləcə də 

sözdə  qoşa samitlərin və ya müxtəlif samitlərin 

yanaşı işlənməsi və bu zaman meydana çıxan tələf-

füz normalarının mənimsənilməsinə kömək edən 

çalışmalar verilmişdir. Bu çalışmalarda kənd 

təsərrüfatı və sənaye məhsulları, bunların istehsalı, 

istehsal müəssisələri, məhsuldar qüvvələr və s. 

barəsində şagirdlərin qavrama səviyyəsində müəl-

limin izahat işi aparması üçün geniş imkanlar 

vardır. Çalışmaların icrası zamanı aşbazlıq işləri, 

bunun məişət çərçivəsində təsviri üzrə söhbətlər 

aparmaq, şagirdlərin maraq dairəsini evdə ana və 

böyük bacılarının gördüyü işlərə 

istiqamətləndirmək, bu işlərin əhəmiyyətini izah 
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etməklə onları ev işlərində valideynlərə kömək 

etməyə həvəsləndirmək olar. 

Müxtəlif ideya istiqamətinə malik 

çalışmalarda verilən kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq, 

meşə təsərrüfatı, sənaye istehsalı məhsullarına və 

bu sahələrə dair ümumişlək sözlərə (adlara) 

əsaslanaraq şagirdlərdə bostan-tərəvəz məhsulları, 

tətbiqi sərvətlərin qorunması, heyvanlar aləmi, 

fabrik və zavodlar, bunların işi və s. barəsində 

təsəvvürü genişləndirmək olar. 

Kitabın bu bölməsinə daxil edilmiş «Eldar» 

adlı qiraət materialında xəstə anasına qulluq 

etməkdən boyun qaçıran tənbəl uşağın necə tərbiyə 

olunması təsvir edilir. Xəstə ana özünün gördüyü 

bütün işləri Eldarın adına çıxmaqla onu utandırır. 

Öz bayaqkı hərəkətlərindən xəcalət çəkən uşaq 

ananın onu qayğıkeş və işgüzar bir oğul kimi 

qiymətləndirməsindən düzgün nəticə çıxarır və 

anasının xidmətində durur. Eldarı tənbəl edən 

əlbəttə ki, onun ev işlərinə laqeydliyi idi. Əgər 

Eldar evdə ən adi işləri görməyə, anasına kömək 

etməyə, süfrəni yığışdırmağa öyrəncəli olsaydı, 

ondan kömək istəyən xəstə anasını pis vəziyyətdə 

qoymaz və özü də xəcalət çəkməzdi. Bu materialın 

tədrisi zamanı müəllim şagirdlərə aşağıdakı 

suallarla müraciət edə bilər: 

1. Eldarın səhvi nədə idi? 

2. Eldar nə səbəbə görə belə tənbəl 

böyümüşdü? 
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3. Siz evdə ananıza kömək edirsinizmi? 

4. Sizcə Eldar düzgün hərəkət etmişdi? 

5. Kim deyər, bundan sonra Eldar özünü necə 

aparacaq? 

6. Siz evdə ananıza necə kömək edirsiniz? 

Bütün bu suallar uşaqların evdə gördükləri və 

görməli olduqları işlə əlaqəli konkret nümunələr 

göstərilməklə aparılmalı, şagirdlərin yaddaşında 

dərin iz buraxmalıdır. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz hekayənin 

məzmununun əksinə olaraq, «Anamı incitmirəm» 

(H.Hüseynzadə) şeirində uşaqların ana 

məhəbbətinə, ana qayğısına və ana zəhmətinə 

şüurlu münasibəti öz poetik ifadəsini tapmışdır. 

Şeirdə balaca uşaq təfəkkürü dairəsində hər qayğı 

çəkən ananın böyük zəhmətinə verilən qiymət 

uşağın anasının sözünə əməl etməsi, onu 

incitməməsi ilə əlaqələndirilir. Əlbəttə, əgər 

xatırlasaq ki, uşaqların körpə yaşından valideyn 

nümunəsinə, valideyn istiqamətinə və məsləhətinə 

əməl etməsi onların əməksevər bir vətəndaş kimi 

böyüməsində necə bir əhəmiyyət kəsb edir, bu 

şeirin balacaların əmək tərbiyəsindəki rolunu şərh 

etmək çətin deyildir. 

Kitaba ədəbi qiraət materialı kimi daxil edilən 

«Böyüklərə hörmət et» (M.Dilbazi), «Qədir» 

(B.Azəroğlu), «Sahibə», «Təmizkar və səliqəli 

olun», «Təbrik edirik» (X.Hasilova), «Bulaq suyu» 

(H.Cümşüdov), «Hədiyyə» (X.Əlibəyli), «Qaldırıcı 
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kran» (H.Zeynalova), «Sünbül» şeir və hekayələri 

balacaların əməyə məhəbbət ruhunda 

tərbiyələndirilməsində müəyyən imkanlara 

malikdir. 

Aşağıdakı cdvəldə «Ana dili» dərsliyi üzrə 

bəzi mövzuların müxtəlif istehsal sahələri və 

təsərrüfat formaları barədə informasiya imkanları 

verilmişdir. 

 

Mövzu və ya çalıĢma TanıĢ ediləcək istehsalat sa-

hələri, peĢə və ixtisaslar 

I. Cümlə və söz 

1. Çalışma №2 

2. Çalışma №9 

3. Dostlar 

 

II. Səs və hərf 

1. Çalışma №7 

2. «Gənc bağbanlar» 

3. Vətən 

 

III. Heca 

1. Moskva 

2. Sevinc hamıdan 

güclüdür 

3. Keçmişdə və indi 

4. Adamsız sex 

5. Təyyarədə 

6. Bizim kənd 

 

IV. Cümlə haqqında 

Dülgərlik, gülçülük. 

Kənd təsərrüfatı istehsalı, 

tərəvəzçilik və tərəvəz 

məhsulları. 

Sənaye istehsalı və sənaye sa-

hələri. Fabrik ilə zavod 

arasındakı fərq. 

Kənd təsərrüfatı və tərəvəz 

məhsulları, heyvandarlıq. 

Bağçılıq, aqronomluq, 

bağban. Meşəçilik və meşə 

təsərrüfatı. 

Təbiəti mühafizə. 

Tikinti sahələri, memar 

əməyi, bənnalıq peşəsi. 

Şəhərsalma və quruculuq 

işləri. Texnika və insan. 

Elmi-texniki tərəqqi. 

Sənaye istehsalı, mürəkkəb 

mexanizmlər. İxtiraçılıq. 
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məlumat 

1. Çalışma № 57 

2. Çalışma №58 

 

V. Sözlərdə bəzi 

samitlərin yazılıĢı 

1. Çalışma №59, 69, 73 

2. Çalışma №60 

3. Çalışma №71 

4. Çalışma №74 

5. Çalışma №75 

6. Çalışma №67 

7. Eldar 

8. Qədir 

9. Sahibə 

10. Çalışma №131 

 

 

Kənd təsərrüfatı istehsalı 

sahələri. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları 

və bunların istehsalı. 

Kənd təsərrüfatı əməyinin 

xarakteri. 

Aşbazlıq, məişət əməyi, 

məişət əməyi alətləri. 

Kənd təsərrüfatı, 

heyvandarlıq, meşəçilik, 

sənaye istehsalı məhsulları. 

Meyvəçilik, quşçuluq, 

heyvandarlıq. 

Meşə təsərrüfatı və quşçuluq. 

Məişət işləri üzrə söhbət. 

Balıqçılıq təsərrüfatı. 

Məişət işləri üzrə söhbət. 

Fərdi gigiyena və məişət 

işləri üzrə söhbət. 

Sənaye istehsalı üzrə 

məhsuldar qüvvələr. 

Məişət işləri üzrə söhbət. 

Əmək qəhrəmanlarına dair 

 

§ 2. İbtidai təhsilin ikinci sinfində 

Azərbaycan dili kursu «cümlə» mövzusu ilə 

başlayır. Cümlə haqqında ibtidai təsəvvür belədir. 

Cümlə bitmiş bir fikri bildirmək üçün sözlərin ar-

dıcıllıqla birləşdirilməsinə deyilir. 
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Əlbəttə, qaydanın ayrı-ayrı sintaqmlarının 

məntiqi təhlili cümlənin ifadə etdiyi elmi fikrə 

taməmilə ziddir. Lakin ibtidai təhsil şagirdlərin 

cümlə haqqında müəyyən nisbi təsəvvürə malik 

olmasına imkan verir. Buna görə də, qəbul olunmuş 

qaydaya əsasən şagirdlərə cümlə qurmaq vərdişi 

qazandırmaq üçün bu tezisi kafi hesab etmək olar. 

Cümlə haqqında məlumatla əlaqədar bölmədə on 

yeddi çalışma verilmişdir. Bunlardan 51, 52 nöm-

rəli çalışmaların mövzusu bilavasitə xalq təsərrüfatı 

sahəsinə həsr olunub, kənd təsərrüfatı məhsulları 

ilə əlaqədar peşə təsəvvürü yaratmaq imkanına 

malikdir. 64, 65 nömrəli çalışmalar isə şagirdlərə 

sərbəst yaradıcılıq imkanı verir. Çalışmada uşaqlara 

əməyin müxtəlif növlərinə dair cümlə qurması 

təklif olunur. Müəllimin kiçik bir müdaxiləsi ilə 

şagird çalışmada verilən ağaclar, quĢlar, 

heyvanlar, hava, insanlar sözlərini özlərinə 

məlum hadisə və əhvalatlarla bağlı cümlələr 

içərisində işlədə bilər. 

«Cümlə» mövzusu ilə əlaqədar problemlərin 

tədrisi uşaqlarda Azərbaycan dilinin müvafiq 

bölməsinə dair ilkin təsəvvür yaratmaq, cümlə 

qurmaq, bitkin fikir ifadə etmək, eləcə də məq-

səddən asılı olaraq fikrin müxtəlif ifadə üsulları, 

cümlə növləri ilə çatdırılması və yazı vərdişlərinə 

yiyələnmək məqsədinə xidmət etməklə yanaşı, 

şagirdlərin bədii-estetik tərbiyəsinə və məntiqi 

təfəkkürünün inkişafına kömək edir. Buna görə də 
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bu bölmədə verilən çalışmaların hamısından əmək 

tərbiyəsi motivi gözləmək olmaz. Lakin uşaqları 

şifahi çalışmalar üzərində işlədərkən onlara nəqli, 

sual, nida və əmr cümlələrinə dair elə nümunələr 

yazdırmaq olar ki, bunlar bilavasitə uşağı əhatə 

edən məişət şəraiti, onu maddi və mənəvi nemətlər 

bolluğunda bəsləyən ata-anaların işi, peşəsi, zəhmət 

həyatı ilə bağlı olsun. Gözünü açıb əla yemək, əla 

paltar, maksimum təminat görən uşağın 

düşüncəsində ilk dəfə olaraq «bunları atam və ya 

anam necə alıb?», «nə ilə alıb?», «hardan alıb?» 

kimi sual cümlələləri və bu cümlələrə cavab 

axtarmaq meyilləri peyda olsun. Əlbəttə, elə 

valideynlər tapılır ki, uşağın bu sualı ona xoş 

gəlmir. Məsələn, maddi imkanlarına yaxşı bələd 

olduğum bir ailədə belə bir söhbət oldu: Balaca 

məktəbli qızına son dəbdə və çox bahalı paltar alan 

ata-anaya uşaq belə bir sual verdi. «Necə də 

gözəldir! Bunları hardan aldınız? Neçəyə aldız, ay 

ana?» Sualdan ananın xoşu gəlmədiyindən o: 

«Neynirsən, hardan aldıq, neçəyə aldıq?! Almışıq, 

gey, kefini çək!» deyə uşağa cavab verdi. 

Diqqət yetirilsə, qızın suallarında paltarın 

neçəyə və hardan alınmasını öyrənmək marağından 

çox uşağın heyrəti və sevinci ifadə olunmuşdur. 

Lakin həmişə ayıq-sayıq ana bu sualların özündə də 

nəsə ailənin əlavə qazanc mənbələrini araşdıran bir 

ton hiss edir və uşağa sərt cavab verir. Ananın 

cavabında başqa bir cəhət – körpəni ailə gəlirinin, 
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valideyn əməyinin hüdudları fövqündə saxlamaq 

cəhdidir. 

Təbii ki, tərbiyədə bu istiqamət səhvdir. 

Uşaqlar lap körpə yaşlarından ata-ananın əməyi, 

gördüyü çətinliklər, əməyə müsbət münasibəti 

barəsində müəyyən təsəvvürə malik olmalıdır. 

Çalışmaq lazımdır ki, bu təsəvvür zaman keçdikcə 

genişləndirilsin, tədricən əməyə məhəbbət, 

zəhmətdən qorxmamaq, çətinlik qarşısında özünü 

itirməmək kimi iradi keyfiyyətlərə çevrilsin. 

«Cümlə üzvləri» haqqında ilkin məlumat 

şagirdlərdə Azərbaycan dilinin qrammatik 

normaları barəsində konkret təsəvvür yaratmaq 

məqsədi daşıyır. Təbii ki, cümlənin baş və ikinci 

dərəcəli üzvlərinin heç olmasa, cümlədəki yeri 

barəsində məlumatı olan şagird savadlı yazı 

normalarına yiyələnməkdə çətinlik çəkməyəcək. 

Savadlı yazı qabiliyyətinə malik olmaq isə hər 

kəsin mənəvi borcudur. Elmi-texniki yeniliklərlə 

bağlı hədsiz informasiyalar bolluğunda yetişməkdə 

olan gənc nəsil özünə lazım olan fundamental biliyi 

yazılı nitq vasitəsi ilə əldə etdiyi kimi, öz fikrini 

yazılı şəkildə; dövrün elmi və publisistik nailiyyət-

ləri səviyyəsində ifadə etməyi də bacarmalıdır. Bu 

isə doğma dilin leksik-qrammatik normalarından 

kənarda mövcud deyildir. 

«Azərbaycan dili» (II sinif) kursunun 

müəyyən hissəsini morfologiya (sözün tərkibi, 

qrammatik qrupları) təşkil edir. Morfologiya 
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bölməsində şagirdlər sözlərin quruluşu – kök və şə-

kilçilər və nitq hissələri ilə tanış olurlar. 

Sözün tərkibi, qrammatik söz qrupları barədə 

biliyin uşaqların əmək tərbiyəsi və peşə təsəvvürü 

ilə əlaqəsi ola bilərmi? Problemin elmi mahiyyəti 

şagirdlərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsində nə kimi rola 

malikdir? «Azərbaycan dili» (ikinci sinif) 

dərsliyində bu məqsədə xidmət üçün imkan varmı? 

Varsa, bu imkanlar nə dərəcədədir? 

Bu məsələlərin aydınlaşdırılması və elmi 

əsaslandırılması dərslikdə gedən materialların iki 

istiqamətdə araşdırılması zəruriyyəti yaradır. 

1) Elmi-nəzəri materialın peşə təsəvvürü, 

əmək tərbiyəsi istiqamətində təhlili. 

2) Praktik materialın peşə təsəvvürü, əmək 

tərbiyəsi istiqamətində təhlili. 

Bu iki istiqamət bir-birindən təcrid edilmiş 

şəkildə araşdırılmayıb, bir-birini tamamlayır, biri o 

birinə əsas, söykək olur. 

Məsələn, «sözün tərkibi» mövzusu kök və 

şəkilçi barədə uşaqlarda praktik dil vərdişi 

yaratmaq məqsədi daşıyan nümunələr, çalışmalarla 

zəngindir. Burada həyatın, məişət və təsərrüfat 

sahələrinin ən müxtəlif anlamları ilə bağlı sözlər 

vardır. Eyniköklü sözlər barədə nəzəri məlumatla 

əlaqədar verilən 110, 111, 112№-li çalışmalarda 

xalq təsərrüfatının ən müxtəlif sahələrinə dair  əşya 

və hadisələri bildirən sözlərin kök və şəkilçiyə 

ayrılması tələb olunur. Təbii ki, müəllim eyniköklü 
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sözlər haqqında məlumatı əyani nümunələrlə 

təqdim edəcək. Bu zaman «bağ», «su», «çay», 

«üzüm», «dağ» kökləri əsasında yaranan bağban, 

bağça, bağlı, sulu, dağlı, üzümlük, üzümçü, çayçı, 

otlu, otlaq və s. kimi sözlərin mənasının izahı və 

kənd təsərrüfatı ilə bağlılığınının müxtəlif 

yozumlarda şərhi vacibdir. 

Kök və şəkilçi bölməsində isə uşaqları əmək 

və onun nəticələri ilə bağlı anlayışların adları, iş, 

hal, hərəkət, vəziyyət bildirən sözlər üzərində 

işlətmək olar. Bu zaman işi elə qurmaq lazımdır ki, 

adlardan əmələ gələn proses ifadəçiləri daha artıq 

dərəcədə peşə və əmək prosesləri haqqında 

informasiyaya malik sözlərdən ibarət olsun. 

Burada, əlbəttə ki, şagirdin yaşadığı regionla bağlı 

təsərrüfat, istehsalat anlamlı sözlərin seçilməsi 

məsləhətdir. Belə ki, kənd təsərrüfatı, bağçılıq və 

məişət əməyi ilə bağlı sözlərin verildiyi 

çalışmalarda sözlərin kök və şəkilçiyə ayrılması və 

tərkibinin təhlili tapşırılmışdır. Məktəbin yerləşdiyi 

regiondan və yaxınlıqdakı istehsalat 

müəssisəsindən, həmçinin sinfin valideyn 

kontingentinin peşə üstünlüyündən asılı olaraq, 

şagirdlərin müəyyən söz, onun quruluşu, mənası 

üzərində daha çox işlətmək məsləhətdir. Məs. neft  

sənayesi müəssisələrinin yaxınlığında yerləşən 

yaşayış sahələrində, məlumdur ki, valideynlərin 

əksər qismi neftlə bağlı işlərdə işləyəcəklər. Buna 

görə də həmin regionda yerləşən məktəbdə «Kök 
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və əşkilçi» probleminin möhkəmləndirilməsində 

şagirdləri «şəhərli» və «neftçi» sözləri üzərində 

daha çox işlətmək lazımdır. Qalan vaxtdan istifadə 

etməklə müəllim «neft» kökündən düzələn peşə və 

ixtisas adlarını yazdırıb, şifahi izahat işi apara bilər: 

 

   çi    

 in 

   li    

 ə 

Neft  ayırma                 Neft 

 i 

   çıxarma   

 də 

       

 dən 

       

 lə 

 

Nitq hissələri lüğəvi mənaca ən müxtəlif 

sözlərin müəyyən qrammatik qruplar daxilində 

öyrənilməsinə imkan verir. Belə ki, əşya adlarını 

bildirən Ġsim mövzusunda şagirdlərə bütün başqa 

adlarla yanaşı, ən müxtəlif peşə və ixtisasların adla-

rını, əlamət və keyfiyyət ifadəçiləri olan Sifətlər 

həmin adların ifadə etdiyi anlayışların zahiri 

xüsusiyyətlərini, miqdar və sıra ifadəçiləri sayını 

və s. öyrənməyə, həmçinin, iş, hal, hərəkət və 

vəziyyət bildirən sözlər isə əmək prosesləri ilə 
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şifahi tanışlığa imkan verəcəkdir. Bu bölmədəki 

çalışmalar və müxtəlif nümunələr kiçik yaşlı 

məktəblilərin peşə təsəvvürlərini genişləndirmək və 

əmək tərbiyəsi sahəsində irəliləyiş üçün yaxşı 

material verir. 

İkinci sinfin Azərbaycan dili kursuna nitq 

hissələrindən isim, sifət və feillər daxil edilmişdir. 

İsim bölməsi nisbətən əhatəli olub, verilən 

çalışmalar məzmunca peşə təsəvvürü baxımından 

zəruri materialla zəngindir. Bu çalışmaların icrası 

zamanı uşaqların kənd təsərrüfatı məhsulları, 

sənaye sahələri və sənaye məhsulları, bağçılıq, 

üzümçülük, meşə təsərrüfatı, heyvandarlıq, təbii 

sərvətlər, relyef və s. ifadəçiləri olan sözlərin 

qrammatik cəhətdən öyrənilməsi, eyni zamanda 

həmin anlayışların körpə təsəvvürləri üçün sirli 

olan müxtəlif peşə yozumlarının 

aydınlaşdırılmasına səbəb olacaqdır. 

Məsələn, uşaqların 194 №-li çalışmada 

üzümçü, baramaçı, pambıqçı, 196 №-li çalışmada 

kolxozçu, neftçi, təyyarəçi, dənizçi, traktorçu 
kimi peşələr haqqında ilk məlumat alması üçün real 

imkan vardır. Təbii ki, peşə haqqında ilk məlumat 

peşəyönümü işinin hüceyrəsidir. Məlumdur ki, 

hüceyrə sağlam olarsa, embrionun sağlam inkişafı 

davamlı olacaqdır. Buna görə də müəllimin işi 

çalışmanın təkcə qrammatik mahiyyətini 

öyrətməklə bitmir. Müəllim belə çalışmalarda 

sözlərin leksik mahiyyətinə varmaqla, şagirdlərin 
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şüurunu sözün işığında həyatın zəhmət və əməklə 

süslənmiş böyük işləri üzərində düşünməyə 

istiqamətləndirməlidir. 

201 №-li çalışmada verilmiş təsvir üzrə kiçik 

hekayə düzəltmək tələb olunur. Burada qarlı qış 

fəslinin saf təbiəti qoynunda şənlənən bir neçə uşaq 

şəkli verilmişdir. Kirşə ilə sürüşən, qar adamı 

düzəldən uşaqların hərəkətləri onların qayğısız 

həyatından xəbər verir. Şagirdləri bu çalışma 

üzərində işlədərkən, bu qayğısız həyatın mənbəyi, 

uşaqları kirşə ilə, gözəl, isti paltar ilə təmin edən 

valideynlərin zəhməti və ən nəhayət kirşənin 

düzəldilməsi texnikası barədə məlumat vermək, 

əlbəttə ki, faydalıdır. 206, 210 №-li çalışmalarda 

xüsusi isimlərin müəyyənləşdirilməsi və onların 

böyük hərflərlə yazılması təklif olunur. Burada 

şəhər, çay, dəniz, heyvan, quş və insan adları var-

dır. Hər bir ad özü barəsində müəyyən 

informasiyaya malik olduğundan müəllim 

çalışmalıdır ki, bunların içərisindən əməklə bağlı, 

peşə təsəvvürü yaratmaq imkanına malik məlumat-

ları seçib uşaqlara çatdırsın. 

Məsələn, çalışmada Şirvanın, Mingəçevirin 

yeni şəhər olduğu xəbər verilirsə, yeni şəhərin 

özbaşına düşmədiyi, burada nəhəng tikinti-

quraşdırma, mədəni-abadlıq işləri aparılması və 

insan əməyinin qüdrəti barədə danışmaq olar. 

231 №-li çalışmada bilavasitə kənd təsərrüfatı 

əməyi barəsində məlumat verilir. 236 №-li çalışma 



 

 
377 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

isə şagirdlərin sənaye müəssisəsi ilə əlaqə 

yaratmasından bəhs edir. Bu çalışma üzərindəki 

əməliyyat, həmçinin zavoddakı sənaye əməyinin 

xarakteri barəsində müəllimin kiçik müsahibəsi 

üçün imkan yaradır. 262 nömrəli çalışma 

«Bacarıqlı əllər» mövzusunun mətni üzrə şifahi işə 

həsr olunmuşdur. Burada kiçik yaşlı məktəblilərin 

dərnəkdə gördükləri işlər barəsində danışılır. 

Əlbəttə, mətnin axırında uşaqların gördükləri işin 

nəticəsinə dair – Onlar oyuncaqları nə edirlər? – 

sualı metodiki cəhətdən əhəmiyyətli sualdır. Lakin 

bu suala verilən – Onlar oyuncaqları uşaq bağça-

sına hədiyyə verirlər – cavabı uşaqların əməyinin 

nəticəsi barədə aydın təsəvvür yaratmır. Buna görə 

də müəllimin – Sizə belə hədiyyələr gətirirdilərmi? 

Siz onları nə edirdiniz? – sualları ilə uşaqlara 

müraciət edib, onların nisbətən yaxın keçmişə dair 

xoş xatirələrini oyatması məsləhətdir. Təbii ki, hər 

bir uşaq belə hədiyyəni alarkən sevinib, onunla 

oynamışdır. Şagird düşünəndə ki, onun düzəltdiyi 

oyuncaq da hansı bir körpəninsə sevincinə səbəb 

olacaq, buna sevinəcək və iftixar hissi duyacaq. 

Mümkündür ki, bağça dövründə şagird belə 

bir hadisə ilə qarşılaşmasın və bu barədə heç bir 

təsəvvürü olmasın. Belə olduqda, müəllim bağça 

uşaqlarının hədiyyədən necə sevindiyini ifadə edən 

cümlələrlə şagirdlərdə bu barədə aydın təsəvvür ya-

ratmalıdır. 
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Məlum olduğu üzrə, sifətlər əşyanın əlamət 

və keyfiyyətini müəyyənləşdirən sözlərdən ibarət 

olub, necə? Nə cür? Hansı? suallarına cavab verir. 

Əlamət və keyfiyyət ifadəçiləri olan sözlərin 

şagirdlərin əmək tərbiyəsi və peşə təsəvvürlərinin 

inkişafında rolu ola bilərmi? 

Bu barədə aydın təsəvvür əldə etmək üçün 

belə bir mətnə diqqət yetirək: 

«Kiçik Asifin atası həvəskar bağban idi. Asif 

həmişə atasının yanında olardı. O, bağda, dirrikdə 

yaxşı toxumlar, iri çəyirdəklər axtarırdı. Asifin 

atası kasıb idi. Balaca Asif işləyib, ona kömək 

edirdi. O, qəşəng bağ saldı. Bağda yaxşı meyvə 

ağacları calaq etdi. Ağaclarda iri, ətirli və dadlı 

meyvə yetişdi. Asif böyüyüb gözəl bağban oldu». 

Bu mətndə kiçik (Asif), həvəskar (bağban), 

yaxĢı (toxumlar), iri (çəyirdəklər), balaca (Asif), 

qəĢəng (bağ), yaxĢı (meyvə ağacları), iri, ətirli və 

dadlı (meyvə), gözəl (bağban), böyük (bağban) 

sözlərinin aid olduğu əşyalarla birlikdə ehtiva 

etdiyi informasiya imkanlarının analizi uşaqlara 

aşağıdakıları çatdırmağa imkan verir: 

Kiçik, balaca (Asif) sifətlərinin köməyi ilə 

uşaqlar başa düşür ki, Asif atasına kömək etməyə 

başlayanda məhz onların (şagirdlərin) özü yaşda 

olmuşdur. Həvəskar (bağban) sözü Asifin atasının 

təhsilli bağban olmadığı barədə məlumat verir. 

YaxĢı (toxumlar), iri (çəyirdək) sifətləri vasitəsilə 

şagirdlər Asifin hələ kiçik yaşlarından diqqətli, 
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gördüyü işin əhəmiyyətini başa düşən bir şəxs 

olduğunu öyrənirlər. YaxĢı (meyvə ağacları) 

qəĢəng (bağ) sözləri Asifin yaxşı bağban olacağı 

barədə bünövrəyə dair ilkin təsəvvür yaradır. 

Doğrudan da, «yaxşı» meyvə ağacları olmayan 

«bağ» «qəşəng» ola bilməzdi və onda «iri», 

«ətirli», «dadlı» meyvələr də yetişməzdi. Bütövlük-

də bu mətn bağban haqqında uşaqlara məlumat 

verir. Lakin burada şagirdlərə çatdırılası mətnaltı 

bir məna var ki, bunu onlara müəllim çatdırmalıdır. 

Əgər gözəl sənətkar, kamil peşə sahibi olmaq 

istəyirsənsə, kiçik yaşlardan işə başlamalısan, sənin 

məhz bu iş üçün artıq ilk addım atmaq vaxtındır. 

Beləliklə sifətlər şagirdlərin estetik 

tərbiyəsinin formalaşması və inkişafında mühüm 

əhəmiyyətə malik olmaqla bərabər, ifadə etdikləri 

semantik tutumuna görə əmək tərbiyəsi və peşə 

təsəvvürünün təşəkkülü və inkişafı işində də xüsusi 

imkanlara malikdir. 

Bu mövzu ilə əlaqədar verilmiş 285, 288, 319 

nömrəli çalışmalar kiçik yaşlı məktəblilərə uşaq 

əməyinin çətinlikləri və qiymətləndirilməsi barədə 

məlumat verir, müxtəlif mənalı əlamət və keyfiyyət 

ifadəçilərini müstəqil şəkildə cümlədə işlətməyə 

imkan yaradır. Şübhəsiz ki, burada da müstəqilliyi 

nisbi mənada başa düşmək lazımdır. Çünki burada 

müəllimin rəhbərliyi və şagirdlərin cümlə 

konstruksiyalarına onun nəzarəti daha artıq 

zəruriyyət kəsb edir. Xüsusən şagirdlərin quracağı 
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cümlələrin məzmunca həyatla, əməklə bağlılığı 

məsələsində. 

Qrammatikada feil bəhsi mərkəzi yerlərdən 

birini tutub, kateqoriyalarının zənginliyi və struktur 

xüsusiyyətlərinin mürəkkəbliyi ilə fərqlənir. 

İkinci sinfin «Azərbaycan dili» dərsliyində 

fellərin bir lüğəvi mənası təqdim olunur: əşyanın 

hərəkətini bildirən sözlər feil adlanır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, linqvistik materiallar 

içərisində feillər əmək və peşə məsələləri ilə ən çox 

bağlı olan sözlərdir. Belə ki, «feil» bəhsi tədrisinin 

lap ilk pilləsindən hərəkət feilləri adı ilə təqdim 

olunan ən müxtəlif məzmunlu sözlərin böyük bir 

qismi insanın şüurlu əmək prosesini və ya əməyin 

nəticəsini ifadə edir. Məsələn, Rəngsaz divarları 

ağardır. Gəmi üzür. Təyyarə uçur. 

Birinci cümlə iş görənin iş prosesi barəsində 

xəbər verirsə, ikinci, üçüncü cümlələrdə iş görən 

arxa planda olduğundan, iş görənin özü yox, işi 

barəsində məlumat alırıq. Belə ki, gəmi özbaşına 

üzmədiyi kimi, təyyarə də özbaşına uçmaz. Deməli 

bunları üzmək və uçmaq üçün enerji verən və 

bunu tənzimləyən işçi qüvvəsi var. Şagirdləri 

«Təyyarə uçur: Gəmi üzür» cümlələri üzərində 

işlədərkən zahiri qrammatik əlamətlərlə yanaşı, 

onları dərindən düşünmək, zahiri dil işarələrinin 

daxili informasiya tutumu, məna duyumu üzərində 

düşünmək vərdişlərinə alışdırmaq lazımdır. Bu isə 

uşaqlarda təyyarənin və gəminin öz-özünə 
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yaranmaması, öz-özünə uça və üzə bilməməsi 

barədə assosiasiya yaradır. Uşaqlar insan əməyinin 

nəyə qadir olması barədə yeni və bir qədər 

mürəkkəb məlumatlara yiyələnirlər. 

Beləliklə, feillər dil kateqoriyaları içərisində 

insanı əməyə, zəhmətə birbaşa bağlayan ən zəngin 

linqvistik amillərdir. 

Kitabda feil kateqoriyalarından – feilin 

zamanları və məsdər barəsində məlumat verilir. 

Çox təəssüf ki, hər bir zaman haqqında ayrılıqda 

danışmaq və buna dair praktik materiallar vermək 

əvəzinə, kitabda zamanlar və bunları möhkəmlədən 

çalışmalar qarışıq şəkildə verilmişdir. Bu isə 

qarmaqarışıq qavrama, əldə edilən nizamsız 

bilikdən qeyri heç nə vəd etmir. Belə ki, şagird eyni 

çalışmada həm keçmiş, həm indiki və həm də gə-

ləcək zaman feillərinə dair nümunələr üzərində 

işləməli olacaqdır. 

Kitabda feilin zaman kateqoriyası ilə bağlı 

verilən çalışmalar bizim problemə uyğun 

məqsədyönlü materiala malikdir. Bununla belə, 

müəllim şagirdlərə əlavə olaraq «Dünən mən ana-

ma necə kömək etmişəm», «Biz məktəbyanı sahədə 

nə edirik?!», «Mən də atam kimi mexanizator 

olacağam» kimi mövzularda sadə mətnlər yazmağı 

və hər bir mövzuda işlənəcək fellərin zamanını 

müəyyənləşdirməyi tapşıra bilər. 

Bu mənada, 371 nömrəli çalışmada verilən 

mətnə (Mənim günüm) diqqət yetirmək maraqlıdır. 
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Şagird «indiki zamanda» icra etdiyi özünəməxsus 

«iş»ləri bir günün fonunda təqdim edir. Burada 

məktəblinin gün rejimi verilir. Göründüyü kimi, 

məktəblinin «iş günündə» anasına köməyi, balaca 

bacı və qardaşını əyləndirmək, xırda ev, məişət 

işlərində iştirakı üçün bircə dəqiqə belə vaxt 

ayrılmamışdır. Belə gün rejimi qüsurlu sayılsa da, 

müəllim şagirdin evdə özünü aparması, valideynlə-

rinə köməyi barədə bir neçə cümlə ilə vəziyyəti 

düzəldə bilər. 

Hərəkətin adını bildirən məsdərlər də kiçik 

məktəbyaşlı şagirdlərdə əmək və peşətəsəvvürü 

yaratmaq imkanına malik nümunələrlə zəngindir. 

§ 3. Birinci və ikinci siniflərdə olduğu kimi, 

III sinifdə də «Azərbaycan dili» fənninin 

öyrənilməsi aşağı siniflərdə keçirilənlərin təkrarı ilə 

başlayır. Şagirdlərin cümlə qurmaq vərdişlərini 

inkişaf etdirmək, səs və hərf, söz və onun tərkibi, 

nitq hissələri haqqında keçmiş bilikləri təkrar 

etmək məqsədi ilə kitabın əvvəlində verilən yazılı 

və şifahi çalışmalar ciddi şəkildə təkrarı zəruri olan 

nəzəri materialın mənimsənilməsinə xidmət etmək 

məqsədi daşıyır. Buna görə də belə çalışmaların ha-

mısında əmək tərbiyəsi və peşə təsəvvürü motivi 

axtarmaq mənasızdır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, 

Azərbaycan dili fənninin tədrisi zamanı, 

ümumiyyətlə doğma dilin qrammatik normalarının 

təlimi prosesində vaxt bölgüsünü əlavə didaktik 

materialla həddən artıq yükləmək olmaz. Xüsusən, 
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bu məsələ keçilmiş materialın, ötən ilki nəzəri 

biliklərin yenidən təkrarı prosesində. Bu zaman 

imkan vermək lazımdır ki, şagirdin fikri ancaq 

zəruri obyektə yönəldilsin. Bununla belə, «feil» 

bəhsinə kimi ikinci sinifin proqramına daxil 

edilməyən «Say» və «Əvəzlik» mövzularının 

tədrisində bu məsələnin üzərinə qayıtmaq üçün 

yaxşı imkan vardır. 

Məlum olduğu üzrə saylar əşyanı kəmiyyət 

cəhətdən müəyyənləşdirməyə xidmət edir. Bu 

mənada şagirdlərin istehsal proseslərinin, sənaye və 

kənd təsərrüfatı məhsullarının kəmiyyət cəhətdən 

öyrənməsi üçün imkan vardır. 184, 187 nömrəli 

çalışmalar məzmunu etibarı ilə dediyimiz məqsədə 

xidmət edə bilər. Digər tərəfdən verilən 

çalışmaların əmək prosesləri və peşələrə dair 

əlverişli materiala malik olmadıqları halda, müəl-

lim dərsin sonuna yaxın şifahi sorğu vasitəsi ilə 

şagirdləri bu mövzuda müsahibəyə cəlb edə bilər. 

Burada söhbəti əlbəttə, şagirdlərin valideynlərinin 

işi, peşəsi ilə əlaqələndirmək, məktəbin yerləşdiyi 

regionda olan istehsal müəssisələri sferasında söh-

bət aparmaq məqsədə müvafiqdir. Aşağıda belə bir 

söhbətin məzmununu veririk: 

 

BĠZĠM FERMA 

 

Bizim kolxozun heyvandarlıq ferması ötən ilin 

dövlət planına 150 faiz əməl etmişdir. Fermada 600 
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baş iribuynuzlu heyvan vardır. Şagirdlərimizdən 10 

nəfəri yay tətilində ferma işçilərinə kömək etmişdir. 

Belə ki, hərəmiz I baş danaya baxmağı öhdəmizə 

götürmüşük. Mənim nənəm və anam sağıcıdırlar. 

Onlar hərəsi 15 baş inəyə baxır. Anam hər inəkdən 

ildə 3000 litr süd sağır. 

Bu üsulla uşaqları «Tərəvəz yığımı», 

«Pambıqçı qız», «Bizim bağ», «Emalatxanada», 

«Zavodda bir gün» və s. mövzularda, hər bir şagird 

özünə məlum olan mövzunu seçməklə, yazılı və 

şifahi çalışmalar üzərində işlətmək olar. Sərbəst 

mövzular üzərində düşüncələr şagirdlərin yaradıcı 

təfəkkürünün inkişafına kömək etməklə yanaşı, 

körpə təsəvvürlərdəki fantastik düşüncə tərzinin 

ifadəsinə gətirib çıxaracaq. Belə ki, valideyni 

haqqında yazan və ya danışan uşaq mütləq bildiyi 

ən yüksək rəqəmlə onu öyməyə çalışacaq. Lakin 

müəllim nəzarəti rəqəmlərin özlərində belə 

ağılasığmazlığa yol verməməlidir. Bununla 

müəllim, həm də uşaqda əmək məhsuldarlığının 

artım hüdudu, insanın əmək qabiliyyətinin qadir 

olduğu hədd barəsində təsəvvür yaratmış olar. 

«Əvəzlik» bəhsi ilə əlaqədar verilmiş 229, 

231, 234, 244 nömrəli çalışmalarda da şagirdlər 

əməyin müxtəlif növləri və müxtəlif peşə adamları 

haqqında söhbətlərlə tanış ola bilərlər. Diqqət 

yetirmək lazımdır ki, şagird belə çalışmaların icrası 

zamanı qrammatik tövsiyyələri sadəcə yerinə 

yetirməklə kifayətlənməyib, çalışmada kimdən, 
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nədən və necə danışıldığı barədə aydın təsəvvürə 

malik olsun. Əvəzlik bəhsinin tədrisi prosesində 

uşaqları sinifdən xaric məşğələlər zamanı sərbəst 

mövzularda yazılı və şifahi çalışmalar üzərində 

işlətmək olar. Bu çalışmalar əlbəttə ki, məhsuldar 

əməklə bağlı epizodlar fonunda aparılmalıdır. 

Şagirdləri «Bizim emalatxana», «Mənim bağçam», 

«Sən hansı peşəni sevirsən», «Onun neftçi əmisi» 

və s. mövzularda sərbəst düşündürmək və yeri 

gəldikcə istiqamətləndirici məsləhətlərlə onların 

nitqinə müdaxilə etmək bir çox hallarda 

müəllimdən pedqoji ustalıq və uşaq psixologiyasına 

yaxşı bələdlik tələb edir. 

Dərslikdə «feil» bəhsi ilə əlaqədar olan 266, 

267, 278 nömrəli çalışmalarda uşaqların əmək 

tərbiyəsi və peşə təsəvvürlərinin inkişafı üçün 

əhəmiyyətli mətnlər verilmiş maşa, dəmirçi, 

furqon, at, tövlə, damğa, ilxı sözləri mətnin 

məzmunundan əlavə peşə söhbətləri üçün xüsusi 

imkanlara malikdir. Belə ki, sözlərin mənaca izahı 

zamanı müəllim uşaqların diqqətini keçmişə, indiki 

və gələcək zamana yönəltməklə bu sözlərin ifadə 

etdiyi əmək alətləri və istehsal vasitələrinin rolu, 

zəruriyyəti və perspektivi barədə müəyyən 

təsəvvürün yaranmasına səbəb olar. 

«Zərf» adlanan nitq hissəsi hal və hərəkətin 

zamanını, tərzini, səbəbini, yerini, nəticəsini, 

kəmiyyətini, şərtini, məqsədini və s. izah edir. 

Deməli zərflər bilavasitə işlə, hərəkət prosesi ilə 
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əlaqədar sözlərin ən müxtəlif keyfiyyətlərini ifadə 

edir. Bu mənada iş prosesinin az-çoxluğu, vaxtı, 

yaxşı-pisliyi, hansı şəraitdə baş verməsi zərflərdə 

üzə çıxır. Belə ki, «Balaca ustalar həvəslə işləyirdi; 

maşinst qatarın sürətini yavaş-yavaş azaldırdı; o 

çox danışır, az işləyirdi; baramanı sabah təhvil 

verəcəklər»; və s. cümlələrdə – «həvəslə »işləyirdi; 

«çox» - danışır, «az» - işləyir; «sabah» - təhvil 

verəcəklər sözlərini müxtəlif cəhətlərdən izah edir. 

(yavaş-yavaş, həvəslə – tərz; çox, az – kəmiyyət; 

sabah – zaman). 

«Zərf» bəhsi ilə bağlı verilmiş yazılı və şifahi 

çalışmalar arasında 319, 325, 329, 335 nömrəli 

çalışmalar az-çox problemə yaxındır. 

Qrammatikanın «Morfologiya» bölməsi 

üçüncü sinfin son rübünə yaxın başa çatır. 

«Sintaksis» qrammatikada sözlərin məna və 

qrammatik cəhətdən birləşməsi qanunlarından bəhs 

edir. Cümlə haqqında uşaqların birinci və ikinci 

sinifdə qazandığı ibtidai təsəvvür üçüncü sinifdə bir 

qədər genişləndirilir. Burada ayrı-ayrı cümlə 

üzvləri, onların quruluşu haqqında bir qədər ətraflı 

bəhs olunur və nəzəri müddəaların əsaslandırdığı 

çalışmalarla müşayiət olunur. 

Cümlə və onun qrammatik xüsusiyyətləri 

haqqındakı biliklər şagirdlərin məntiqi 

təfəkkürünün inkişafına xidmət etməklə bərabər, 

onlara dilin sintaktik qanun və normaları dairəsində 

savadlı yazı və nitq vərdişləri aşılayır. Dərslikdə 
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gedən nəzəri və praktik materialların verdiyi 

imkanlar çərçivəsində uşaqların peşə 

təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsi üçün burada 

səmərəli iş aparmaq olar. 390, 391, 404, 414, 415, 

421, 425, 444, 449, 454 nömrəli çalışmalar 

məzmunca sənaye, kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalı üzrə peşələrə dair məlumat vermək, 

şagirdləri ölkəmizin təbii sərvətlərinə, fauna və 

florasına, relyef xüsusiyyətlərinin qorunması 

zəruriyyətinə hörmət və məhəbbət ruhunda tərbiyə 

etmək üçün materialla zəngindir. 

Məsələn, cümlə haqqında ilkin təsəvvürə 

malik olan şagirdlərə 390 nömrəli çalışmada 

verilmiş cümlələri müəyyənləşdirib, sonunda nöqtə 

qoymaq və cümləni böyük hərflə başlamaq tələb 

olunur. Bu tələb əlbəttə, işin zahiri, formal 

cəhətidir. Burada mətnin məzmununun açıqlanması 

çox zəruridir. Şagirdlərə bədii parçadakı qartalın və 

ilanın ölkəmizin heyvanlar aləmində yeri, ilan 

zəhərinin tibbi-müalicəvi əhəmiyyəti barədə məlu-

mat vermək, bunların qorunması üçün görülən 

tədbirlər barədə danışmaq olar. Yeri gəlmişkən, 

uşaqlara «Qırmızı kitab» barəsində məlumat 

vermək və bunun dünya miqyaslı rolundan bəhs 

açmaq mümkündür. 

Bu qəbildən olan 404, 415 nömrəli 

çalışmaların icrasında da belə izahat işi tələb 

olunur. 
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391, 414, 421, 425, 449, 454 nömrəli 

çalışmalardakı mətnlər sənaye məhsulları və kənd 

təsərrüfatı istehsalı ilə bağlı məlumat vermək üçün 

əlverişli məzmuna malikdir. Məsələn, 454 nömrəli 

çalışmada qrammatik tələb ödəndikdən sonra, şa-

girdlərlə mətnin məzmunundan çıxış edərək 

kolxozçu, pambıq təsərrüfatı, rəngsaz, emalatxana, 

dülgər, bağban, bağ və s. peşə və təsərrüfat 

sahələrinə dair terminlərin mənasının izahı yolu ilə 

fəal, məqsədyönlü iş aparmaq olar. 

Dərsliyin sonunda, «il ərzində keçilənlərin 

təkrarı» bölməsində verilmiş 508 və 516 nömrəli 

çalışmalar da bizim problemə uyğun materiala 

malikdir. 

İbtidai təhsil sistemində dördüncü sinif 

natamam orta və orta təhsil sisteminə keçmə 

prosesinin məsul mərhələsidir. Bu mərhələdə 

şagirdlərin psixo-fizioloji inkişafında nəzərə çarpa-

caq iradi keyfiyyətlərin artması ilə həmahəng təlim 

prosesində pedaqoji tələblərin reallaşma 

istiqamətində yüksələn xətlə dəqiqləşdirilməsi 

müşahidə olunur. Təlim prosesində ayra-ayrı fən-

lərin tədrisinə verilən pedaqoji tələbkarlığın 

fənlərin məzmunu ilə əlaqələndirilməsi, şagirdlərin 

aktivləşdirilməsi və şüurlu mənimsənilmənin 

təmini üçün tətbiq olunan metodoloji üsullar, 

problem situasiyalar təcrübəli fənn müəllimləri 

tərəfindən üzvi surətdə əlaqələndirilir. Fənlərin 

tədrisində əmək tərbiyəsi və peşə təsəvvürlərinin 
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genişləndirilməsi işi bu mərhələdə ciddi şəkildə 

peşə seçməyə hazırlığın başlanğıc dövrü kimi sə-

ciyyələndirilə bilər. 

Dördüncü sinif ümumtəhsil fənlərinin ibtidai 

tədrisindən ümumi təsəvvür səviyyəsində bilik 

yaratma istiqamətindəki təlim işinin həyatla, 

istehsalatla, məhsuldar əməklə daha çox əlaqə-

ləndirilməsini tələb edir. Bu mənada, tədris işi 

şüurlu mənimsəmənin ən aktual formalarına 

əsaslandırılmalıdır. Amanaşvili, Nikolayev, 

Şerbakov və s. kimi təcrübəli müəllimlərin sovet 

pedaqogikasının son nailiyyətləri sayılan iş 

üsulunda təlimin sinif – dərs formasına verilən yeni 

tələblərin bir növ müasir insanın emosional – 

estetik hisslərinə motivləşdirildiyi məlumdur. Buna 

görə də tədris fənnlərinin məhsuldar əməklə, isteh-

salatla əlaqələndirilməsində yeni üsulların işlənib 

hazırlanması, nəzəri cəhətdən yüksək pedaqoji 

səviyyədə duran əsaslı müddəaların sınaqdan 

keçirilməsi vacib sayılmalıdır. 

Azərbaycan dilinin dördüncü sinif 

səviyyəsində nisbətən mürəkkəbləşdirilmiş nəzəri 

materiallarının tədrisi təbii ki, peşə seçmə imkanı 

verə bilməz. Belə ki, linvistik kateqoriyaların 

nəzəri cəhətdən öyrədilməsi şagirdə gələcəkdə hər 

hansı bir peşənin ustası olmaq deyil, seçdiyi 

peşənin savadlı və dövrünün elmi-texniki 

yenilikləri səviyyəsində durmağı bacaran mütəxəs-

sisi, ustası olmaq imkanı verir. Düzgün yazı və oxu 
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vərdişlərinə malik, doğma dilin ədəbi tələffüzü 

səviyyəsində duran, fikrini aydın və səlis tərzdə 

ifadə etməyi bacaran, düşdüyü mühitin dil üslubu 

imkanları ilə zəngin peşə, sənət sahibi, şübhəsiz, 

dövrünün ziyalısı sayıla bilər. Bu mənada, 

«Azərbaycan dili» fənninin bir nömrəli vəzifəsi, 

həmişə olduğu kimi, burada da dil kateqoriyaları 

barədə ümumi təsəvvür yaratmaqdan, düzgün yazı 

və oxu vərdişləri aşılaqamaqdan ibarətdir. 

Bəs «Azərbaycan dili» dərsində «peşələrə 

maraq oyatma»nı, «peşələr haqqında məlumat 

verməni», «konkret bir peşəyə istiqamətləndirmə» 

ilə əvəz etmək olarmı? Təbii ki, yox. Peşəyə 

istiqamətləndirmə uzun müddətli, mürəkkəb bir 

proses olub, daha artıq konkretlik tələb edir. 

«Azərbaycan dili» dərsində isə məsələ dərslikdə 

verilmiş praktik materialların istehsal sahələri ilə nə 

dərəcədə əlaqələnməsindən asılıdır. Buna görə də 

burada veriləcək informasiyalar orta məktəbdə 

şagirdlərin peşəyə istiqamətləndirilməsi üzrə 

aparılan köməkçi vasitələrdən biri, bəlkə də 

birincisi hesab edilə bilər. Şübhəsiz informasiya 

müəllimin bilik və bacarığından asılı olaraq, elə 

səviyyədə qurula bilər ki, bəzən bu bircə söhbət 

şagirdin gələcək həyat yolunu birdəfəlik 

müəyyənləşdirər. Sosialist əməyi tarixində belə 

hadisələr az olmamışdır. Vaxtilə kollektiv əməyin 

nailiyyətləri zirvəsində parlaq bir ulduza dönən 

Staxanovun misilsiz qəhrəmanlığı, buna dair ədəbi-
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bədii materiallar milyonlarla gənci əmək cəbhəsinə 

istiqamətləndirdi. Eləcə də igid qütb təyyarəçiləri 

Çelyuskin, Papanin kimi qeyri-adı peşə sahiblərinin 

çelyuskinçilər, papaninçilər kimi ardıcılları yarandı. 

Bəsti Bağırova, Sarvan Salmanov, Sevil Qazıyeva 

kimi qəhrəman əmək adamlarımız haqqında 

söhbətlər, ədəbi-bədii materiallar müasir gəncliyin 

həyatında hələ də öz əhəmiyyətini qoruyub 

saxlayır. 

§ 4. IV siniflərin mövcud tədris proqramlarına 

əsasən «Azərbaycan dili» (Maarif, 1985) fənninin 

öyrənilməsi aşağı siniflərdə keçilənlərin konkret 

təkrarı ilə başlayır. Dərslikdə sözün tərkibi, 

samitlərin yazılışı, ahəng qanununa görə şəkilçilə-

rin orfoqrafiyası, sözün quruluşu və nitq hissələrinə 

dair nəzəri materiallar xatırlama və ya məcburi 

öyrənməyə kömək məqsədi ilə verilmiş 

çalışmalarla müşayiət olunur. 

Söz və səs bölmələrinə dair verilən çalışmalar 

kiçik yaşlı məktəblilərin peşə təsəvvürlərinin 

zənginləşməsi və əmək tərbiyəsi istiqamətində iş 

aparmaq üçün müəllimə geniş imkanlar verir. Belə 

ki, 8 nömrəli çalışmada verilən mətn xalq təsərrü-

fatının bağçılıq-meyvəçilik sahəsi üzrə şagirdlərdə 

müəyyən təsəvvür yaratmaq imkanına malikdir. 

Cəmi üç cümlədən ibarət olub eyniköklü sözlərin 

tapılması tələb olunan bu çalışma mətni müəllimin 

şifahi müsahibəsi ilə genişləndirilə və şagirdlərin 

«bağ», «bağban», «bağça» məfhumlarına dair 
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primitiv bilikləri həyatla, ətraf mühitlə, 

dövlətimizin yaşıllaşdırma planları ilə əla-

qələndirilə bilər. Müəllim yaşıllığın yer üzərində 

həyatın davamı üçün və atmosferin təmizlənməsi 

üçün əhəmiyyətindən danışıb aşağıdakı suallarla 

sinfə müraciət edə bilər: 

1. Bağ ilə bağça arasındakı fərqi kim izah 

edər? 

2. Ağaclara necə qulluq edirlər? 

3. Sənin evinin yanında bağ varmı? 

4. Sizin bağda hansı meyvə ağacları var? 

5. Sən «gənc bağbanlar» dərnəyinə üzv olmaq 

istərdinmi? 

Həmin mövzu üzrə 9 nömrəli çalışmada da 

bağçılıq, meyvəçilik, üzümçülük peşələrinə dair 

ayrı-ayrı sözlər verilmişdir. Çalışmanın yazılı 

icrasından sonra bu sözləri cümlələrdə işlətməklə 

müəllim şifahi müsahibə yolu ilə bu sahələrə dair 

informasiyanı davam etdirə bilər. 

Qeyd etməliyik ki, peşəyönümünə hazırlığın 

başlanğıc dövründə xalq təsərrüfatının müxtəlif 

sahələri, istehsal prosesləri və əmək məhsulları 

barədə verilən hər cür məqsədyönlü məlumat 

məktəb peşəyönümü işinin müvəffəqiyyətini təmin 

edən amillərdən olub, şüurlu peşəseçmədə 

əhəmiyyətli rolu vardır. 

12 nömrəli çalışma təkcə kənd təsərrüfatı 

deyil, istehsalın texniki sahələri, sənaye istehsalatı 

ilə bağlı peşə məlumatlarına imkan verir. 
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Çalışmanın mətnindən göründüyü kimi, burada pe-

şələrin açımı verilmişdir. İzahat mahiyyətində 

verilmiş bu ifadələrin daşıyıcıları – adları 

tapılmalıdır. Məsələn, «traktor sürən» sözünün 

«traktorçu»nun açıqlanması olduğunu şagird 

bilməlidir. Eləcə də «kolkozun üzvü» - «kolkozçu», 

«qayıq sürən» - «qayıqçı», «kitabxana işçisi» - 

«kitabxanaçı», «ovla məşğul olan adam» - «ovçu» 

və s. kimi ifadələrin leksik işarələri müxtəlif peşə 

adları olduğundan, bu peşələrə dair informasiyanın 

genişləndirilməsinə o qədər də ehtiyac duyulmur. 

«Söz köklərində samitlərin işlənilməsi»nə 

dair verilmiş çalışmalardan 20, 21, 23 nömrəli 

çalışmalar kənd təsərrüfatı məhsulları, istehsal 

prosesləri və əmək alətlərinə dair ən müxtəlif 

məlumatlarla zəngindir. Belə ki, istehsal prosesi ilə 

bağlı «briqadanın müvəffəqiyyəti», «bitkilərə 

qulluq», kənd təsərrüfatı məhsulları olan «pomidor 

şitili», «sarı sünbüllər» kimi ifadələrin yazılışı və 

məna açımı istiqamətində təhlil şagirdlərə bu ba-

rədə aşağı siniflərdə eşidib-bildiklərini, həyatda 

görüb müşahidə etdiklərini xatırlatma yolu ilə 

aparıla bilər. 

23 nömrəli çalışmada verilmiş «çiyid səpini», 

«şabalıd meşəsi», «həyət qapısı», «istirahət 

zonası», «almaz mədəni», «gilas ağacı», «nəbatat 

bağı», «sement zavodu», «təzə noxud» kimi 

sintaktik birləşmələrin düzgün yazılış qaydaları 

üzrə  dərsin əsas məqsədi ödənildikdən sonra qalan 
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bir neçə dəqiqəlik vaxtdan şagirdlərin peşə 

təsəvvürlərini zənginləşdirmək üçün səmərəli 

istifadə etmək olar. Belə ki, müəllim hər bir 

ifadənin informasiya imkanlarını düzgün 

qiymətləndirməklə, şagirdlərə göstəriş verə bilər ki, 

bu mövzuda («həyət qapısı», «gilas ağacı», 

«sement zavodu» və s.) görüb-bildiklərini, 

eşitdiklərini və təsəvvür etdiklərini bir neçə cümlə 

ilə ayrıca dəftərə yazsınlar. Ola bilər ki, 

şagirdlərdən bəzisinin valideynləri məhz bu sahədə 

əmək fəaliyyəti göstərir. Belə olan surətdə şagird 

valideyninin fəaliyyəti barədə bildiklərini yazsın.  

Tapşırığa əməl olunduqdan sonra nəticəni kollektiv 

şəkildə oxuyub müzakirə etmək faydalıdır. Vaxt 

imkan verməzsə, belə müzakirələri əlavə 

məşğələlərə keçirmək olar. Nümunə olaraq, bu 

istiqamətdə aparılası işin qısa planını veririk: 

«Təzə noxud» 

1. Noxud – kənd təsərrüfatı bitkisi kimi. 

2. Noxudun əkilib-becərilməsinə dair 

bildiklərin. 

3. Noxud məhsulları barədə. 

4. Sizin bostanınızda (kəndinizdə, məktəbyanı 

sahənizdə) noxud əkilirmi? 

5. Noxud hansı xörəklərdə işlənir? 

Yaxud: 

«Almaz mədəni» 

1. Almaz – sənaye məhsulu kimi. 

2. Almazdan neçə məqsədə istifadə edilir? 
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3. Almaz mədəni barədə nə bilirsən? 

4. Şüşə kəsən almaz nə üçün texniki almaz 

adlanır? 

Belə yazıların aparılması təkcə peşə 

təsəvvüründə deyil, şagirddə yaradıcı təfəkkürün 

inkişafında da müəyyən rol oynaya bilər. Əlbəttə, 

mövzuların paylanmasından əvvəl müəllim hər bir 

mövzuya dair izahat işi aparmalıdır. 

«Sözün quruluşu» mövzusu üzrə verilmiş 31, 

32, 35, 36 nömrəli çalışmalar xalq təsərrüfatının 

sahələri, xüsusən kənd təsərrüfatı, bağçılıq üzrə 

müxtəlif peşələr barədə məlumatlarla zəngindir. 

Belə ki, 36 nömrəli çalışmada mürəkkəb sözlərin 

seçilməsi tələb olunsa da, verilmiş mətnin 

məzmunu şagirdlərin seçəcəyi mürəkkəb sözlərin 

etimologiyasından bəhs edir. Bu sözlər isə başdan-

başa kənd təsərrüfatı məhsulları, quşçuluq və 

meyvəçiliklə əlaqədar adlardan ibarətdir. Məsələn, 

«böyürtkən», «qarğıdalı», «barama qurdu», 

«günəbaxan», «şanapipik» sözlərinin etimologiyası 

– mürəkkəb adların yaranma yolu barədə söhbət 

eyni zamanda bu sözlərin ifadə etdikləri meyvə-tə-

rəvəz bitkiləri və quşlar haqqında da danışmağa 

imkan verir. Lakin bu axırıncı şagirdləri dərsin əsas 

məqsədindən yayındırmamalı, ikinci planda – 

sözlərin mənaca izahı və həyatla əlaqəsi şəklində 

aparılmalıdır. 

Müəllim «qarğıdalı», «günəbaxan» 

bitkilərinin xüsusiyyəti və becərilməsinə dair ev 
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tapşırığı şəklində yazı işi: «baramaqurdu haqqında 

bildikləriniz» mövzusunda şifahi sözbət apara bilər. 

Nitq hissələrinin təkrarına həsr olunmuş 

bölmədə isim, sifət, say, əvəzlik və feillərə dair 

qaydalar xatırladılmış və praktik cəhətdən nəzəri 

müəddaların möhkəmləndirilməsinə, həmçinin 

tətbiqinə xidmət edən müxtəlif məzmunlu 

çalışmalar verilmişdir. 

Məlum olduğu kimi, nitq hissələri – oxşar 

qrammatik əlamətlərinə görə qruplaşan sözlərə 

deyilir. Bu mənada əşyanın adını bildirən «isim» 

mövzusunda qrammatik cəhətdən eynicinsli olan 

müxtəlif adlar, o cümlədən peşə adlarının isim ka-

teqoriyaları çərçivəsində linqvistik xüsusiyyətləri 

öyrənilirsə, bu adın (peşə adının) özü-öz mahiyyəti 

barədə məlumat verilməsi zəruriyyətini yaratmış 

olacaqdır. Əlamət və keyfiyyətin ifadəsinə xidmət 

edən sifətlər həmin adların – buraya təkcə peşə 

adları deyil, həmçinin müxtəlif növlü sənaye və 

kənd təsərrüfatı məhsullarının adları, istehsal 

vasitələri və texniki alət adları da daxildir – 

müxtəlif tərəflərdən zahiri və daxili imkanlarının 

açılmasına, saylar kəmiyyət və sıra göstəricilərinin 

müəyyənləşməsinə, əvəzliklərin mənsubiyyət 

əlaqələrinin qurumuna və nəhayət feillər isə əmək 

proseslərinin gedişatını izləməyə imkan verəcəkdir. 

Elə buna görə də bu mövzuların tədrisi və ya 

təkrarı zamanı dərsliyin verdiyi çərçivədə 

məhdudlaşıb qalmaq lazım deyildir. Müəllim 
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şagirdləri sərbəst mövzular və ya düşündürücü 

çalışmalar üzərində işlədərkən bu qismdən olan 

leksik məqamlara xüsusi diqqət yetirməlidir. 

Nitq hissələrinin təkrarı mövzusu ilə bağlı 

verilmiş çalışmalar sırasında 49, 57, 60, 62, 85, 87, 

96 nömrəli tapşırıqlar mövzumuzun məqsədinə 

müvafiq söz və ifadələrlə zəngindir. 

49 nömrəli çalışmada verilmiş müxtəlif 

mənalı sözlər içərisində çoban, qoyun, keçi, ferma 

sözlərinin məzmun planından çıxış edib, 

heyvandarlıq təsərrüfatları, bunların qarşısında du-

ran problemlər, qoyunçululuğun inkişafı üçün 

lazım olan coğrafi və iqtisadi şərtlər, 

iqtisadiyyatımızda qoyunçuluq təsərrüfatlarının 

yeri, çoban peşəsi, bu peşənin qədimliyi, çobanların 

mərdliyi, cəsurluğu, dağ vüqarlı çobanlarımızın 

hələ ulu söyləmələrində vətən rəmzi olması, 

«Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında bütöv bir 

orduya – düşmən ordusuna qarşı duran qəhrəman 

Qaraca çoban, onun bucünkü varislərinin əmək 

qəhrəmanlığı və s. barədə danışmaqla bu peşə 

barədə kiçik yaşlı məktəblilərin təsəvvürünə yeni 

bir məlumat əlavə etmək mümkündür. 

96 nömrəli çalışmada «tikmək» sözünün 

müxtəlif zamanlarda işlənmiş formulları 

verilmişdir. Bu sözün ehtiva etdiyi məna və 

məzmun koordinatlarından çıxış edərək, «tikinti» 

işləri, «bənna», «dülgər» peşələri, tikinti sahəsində 



 

 
398 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
işləyən fəhlələrin ağır, lakin çox şərəfli işi barədə 

söhbət aparmaq zəruridir. 

Dördüncü sinfin Azərbaycan dili kursu 

«Sintaksis və durğu işarələri» bölməsindən 

başlanır. Dərslikdə olduğu kimi, «Sintaksis» 

bölməsi söz birləşmələri, cümlə və onun növləri ki-

mi mövzuları əhatə edir. Söz birləşmələri – sözlərin 

möhkəm leksik-qrammatik qanunları əsasında 

birləşib, mürəkkəb məna, ifadə və nəhayət cümlə 

əmələ gətirməsinə xidmət edir. Sözlərin məna və 

qrammatik cəhətdən tabelilik vəziyyətində 

birləşməsi sintaktik konstruksiyanın nitq 

fəaliyyətindəki roluna məntiqi bütövlük, dolğunluq 

verir. Fikrin konkret və dəqiq ifadəsinə imkan 

verir. Buna görə də nitq mədəniyyətinin inkişafında 

«söz birləşmələri»nin möhkəm qanunlarını 

mənimsəmək çox faydalıdır. Məlumdur ki, insanın 

hərtərəfli və ahəngdar inkişafında nitq, dil 

normalarının ədəbi dil səviyyəsində qavrayışı 

birinci yerdə duran məsələlərdəndir. Orta məktəb 

həcmində dil normaları belə bir səviyyəyə nail 

olmağa imkan verdiyindən, bunların aşağı 

siniflərdən macburi öyrədilməsi, nəzəri material-

ların praktik tətbiqinə imkan verən, həyati 

problemlərlə, gənclərin peşə marağı ilə daha çox 

bağlı olan çalışmalarla möhkəmləndirilməsi 

vacibdir. 

«Söz birləşməsi» çox geniş anlayış olub, 

idraki fəaliyyətimizin bütün sahələrini əhatə edir. 
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Buna görə də bu mövzunu möhkəmləndirmək 

məqsədi ilə verilən çalışmalar müxtəlif-məzmunlu 

ola bilər. Bu mövzunun tədrisi təkcə dərslik çərçi-

vəsində çalışmalarla məhdudlaşmayıb, müəllimə 

sərbəst mətn seçmək üçün geniş imkanlar verir. 

Burada isə əlbəttə ki, həyatın, bizi əhatə edən 

mühitin, nəhayət məktəbin yerləşdiyi regionun ən 

müxtəlif cəhətləri ilə bağlı, uşaqlara daha yaxın, 

daha tanış mövzulara müraciət etmək faydalı olar. 

Təcrübə göstərir ki, şagirdlərin hələ kiçik yaşlardan 

sərbəst mövzular üzrə işlədilməsinin onların aydın 

dünyagörüşünə malik sərbəst düşüncə tərzi olan, 

gələcək həyat yolunu müəyyənləşdirməkdə, ən baş-

lıcası isə peşəseçməkdə daha az səhv edən gənclər 

kimi yetişməsində böyük rolu vardır. Bu mənada, 

sərbəst mövzular xalq təsərrüfatının müxtəlif 

sahələrində fəaliyyət göstərən əmək 

qəhrəmanlarının həyatı, şagirdin valideynlərinin 

əməyi, ailə və məişətdə texnikanın rolu, şagirdin 

valideynlərinə köməyi, məktəbyanı tədris-təcrübə 

sahəsi və gənc təbiətçilər və s. kimi məsələlərə həsr 

oluna bilər. Çalışmaq lazımdır ki, tapşırığın icrasın-

dan sonra hər bir şagirdin əməyi diqqətlə nəzərdən 

keçirilsin, tərifəlayiq cəhətlər mütləq şagirdlərin 

xüsusi diqqətinə çatdırılsın. Bu ümumi oxudan 

sonra mətnin qrammatik cəhətdən təhlili üzrə iş 

aparılmalıdır. Nümunə üçün aşağıda belə bir sər-

bəst mövzu veririk: 
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– Züleyxa xala işdən gəlib yuyundu. Şam 

yeməyi hazırlamaq üçün mətbəxə keçdi. Yerişindən 

hiss olunurdu ki, o çox yorğundur. Axı bütün günü 

işdə – dəzgahın qarşısında ayaq üstə durmalı 

olurdu. Bununla belə, o evdə yorğunluğunu heç 

vaxt büruzə verməzdi. Anası bir söz deməsə də, 

Nigar hiss edirdi ki, o çox yorulur. Buna görə də 

anasına necə kömək edəcəyi barədə uzun müddət 

düşünməli oldu. 

Züleyxa xala mətbəxə girəndə təzə bişmiş 

xörəyin ətri onu vurdu. Ana təəccüb içində peçə 

yaxınlaşanda heyrətindən donub qaldı; peçin 

üstündə bir dolu qazan yarpaq dolması vardı. O 

geri çevriləndə qızının fərəhli baxışları ilə 

qarşılaşdı... 

«Söz birləşmələri» mövzusunun 

möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə verilmiş 

çalışmaların əksəriyyəti müxtəlif mənalı vahidlərin 

əsas və asılı mövqelərdə işləndiklərini və ya işlənə 

bilmə imkanlarını nümayiş etdirmək məqsədi 

daşıdığından burada konkret peşə təsəvvürü ilə 

bağlı mətnlər və sözlərə az yer verilmişdir. 

İstehsal prosesləri və kənd təsərrüfatı 

məhsullarının ad göstəriciləri 113 nömrəli 

çalışmada söz birləşmələri tərkibində əsas və ya 

asılı söz mövqelərində işlənmişdir. Burada 

«pambıq yığımı», «məhsulun daşınması», «yarışın 

başlanması» kimi birləşmələr üzrə şagirdlərin 

həmin məhsul haqqındakı biliyini genişləndirmək 
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və ya bu sahədə onlarda yeni təsəvvür oyatmaq isti-

qamətində praktik iş aparmaq olar. Xüsusən şəhər 

məktəblərində və pambıq becərilməyən rayonlarda 

təhsil alan uşaqlarda pambığın kənd təsərrüfatı 

məhsulu kimi özünə məxsus cəhətləri, sənaye 

əhəmiyyəti, becərilməsi, bu sahədə yetişib, dünya 

şöhrəti qazanmış əmək qəhrəmanları, pambığın əllə 

və maşınla yığımı, Azərbaycanda pambıqçılığın 

inkişafı kimi məsələlərə dair təsəvvür yaratmaq 

vacibdir. Belə söhbətlər zamanı müəllim 

çalışmalıdır ki, elə ilk cümləsindən şagirdlər xalq 

təsərrüfatının bu sahəsində də əməyin şan-şöhrət və 

şərəf işi olduğunu duysun, pambıqçılıq 

təsərrüfatının cazibəsini aydın təsəvvür edə bilsin. 

114 nömrəli çalışmada xalq təsərrüfatının 

müxtəlif sahələrinə məxsus məhsul və əşyaların 

adları verilmişdir: Bakı nefti, Abşeron üzümü, 

yaşayış binası, yazı taxtası, tarla düşərgəsi kimi 

birləşmələr üzrə şagirdlərə bir qədər ətraflı 

məlumat vermək olar. «Bakı nefti» formulunun 

strukturuna müvafiq olaraq, «neft» sözünün tabeli 

vəziyyətdə yeni modellər daxilində işlənməsinə 

dair nümunələr gətirmək olar – «neft 

qəhrəmanları», «neft sənayesi», «neft istehsalı», 

«neft hasilatı» və s. Belə modellərin daxilində 

birikmiş peşə informasiyası imkanlarından istifadə 

etməklə şagirdlərdə neft sənayesinə maraq 

oyatmaq, neftçi peşəsinə yiyələnmək yollarını 
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onlara izah etmək, bu sahə üzrə ixtisas verən 

məktəblər barəsində məlumat vermək olar. 

Cümlə – sözlərin məna və qrammatik 

cəhətdən məqsədli əlaqələnməsi olub nisbi olaraq 

bitmiş fikir ifadə edən söz birləşmələridir. Söz 

birləşmələri cümlə daxilində ən müxtəlif şəkildə 

təzahür etdiyi kimi, cümlənin özünün də məqsədə, 

intonasiya və quruluşa görə müxtəlif növləri vardır. 

Fikir bitkinliyi bir cümlə ilə ifadə olunduğu kimi, 

bir neçə cümlə ilə də ifadə olunur. Bu isə mətn 

yaradır. Bu mənada, şagirdlərin peşə məlumatlarını 

zənginləşdirmək məqsədi ilə cümlə konstruksiya-

larından istifadə zəruridir. Xüsusən, peşəyönümü 

istiqamətində aparılası müsahibə və söhbətlərdə 

cümlələr çoxluğu bütöv mətnlər əmələ gətirir. Belə 

söhbətlərin keçirilməsi üçün sual və nəqli cümlələr 

fikir ifadəsində ən əlverişli sintaktik konstruksiya-

lardır. Məsələn, Siz məktəbin emalatxanasında 

olmuşsunuzmu? Siz pambıq tarlasına gedirsinizmi? 

(Çalışma №127). 

Qeyd etməliyik ki, bu suallara cavab yarımçıq 

cümlə şəklində – bircə sözdən də ibarət ola bilər. 

Lakin bu cavab qrammatik cəhətdən qənaətləndirici 

olsa da, peşəyönümü işində cavabların geniş, aydın 

və bir qədər də mübahisəyə imkan verən olması 

vacibdir. 

«Bəli, biz pambıq sahəsinə gedirik» - cavabı 

müqabil tərəfi «pambıq sahəsinə gedənlərin» orada 

gördükləri, orada gördüklərinin müxtəlif cəhətləri, 
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səbəb və nəticələri maraqlandıracaq. Burada isə 

«pambıqçı», «kolxozçu», «fəhlə» peşələrinə dair 

söhbətlər üçün özül yaranmış olacaqdır. Əlbəttə, bu 

söhbətlərin heç birində dərsin əsas məqsədi bir an 

belə yaddan çıxarılmamalı, demək olar ki, hər 

mətndən, hər cümlədən sonra qrammatik sorğu 

keçirilməlidir. 

Bu mövzu üzrə sərbəst yazıların aparılmasına 

da geniş imkanlar vardır. 129 nömrəli çalışma 

məhz belə bir məqsəd daşıyır. Burada «Yaşıllığın 

dostları», «Yaşıllığı qoruyun» mövzusunda kiçik 

bir hekayə yazmaq təklif olunur. Aşağıda isə həmin 

mövzularda yazılacaq mətndə işlənəsi feillər 

verilmişdir. Bu əməliyyat zamanı şagirdlərin bütün 

diqqəti mövzunun işlənməsinə cəlb olunacağından 

ola bilsin ki, mövzunun əmək tərbiyəsi 

istiqamətində mahiyyətinə varmasınlar. Buna görə 

də müəllim frontal yoxlama zamanı və ya bundan 

sonra uşaqların yazılarında müşahidə edəcəyi bu 

ştrixləri onlara izah etməlidir. Cümlə və onun 

növləri mövzuları üzrə 134 nömrəli çalışma xalq 

təsərrüfatının heyvandarlıq sahəsi üzrə şagirdlərdə 

peşə təsəvvürü yaratmaq imkanına malikdir. Bu 

çalışmanın icrasından sonra şagirdlərə atçılıq 

təsərrüfatları, atların insana köməyi, keçmişdə və 

indiki sosial-iqtisadi həyatımızdakı rolu barədə 

məlumat vermək, sual və nəqli cümlələr vasitəsilə 

atlar barədə onların fikrini öyrənmək, 

münasibətlərini aşkara çıxarmaq olar. 
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«Cümlənin baş üzvləri» mövzusu sintaktik 

konstruksiyanın iki qütbü – mübtəda və xəbər 

barəsində ibtidai məlumat verir. Mübtədanın baş 

üzv kimi rolu, kim, nə və hara suallarına cavab 

verməsinə dair praktik məşğələlər üçün çalışmalar 

müəyyənləşdirilir. Ümumiyyətlə, mübtəda 

haqqında danışılan əşya və hadisələrin adını 

bildirdiyinə görə bu mövzunun tədrisi ən müxtəlif 

peşə adlarının şagirdlərə çatdırılması və bu peşələrə 

dair konkret məlumatların verilməsi üçün geniş 

imkanlara malikdir. Dərslikdə bu mövzular 

(mübtəda və xəbər) üzrə verilmiş 140, 143 nömrəli 

çalışmalarda traktorçu, mühəndis, inşaatçı, sürücü 

sözləri ilə bağlı peşəyönümü işi aparmaq olar. 

Cümlənin mübtədası yerində işlənilməklə bu sözlər 

həmin peşələrə yiyələnmiş şəxsi ifadə edir. Lakin 

müəllim söhbəti elə qura bilər ki, şagirdləri məhz 

traktorçu, mühəndis, inĢaatçı, sürücü olanların 

şəxsiyyəti bir mübtəda kimi – qrammatik 

kateqoriya olaraq maraqlandırma hüdudunda 

qapanıb qalmasın, həm də həmin peşələrə dair 

sualla müəllimə müraciət etsinlər. Yaxud, əgər 

şagird bu peşələrə dair sual vermiş olsa, müəllim 

bunu «mövzudan kənara çıxma», «məqsəddən 

uzaqlaşma» kimi qəbul etməsin. Əksinə, həmin 

süallara aydın və dəqiq cavab verməyi bacarsın. Bu 

sahədə təhsil verən peşə, orta ixtisas və ali mək-

təblərə dair maraqlı müsahibələr apara bilsin. 
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«Mübtəda» və «Xəbər» mövzuları şagirdləri 

peşəyönümü işi sahəsində sərbəst mövzularda yazı 

işləri, ev tapşırıqları, kiçik hekayələr üzərində 

işlətməyə də imkan verir. Xüsusən, valideynləri 

peşə sahibləri – sürücü, mexanizator, dülgər, 

bənna, frezerçi, satıcı, aĢbaz və s. olan şagirdlərə 

tapşırmaq olar ki, öz valideynləri, onların işi, 

peşəyə münasibəti və s. barədə kiçik bir hekayə 

yazsınlar. Şübhəsiz ki, işdən yorğan, paltarları yağ 

və neft ləkələri ilə bulaşmış, əlləri qabarlı qayıdan 

valideynlərin vəziyyəti bunun tamam əksi olan – 

idarə maşınında evə qayıdan şıq geyimli 

valideynlərin vəziyyəti ilə müqayisədə o qədər də 

ürəkaçan deyil və uşaq gözü bu vəziyyəti də özü 

bildiyi kimi qiymətləndirəcək. Lakin müəllim belə 

hallarda da şagirdə düzgün istiqamət verməyi 

bacarmalı, öz peşəsinin, öz sənətinin ustası olan 

adamların üzündəki yorğunluğun, paltarındakı yağ 

ləkələrinin, əllərindəki qabarın şərəfli, namuslu 

əməkdən, kişi hünərindən, mərdlikdən, 

cəsurluqdan, ağır zəhmətdən qorxmamaqdan xəbər 

verdiyini, bunun üçün xəcalət çəkmək yox, bununla 

fəxr etmək lazım gəldiyini onlara başa salmalıdır. 

Ölkəmizdə sadə zəhmət adamlarına göstərilən 

qayğı və hörmətdən, qanunlarımızın belə şəxslər 

üçün müəyyən etdiyi hüquqlardan söhbət açmağı 

bacarmalıdır. Məsələyə aşkarlıq mövqeyindən 

yanaşaraq, sadə peşə sahiblərinə hardasa laqeydlik, 

həqarətli münasibət göstərilirsə, bunun qanunları-
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mızı kobud surətdə pozan, heysiyyətimizi təhqir 

etməkdən xüsusi həzz alan təsadüfi vəzifə sahibləri, 

azğın, harın vicdan və namus alverçiləri tərəfindən 

edildiyini şagirdlərə aydınlaşdırmaqla gələcək 

nəslin ədalətsizliyə, rüşvətxorluğa, cəmiyyətimizin 

hər cür sosial antipodlarına qarşı barışmazlıq 

ruhunda tərbiyə edilməsinə köməklik göstərməlidir. 

Həmin mövzu (Cümlənin baş üzvləri) eyni 

dərəcədə «Xəbər» haqqında da məlumat verir və 

praktik məşğələlərə vaxt ayırır. Məlum olduğu 

kimi, Xəbər – cümlənin baş üzvlərindən olub, 

mübtədaya aid iş, hal-hərəkət və hökm bildirir. Nə 

etdi, nə edir, kimdir, nədir, haradır və s. kimi 

suallara cavab verir. Xəbər bildirən sözlərin böyük 

bir qismi peşə məlumatlı olduğundan, daha doğrusu 

belə sözlərin məzmun planındakı, məna tu-

tumundakı peşə informasiyası imkanının 

mövcudluğu bu mövzunun tədrisində də şagirdlərin 

əmək tərbiyəsi və peşəyönümü işi üçün səmərəli 

yollar tapmaq mümkündür. Xüsusən xəbər yerinə 

işlənən bir çox peşə adları bildirən isimləri və 

hərəkət, vəziyyət feillərini işlətməklə şagirdləri 

həm Xəbər mövzusu üzərində işlətmək, həm də 

onlara peşə informasiyası aşılamaq olar. Məsələn, 

yazı taxtasına çağırılmış şagird «Mənim atam 

tokardır» cümləsində xəbəri tapır, hansı nitq hissəsi 

ilə ifadə olunduğunu deyir. Sözün xəbər yerində 

necə işləndiyini izah etməklə müəllim tokar 

peşəsinin bəzi sirlərini sanki sözarası şagirdlərə 
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çatdırır və soruşur ki, aranızda atası tokar işləyən 

şagird varmı? Belə şagird varsa, ona atasının işi ba-

rəsində kiçik bir hekayə yazmaq həvalə olunur. 

Yaxud başqa peşələrə dair də beləcə əməliyyat 

aparmaq olar. 

İş, hərəkət və vəziyyət feillərinin xəbər 

yerində işlənməsi də şagirdlərə yuxarıdakı 

məqsədlə söhbətlər aparmağa imkan verir: iĢlə, 

toxu, yığ, apar, daĢı, qala, yon, düz, sər, tik, 

biĢir, döy, qurut, sovur, ək, biç, dər, yu, qopar, 

doğra, göyərt, sür və s. sözlərin xəbər yerində ən 

müxtəlif iş və hərəkət prosesinə dair məlumat verir. 

Bu feilləri cümlədə xəbər yerində işlətməklə əmək 

proseslərinə dair informasiyaya nəsə əlavə etmək, 

şagirdin aldığı gündəlik məlumatı bir qədər də 

zənginləşdirmək olar. 

«Müxtəsər və geniş cümlələr» mövzusu üzrə 

147 nömrəli çalışma uşaqlara meĢəçilik, çöl 

heyvanları və quĢlar barəsində məlumat verməyə 

qismən imkan verir. Bundan əlavə, «Xəbərlə 

Mübtədanın uzlaşması» mövzusu üzrə verilmiş 150 

və 153 nömrəli çalaşmalarda da bu məqsədlə izahat 

işini davam etdirmək, kiçikyaşlı məktəblilərin 

qoruq, heyvanlar, heyvanlarla insanlar arasında 

münasibət, vətənin təbii sərvətləri olan quşlara və 

vəhşi heyvanlara qayğı, bu sahədə əmək fəaliyyəti 

göstərən adamlar, bu barədə yazılan bədii əsərlər və 

çəkilən bədii filmlər, qırmızı kitab, onun mahiyyəti, 

televiziyanın «Təbiəti sevənlər», «Heyvanlar 
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aləmində», «Canlı təbiət», «Uşaqlara heyvanlar 

haqqında» verilişləri barədə imkan dairəsində 

söhbət açmaq, uşaqları maraqlandıra biləcək məsə-

lələrə diqqəti cəlb etmək olar. Söz yox ki, bu 

sahədə peşəyönümü işi aparmaq üçün 

təbiətşünaslıq dərslərinin imkanları daha genişdir. 

Lakin Azərbaycan dili dərsində də məhz bu 

məsələlərin qoyuluşu və aşılanma istiqaməti 

fənlərarası əlaqəni möhkəmləndirməklə, həm də 

tədrisdə vahidlik prinsipinin gözlənilməsinə kömək 

edər. 

Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri tamamlıq, 

təyin və zərflikdən ibarət olub, baş üzvləri bu və ya 

başqa cəhətdən izah edir: tamamlıq kimi? Nəyi? 

Nəyə? Kimdə? Nədə? Kimdən? Nədən? Kim ilə? 

Nə ilə? suallarına cavab verir. Tamamlıq mövzusu 

üzrə verilmiş çalışmalar məzmunca peşəyönümü və 

ya peşə təsəvvürü aşılama imkanına malik 

olmadığından arada fasiləyə və ya qırıqlığa yol 

verməmək üçün müəllim bu mövzunun tədrisi 

zamanı şagirdlərə xalq təsərrüfatının hər hansı bir 

sahəsinə dair mətn yazdırıb orada işlənmiş 

tamamlıqları tapdıra bilər: bədii mətn olmaya da 

bilər. Nümunə üçün aşağıda heyvandarlıq 

təsərrüfatına dair bir parça veririk: 

«Kəndimizin yaxınlığında böyük bir sahədə 

maldarlıq ferması yerləşir. Orada çoxlu inək və 

camış saxlayırlar. Biz məktəblilər boş 

vaxtlarımızda ferma işçilərinə kömək etməyə ge-
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dirik. Orada buzovlara həvəslə qulluq edirik. İndi 

kəndimiz çox böyüyüb. Onun bəzi küçələrinə asfalt 

döşənib. Kolxozçular şəxsi təsərrüfatlarında mal-

qara saxlayırlar. Biz həyətimizdəki buzovlara da 

yaxşı qulluq edirik.» 

Təyin əşyanın əlamət, keyfiyyət və 

kəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir. 

Necə? Nə cür? Hansı? Neçə? Neçənci? suallarına 

cavab olur. «Təyin» mövzusu üzrə verilmiş 161 

nömrəli çalışmada inĢaatçı, bənna peşələrinə dair 

məlumat vermək olar. «İnşaatçılar böyük binalar 

tikirlər» cümləsində «böyük binalar»ın tikilməsinə 

sərf olunan tikinti materialları, insan əməyi, 

cürbəcür vəsait haqqında məlumat vermək müm-

kündür. Şagirdləri başa salmaq lazımdır ki, 

«inşaatçı» - tikinti işi ilə məşğul olanlara deyilir. 

Buraya mühəndis də, prorab da, fəhlə də, bənna da, 

dülgər də daxildir. Ümumiyyətlə tikinti işinin 

aparılması bu kadrların hər birindən eyni dərəcədə 

asılıdır. Bunlardan biri çatışmazsa, və ya öz işini 

yarıtmaz görərsə, bu, işin gedişatında əvvəldən-

axıra özünü göstərəcəkdir. İnşaat işi təkcə yaşayış 

binalarının tikilişilə deyil, idarə və müəssisələrin, 

məktəb və uşaq bağçalarının, fabrik və zavodların, 

körpülərin, strateji hasarların, SES-in və s. tikilişinə 

də aiddir. Hər bir sahənin öz ixtisaslı mühəndis-

arxitektor kadrları və işçi qüvvəsi olur. İnşaat 

sahəsi üçün kadrlar texniki-peşə məktəblərində, 

orta ixtisas təhsili məktəblərində və ali məktəblərdə 
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hazırlanır. Ölkəmizdə inşaatçı peşələri üzrə kadr 

hazırlığı işinə böyük diqqət və qayğı göstərilir. 

Onların yüksək əmək haqqı ala bilməsi, tez bir 

zamanda mənzillə təmin olunması, inşaatçı 

ailələrinin istirahəti, uşaqlarının tərbiyəsi və 

oxuması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. 

Fəhlələrin təhsillərini qiyabi davam etdirməsi, 

ustalıq dərəcələrini artıra bilməsi üçün daim qayğı 

göstərilir. Əlbəttə, ola bilsin aranızda bənna olmaq 

istəyənləriniz, dülgərlik peşəsini seçənləriniz 

olacaq. Bu şərəfli peşələrdən qorxub çəkilmək 

lazım deyil. Bilməlisiniz ki, yer üzərində qurub-

yaratmaqdan gözəl iş yoxdur. Ulu babalarımızın 

əlləri ilə tikilib, əsrləri adlayırıq, bugünə gəlib 

çıxan əzəmətli qalalarımız və qurucularının, onu 

tikənlərin ölməzliyi, dünya durduqca yaşarılıq 

simvolu olub, hər birimiz tərəfindən şan-şöhrət 

rəmzi kimi hörmətlə, iftixarla xatırlanır. Bir çox 

kolxozlar, kino-teatr binaları, stansiyalar, səadət 

sarayları belə adamların adı ilə adlandırılır. 

162 nömrəli çalışmada verilmiş şəklə 

baxaraq, mətn tərtib etmək təklif olunur. Şəkildə 

kolxoz tarlası və tərəvəz məhsulu toplayan 

məktəblilər təsvir olunmuşdur. Tapşırığı icra etdir-

məzdən əvvəl məktəblilərin kolxoz, sovxoz, fabrik 

və zavodlara köməyi, onların əməyinin 

qiymətləndirilməsi, şagird istehsalat briqadaları, 

şagirdlərin buradakı əməyinin xarakteri və 

nəticələri barədə müəllimin məlumat verməsi 
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zəruridir. Çalışmada təyinlər vasitəsi ilə əşyaların 

əlamətləndirilməsi təklif olunduğundan şagirdlər 

şübhəsiz ki, qırmızı pomidor, dolu vedrə, yarımçıq 

yeşik, bol məhsullu tarla, qollu-budaqlı, yamyaşıl 

ağac, qarlı dağlar, pomidor yığan qızlar və s. 

ifadələrini işlətməli olacaqdır. Təyinlər 

müəyyənləşdirildikdən sonra müəllim bu ifadələr 

içərisində kənd təsərrüfatı məhsulu kimi «pomi-

dorun» becərilməsi və xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti 

barədə ətraflı söhbət apara bilər. 

«Zərflik» - baş üzvlərdən xəbərə aid olub, hal 

və hərəkətin zamanını, tərzini, yerini, kəmiyyət və 

keyfiyyətini, səbəb, məqsəd və nəticəsini, şiddət və 

dərəcəsini və s. bildirir. Zərfliklər haraya? 

Haradan? Harada? Necə? Nə cür? Nə vaxt? Nə za-

man? Nə üçün və s. suallara cavab verir. 

Zərflik bilavasitə iş prosesi ilə bağlı olub, onu 

müxtəlif cəhətlərdən müəyyənləşdirdiyinə görə bu 

mövzunun tədrisi zamanı peşəyönümü üzrə ən 

müxtəlif forma və məzmunda iş aparmaq imkanı 

vardır. Belə ki, uşaqları zərfliyin müxtəlif növləri 

üzrə (hələlik ancaq IV sinif dərsliyinin imkanı 

dairəsində) sərbəst mövzular üzərində işlətmək, 

müsahibələr keçirmək, kiçik hekayələr yazdırmaq, 

öz valideynlərinin iş yeri ilə bağlı ev tapşırıqları 

icra etdirmək, zərfliyin hər növünə dair bir cümlə 

yazdırıb, üzərində peşə məlumatı istiqamətində 

söhbət aparmaq və s. mümkündür. Zərlik mövzusu 

üzrə verilmiş çalışmalar içərisində bizim 
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məqsədimizə müvafiq sözlərə təsadüf etmədik. 170 

və 171 nömrəli çalışmalarda «motor», «tramvay», 

«mişar», «şlüz», «pomidor», «kəlbətin», «palıd», 

«banka», «pambıq», «çəkic», «aqronom» kimi 

sənaye, kənd təsərrüfatı məhsulları, alət və 

avadanlıqları, istehsal vasitələri və peşə adlarının 

düzgün yazılışı tələb olunur. Çalışmanın icrasından 

sonra müəllimin bu sözlərə dair geniş izahına 

ehtiyac vardır. Burada ətraflı şərh olunmağa 

ehtiyacı olan sözlərdən biri də «aqronom» sözüdür. 

Müəllim bu sözün mənasının izahından sonra 

aqnoromluq peşəsinin zəruriliyi, kənd 

təsərrüfatının, bağçılığın inkişafında bu peşənin 

rolu barədə söhbət apara bilər. Uşaqlara başa sal-

maq lazımdır ki, aqronomluq peşəsi dərin və qədim 

köklərə, böyük və tarixi əhəmiyyəti olan ənənələrə 

malikdir. Hələ lap qədimlərdə bu peşə bağbanlıq 

adı ilə məşhur idi. Lap qədimlərdə ölkələr öz adlı-

sanlı, bacarıqlı, şöhrətli bağbanları ilə fəxr edər, 

onların yetişdirdiyi bağ və bostan məhsulları ilə 

başqa ölkələr qarşısında öyünərdilər. Bağbanlar 

təbiətin, bağ-bağatın, bostan və tərəvəzin həkimləri 

idilər. Ana öz körpəsinə bələd olan kimi, bağbanlar 

da təbiətə, bağ-bağçaya, meyvə-tərəvəzə bələd 

idilər. Elm və texnika inkişaf etdikcə bağçılığa 

bağlı kəşflər çoxaldıqca bağbanlığın – 

aqronomluğun ən müxtəlif istiqamətləri yarandı, 

təhsilli bağbanlar – aqronomlar öz işlərində elmə, 

texniki nailiyyətlərə əsaslandılar. İndi ölkəmizdə 
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saysız-hesabsız adlı-sanlı aqronomlar fəaliyyət 

göstərir. Onlar bizim sevdiyimiz meyvələrin, 

tərəvəzin, gül-çiçəyin, bağ-bağatın, atmosferin 

sanitarı olan yaşıllığın yetişdiricisi, keşiyində 

duranı, qayğısını çəkə-çəkə qoruyub gələcəyə 

ötürənidirlər. Ölkəmizdə bütün başqa peşələr kimi, 

aqronomluq peşəsi də böyük diqqət və qayğı ilə 

əhatə olunmuşdur. Bu sahədə kadrların 

yetişdirilməsi başlıca məsələlərdən olmuşdur. 

Aqronomluq peşəsi üzrə kadrlar yetişdirmək 

üçün texniki-peşə məktəbləri, texnikumlar və 

institutlar vardır. Belə tədris müəssisələri xüsusilə 

meyvə və tərəvəzçiliklə məşğul olan regionlarda 

yerləşdirilir. 

Bu mənada, respublikamızın Quba, Gəncə, 

Şamaxı kimi iri şəhərlərində həmin peşə üzrə 

ixtisas qazanmaq üçün institut, texninum və 

texniki-peşə məktəbləri vardır. 

IV sinif «Azərbaycan dili» dərsliyində 

sintaksis kursu «Həmcins üzvlü cümlələr», «Xitablı 

cümlələr», «Sadə və mürəkkəb cümlələr», 

«Vasitəsiz nitq» mövzuları ilə tamamlanır. Bu 

mövzular içərisində şagirdlərin peşə 

məlumatlarının zənginləşdirilməsi və peşəyönümü 

üzrə onlarla aparılacaq iş üçün «Həmcins üzvlü 

cümlələr», «Sadə və mürəkkəb cümlələr» və qis-

mən də «Vasitəsiz nitq» həm nəzəri, həm də 

praktik cəhətdən əlverişlidir. «Həmcins üzvlər» - 

məlum olduğu kimi, cümlədə eyni üzv ilə bağlı 
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olub, eyni suala cavab verən sözlərə deyilir. Bu 

mənada həmcins mübtədalı, həmcins xəbərli, 

həmcins tamamlıqlı və zərflikli cümlələrdə 

müxtəlif peşə adları ifadəçisi olan sözlər, eləcə də 

xalq təsərrüfatının ən müxtəlif sahələrinə dair 

istehsal vasitələri, istehlak məmulatı və məhsulların 

adları sadalana bilər, yaxud onlara dair iş prosesləri 

barədə məlumat vermək və eləcə də halı, vəziyyəti, 

zamanı, yeri, kəmiyyəti və s. ifadə oluna bilər. 

Buna görə də bu mövzuların tədrisi zamanı 

istənilən kəmityyətdə və keyfiyyətdə məqsədyönlü 

iş aparmaq olar. 

«Həmcins üzvlü cümlələr» mövzusu üzrə 

175, 176, 180 nömrəli çalışmalar kənd təsərrüfatı 

məhsulları, quşçuluq, heyvandarlıq təsərrüfatları, 

bunlara dair peşələr haqqındla məlumat vermək 

üçün zəngin material verir. Çox təəssüf ki, 

dərslikdə yuxarıda sadaladığımız mövzular üzrə 

verilmiş çalışmalar içərisində şagirdlərin peşə 

təsəvvürlərini zənginləşdirməyə imkan verən 

materiallara ancaq bir neçə tapşırıqda təsadüf etdik. 

214 nömrəli çalışma məzmunca şagirdlərin 

əmək tərbiyəsinə istiqamət vermək üçün 

əlverişlidir. 

IV sinif şagirdlərinin psixoloji inkişafı onlara 

riyaziyyat, tarix, xarici dil kimi nisbətən ciddi səy 

tələb edən fənlərin tədrisində olduğu kimi, 

Azərbaycan dili fənninin tədrisində də tədricən 

daha mürəkkəb məsələlər üzərində düşünməyə 
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imkan verir. Bu yaş dövründə uşaqların müstəqil 

işlərinə düzgün və ciddi rəhbərlik etməklə onlara 

daha çox sərbəst yaradıcılıq imkanı vermək 

lazımdır. Təcrübə göstərir ki, təxəyyülün gələcək 

inkişaf istiqaməti uşaqların məhz yeniyetməlik 

dövrü ərəfəsindəki psixi və fizio-bioloji oyanışı 

zamanı müəyyənləşmiş olur. Elə buna görə də 

dərsliyə daxil edilmiş mövzular getdikcə mü-

rəkkəbləşmə istiqamətində daha ciddi elmi 

əsaslarla təqdim olunur. Bunu nəzərə alaraq, yəni 

şagirdlərin tədris yükünü ağırlaşdırmamaq üçün dil 

dərslərinin hamısında ucdantutma peşəyönümü 

məsələləri üzrə söhbətlər etmək vacib deyildir. 

Lakin bu işdə laqeydliyə, məqsəddən uzaqlaşmaya 

da yol vermək olmaz. Dərslik üzərindəki 

müşahidələrimizdən aydın oldu ki, «Fonetika» 

bölməsində verilmiş çalışmaların heç biri peşə tə-

səvvürü aşılama, əmək tərbiyyəsi mövzusunda 

söhbət aparmaq imkanına malik deyildir. Bu o 

demək deyil ki, həmin bölmənin tədris olunduğu 

bütöv bir dövr ərzində bu məsələdən uzaqlaşmaq, 

arada uzun bir fasilə vermək olar. Əksinə, 

təsəvvürlərinin köhnəlməməsi, eşidib 

öyrəndiklərinin zehnindən silinməməsi məqsədi ilə 

heç olmasa, iki saatda bir dəfə bu vacib məsələyə 

vaxt ayırmaq, şagirdləri nəzəri müddəaların 

möhkəmləndirilməsi üzərində işlədərkən 

nümunələri müvafiq səslə başlayan (məsələn, a – 

səsinin tələffüz mexanizminin tədrisində: aşbaz «t» 
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səsində – toxucu, «b» səsində – baramaçı və s.) 

peşə adlarından seçmək olar. Dərsin əsas məqsədi 

tam mənası ilə ödənildikdən sonra əlbəttə ki, həmin 

peşəyə dair maraqlı söhbətlər aparmaq olar. 

Bu baxımdan, «Danışıq səsləri və onların 

əmələ gəlməsi», «Sait və samit səslər», «Sait 

səslərin növləri» mövzuları üzrə verilmiş 

çalışmalardan peşə informasiyası imkanına malik 

nümunələrə rast gəlmədik. Lakin yuxarıda 

dediyimiz kimi, bu mövzular uşaqların sərbəst 

çalışmasına geniş imkanlar verir. Məsələn, növbəti 

yeni dərsin izahından və buna dair möhkəmlən-

dirici çalışmaların icrasından sonra müəllim keçmiş 

dərsi uşaqların yadına salmaq və bir daha 

təkrarlatmaq məqsədi ilə həmin mövzuya dair bir 

neçə söz yazdırır. Məsələn, «sait və samit səslər» 

mövzusunda olan «ü», «e» və «m», «s» səslərinin 

tələffüzü ilə bağlı sözlərdə olduğu kimi: «üzgüçü», 

«üz», «üskük», «ürək», «əyirici», «əritmək», 

«əzmək», «sənət», «mexanik», «maşın», «əmək», 

«məktəb», «kələm», «mantyor», «sürücü», 

«suvaqçı», və s. 

Bu nümunələrdə həmin səslərin işləndiyi 

yerin və digər sadə xüsusiyyətlərin izahı və 

müəyyənləşdirilməsindən sonra müəllim «əyirici», 

«mexanik», «mantyor», «sürücü» və «suvaqçı» 

sözləri üzərində dayanıb, bunların ifadə etdikləri 

məna arenasında peşələr barədə məlumat verə bilər. 

«Əyirici» peşəsi barədə: əyirici – sap əyirənlərə 
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deyilir. Sap təbii olaraq yundan, barama lifindən, 

cürbəcür texniki bitkilərdən əyirilirsə, süni yolla 

sintetik materiallardan, polimerdən alınır. Sapı 

parça toxumaq, tikiş tikmək, tor hörmək, xalça-

palaz toxumaq, yoğun örkənlər, kəndirlər və s. 

üçün əyirirlər. Qədimdə sapı cəhrədə əyirir və bu 

işlə ən çox qadınlar məşğul olurdu. Sap əyirmək işi 

bütün başqa məişət işləri içərisində ən şərəfli və 

məsuliyyətli iş hesab olunurdu. Cəhrədə işləməyi 

bacaran, keyfiyyətli sap əyirən qızlar daim diqqət 

mərkəzində olar, onlar bütün məclislərdə, 

yığıncaqlarda, bulaq başında, səfərlərdə təriflənər, 

adı-sanı oba-oba, ölkə-ölkə gəzərdi. İndi bizim bir 

çox ədəbiyyatlarda keçmişdə qadın əməyindən 

danışarkən cəhrədə sap əyirməyi, lampa işığında 

işləməyi, beşik başında səhəri gözü ilə açmağı 

məşəqqətli bir həyat tərzi kimi təqdim edir, keçmiş 

qadın əməyində acınacaqlı səhnələr yaratmağa səy 

göstərirlər. Bilməlisiniz ki, ən məşəqqətli ömür 

işsizlik, bekarçılıq, avaralıqdır. Əmək insanı heç 

vaxt alçaltmayıb, acınacaqlı vəziyyətə salmayıb, 

əksinə, ucaldıb, şan-şöhrətə çatdırıb. Cəhrəyə, lam-

paya gələndə, vaxtilə cəhrə də, lampa da öz 

dövrünün böyük texniki nailiyyəti hesab olunub. 

Elm və texnikanın bugünkü səviyyəsindən 

baxdıqda onlar bizə gerilik, cahillik kimi görünür. 

Lakin, gəlin, bir dəqiqəliyə onlara dəri sapların, 

qara çıraqların işləndiyi dövrdən baxaq. O halda 

cəhrənin də, lampanın da zamanın irəliləyişi 
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olduğunu, qədim dövrlərdə ulu nənələrimizin 

işlətdiyi bu məişət avadanlığının uzun və şərəfli bir 

yol keçdiyini görərik. 

Bu gün əyiricilik işi yüksək dərəcədə 

mexanikləşdirilmişdir. İndi bu iş maşınlarla 

görülür. Xüsusi dəzgahlar bir dəqiqə içərisində 

minlərlə metr sap əyirir. Bir adam bir neçə dəzgahı 

eyni vaxtda idarə edir. Ölkəmizdə adlı-sanlı 

əyiricilər çoxdur. Onlar barədə radio-televiziya və 

mətbuat daim maraqlı məlumatlar verir, verilişlər 

hazırlayır. Əyiricilik peşəsinin bugünkü texniki 

səviyyəsi bu sahədə xüsusi təhsilə malik olmağı 

tələb edir. Elə buna görə də bir sıra peşə 

məktəblərində gənclərə əyirici peşəsi böyük 

müvəffəqiyyətlə öyrədilir. 

Mantyor – işıqçəkən peşəsi barəsində: 

Yəqin fikir vermisiniz: axşamüstü, hava 

toranlıqlaşandan sonra kimsə əlini uzadıb, elektrik 

lampasını yandırır. Əgər evdə ağsaqqal, ağbirçək 

varsa, dərhal belə deyəcək: «Ömrünüz işıqlı 

olsun!» Görün nə gözəl, nə yüksək, nə ülvi bir 

diləkdir!.. Ömrün işıqlı olması – hər şeydən əvvəl 

insanın can sağlığına, işıqlı dünyanı, ətraf aləmi, 

ata-ananı, bacı-qardaşı, dost-tanışı, yaxınları – 

əzizləri, nəhayət, hardasa səni gözləyən 

yaxalamağa çalışan təhlükəni görmək imkanıdır. 

İşıqlı ömür – gözün nuruna, sağlamlığına işarədir. 

Daha sonra gözəl, firavan və əmin-amanlıq 

şəraitində keçən həyata, sürülən ömrə işarədir. İşıq 
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isə hər yerə – evlərə, küçələrə, idarə və 

müəssisələrə, uşaq bağçalarına və məktəblərə 

işıqçəkən əli ilə, mantyor barmaqlarının sehri ilə 

yol açır. Görün mantyorluq nə qədər işıqlı bir 

peşədir. Bir evə işıq çəkilir – ona deyirlər: «Ömrün 

işıqlı olsun!» Yüz evə işıq süzülür; yüz ağızdan bir 

ünvana dilək eşidilir: «Ömrü işıqlı olsun!» 

Bu peşə böyük ustalıq, bacarıq, qabiliyyət, 

son dərəcə həssaslıq tələb edən, başqasının həyatını 

işıqlandırmaq naminə, hətta fədakarlığa belə aparan 

bir sənətdir. Buna görə də mantyorluq peşəsinin 

sirlərini dərindən öyrənmək, bu peşəyə yiyələnmək 

üçün xüsusi təhsil müəssisələri – peşə məktəbləri, 

texnikumlar vardır. 

«Sürücü» peşəsi barədə: 

«Vaxt var idi – insanlar uzaq-uzaq ölkələrə, 

iqlim-iqlim məkanlara səfərə çıxır və buna aylarla, 

bəzən illərlə vaxt sərf edirdi. Əgər yadınızdadırsa, 

bizim nağıllarımızın çoxunda belədir: nağıl 

qəhrəmanları – cavan oğlanlar, ağsaqqal kişilər, 

dərvişlər üç ilin, yeddi ilin, doqquz ilin səfərinə 

çıxır, vədə tamam olana ancaq qayıdıb gələ 

bilirdilər. Uzaq səfərlərə sərf olunan ömür-gün ulu 

babaları səbirli, təmkinli və tədbirli etmişdi. Çünki, 

fərqi yoxdur, tələsdin-tələsmədin, birdən-birə qırx, 

əlli, yüz dəvə qoşulmuş ağır yüklü, ləng yerişli 

karvanın, öz yürüşü var. Mənzil vardı ki, iki aya 

gedilir, mənzil vardı ki, iki ilə də başa çatmırdı. 

Bəli, keçmişdə, lap qədim dövrlərdə insanlar bir 
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yerdən başqa yerə gedərkən, minik kimi atdan, də-

vədən, öküzdən, eşşəkdən istifadə etmiş, iri 

dənizləri, çayları, gölləri qayıqla, yelkənli gəmilərlə 

üzüb keçmişlər. Kütləvi yürüşlərdə, köç zamanı 

istifadə olunan at arabasının da, öküz arabasının da, 

karvana qoşulan dəvələrin də, qayığın da, yelkənli 

gəminin də sürücüsü olmuş, kimsə adamları bir 

yerdən başqa yerə aparmaq kimi məsuliyyətli, bir 

çox hallarda isə təhlükəli bir işin ağırlığını 

çiyinlərində daşımışdır. Görürsünüzmü, sürücülük 

hardan başlayan, necə qədim bir peşədir! Bu gün 

biz sürücü deyəndə avtomobil sürücüsü, qatar 

sürücüsü, təyyarə sürücüsü və s. başa düşürük. Elm 

və texnikanın son nailiyyətlərindən yüksək sürət 

götürmüş bu nəhəng, ecazkar maşınlar bir cüt 

zəhmətkeş əlinin hökmünə tabe olur, bir cüt əlin 

hökmü ilə hərəkət edirlər. Hələ görün bu əllərə nə 

qədər insan həyatı tapşırılır. Bu əllər hər gün 

minlərlə həyatın xilaskarına çevrilir, minlərlə 

arzunu, istəyi, diləyi mənzilinə, məkanına 

qovuşdurur. Lakin əllərin iradəsinə tabe olan bu 

maşınlar sürücüdən bilik tələb edir. Maşınlar o 

əllərə etibar olunur ki, onların özləri də peşəsini, 

ixtisasını gözəl bilən bir beyinin, bir ağılın hökmü 

ilə işləsin. Belə olanda sürücü sərnişinlərin, 

sifarişçilərin əfsanəvi simurğuna çevrilir, müqəddəs 

Xızırına dönür. Axı, nağıllarımızdakı simurq quşu 

da, müdrik Xızır da insanları bir an içində, göz 

yumub-açan saatda bir mənzildən başqa mənzilə 
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aparır, yaxud onların arzu etdiyi nəyisə bir an 

içində uzaq ölkələrdən gətirib onlara yetirirlər. 

Məgər yüzlərlə kilometrlik yolu günlər, həftələr 

deyil, saatlar ərzində qət edən adamları bir vaxt 

araba ilə bir həftəyə başa vurulası mənzilə ani bir 

vaxt ərzində yetirən şəxslər – sürücülər bugünün 

simurqları, Xızırları deyilmi?! Belə bir peşəni 

sevməyən, buna yiyələnmək istəməyən adam təsəv-

vür etmək mümkün deyildir. Elə buna görə də 

ölkəmizdə bu peşəni öyrətmək üçün çoxlu 

miqdarda texniki peşə məktəbləri, texnikumlar, ali 

texniki məktəblər vardır.» 

Dərslikdə «Qoşasaitli sözlərin yazılışı 

mövzusu üzrə verilmiş 238 və 241 nömrəli 

çalışmalardakı «inşaatçı» sözünün məna açımı 

istiqamətində peşəyönümü işi aparmaq olar. «İnşa-

atçı» peşəsi barədə yuxarıda qısa da olsa, məlumat 

vermişik. Bu məlumatı uşaqların hafizəsində 

oyatmaq üçün onlara belə suallarla müraciət etmək 

olar? 

1. Kimlərə inşaatçı deyirik? 

2. İnşaat işinə nə kimi tikililər daxildir? 

3. İnşaatçı olmaq üçün harda oxumaq olar? 

4. Hansınızın valideyni inşaat işində işləyir? 

Axırıncı suala müsbət cavab verən şagirdə 

tapşırmaq olar ki, atasından öz işinin xarakteri 

barədə danışmağı xahiş etsin. O isə atasının 

danışdıqlarına dair bir səhifəlik yazı yazsın. (Ba-

carırsa, kiçik hekayə şəklində) 
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241 nömrəli çalışmada verilmiş «Uşaqlar 

radioda dəniz neftçilərinin həyatına aid söhbətə 

qulaq asdılar» cümləsindəki «neftçi» sözünün məna 

açımı uşaqlara çatdırıldıqdan sonra ölkəmizin neft 

sənayesi, bu sahədə respublikamızın mövqeyi, nef-

tin böyük sənaye və təsərrüfat əhəmiyyəti, Böyük 

Vətən müharibəsi illərində Bakı neftinə uzanmaq 

istəyən yırtıcı əllər, Bakı neftinin tarixi 

qələbəmizdəki rolu, vətənin xilası naminə orada 

gecə-gündüz işləyib, alın təri axıdan qəhrəman 

neftçilərimiz, ailəliklə neftçıxarma sahəsində 

işləyən neftçi sülalələri, Sosialist Əməyi 

Qəhrəmanları, vaxtilə dünyanın səkkizinci mö-

cüzəsi kimi qarşılanmış dəniz şəhəri – Neft daşları 

və s. barədə ətraflı məlumat vermək, neftçi olmaq 

üçün neft texnikumu, texniki peşə məktəbi, neft 

sənayesi sahəsində yüksək ixtisas qazanmaq üçün 

institut – Neft və Kimya institutunun mövcudluğu 

haqqında danışmaq olar. 

«Samit səslərin növləri» mövzusu üzrə 

verilmiş 246 nömrəli çalışmada təklif olunur ki, 

şagirdlər bildikləri nəqliyyat vasitələrinin adlarını 

yazıb, oradakı samit səsləri təhlil eləsinlər. Buryaya 

əlbəttə ki, kənd təsərrüfatı maşınları – traktor, kom-

bayn, kultivator və s. əlavə etmək və bunlardakı 

samit səslərin təhlilindən sonra bu maşınlardan 

istifadə sahəsi, həmçinin «traktorçu», 

«kombaynçı», «mexanizator» peşələri barədə da-

nışmaq olar. 
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247 nömrəli çalışmadakı «Mənim qardaşım 

zavodda işləyir» cümləsi üzrə peşəyönümü 

istiqamətində aşağıdakı sualla uşaqlara müraciət 

etmək məqsədəuyğundur. 

1. Kimin valideyni zavodda işləyirsə, əlini 

qaldırsın? 

Əgər məktəbin yerləşdiyi regionda zavod 

varsa, uşaqlara həmin zavodun işi, oradakı fəhlələr 

barədə danışmaq olar. 

Valideyni zavodda işləyən şagirdə tapşırmaq 

olar ki, valideyni ilə birgə zavoda getsin və orada 

gördüklərinə dair kiçik bir hekayə yazsın. Ola 

bilsin ki, şagird bu hekayəni yaza bilməsin. Onda 

ona kömək məqsədi ilə müəllim şifahi sorğu ilə şa-

girdi zavdda gördüklərini danışmağa vadar 

etməlidir. 

«Əlifba» mövzusu üzrə verilmiş 263 nömrəli 

çalışma şagirdlərə kənd təsərrüfatı məhsulları və 

kolxozçu əməyi barədə məlumat vermək üçün 

yaxşı material verir. Burada «traktor», «pambıq», 

«yığım», «tarla», «kolxozçular» sözlərinin yazılışı, 

məna açımı və yeri gəlmişkən, bunların kənd 

təsərrüfatı sahəsinə, kəndli əməyinə olan 

münasibəti barədə ətraflı danışmaq imkanı vardır. 

«Traktor» sözünün kənd təsərrüfatı sahəsinə 

aid istehsal vasitələrindən olduğunu, traktorun 

meydana çıxdığı ilk illərdə insanların bu əcaib-

qəraib maşına münasibətini, bu illərin kol-

lektivləşmə, kooperativ təsərrüfatı dövrü ilə bir 
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vaxta düşməsi, traktorun aqrar sənayemizdəki yeri, 

ölkəmizdə maddi nemətlər bolluğunun 

yaradılmasında onun rolu barədə lirik, bir qədər də 

pafoslu bir üslubda danışmaq, kollektivləşmə 

illərinə həsr olunmuş kino-filmləri uşaqların yadına 

salaraq orada traktorun ilk nümunələrinin 

çəkildiyini, bu günə kimi onun xarici formasının və 

mexanizminin ciddi surətdə təkmilləşdirildiyini 

onlara başa salmaq lazımdır. 

Bu mövzunun davamı kimi növbəti 

«Azərbaycan dili» dərsində «traktorçu» peşəsi 

barəsində ətraflı məlumat vermək imkanı yaranmış 

olur. 

267 nömrəli çalışma üzrə şagirdlərlə əmək 

tərbiyəsi istiqamətində söhbət aparmaq, onların 

kənd təsərrüfatı bitkiləri və heyvandarlığa dair 

təsəvvürlərinin zənginləşdirilməsinə kömək etmək 

olar. 

«Leksika» bölməsində söz və onun məna 

xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilir. Sözün 

leksik mənası – onun ifadə etdiyi ilkin, başlanğıc 

mənadır. Bu bölməyə «sözlərin çoxmənalılığı», 

«omonimlər», «sinonimlər» və «antonimlər»də 

daxil edilmişdir. Bu, belə də olmalıdır, çünki dil 

yaruslarında ilkin və başlanğıc qat kimi Leksika 

(söz) bölməsi qalan bütün yaruslar üçün əsas və 

bünövrədir. Əks halda, «sözsüz», leksik material-

dan məhrum dilçilik tədqiqatı ola bilməzdi. 

Semantik cəhət, məcazlaşma söz materialının daxili 
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aləminə, məzmun planına daxil olub Leksika 

kursunun müxtəlif bölmələrini ifadə edir. Bu 

mənada «Leksika» (dildə olan bütün sözlərin 

məcmuu)
1
 bölməsinin bir vəzifəsi də – şagirdlərə 

söz qrupları, sözlərin istifadə dairəsi barədə 

məlumat verməkdir. 

«Leksika» bölməsində nəzəri müddəaları 

möhkəmləndirmək məqsədi ilə verilmiş çalışmalar 

sırf leksik-semantik mülahizələrin açılmasına 

xidmət edir. Burada da nominativ mənalı lüğət 

vahidlərindən tutmuş məcazlaşmanın nisbətən aşağı 

pilləsi – çoxmənalılıq və yüksək dərəcədə 

abstraktlaşma nümunələri olan müxtəlif cəhətli 

metaforalar, həmçinin əks mənaların ifadəçiləri – 

antonimlər, yaxın və eyni mənalı sözlər – sinonim-

lər və eləcə də müxtəlif mənası ilə fərqlənən 

formaca eyni sözlər – omonimlərə dair verilmiş 

çalışmalar məzmunca şagirdlərin əmək tərbiyəsi və 

peşəyönümü işi üçün əlverişli deyildir. Dil 

qanunlarının müəyyən məqsədyönlü qavranılması 

üçün tərtib olunmuş bu çalışmalar özlüyündə son 

dərəcə maraqlı, düşündürücü, şagirdin qüvvəsini, 

diqqətini səfərbəyredici xarakter daşıyır. 

«Leskika» bölməsinə daxil olan mövzuların 

əksər qismi ünsiyyət prosesində nitqin poetikliyini, 

cazibəsini, lakonikliyini və qəlbəyatımlılığını təmin 

                                                 
1
 А.М.Гурбанов. Мцасир Азярбайъан ядяби дили. 

«Маариф» няшриййаты, 1985, сящ.179. 
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etmək məqsədi ilə işlədilən üslubi-funksional 

qruplar, məna və məzmun çalarlarının semantik yo-

zumlarıdır. Söz yox ki, belə bir məqsədə xidmət 

edən çalışmalarda məzmunca peşəyönümü motivi 

axtarmaq və ya əlavə etmək – mövzuların bir qədər 

də mürəkkəbləşməsinə səbəb ola bilər. Lakin yadda 

saxlamaq lazımdır ki, Azərbaycan dili kursunun 

başlanğıcından dil qanunları ilə paralel aparılan bir 

işi yarıda qırmaq və ya uzun müddət fasilə də 

vermək olmaz. Buna görə də bu mövzuların tədrisi 

prosesində şagirdlərin əmək tərbiyəsinə və peşə 

marağına müsbət təsir edən mətnlər yazdırıb orada 

işlənmiş lüğət vahidlərinin mənası, məcazlaşma 

səviyyəsi üzrə təhlil işi aparmaq olar. Bu məqsədlə 

seçiləsi mətnlər bədii ədəbiyyatdan, başlıca olaraq, 

uşaq ədəbiyyatından götürülə bilər. Tapşırığın 

icrasından sonra, əlbəttə ki, mətnin məzmunu, 

ideyası barədə söhbət açıb, burada qoyulan məsə-

lələri uşaqlara çatdırmaq lazımdır. Məsələn, 

verilmiş mətndə antonim sözləri seçib, altından xətt 

çəkin: 

Qoca bağbanın yaşı yüzə çatmışdı. Yaz 

fəslində bir neçə cavan onun bağına gəlir. Onlar 

görürlər ki, qoca əl-ayağı əsə-əsə torpağı 

yumşaldır, sonra oraya toxum səpir. Cavanlardan 

biri soruşur: 

– Babacan, nə iş görürsən? 

Bağban cavab verir: 
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– Alma toxumu əkirəm, bala. Bu toxumlardan 

xırda ağaclar bitəcək, sonra mən onları peyvənd 

edəcəyəm. 

Cavan deyir: 

– Ay baba, axı sənin yüz yaşın var. Bu 

ağaclardan bar götürməyə ömür lazımdır. 

Qoca gülümsəyərək cavab verir: 

– Əzizim, əkiblər – yemişik, əkərik – yeyərlər. 

Dördüncü sinfin «Azərbaycan dili» 

dərsliyinin axırıncı bölməsi «Sözün tərkibi və söz 

yaradıcılığı» mövzusundan ibarətdir. 

Bu bölmədə sözün mənalı hissələri – kök və 

şəkilçilər, sözdə məna dəyişikliyi və forma 

dəyişikliyi yaradan şəkilçilər (leksik və qrammatik 

şəkilçilər), sözün başlanğıc forması, quruluşu, 

mürəkkəb sözlər və onların yazılışı və s. məsələlər 

öyrədilir. Diqqət yetirilsə, bu mövzuların hər 

birində özlüyündə hər cür başqa əlaqə və 

münasibətlərdən təcrid edilmiş söz, işarə, leksik 

vahidin tərkibi öyrədilir. Sözlərin kökü ən müxtəlif 

mənaları ifadə etmə imkanına malik olduğundan bu 

vahidlər vasitəsi ilə xalq təsərrüfatının müxtəlif 

sahələrinə dair istehsal vasitələri, məhsullar və 

məhsuldar qüvvələr, həmçinin peşə və peşə 

münasibətlərinin adını çəkmək, bunları cümlədə, 

mətndə və sairədə işlətmək olar. Elə buna görə də 

bu mövzular üzrə verilmiş çalışmalar arasında 

tədqiqat işimizin mövzusuna və məqsədinə uyğun 

mətnlərə rast gəlmək mümkündür. Bu mənada 
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«Sözün mənalı hissələri» mövzusu üzrə verilmiş 

335 və 337 nömrəli çalışmalarda pambıqçılıq 

peşəsinə dair söhbət aparmaq, uşaqları onların 

əmək tərbiyəsinə müsbət təsir edə biləcək cümlələr 

üzərində çalışdırmaq faydalıdır. 

«Eyniköklü sözlər və eyni sözün müxtəlif 

formaları» mövzusunun tədrisi ilə əlaqədar verilmiş 

341 nömrəli çalışmada «kombayançı» peşəsinə dair 

informasiyanın verilməsi zəruridir. Dərsin əsas 

məqsədi ödənildikdən sonra bu məqsədlə ayırılmış 

kiçik vaxtdan istifadə edərək «kombayançı» 

peşəsinin tarixi, kombayanların yaradılması ilə 

kənd təsərrüfatımızın məhsuldarlığında nəzərə 

çarpan dəyişikliklər, kombayançılar üzərinə düşən 

məsul və şərəfli vəzifələr, partiya və dövlətimizin 

bu zəhmət adamlarına diqqət və qayğısı, xam 

torpaqların fəthində kombayançıların rolu, 

ölkəmizdə adlı-sanlı kombaynçılar nəslinin 

yetişməsi haqqında lirik bir üslubda danışmaq, taxıl 

toplanışı işinin bugünü ilə keçmişi arasında 

müqayisə aparmaqla şagirdlərə bu peşənin 

zəruriyyəti və daimiliyi barədə məlumat vermək 

lazımdır. 

343 nömrəli çalışmada «kolkozçu», 

«dənizçi», «suçu», «pambıqçı» peşələrinə dair 

şagirdlərin bildiklərini yoxlamaq, onları 

maraqlandıran suallara cavab vermək münasibdir. 

Müşahidələr göstərir ki, kiçik yaşlı 

məktəblilərdə dənizçilik peşələrinə xüsusi meyl və 
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maraq olur. Bu mənada dənizçilik peşəsi haqqında 

ciddi məlumat vermək yerinə düşər. Hər şeydən 

əvvəl nəzərə almaq lazımdır ki, çalışmada sözün 

kökü (dəniz) və sözdüzəldicisi (çi) verilmiş və 

«dənizçi» sözünün yaranması yolu göstərilmişdir. 

«Dənizçi» sözü şəxs ifadəçisi olduğundan, bu lüğət 

vahidinin peşə ifadəçisinə çevrilməsi yolunun 

dəniz-çi-lik olduğunu izah etmək faydalı olardı. 

Sözü leksik-qrammatik cəhətdən məqsədimizə 

uyğun forma və məzmunla təmin etdikdən sonra 

məsələnin izahına başlamaq olar. Şagirdlərin 

«dənizçilik» peşələrinə marağının sadə və cazibə-

dar bir üslubda təmini üçün ilk növbədə 

«dənizçiliyə» daxil olan – matros, Ģturman, 

bosman, ocaqçı peşələrinin funksiyası barədə 

məlumat vermək lazımdır. Bu peşələrin hər birinin 

gəmiçilik, gəmiqayırma peşələrinin tarixi qədər 

qədim olması, dəniz nəqliyyatı işində bu peşələrdən 

hər birinin eyni dərəcədə vacibliyi, eynisəviyyəli 

zəruriyyətinə dair maraqlı misallar gətirmək 

mümkündür. 

Bu bölməyə daxil olan 346, 360, 375, 410 

nömrəli çalışmalarda məzmunca şagirdlərə ən 

müxtəlif peşələr, kənd təsərrüfatı və sənaye 

məhsulları, həmçinin istehsal vasitələri haqqında 

məlumat vermək olar. 

410 nömrəli çalışmada verilmiş meĢəbəyi, 

tramvaysürən, əleyhqaz, baramaaçan, mal 

otaran sözləri ilə bağlı meşəbəyilik, meşə 



 

 
430 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
təsərrüfatı ilə bağlı bugünkü problemlərimiz, tram-

vay sürücülüyü, yanğınsöndürən, baramaçılıq, 

metallurq, naxırçı peşələrinə dair ətraflı söhbət 

aparmaq, bu peşələrə dair kiçik hekayələr imla 

yazıları yazdırmaq, uşaqların keçmiş biliklərinə ar-

xalanıb disput keçirmək olar. 

«Yanğınsöndürən» peşəsi barədə: 

Yanğın hər dəqiqə ehtiyatsızlıq, bir çox 

hallarda isə diversiya üzündən törənə bilən döyüş 

meydanıdır. Təsadüfi deyil ki, yanğunsöndürən 

dəstəsi ciddi hərbi rejimə tabe olub, bir növ hərbi 

forma geyinirlər. Bu mənada yanğınsöndürən hər 

an döyüşə hazır xilaskar bir ordudur. Yanğın özü 

son dərəcə ciddi faciələrlə nəticələnə bilən bir 

fəlakət olduğu üçün bununla mübarizə aparan bu 

cəsur, igid adamların insanlara necə bir xoşbəxtlik, 

səadət verməyə hazır olduqlarını təsəvvür etmək 

çətin deyildir. Yanğınsöndürən peşəsi bəşər 

tarixinin yarandığı ilk dövrlərdən bu günə kimi 

böyük və son dərəcə şərəfli bir qəhrəmanlıq yolu 

keçib gələn bir peşədir. Hələ ilk dövrlərdən ən pri-

mitiv üsullardan istifadə etməklə söndürülən 

müxtəlif miqyaslı və müxtəlif xarakterli yanğınlar 

bu gün elm və texnikanın son nailiyyətləri ilə 

silahlanmış peşəkar yanğınsöndürənlər tərəfindən 

ən tez bir zamanda, mümkün qədər itkisiz aradan 

qaldırılır. 

Yanğınsöndürən işi də suda batanları xilas 

etmək işində olduğu kimi, bacarıqlı, cəsur və 



 

 
431 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

fədakar adamlardan daimi sayıqlıq və operativlik 

tələb edir. Belə şəxslər isə həmişə olmuş və 

olacaqdır. Hələ lap bu son illərdə respublika 

qəzetlərində qızıl əsgər – həmyerlimiz O.Qasımov 

haqqında insanda iftixar və qürur hissi doğuran 

faciəli bir xəbər oxuduq. O, başqalarının həyatını 

xilas etmək üçün bir an belə düşünməyə vaxt sərf 

etmədən özünü yanğının ağuşuna atmış və nəticədə 

ömrünü fəda etmişdir. Belə fədakarlıqlara suda 

boğulanları xilas etmə işində daha tez-tez təsadüf 

olunur. Lap bu yaxınlarda igid əsgər Rahib 

Məmmədovun fədakarlığı barədə eşitdik. 28 

nəfərin həyatını xilas edən bu qəhrəman gənc 

özündən sonra minlərin-milyonların hörmət və 

məhəbbətinə layiq bir xatirə qoyub getdi. Nəticə 

olaraq, deməliyik ki, buna baxmayaraq, insanın 

həyatı bahasına başa gələn bu xilasetmələr öz 

xilaskarlarından peşəkar bacarığı, başqalarını xilas 

etməklə bərabər, həm də özünü qorumaq 

qabiliyyətinə malik olmağı tələb edir. Elə buna 

görə də yanğınsöndürən peşəsi üzrə kurslar, 

müsabiqələr, yarışlar təşkil edilir və 

yanğınsöndürənlər bu yolla öz peşə ustalıqlarını 

artırırlar. 

 

IV sinif Azərbaycan dili dərsliyinin 

məhsuldar əmək, xalq təsərrüfatı və istehsal 

sahələri, eləcə də peĢə informasiyası imkanlarını 

əks etdirən 
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CƏDVƏL  

 

Mövzular PeĢə və ixtisaslar (x. 

t.məhsulları 

PeĢə və 

ixtisaslar 

barədə 

məlumatın 

mənbələri 

1 2 3 

1. Sözün 

tərkibi 

Kənd təsərrüfatı 

məhsulları, 

bağçılıq,meyvəçilik, 

bağbanlıq 

8 №-li 

çalışma 

2. Sözün 

tərkibi 

Gülçülük, meyvəçilik 

(bağbanlıq) 

9 №-li 

çalışma 

3. Sözün 

tərkibi 

Traktorçuluq, 

kitabxanaçılıq 

12 №-li 

çalışma 

4. Söz 

köklərində 

samitlərin 

yazılışı 

Kənd təsərrüfatı 

məhsulları 

20, 21, 22 

nömrəli 

çalışmalar 

5.  Söz 

kkölərində 

samitlərin ya-

zılışı 

Kənd təsərrüfatı 

məhsulları, bağbanlıq, 

pambıqçılıq 

23 №-li 

çalışma 

6. Sözün 

quruluşca 

növləri 

Kənd təsərrüfatı 

məhsulları 

31, 32, 35, 36 

№-li 

çalışmalar 

7. İsim, sifət, 

say 

Heyvandarlıq, əkinçilik 

qoyunçuluq 

təsərrüfatları və çoban 

peşəsi 

49, 59, 60, 

62, 63, 85, 

86, 96 №-li 

çalışmalar 
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8. Söz 

birləşməsi 

Pambıqçılıq təsərrüfatı 113, 127 №-

li çalışmalar 

9. Söz 

birləşməsi 

Neftçi peşələri, neft 

sənayesi 

114 №-li 

çalışma 

10. Məqsədə 

görə 

cümlənin 

növləri 

Bağçılıq, meşəçilik 

təsərrüfatları və 

meşəbəyi peşəsi 

129 №-li 

çalışma 

11. Nida 

cümləsi 

Heyvandarlıq 

təsərrüfatı və kənd 

təsərrüfatı məhsulları 

134 №-li 

çalışma 

12. Cümlənin 

baş üzvləri 

Traktorçu, inşaatçı, 

sürücü peşələri 

140, 143 №-

li çalışmalar 

13. Müxtəsər 

və geniş 

cümlələr 

Meşəçilik, 

heyvandarlıq 

147, 150, 153 

№-li 

çalışmalar 

14. Təyin Tikinti sahələri və 

inşaatçı peşələri 

(bənna, dülgər, xarrat, 

malaçı, rəngsaz və s.) 

161 №-li 

çalışma 

15. Təyin Kənd təsərrüfatı 

məhsulları, kolxozçu 

peşələri 

162 №-li 

çalışma 

16. Zərflik Kənd təsərrüfatı və 

sənaye məhsulları 

meşəçilik təsərrüfatı və 

tramvay sürücüsü pe-

şəsi 

170, 171, №-

li çalışmalar 

17. həmcins 

üzvlü 

cümlələr 

Kənd təsərrüfatı 

məhsulları, quşçuluq 

və meşə təsərrüfatları 

175, 176, 180 

№-li 

çalışmalar 
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18. 

Qoşasamitli 

və Qoşasaitli 

sözlərin 

yazılışı və 

tələffüzü 

Neftçi və inşaatçı 

peşələri 

238, 241 №-

li çalışmalar 

19. Samit 

səslərin 

növləri 

Kombaynçı, traktorçu-

mexanizator peşələri 

246 №-li 

çalışma 

20.  Sonu q 

və k ilə bitən 

çoxhecalı 

sözlərin yazı-

lışı 

Kənd təsərrüfatı 

məhsulları, kolxozçu 

peşələri 

263 №-li 

çalışma 

21. Sözün 

mənalı 

hissələri 

Pambıqçılıq təsərrüfatı 335, 337 №-

li çalışmalar 

22. 

Eyniköklü 

sözlər... 

Kombaynçı peşəsi 341 №-li 

çalışma 

23. 

Eyniköklü 

sözlər... 

Dənizçi, suçu, 

pambıqçı 

343 №-li 

çalışma 

24. Leksik 

qrammatik 

şəkilçilər, 

sözdüzəldici 

şəkilçilər. 

Mürəkkəb 

sözlər 

Kənd təsərrüfatı və 

sənaye məhsulları, 

tramvay sürücüsü, 

yanğınsöndürən, bara-

maçı, poladəridən, 

naxırçı, meşəbəyi 

peşələri 

346, 360, 

375, 410 №-

li çalışmalar 
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Dövrümüzün başlıca müəyyənedici amili olan 

elmi-texniki tərəqqi sənaye və kənd təsərrüfatı 

istehsalında ən müasir texnologiyanın tətbiqini 

nəzərdə tutduğu kimi, məktəb təhsilində də təlim 

prosesinin təşkilinin əsas forması olan dərsin mü-

asir didaktika ilə təminatı və təkmilləşdirilməsi, 

təcrübədə sınaqdan keçirilmiş fəal təlim və tərbiyə 

metodlarının tətbiqi də onun ayrılmaz tərkib 

hissəsidir. 

Elmi-texniki tərəqqi şagirdlərin əmək və peşə 

hazırlığına geniş pozitiv təsir spektrinə malikdir. 

Məlum olduğu kimi məktəb elmi-texniki biliklərin 

əsasını təşkil edən dünyagörüşün, gələcək fəhlələrə, 

kolxozçulara, mühəndis-texnik işçilərə, bütün digər 

sahə mütəxəssislərinə lazım olan müxtəlif bacarıq 

və mənəvi – etik keyfiyyətlərin bünövrəsini qoyur. 

İqtisadiyyatımızın yüksəlişi, yeni sənaye 

sahələrinin meydana gəlməsi, istehsalat 

texnologiyasının təkmilləşdirilməsi hər bir gəncin 

həyata atılarkən kifayət qədər ümumtəhsil və 

politexnik hazırlığa malik olması üçün obyektiv 

zərurət yaradır. Təhsilin elmi səviyyəsi aşağı 

düşmədən təlim prosesinin müasir elmi-texniki 

tərəqqinin məzmununa uyğunlaşdırılması vacibdir. 
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Bu mənada məktəbin tərbiyəvi funksiyası 

genişlənir və dərinləşir. Əhali daha çox istehsalata 

cəlb edildiyindən, hər bir evdə istehsalatın 

nümayəndəsi olduğundan, təlim və tərbiyə işi də 

məzmun və xaraktercə zənginləşir, təkmilləşir. 

Təhsil və tərbiyənin məzmununun elmi-texniki 

tərəqqinin müasir tələbləri və ölkənin sosial-

iqtisadi inkişafnın vəzifələri səviyyəsinə 

qaldırılması məsələsi məktəb islahatının başlıca 

vəzifələrindən biri kimi irəli sürülmüşdür. 

İnkaredilməz bir həqiqətdir ki, elmi informasiya-

ların sürətli yüksəlişi öyrənilən fənlərin 

məzmununda müəyyən dəyişikliklər aparmağı tələb 

edir. Tədris fənlərinin məzmunca 

təkmilləşdirilməsi üzrə iş ümumtəhsil və peşə 

təhsili məktəblərinin vahid tədbirləri sırasına 

daxildir. 

Müasir səviyyədə  elmi-texniki tərəqqinin 

orta təhsilin məzmununa təsirinin xüsusi və çox 

vacib aspekti təlimin politexnik aspektinin 

gücləndirilməsi olduğundan, bu gün təlim-tərbiyə 

prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, əmək 

tərbiyəsi və peşəyönümünün kökündən 

yaxşılaşdırılması kimi məsələlərin aktuallığı daha 

da artır. Hazırda təlimin politexnik istiqaməti, hər 

şeydən əvvəl, elmi-texniki tərəqqinin mahiyyəti, 

məzmunu və sosial vəzifələri haqqında biliklər 

sisteminin formalaşması deməkdir. Məktəb təlimi 

şəraitində politexnizm prinsipinin həyata 
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keçirilməsi tələb edir ki, elmi-texniki tərəqqi 

haqqında ümumi məlumat hər bir fənn üzrə 

konkretləşdirilsin, hər fənnin spesifik cəhətlərinə 

uyğun vəzifələr müəyyən edilsin. 

Müasir şəraitdə yeni növ iqtisadi təfəkkürün 

formalaşdırılması son dərəcə vacibdir. Şagirdlərə 

iqtisadi düşünməyi, peşə konsultasiyası, peşə 

seçmə, xüsusən fəhlə peşələrinə təbliğatın 

gücləndirilməsinin sistemli elmi-nəzəri əsaslarının 

yazılıb hazırlanması vacib məsələlərdəndir. Belə 

tədqiqatların aparılması təkcə sosial-iqtisadi 

proqramın həyata keçirilməsində mükəmməl 

ixtisaslı işçi qüvvəsinə nail olmaq deyil, həm də 

siyasi cəhətdən tam hazırlıqlı yüksək keyfiyyətli 

fəhlə kadrlarının yetişdirilməsi ilə əlamətdardır. 

Peşəyönümü sistemində peşə hazırlığı 

politexnik əsasda qurulmalıdır. Peşəyönümü işinin 

politexnik əsası əsasən ümumtəhsil məktəblərində 

həyata keçirilir. Politexnik bilik şagirdlərin 

dünyagörüşünü genişləndirir, texnikanın inkişaf 

istiqaməti ilə tanış olmalarına kömək edir, peşə 

təhsilinin möhkəm təməlinin qoyulmasına xidmət 

edir. Bir sözlə, şagirdlərin peşə seçməyə 

hazırlanmasında onları nəzəri biliklərlə 

silahlandırır, fəal həyatda bu bilikdən istifadə 

etməyə imkan yaradır. Politexnik təhsil orta 

məktəbdə peşənin tam öyrədilməsini təmin etməsə 

də, texnikanın elmi əsasları ilə tanışlıqla da kifayət-

lənməməlidir. Məktəb elmlə texnikanın əlaqəsini 
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açmalı, elmi-texniki inkişafın mahiyyətini 

öyrətməli, elementar texniki priyomların mə-

nimsənilməsinə nail olmalı, məktəbin texnika və 

mədəniyyətlə əlaqəsini təmin etməlidir. 

Araşdırmalar göstərir ki, bütün tədris fənnləri 

peşəyönümü işi üçün imkanlara malikdir. 

Riyaziyyat, ədəbiyyat, Azərbaycan dili, rus dili, 

fizika, tarix, coğrafiya, biaologiya, rəsmxətt 

fənnlərinin proqramlarının araşdırılması 

nəticəsində məlum olur ki, bu və ya digər 

mövzuların tədrisi prosesində uşaqları 120-yə
1
 

yaxın peşə və ixtisasla tanış etmək mümkündür. 

Müxtəlif fənnlər üzrə proqram və dərsliklərin 

peşəyönümü işi üçün imkanlarından və məktəb 

təcrübəsindən məlum olur ki, hər bir fənnin tədrisi 

prosesində şagirdləri müxtəlif peşələrlə tanış 

etmək, onları peşələrə düzgün istiqamətləndirmək 

olar. Bu, birinci növbədə müəllimin pedaqoji 

məharəti, ustalığı, pedaqoji metod və priyomlardan 

istifadə etmək bacarığı, fənni hərtərəfli və dərindən 

bilməsi ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən onun müvafiq 

peşələr və onların xüsusiyyətləri haqqında ümumi 

məlumatlılığı ilə əlaqədardır. Ona görə də əgər 

müəllim xalq təsərrüfatı ilə maraqlanırsa, onda 

deməli o, qabaqcıl əmək adamları peşə sahibləri 

                                                 
1
 З.Гаралов, С.К.Сейидбяйова, Я.М.Щцсейнов. Мяктябдя 

пешя орийентасийасы цзря иш (мцяллимляр цчцн 

методик вясаит) «Маариф», 1974, сящ.152, 153-171, 189-

205. 



 

 
441 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

haqqında da ümumi məlumat alır, hətta yenilikçi 

müəllimlər öz şagirdləri ilə birgə rayonun təsərrüfat 

işlərinə də kömək edir. Nəzəri cəhətdən öyrəndiyi 

materialı təcrübədə sınaqdan keçirir. Beləliklə, 

müəllimin təcrübəsi artır. 

Peşələr və qabaqcıl, nümunə ola biləcək peşə 

adamları barədəki zəngin məlumatı müəllimin dərs 

prosesində peşəyönümü ilə bağlı aparacaq işinin 

səmərəliliyini artırır və müsbət nəticə üçün zəmanət 

verir. Ayrı-ayrı fənlərin tədrisi prosesinin 

çoxcəhətli spesifik xüsusiyyətləri müəllimdən hər 

fənnin özünəməxsus istiqamət götürməyi tələb edir. 

Belə ki, «Azərbaycan dili» üzrə yeni dərsə 

hazırlaşarkən müəllim mövzunun xüsusiyyətini, 

çalışmaların peşə məlumatı imkanını nəzərə alaraq, 

özü üçün plan tərtib etməlidir. Lazım gələrsə, 

haqqında məlumat veriləsi peşələrlə bağlı sənaye 

və kənd təsərrüfatı sahələri, eləcə də məktəblərarası 

tədris-istehsalat kombinatları ilə əlaqə saxlamalıdır. 

Tutduğu plana müvafiq olaraq, təlim prosesində 

peşəyönümünə dair nəzərdə tutduğu tədbirləri 

həyata keçirməlidir. 

Şagirdlərin peşəyönümü işinin 

müvəffəqiyyətlə təşkil olunmasında pedaqoji 

kollektiv üzvlərinin bir-birinə münasibəti əsas 

cəhətlərdən biridir. Məktəblərdə bu işin yaxşı təşkil 

olunması üçün fənn müəllimləri, sinif rəhbərləri 

məktəbin, ailənin və ictimaiyyətin səyini 

birləşdirməlidir. Şagirdlərin peşə seçməyə hazırlıq 
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işində əsas məsələ ondan ibarətdir ki, məktəb onları 

yaradıcı əməyə hazırlasın. Bunun üçün şagirdin 

əmək prosesində iştirak etməsi ilə bərabər, təlim-

tərbiyə işinin özü də təkmilləşdirilməlidir. 

Müəllim, hər bir şagirdlə fərdi işi gücləndirməklə 

peşəyönümü ilə bağlı biliyinin zənginləşdirilməsi 

qayğısına da qalmalıdır. Dövrün elmi-texniki 

səviyyəsinə dair zəngin bilik şagirdlərin zehnində 

nəzəriyyənin praktika ilə əlaqəsinin 

möhkəmləndirilməsi işində müəllimə böyük imkan-

lar verir. Bu məsələdə kollektivin bütün üzvlərinin 

yaradıcı münasibətdə olması zəruridir. Hər bir 

məktəblinin gələcək taleyinin, həyat yolunun 

müəyyənləşdirilməsi də ona göstərilən qayğıkeş 

münasibətdən çox asılıdır. Məktəbin pedaqoji kol-

lektivi şagird kontingentinin daimi diqqət 

mərkəzində olduğu üçün bütövlükdə müəllim 

kollektivi və eləcə də müəllim fərdiyyəti 

nümunəsində düzlük, doğruluq, ədalətlilik, 

hadisələrə obyektiv qiymət vericilik kimi 

keyfiyyətlər gələcək əmək adamlarının tərbiyəsində 

müəyyənedici rol oynaya bilər. Bu mənada hər bir 

müəllim dərs yükünün ağırlığından, işinin çox-

luğundan, vaxtın azlığından asılı olmayaraq 

şagirdlərin peşə hazırlığına cəmiyyətimizin 

tələbləri baxımından yanaşmalı, onların peşə seçmə 

işində səhvə yol verməməsi üçün bacardığını 

etməlidir. 
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Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin 

peşə seçməyə hazırlanması işinin ilk mərhələsinin 

düzgün təşkili Azərbaycan dili dərsliyinin nəzəri və 

praktik materiallarının peşə məlumatı imkanlarının 

aşkara çıxarılması və eləcə də Azərbaycan dilinin 

təlimi prosesində şagirdlərin peşə seçməyə 

istiqamətləndirilməsinin metodoloji əsaslarının 

müəyyənləşdirilməsi zəruriyyətini yaradır. Bu isə 

tədqiqat işimizin dövrün tələbləri səviyyəsində 

aktuallığını təmin edən amillərdən biridir. 

V sinif Azərbaycan dili kursu aşağı siniflərdə 

– IV sinifdə – keçilənlərin təkrarı ilə başlayır. 

Burada «Sintaksis»in predmeti üzrə verilmiş 

mövzuları təkrarlamaq və keçmiş bilikləri bir daha 

xatırlayıb möhkəmləndirmək məqsədi ilə verilmiş 

çalışmaların bir qismi peşə yönümünə hazırlıq 

mərhələsinin ilk dövrlərində şagirdlərlə aparılacaq 

müxtəlif növlü işlər üçün əlverişli materiallara 

malikdir. 

9 nömrəli çalışmada mətndəki (sovkanın 

qənimi) söz birləşmələrini göstərmək təklif olunur. 

Mətnin adından da məlum olduğu kimi, burada 

uşaqlar üçün (xüsusən qeyri-pambıq rayonlarında) 

anlaşılmaz olan bəzi sözlər vardır: «sovka», «həşa-

rat», «ziyanverici», «trixoqramma» və s. 

Çalışmanın linqvistik tələbi öyrənildikdən sonra 

müəllimin təkcə mətnin məzmunundan çıxış edərək 

izahat işi aparması kifayət deyildir. Məlumdur ki, 

kənd təsərrüfatı, istehsalat sahəsinə aid olub, 
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şagirdlərlə bu istiqamətdə yaxşı bir söhbətin əsası 

olan bu mətnin linqvistik təhlilinin özü lüğət 

üzərində işlə başlamalıdır. Mətnin bir nəfər şagird 

tərəfindən səsli oxunuşundan sonra müəllim 

«sovka», «həşərat», «ziyanverici» və 

«trixoqramma» sözlərini lövhəyə yazdırmaqla 

əvvəlcə bu sözlərin düzgün yazılışı, sonra isə mə-

nasının izahı üzərində dayanmalıdır. Bu 

əməliyyatdan sonra söz birləşmələrini 

müəyyənləşdirmək, çalışmanın icrasının yox-

lanışını başa çatdırıb, mətnin verdiyi imkandan 

istifadə edərək, «pambıqçılıq» peşəsi barədə ətraflı 

söhbət aparmaq lazımdır. Qeyd etmək yerinə 

düşərdi ki, qeyri-pambıqçılıq rayonlarında yaşayan 

uşaqlar üçün bu peşənin xüsusiyyətləri həqiqi 

mənada müəmmalıdır. Buna görə də kənd 

təsərrüfatı peşələri sırasında xüsusi yeri olan bu 

peşənin keçmişi, bugünü və sabahı barədə söhbətlər 

böyük maraqla qarşılanmalıdır. 

26 nömrəli çalışmada buraxılmış xitabların 

yerinə qoyulması təklif olunur. Burada peşə 

məlumatı imkanına malik iki cümlə işlədilmişdir: 

«Əli, sən bilirsənmi qaramal sözünün mənası nə 

deməkdir? Bəli, Zaur, bilirəm: buynuzunun içi boş, 

dırnağı cüt olan və gövşəyən iribuynuzlu ev 

heyvanlarına qaramal deyilir». Bu cümlələrdə 

işlənmiş «qaramal» sözünün leksik mənasının bu 

istiqamətdə izahından istifadə edərək, qaramalın 

xalq təsərrüfatındakı əhəmiyyəti, məişətimizdə 
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rolu, bəslənilməsi, tövlə şəraitinin (lap elə mədəni 

tövlə olsa belə...) «qaramal»ın – heyvandarlığın 

inkişafına, keyfiyyətinə təsiri, heyvandarlıq 

təsərrüfatlarında zəruri olan peşələr – «sağıçılıq», 

«naxırçılıq», «malabaxan», «buzovçuluq», «yem 

tədarükçüləri» peşələri barədə yeri gəldikcə, 

məlumat vermək faydalı olar. 

İlk dərslərin təkrarlama mahiyyəti söz yox ki, 

peşələr barədə söhbətlərə bir qədər artıq vaxt 

ayırmağa imkan verəcəkdir. Çalışmaq lazımdır ki, 

bu imkandan səmərəli istifadə edilsin. 

Uşaqlara ev tapşırığı kimi, «Naxırçı» və 

«Anam sağıcıdır» mövzularında sərbəst yazı işi 

tapşırmaq mümkündür. 

37 nömrəli çalışmada verilmiş parça 

məzmunca «aşbazlıq» peşəsi barədə məlumat 

vermək üçün əlverişlidir. Mətndə konkret olaraq bir 

yemək növünün hazırlanması barədə söhbət gedir. 

Lakin müəllim fürsətdən istifadə edib müsahibəni 

digər yemək növlərinin hazırlanması və nəhayət 

«aşbazlıq» peşəsi istiqamətində davam etdirə bilər. 

Aşbazlıq peşəsi barədə uşaqlara aşağıdakıları 

demək faydalı olar: 

«Aşbazlıq qədim peşə olub, son dərəcə məsul 

və şərəfli bir işdir. Adamların keyfiyyətli 

yeməklərlə qidalanması qayğısı aşbazın üzərinə 

çox böyük vəzifələr qoyur. Adamları yedizdirmək 

onlara ev tikməkdən, nəqliyyat xidmətindən, 

xəstələri müalicə etməkdən, uşaqlara dərs 



 

 
446 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
verməkdən az əhəmiyyət kəsb etmir. Adamların 

sağlamlığı və iş qabiliyyəti son nəticədə hazırlan-

mış qidanın keyfiyyətindən də asılıdır. Aşbaz 

insanların sağlamlığı uğrunda mübarizə aparanlara 

həmişə kömək edən peşə sahiblərindən biridir. 

Harada adamlar yaşayır, işləyir, dincəlir, orada 

aşbaz da lazımdır. Onlar zavod və fabriklərin 

yeməkxanalarında, ekspedisiyalarda və dəniz 

kəşfiyyatlarında, dəmir yol vağzallarının 

restoranlarında işləyir. Bir sözlə, aşbazlıq – kütləvi 

peşədir.» 

Bu söhbət zamanı müəllimin çörəyə qayğıkeş 

münasibət məsələsinə yeri gəlmişkən, toxunması 

əlbəttə ki, işin xeyrinədir. 

Bu söhbətdən sonra yaxşı olar ki, müəllim 77 

nömrəli çalışmada çörək haqqında verilmiş mətni 

imla yazdırsın. Mətni olduğu kimi verməyi lazım 

bilirik: «Çörək əsas qida məhsuludur. O, müxtəlif 

peşələrdə çalışan milyonlarla adamın əməyinin 

bəhrəsidir. Çörəyi həmişə əziz tutmaq lazımdır. 

Kim quru çörək tikəsini atırsa, insana yaraşmayan 

nalayiq hərəkət edir. Boyat çörəkdən də dadlı 

yeməklər hazırlamaq mümkündür». 

«Köhnəlmiş sözlər və neologizmlər» 

mövzusu üzrə verilmiş 82 nömrəli çalışmada kənd 

təsərrüfatı sahəsində keçmiş istehsal vasitələri 

barədə danışılır. Çalışmanın linqvistik təhlilindən 

sonra vaxtilə əkinçilik peşəsində işlədilmiş bu 

alətlərin bugün yararsızlığı, bunları əvəz edən 
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texnikanın böyük üstünlükləri, əkinçilik peşəsinin 

bütövlükdə taxılçılıq təsərrüfatları ilə əvəzlənməsi 

bu təsərrüfatda zəruri olan traktorçuluq, kom-

baynçılıq, slesar-çilingər peşələri barədə 

danışmaq münasibdir. 

Bu söhbətin davamı kimi Uşinskidən 

aşağıdakı parçanı imla yazdırmaq faydalı olar: 

«Eyni dəmir parçasından bir vaxtda, eyni 

emalatxanada iki kotan düzəltdilər. Bunlardan biri 

əkinçinin əlinə düşdü və dərhal işə salındı. Digəri 

dükanda istifadəsiz qaldı. Bir müddətdən sonra hər 

iki kotan görüşdü. Əkinçidəki kotan gün kimi parıl-

dayırdı. Dükandakı isə tamam pas atmışdı. 

– Söylə görüm, niyə parıldayırsan? – deyə 

paslı kotan o birisindən soruşdu. 

– Zəhmətdən, mənim əzizim, - deyə o biri 

kotan cavab verdi.» 

Bəli, iş göyrməyənlər pas atır, xarab olurlar. 

İş görənlər isə daha da parıldayırlar. 

V sinif «Azərbaycan dili» kursunun məğzini 

«Morfologiya» təşkil edir. Məlum olduğu kimi, 

morfologiya «sözün tərkibi» və «nitq hissələri» 

kimi iki mühüm qrammatik normalaşmanın 

linqvistik şərhini əhatə edir. Lakin dərslikdə bunun 

«Nitq hissələri» bölməsinin tədrisi nəzərdə 

tutulmuşdur. «Nitq hissələri» bəhsi aşağı sinifdə 

keçilənlərin bir qədər geniş və daha dərin elmi 

əsaslandırması ilə verilir. Burada «İsim», «Sifət», 
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«Say», «Əvəzlik» və «Feil» kimi əsas nitq hissələri 

və bunların qrammatik kateqoriyaları verilmişdir. 

«İsim» əşya bildirən, ad bildirən nitq 

hissəsidir. Dünyada, bizi əhatə edən mühitdə, 

bizdən kənarda və bizim mənəvi aləmimizdə maddi 

və qeyri-maddi (mücərrəd) olan saysız-hesabsız 

əşyalar mövcuddur. Şüur, insan təfəkkürü hər bir 

əşyanın spesifik və oxşar cəhətlərini 

müəyyənləşdirib, dildə onu ifadə etmək üçün 

maddi qabıq – söz, linqvistik kod, semantik işarə 

yaratmışdır. Əşya adlarının böyük bir qismini peşə 

adı bildirən sözlər təşkil edir. Elə buna görə də 

«İsim» orta məktəb şagirdlərinin peşə yönümünə 

hazırlıq mərhələsində aparılası peşə məlumatı işi 

üçün ən zəngin materiala (həm nəzəri, həm də 

praktik) malik qrammatik kateqoriyalar toplusudur. 

Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, V sinfin 

«Azərbaycan dili» dərsliyində verilmiş çalışmaların 

böyük bir qismi bu tələbi ödəmir. Çalışmaların 

məzmunu ancaq təsadüfdən-təsadüfə peşə informa-

siyası qazanmaq imkanına malikdir. Məsələn, 

«Xüsusi və ümumi» isimlər mövzusu üzrə verilmiş 

18 çalışmadan birində belə bu istiqamətdə iş 

aparmaq imkanı yoxdur. Halbuki, ümumi isimlər 

bunun üçün əlverişli məqamdır. «Tək və cəm 

isimlər» mövzusu üzrə 194 nömrəli çalışmada 

«sürü», «naxır», «at», «ilxı» sözlərinin məna 

arenasında «çoban», «naxırçı», «ilxıçı» peşləri 

barədə müsahibə aparmaq olar. 



 

 
449 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

«İsmin hallanması» mövzusu da 

problemimizə müvafiq, məqsədyönlü iş aparmaq 

üçün əlverişlidir. Lakin burada da münasib 

çalışmaların olmadığını nəzərə alaraq, hal kateqori-

yası, bu kateqoriyanın formal əlamətlərinin 

şagirdlərin zehnində möhkəmləndirilməsi məqsədi 

ilə aparılan praktik iş zamanı şagirdlərdə, demək 

olar ki, tanış əşya adlarının hallandırılması yolu ilə 

bu barədə tam təsəvvür yaradılandan sonra müəllim 

bir neçə peşə adının şagirdlər tərəfindən müstəqil 

şəkildə hallandırılmasına nail ola bilər. Bu 

məqsədlə yaxşı olar ki, məktəbin yerləşdiyi 

regionda şagirdlərin gündəlik qarşılaşdıqları peşə 

adamları ilə bağlı peşə adları seçilsin. Bu mənada 

«rabitəçi», «avtomobil çilingəri», «tokar», 

«dülgər», «dəmirçi», «bənna», «sürücü» və s. 

sözlərin hallandırılması zəruridir. Qrammatik əmə-

liyyat başa çatandan sonra müəllim bu peşələr 

barədə uşaqlarla müsahibə apara bilər. Müsahibə 

sual-cavab və ya müəllimin izahı və şagirdlərin 

peşəyə münasibəti barədə fikirlərinin öyrənilməsi 

şəklində də aparıla bilər. Aşağıda «rabitəçi» və 

«avtomobil çilingəri» peşələri barədə müəllimin 

verəcəyi informasiyanın məzmununu veririk: 

Avtomobil çilingəri: 

Avtomobil çilingəri peşəsi bilavasitə 

avtomobil işi ilə əlaqədar olduğu üçün onun 

yaranma tarixi də avtomobilin yarandığı vaxtlara 

təsadüf edir. 
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Avtomobil çilingəri bütün markalardan olan 

avtomobilləri müstəqil idarə etməyi, onları söküb-

yığmağı, maşının nasazlığını dərhal hiss etməyi, 

onu aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görməyi 

bacarmalıdır. 

Avtomobil çilingərinin fizika və 

riyaziyyatdan elementar biliyi olmalı, o, ixtisası ilə 

əlaqədar müntəzəm olaraq, müvafiq ədəbiyyatı 

mütaliə etməli, texnikanın ən yeni nailiyyətini işdə 

tətbiq etməyi bacarmalı, robot texnikasını idarə edə 

bilmək üçün kompüterlə işləməyi öyrənməlidir. 

Avtomobil çilingəri diqqətli olmalı, daim 

təhlükəsizlik texnikasına əməl etməlidir. 

Avtomobil çilingəri əsasən avtomobil nəqliyyatı 

müəssisələrində, maşınqayırma zavodlarında, təmir 

emalatxanalarında işləyir və iş yerində xüsusi 

geyimlə təmin olunur. 

Avtomobil çilingəri peşəsinə texniki peşə 

məktəblərində yiyələnmək olar. (məktəblərarası 

tədris-istehsalat kombinatlarında da həmin peşə 

öyrədilir). Sonralar təhsilini davam etdirmək 

istəyənlər politexnik texnikumlara, politexnik 

institutlara daxil ola bilər. 

«Rabitəçi» peşələri çoxcəhətli olub, bir neçə 

istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Buraya rabitə 

operatoru, teleqrafçı operator, telefonçu və s. 

daxildir. 

«Teleqrafçı-operator» peşəsi: 
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Bu sahənin özü də müxtəlif ixtisaslara 

qollanır: teleqrafçı, teleqram paylayan, teleqrafın 

təmiri üzrə çilingər, teleqraf elektromantyoru. Bu 

ixtisasların hər birinin öz iş xüsusiyyətləri, 

vəzifələri vardır. Teleqrafçı – operatorun vəzifəsi 

teleqramların tərtibi, ötürülməsi, qəbulu, şifrənin 

açılması, xüsusi blanka köçürülməsi və ünvanın 

dəqiqləşdirilməsi kimi məsələləri əhatə edir. 

Teleqrafçı-operator peşəsinə tədris-istehsalat 

kombinatlarında 3-cü dərəcənin alınması, texniki 

peşə məktəblərində, rabitə texnikumunda, 

M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya 

İnstitutunda yiyələnmək olar. 

Bununla belə, hal kateqoriyasının tədrisi ilə 

əlaqədar bizim problemin işinə müsbət təsir edə 

biləcək bir neçə çalışmaya təsadüf etdik. 178, 179, 

180 nömrəli çalışmalarda «çoban», «usta», 

«sürücü», «pambıq», «taxıl», «maşın» sözlərinin 

ehtiva etdiyi peşə və məhsullar barədə söhbət 

aparmaq olar. 

«İsmin quruluşca növləri» mövzusunun da 

peşəyönümü işi aparmaq imkanları genişdir. Belə 

ki, sadə, mürəkkəb və düzəltmə isimlərə çəkilən 

nümunələr sırasında istehsal vasitələri, müxtəlif 

peşə sahibləri ifadəçiləri və peşə adlarının söz ya-

radıcılığı yolu ilə müəyyən formula düşmüş 

nümunələrini misal gətirmək və lazım gələrsə, bu 

barədə danışmaq olar. Məsələn, «gəmi», «traktor», 

«xarrat», «tokar» və s. kimi istehsal vasitələri və 



 

 
452 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
istehsal münasibətləri ifadə edən sözlər sadə isim-

lərə nümunə ola bilərsə, «gəmiçi-lik», «xarrat-lıq», 

«traktor-çu», «sür-ücü» kimi peşə adları düzəltmə, 

«pambıq-yığan (maşın)», «ot-biçən (maşın)», «baş 

çoban», «ferma müdiri» və s. sözlər mürəkkəb 

isimlərə nümunə gətirilə bilər. Yaxşı olar ki, belə 

nümunələrin qrammatik izahından sonra leksik 

mənanın açılması – lüğət üzərində işin davamı 

kimi, peşəyönümü istiqamətində söhbət aparılsın. 

Bu mənada aşağıda «xarrat» peşəsinə dair bəzi 

vacib şərtləri qeyd etməyi zəruri bilirik. 

Xarrat – taxta məmulatı ilə işlətməyi 

bacaranlara deyilir. Xarrat peşəsi də ev tikmək, bağ 

salmaq, yol çəkmək qədər vacib və çox lazımlı 

peşələrdəndir. Xarrat peşəsinə yiyələnmək üçün 

insanda bir sıra bacarıq və qabiliyyətlər olmalıdır. 

Belə ki, xarrat olmaq istəyən şəxs aşağıdakı 

keyfiyyətlərə yiyələnməlidir: nişanlamağı, 

mişarlamağı, yonmağı, rəndələməyi, burğulamağı, 

birləşdirməyi, yapışdırmağı, dəzgahlarda işləməyi, 

pəncərə və qapı bloklarını, arakəsmələri, daxili 

avadanlıqları hazırlamağı, bəzək işlərini, istehsal 

prosesini təşkil etməyi, təhlükəsizlik texnikasını, 

tikintidə planlaşdırma işlərini və onun elmi təşkilini 

və s. bacarmalıdır. 

Bütün bunlar şübhəsiz ki, elmdən kənarda, 

elmi biliklərin əsası barədə ümumi təsəvvürdən 

ayrılıqda mövcud deyildir. Ona görə də xarratlıq 

peşəsi kimyanı, fizikanı, riyaziyyatı, etika və 
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estetikanın əsaslarını, rəsmxətti, texnoloji prosesləri 

bilməyi tələb edir. 

«Sürücü» peşəsi barədə IV sinif «Azərbaycan 

dili» kursunun tədrisi ilə bağlı söhbət aparılsa da, V 

sinifdə peşəyönümünə hazırlıq işi daha konkret və 

daha dəqiq təsəvvür tələb etdiyini nəzərə alaraq, 

burada həmin peşə barəsində yenidən söhbət açmaq 

və şagirdlərə aşağıdakıları çatdırmaq faydalı olar: 

Sürücülük peşəsi çətin və mürəkkəb 

mexanizmin idarəetmə prosesi ilə bağlı olaraq, 

ayıqlıq, sayıqlıq, diqqət və texnikaya qayğıkeş 

münasibət tələb edir. Sürücü avtomobili idarə et-

məyi, hərəkət şəraitini və idarə etdiyi avtomobilin 

texniki vəziyyətini qiymətləndirməyi, yük, yaxud 

sərnişin daşınması ilə əlaqədar tapşırıqların yerinə 

yetirilməsi üçün düzgün qərar qəbul etməyi 

bacarmalıdır. 

Avtomobili idarə edən sürücünün vəzifəsi 

nəqliyyat işinin icra edilməsi, hərəkətin 

təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə əlaqədar bir 

sıra tədbirləri ardıcıl yerinə yetirməkdən ibarətdir. 

Sürücü diqqətli olmalı, yaxşı görməli və 

eşitməli, rəngləri aydın seçməli, məsafəni və sürəti 

gözəyarı, səs gələn yeri isə düzgün təyin etməyi 

bacarmalıdır. 

Avtomobil nəqliyyatında sürücüyə əmək 

haqqı onun ixtisas dərəcəsinə, görülmüş işlərin 

kəmiyyət və keyfiyyətinə, sərf olunmuş vaxta, 

habelə tapşırılmış işin mürəkkəbliyinə müvafiq 
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olaraq verilir. Sürücü peşəsinə avtomobil nəqliyyatı 

müəssisələri nəzdindəki avtomobil məktəblərində 

yiyələnmək olar. Arzu edənlər Ç.İldırım adına 

Azərbaycan Politexnik İnstitutunda avtomobilin 

istismarı şöbəsinə daxil ola bilər. 

Sürücü peşəsinə dair söhbət zamanı ayrı-ayrı 

nəqliyyat vasitələrində sürücü peşələrinin fərdi 

cəhətləri, məsuliyyəti, istehsal münasibətlərinin, 

istehsal proseslərinin, plan və öhdəliklərin 

ödənilməsində, sosial münasibətlərin normal dava-

miyyətində rolu və əhəmiyyəti barədə rəvan bir 

üslubda aydın və cazibədar bir dillə verilən 

məlumat şagirdlərdə bu peşənin sirləri barədə daha 

geniş təsəvvür yaradar. 

Məsələn, müəllim «avtobus sürücüsü» peşəsi 

barədə şagirdlərin əvvəlki biliklərinə istinad edərək 

əlavə edir ki, adamların hər gün iş başına və eləcə 

də evə vaxtında çatdırılmasında avtobus sürücüləri 

böyük rol oynayır. Avtobus sürücüsü yalnız maşını 

idarə etməklə kifayətlənməməli, həm də onu təmir 

etməyi bacarmalıdır. O diqqətli olmalı, hər xırda 

məsələ üçün əsəbiləşməməli, sərnişinlərlə səmimi 

rəftar etməlidir. Sonra müəllim məlumat verir ki, 

elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi ilə 

əlaqədar olaraq, robot texnikası istehsalata geniş 

tətbiq olunacaqdır. Şübhəsiz ki, avtomobil 

nəqliyyatı sahəsində də avtomatlaşdırılmış texnika 

növlərindən istifadə olunacaqdır. Ona görə də bu 

gün hər bir adam kompüter savadına malik olmalı, 
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kompüter texnikasının tətbiqi yollarını dərindən 

mənimsəməlidir. Gələcəkdə avtobus sürücüsü 

olmaq istəyənlər VIII sinfi bitirərək rayonun tədris-

istehsalat kombinatında (əgər varsa) peşəqabağı 

hazırlıq keçdikdən sonra həm işləyə, həm də 

sürücülük məktəblərində təhsillərini davam etdirə 

bilərlər. 

V sinif «Azərbaycan dili» dərsliyinin 

«Mürəkkəb isimlərin əmələ gəlməsi və yazılışı» 

mövzusu üzrə verilmitş çalışmalarda mürəkkəb 

isimlərə və onların yazılışına dair gətirilən nümu-

nələrin çox təəssüf ki, istehsalat prosesləri, 

məhsuldar əmək və peşə anlayışı ifadəçiləri ilə heç 

bir münasibəti yoxdur. Mürəkkəb adlar bizi əhatə 

edən maddi aləmin bütün başqa sahələrini ehtiva 

etdiyi kimi, elm və texnikanın ən müxtəlif sahə-

lərinə, peşələrə dair nominativ informasiya 

səviyyəsində anlayışları ifadə edən leksik vahidlərə 

də aiddir. Belə ki, «fotoaparat», «vintburan», 

«qazaparat», «kino mexanik», «taxılsovuran» 

(maşın), «otbiçən» (maşın), «qaz operator» (peşə), 

«təmirçi operator» (neft sənayesi üzrə peşə), 

«mühəndis-texnik», «meşəbəyi» (peşə), 

«göydələn» (hündür binalar) və s. kimi iki müstəqil 

sözün bir vurğu ilə deyilib, bir leksik mənanın ifa-

dəsinə xidmət etməklə əmələ gələn mürəkkəb 

sözlərdən nümunə gətirmək, onların formuldaxili 

mahiyyətini şagirdlərə linqvistik aspektdə izah 

etdikdən sonra lüğəvi məna sferasında peşə 
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məlumatı işini davam etdirmək olar. Bu mənada, 

«fotoaparat», «vintburan», «qazaparat», 

«taxılsovuran», «otbiçən» kimi istehsal vasitələri, 

əmək alətləri adını bildirən sözlərin quruluş for-

mulu komponentlərin leksik mənası dairəsində 

özləri barədə müəyyən informasiya yükü daşıyır. 

Bu sözlərlə bağlı «fotoqraf», «tokar», «qaz 

operator», «kolxozçu» (taxılçı) peşələri barədə 

yığcam və ya ətraflı məlumat vermək olar. Bu 

əmək münasibəti ifadələrinin özünəməxsus 

cəhətləri barəsində söhbətin özü də hardasa peşə 

məlumatı işinə köməkçi vasitə hesab edilməlidir. 

Belə ki, fotoqraf mütləq fotoaparatla işləməyi 

bacarmalı, fotoaparatın strukturasına bələd olmalı, 

fotoprosesləri idarə etmək qabiliyyətinə malik 

olmalı, adamların müxtəlif anlarını onların zövqünə 

uyğun şəkildə, həqiqətə oxşarlıqla həyatın zəngin 

boyalarını əks etdirmə məharəti ilə əbədiləndirməyi 

bacarmalıdır. Deməli, bu xüsusiyyətləri öz 

gündəlik əmək həyatında normaya çevirən şəxs 

peşəkar «fotoqraf»dır. 

Lakin elə hallar da olur ki, müəyyən peşə 

sahəsində işləyən şəxs idarə etdiyi maşının 

mürəkkəb mexanizminə dərindən bələd olmur. 

İnkişafımızın müəyyən dövrlərində peşə sahib-

lərinin bu çatışmazlığı istehsal proseslərində 

geriləməyə səbəb olur, natamam əmək 

məhsullarının, nasaz əmək alətlərinin istehsalı ilə 

nəticələnir. Elə buna görə də hazırda mütəxəssislə-
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rin genişprofilliliyi məsələsi partiya qərarlarında 

həlli vacib problemlərdən biri olaraq irəli 

sürülmüşdür. Bu mənada sürücü peşəsinə yiyələnən 

şəxs mütləq «avtomobil çilingərliyinə», kom-

bayançı, «traktor çilingərliyinə», qazoperator təkcə 

qaz aparatları ilə işləməyi deyil, həmçinin sənaye 

əhəmiyyətli qazların fiziki-kimyəvi 

xüsusiyyətlərinə, balıqçı təkcə torla işləməyə deyil, 

balıqçı katerlərinin bir sıra texniki xüsusiyyətlərinə 

və s. bələd olmalıdır. 

Dərslikdə «Sifət» bəhsi şagirdlərin sifət 

haqqında keçmiş biliklərini yada salmaq məqsədi 

daşıyan çalışmaların icrası tələbi ilə başlayır. 

Məlum olduğu kimi, sifət – əşyanın əlamətini 

bildirməyə xidmət edib, necə? nə cür? hansı? 

Suallarına cavab verir. 

İlk təsəvvürdə sifətlərin peşə maarifi, peşə 

məlumatı və ümumiyyətlə, peşəyönümü işində 

rolu, əhəmiyyəti nəzərə çarpmır. Lakin unutmamalı 

ki, ad bildirən sözlərin heç birini özünəməxsus 

əlamət və keyfiyyətdən kənarda düşünmək 

mümkün deyildir. Ad bildirən sözlər isə ən 

müxtəlif mənalı əşya və hadisələrə aiddir. Bu 

mənada, istər peşə və istərsə də istehsal proses-

lərinin fərdi əlamət və keyfiyyətləri barədə verilən 

hər cür informasiya sifət və zərf bildirən sözlərlə 

ifadə olunmalıdır. Peşəyönümü işində əlamət və 

keyfiyyət ifadəçilərinə ehtiyac varmı? Peşəyönümü 

işinin hazırlaq mərhələsində peşələr barədə verilən 
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məlumatların dil və ifadə xüsusiyyətlərində nitq 

qurumu – intonasiya, yüksək pafos, lirik 

tendensiya, emosionallıq və ekspressivlik kimi 

cəhətlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çalışmaq 

lazımdır ki, verilən məlumatlar təkcə məzmunca 

maraqlı olduğuna görə deyil, həm də şifahi ifadə 

tərzi, üslubu ilə də cazibədar və sirayətedici olsun. 

Bu cəhətlər isə nitqi xüsusi rəng çalarları ilə 

zənginləşdirən sifətlərin fnuksional mövqeyindən 

də xeyli dərəcədə asılıdır. Buna görə də «Sifət» 

mövzusunun tədrisi prosesində peşələr barəsində 

verilən məlumatların (yazılı və şifahi) zəngin ifadə 

xüsusiyyətlərinin aşkara çıxarılması yolu ilə 

mövzunun möhkəmləndirilməsi və məlumatların 

özümlülüyünün təmin edilməsi işinə kifayət qədər 

imkan vardır. Sifətin lüğəvi məna növlərindəki 

müxtəliflik ayrı-ayrı peşələrin təsvirində bu 

sözlərin funksional əhəmiyyətini artırır. Məsələn, 

dad və rəng bildirən sözlər ictimai iaşə sahəsinə 

dair peşə və istehsal prosesi, eləcə də hasil olunan 

məhsul barədə məlumatın verilməsində aktiv 

mövqe tutursa, sahə, həcm, hündürlük, dərinlik və 

s. bildirən sifətlər texniki peşələrin təsvirində daha 

fəal ola bilər. 

«Sifət» bəhsi üzrə verilmiş çalışmaların heç 

biri şagirdlərə peşə informasiyası vermə imkanına 

malik deyildir. Bu mövzunun tədrisi prosesində 

problemimizin sabit gedişatını təmin etmək 

məqsədi ilə müəllim xidməti peşələri – parikmaxer, 
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manikürçü və eləcə də xalçaçılıq, saatsazlıq, 

boyaqçılıq, aşbazlıq peşələri barədə şagirdlərin 

keçmiş biliklərinə istinad etməklə söhbət apara 

bilər. Bu mövzuda verilən yazılı ev tapşırıqları və 

imla yazıları faydalı ola bilər. Məsələn, müəllim 

aşağıdakı mətni yazdırıb, orada işlənən sifətlərin 

tapılmasını tapşıra bilər: 

«Böyük bacım Əsmət kəndimizin 

yaxınlığında gözəl və yamyaşıl bir bağın içərisində 

yerləşən xalçaçılıq məktəbində oxuyur.  Bacım evə 

gələndə həmişə məktəbdə gördüyü işlərdən danışır. 

O deyir ki, xalçaçı peşəsi də rəssamlığın bir növü 

olub, tətbiqi incəsənət adlanır. Biz orada, hər 

şeydən əvvəl, rəngləri ayırd etməyi, cürbəcür 

rənglərdən yerli-yerində istifadə etməyi 

bacarmalıyıq. Biz adi kağız üzərində işlənən 

ornamentləri rəngarəng sapların köməyi ilə zəngin 

boyalarla xalçaya hörməyi öyrənirik. Bu, çox 

maraqlı bir iş olub, bizə hədsiz sevinc bəxş edir». 

Qeyd etməliyik ki, mətnin linqvistik 

(sifətlərin müəyyənləşdirilməsi ilə) təhlilindən 

sonra müəllim burada işlənən «ornament» sözünün 

lüğəvi mənasını izah etməklə, «xalçaçılıq» peşəsinə 

dair söhbəti davam etdirə bilər və bu peşəyə şagird-

lərin marağını cəlb edə bilər. 

«Xalçaçılıq» peşəsi barədə şagirdlərə 

çatdırılası ilkin məlumat Azərbaycan xalçaçılığının 

tarixi, bugünü və gələcəyi barəsində müəllimin 

müsahibəsi ilə başlayıb, bu peşənin elmi-texniki 
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mənbələri və xüsusiyyətləri barəsində daha konkret 

və dəqiq informasiya ilə tamamlanmalıdır. Bu peşə 

barəsində şagirdlərə aşağıdakıları çatdırmaq 

faydalıdır: 

«Xalçaçılıq qədim peşələrdən olub, ulu 

nənələrimizdən bu günümüzə gəlib çatan ən 

qiymətli maddi-mənəvi yadigar, ən qiymətli 

abidədir. Lap qədim dövrlərdən müdrik nənələrimiz 

bu əvəzsiz yadigarı nəvələrinə ötürə-ötürə 

yaşatmış, təkmilləşdirmiş, zənginləşdirmişdir. 

Xalçaçılıq sənəti ətrafında daim qızğın yarış və 

rəqabət olmuş, daha yaxşı xalça toxumaq, ən gözəl 

xalıya nail olmaq üçün qonşu-qonşu ilə, kənd-kənd 

ilə,şəhər və ölkə – başqa şəhər və ölkələrlə 

yarışmışdır. Odur ki, bir ölkə daxilində biri-

birindən təkmil xalçaçılıq məktəbləri yaranmış, 

istehsal münasibətləri genişləndikcə bu məktəblərin 

məhsulları dünya bazarlarında bir-birindən yüksək 

qiymətləndirilmişdir. Belə sənət əsərləri təkcə 

məişət əşyası kimi deyil, dünya incəsənəti 

xəzinəsinə daxil olan qiymətli sənət incisi kimi 

qarşılanmış, əsrlərlə qoruna-qoruna bugünümüzə 

gəlib çıxmışdır. Bu gün dünyanın London, Nyu-

York, İstambul kimi məşhur şəhərlərini incəsənət 

muzeylərini bəzəyən XVI, XVII əsr Təbriz, Gəncə, 

Quba xalçaları xalqımızın fəxridir, vüqarıdır. 

Doğma Azərbaycanımız bu gün də bu qədim 

ənənəni böyük bir qayğı və məhəbbətlə davam 

etdirir, bu müqəddəs peşənin inkişafı üçün yeni-
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yeni üsullar, vasitələr arayırlar. Adlı-sanlı xalçaçı 

nənələrimizin əməyinə, ağ saçlarına, zəhmət naxışı 

ilə şırımlanmış usta əllərinə ehtiramla yanaşılır, 

onların əməyi layiqincə qiymətləndirilir. 

Təqdirəlayiq bir haldır ki, bu gün xalçaçılıq 

peşəsinin sirləri təkcə peşə məktəblərində deyil, 

rəssamlıq məktəblərində, rəssamlıq 

akademiyalarında öyrədilir. Xalqımızın Zübeydə 

Şeydayeva (Quba rayonunun Çiçi kəndi) kimi 

müdrik xalçaçı sənətkarı son günlərəcən (yaşı yüzü 

ötsə də) özünün yüzlərlə ardıcılını yetişdirmiş, 

Lətif Kərimov kimi incəsənət xadimi, xalq rəssamı 

öz fəaliyyətini bu qədim və müqəddəs peşənin 

sirlərinin açılmasına yönəltmiş, bu sahəyə onlarla 

elmi-tədqiqat işi həsr etmişdir. Nə yaxşı ki, bu 

qədim peşə bugünkü nəsillərimizin qədirbilənliyi 

sayəsində belə yüksək bir zirvəyə qalxmışdır! Elə 

bir zirvəyə ki, o zirvədən hələ neçə-neçə yüzilliklər 

bundan belə bu peşənin işıqlı gələcəyinə açılan 

geniş qapılar, doğan parlaq səhərlər görünür!». 

«Xalçaçılıq» peşəsi nə qədər füsunkar və 

cazibədar bir nitq üslubu ilə mədh edilməyə layiq 

olsa da, onun istehsal prosesi və istehsalı üçün 

lazım gələn texniki vasitələr barədə məlumatın 

verilməsi vacibdir. Buna görə də gələcək dərslərdə 

müəllim bir daha bu söhbətin üstünə qayıtmalı və 

şagirdlərə aşağıdakıları çatdırmalıdır. 

 

Professioqram 
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Xalçaçı 

bilməlidir 

Xalçaçı peĢəyə mü-

vafiq Ģəxsi 

keyfiyyətlərə 

malik olmalıdır. 

Xalçaçı üçün 

lazım olan 

fizioloji və 

psixoloji key-

fiyyətlər 

1. Kimyanı 

2. Ftzikanı 

3. Riyaziyyatı 

4. Rəsmxətti 

5. Rəssamlıq 

qabiliyyəti 

olmalı 

6. Estetika və 

estetikanın 

əsaslarını 

7. Həndəsəni 

8. Rənglərlə 

davranmağı 

9. Rəng 

çalarlarını 

10. Bədii fanta-

ziyaya malik 

olmalı 

 

1. Fikir cəmliyinə 

2. İnkişaf etmiş 

estetik zövqə 

3. Səliqəliliyə 

4. Xətlər, ilmələr, 

nöqtələr arasındakı 

miqyas ölçüsünü, 

naxışların forma və 

böyüklüyünü tez 

müəyyənləşdirməyi 

bacarmalıdır 

5. Möhkəm yaddaşa 

6. Diqqətə 

7. İşdə yüksək 

sürətə 

8. Mədəni davranışa 

1. Fiziki 

cəhətdən 

sağlam olmalı 

2. Görmə 

qabiliyyəti 

normal olmalı 

3. Hiss etmə 

qabiliyyəti 

normal olmalı 

4. Fiziki 

dözüm möh-

kəm olmalı 

5. Dözümlü və 

səbirli olmalı 

 

Məlum olduğu kimi, «Say» əşyanın miqdarını 

və sırasını bildirən nitq hissəsinə deyilir. Say 

bildirən sözlərin saya aid olması bu vahidlərdən 

peşə məlumatı, istehsal proseslərində 

məhsuldarlığın kəmiyyətcə müəyyənləşdirilməsi, 
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plan və öhdəliklərin müəyyən həddə malik olması 

haqqında təsəvvürə malik olmaq üçün imkan verir. 

Buna görə də sayların tədrisinin məktəbdə 

peşəyönümünə hazırlıq işində birbaşa olmasa da, 

dolayısı ilə müəyyən rolu ola bilər. Bu mənada, 

«Say» bəhsi üzrə verilmiş çalışmaların bir qismi 

məhsuldar əmək, istehsal prosesi və əmək 

məhsulları barədə kiçik təsvirlər verən mətnlər 

olub, bu mətnlərdə miqdar və sıra bildirən sözlərin 

müəyyənləşdirilməsi tələb olunur. 

Məsələn, 324 nömrəli çalışma məzmunca 

meşəçilik, meşə təsərrüfatı, təbii meşə sərvətləri, 

müxtəlifnövlü ağaclar, meşə heyvanları, onların 

qorunması, artırılması, zərərverici heyvanlara qarşı 

mübarizə, eləcə də qazma işləri, qazma işinin sə-

nayedə rolu və texniki vasitələri və s. barədə söhbət 

aparmaq imkanına malikdir. 

332 nömrəli çalışma üzrə meyvəçilik 

təsərrüfatı, balıqçılıq peşəsi barədə məlumat 

vermək olar. 

334 nömrəli çalışmada verilmiş şəkil əsasında 

hekayə qurmaq tələb olunur. Şəkildə meyvə yığımı 

təsvir edilmişdir. Şəkil meyvəçilik təsərrüfatı və bu 

sahədə kolxozçu əməyi barədə əyani təsəvvür 

yaradır. Burada iş prosesinin saylarla müşayiət 

olunması tələb olunur. Çalışmanın icrasından sonra 

bu şəkil əsasında kolxozçu peşələri və kənd 

təsərrüfatı əməyi barədə söhbət aparmaq 

mümkündür. 
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«Əvəzlik» əsas nitq hissələrinin əvəzində 

işlənib onların ən ümumi qrammatik 

xüsusiyyətlərinə malik olur. Başqa nitq hissələri 

kimi, əvəzlik də müstəqil mənaya malik olur, 

cümlədə müəyyən suala cavab verir – cümlə üzvü 

kimi çıxış edir. Dilin xüsusi, olduqca mürəkkəb və 

çoxcəhətli hissəsini təşkil edən bu nitq hissəsi 

xüsusi mənaya malik olmadan şəxsi, əşyanı, ha-

disəni, əlaməti, miqdarı adlandırmadan ya əvvəlcə 

qeyd olunmuşlara, haqqında danışılanlara işarə 

edir, ya onları əvəz edir, ya da dinləyicini nitqin 

sonrakı hissəsinə hazırlayır. Ona görə də əvəzliyin 

konkret mənası çox zaman mətnlə müəyyən 

olunur.
1
 Əvəzliklərin bu xüsusiyyəti mövzunun 

tədrisi prosesində nəzəri biliyin mənimsənilməsi və 

praktik cəhətdən möhkəmləndirilməsi işində 

müxtəlif məzmunlu peşə informasiyasını 

genişləndirmək, zənginləşdirmək üçün kifayət 

dərəcədə imkan yaradır. «Əvəzlik» mövzusu üzrə 

verilmiş çalışmaların cuzi qismində məhsuldar 

əmək, peşə və əmək məhsullarına dair 

informasiyaya təsadüf olundu. 380 nömrəli çalışma 

məzmunca «dəmirçi» peşəsi barədə müsahibə və 

informasiya imkanına malikdir. 

«Dəmirçi» peşəsi barədə şagirdlərin keçmiş 

biliklərini yada salmaq və informasiyanı müsahibə 

                                                 
1
 Мцасир Азярбайъан дили (ЫЫ щисся), Б., 1980, сящ. 

146. 
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şəklində aparmaq üçün müəllim aşağıdakı 

suallardan istifadə edə bilər: 

1. Dəmirçi – kimlərə deyilir? 

2. «Dəmirçi» peşəsinin keçmişi barədə nə 

bilirsiniz? 

3. İndi bu peşəyə ehtiyac necədir? 

4. İndi dəmirçilər ən çox nə düzəldirlər? 

5. Bu sənətkarların kənddə və şəhərdə 

fəaliyyəti necədir? 

Təbii ki, suallara şagirdlər ətraflı cavab verə 

bilməyəcək. Buna görə də müəllim hər sual və 

cavabdan sonra bu barədə özü danışmalı və 

çalışmalıdır ki, şagirdə peşənin sirləri barədə daha 

çox məlumat versin. Bir sözlə müəllim özü qoyulan 

suallar dairəsində peşə barədə informasiyaya hazır 

olmalıdır. Məktəbli gənclərin tarixi filmlərdə 

gördüyü dəmirçi obrazını xatırlatmaqla, müəllim bu 

peşə sahiblərinin zahiri görkəmli, sağlamlığı, 

xarakterindəki bariz cizgilər, nəhayət işi, peşəsi ba-

rədə uşaqlarda əyani təsəvvür yaratmaq və peşəyə 

maraq oyatmaq mümkündür. 

«Əvəzlik» mövzularının tədrisi prosesində 

sərbəst çalışmalar üzrə də peşə məlumatını 

zənginləşdirmə üzrə səmərəli iş aparmaq 

mümkündür. Bu mənada «Şəxs əvəzlikləri» 

mövzusu üzrə müəyyən bir peşə adının şəxslər üzrə 

dəyişdirməklə cümlə qurmaq tapşırığı sonradan 

həmin peşə haqqındı geniş danışmaq imkanı verər: 
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Məsələn, dülgər, dərzi, satıcı sözlərini şəxsə görə 

dəyişdirməklə cümlə qurun: 

Mən dülgərəm.   Biz dülgərik. 

Sən dülgərsən.   Siz 

dülgərsiniz. 

O dülgərdir.   Onlar 

dülgərdirlər. 

Mən dərziyəm.   Biz dərziyik. 

Sən dərzisən.   Siz dərzisiniz. 

O dərzidir.   Onlar 

dərzidirlər. 

Mən satıcıyam.   Biz satıcıyıq. 

Sən satıcısan.   Siz satıcısınız. 

O satıcıdır.   Onlar 

satıcıdırlar. 

Göründüyü kimi, peşə adı bildirən üç sözün 

şəxslər üzrə dəyişdirilməsi yolu ilə şəxs əvəzliyinə 

dair nəzəri biliyin möhkəmləndirilməsinə kömək 

etməklə bərabər, peşə istiqamətində söhbət 

aparmaq imkanı da əldə etmiş oluruq. Müəllim 

«Dülgərlik» peşəsi barədə söhbəti aşağıdakı plan 

əsasında qura bilər: 

1. Dülgər kimlərə deyilir. 

2. Dülgərlik peşəsinin xalq təsərrüfatında rolu 

və əhəmiyyəti. 

3. Dülgərlik peşəsində istifadə olunan alətlər 

və onlardan istifadə qaydaları. 

4. Dülgərlərə xas olan keyfiyyətlər. 

5. Dülgərlikdə işin əsas məzmunu və sistemi. 
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6. Dülgər əməyinə verilən qiymət və onun 

əmək haqqı. 

7. Dülgər peşəsinin öyrənilməsi yolları. 

Bu istiqamətdə söhbət aparmaq üçün müəllim 

özü də ciddi hazırlaşmalı, yaxınlıqda yerləşən 

dülgərlik emalatxanası tədris-istehsalat kombinatı 

və məktəbin əmək tərbiyəsi kabinəsi, eləcə də 

emalatxanası ilə yaradıcılıq əlaqəsi yaratmalıdır. 

«Satıcı» peşəsinin professioqramının texniki 

strukturu: 

1. Satıcı peşəsinin tarixi. Onun xalq 

təsərrüfatında əhəmiyyəti. 

2. Satıcının iş şəraiti. 

3. Satıcının psixoloji keyfiyyətləri. 

4. Satıcı üçün zəruri olan bilik, bacarıq və 

keyfiyyətlər. 

5. Satıcıdan tələblər. 

6. Satıcının əmək haqqı. 

7. Satıcı peşəsinə yiyələnmənin yolları. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu peşələrin ikisi 

haqqında da eyni gündə, eyni dərsdə məlumat 

vermək – dərsin məqsədinə xələl gətirər və 

uşaqların diqqətinin Azərbaycan dili üzrə keçilmiş 

yeni mövzudan yayındıra bilər. Buna görə də 

müəllim bu məlumatların hər hansı birini seçməklə 

kifayətlənə bilər. 
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VI-VII siniflərdə Azərbaycan dili dərsliyinin 

peĢə informasiyası imkanları və Azərbaycan dili 

tədrisi prosesində Ģagirdlərin peĢə seçməyə 

istiqamətləndirilməsi yolları 

 

Orta təhsil sistemində ümumtəhsil fənlərinin 

tədrisi fonunda humanitar və ictimai fənlərin tədrisi 

şagirdlərin daha artıq dərəcədə konkret bilik 

adamlarını, mənimsəmənin möhkəm nəzəri və 

praktik söykəklərə mənsub olmasını tələb edir. Xü-

susən ana dili kimi insanın şəxsiyyət kimi 

formalaşıb özünü dərk etməsində, ictimai mövqeyi 

və fərdi mövcudiyyəti barədə aydın, cəmiyyətdən 

təcrid olunmuş şəkildə deyil, əksinə onun qaynar 

mühitində öz yeri, əhəmiyyəti, cəmiyyət 

quruculuğunda öz imkanları haqqında dəqiq 

təsəvvürə malik olmasında xüsusi rolu olan bir 

fənnin tədrisi bu fənn barədə quru, əzbərçi biliyə 

yox, köklü məlumata, nəzəri və praktik dərinliyə 

getmə qabiliyyətinə malik olmağı tələb edir. 

Bir qayda olaraq Azərbaycan dili dərsliyində 

müəllim peşəsi barədə söhbətin mövzusu ola bilən 

mətnlərə nadir hallarda rast gəlmək olur. Lakin 

«müəllim» sözünün semantik-informativ tutumunu 

açmaqla bu peşə barədə istənilən qədər danışmaq, 

şagirdlərin marağına səbəb ola biləcək nümunələr 

gətirmək olar. 

VI sinfin «Azərbaycan dili» dərsliyi (S.A. 

Cəfərov, Ə.A.Fərəcov. Azərbaycan dili, VI siniflər 
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üçün. Bakı, 1985) IV-V siniflərdə keçilmişlərin 

təkrarı ilə başlayır və Azərbaycan dili üzrə kursun 

«Sintaksis» bölməsinə dair çalışmalar verilir. Bu-

rada ilk tapşırıq kimi mətndə durğu işarələrinin 

yerini müəyyənləşdirmək tələb olunur. Mətn 

«bağçılıq», «bağbanlıq» peşələrinə dair məlumat 

vermək üçün əlverişlidir. Bu mətnin linqvistik 

tələbinin ödənilməsindən sonra mətni peşə 

məsələləri üçün ayrılmış xüsusi dəftərə 

köçürtdürmək və şagirdlərlə bir neçə dəqiqəlik 

sorğu-sual aparmaq olar. Yadda saxlamaq lazımdır 

ki, «bağçılıq», «bağbanlıq» peşələri barədə aşağı 

siniflərdə xeyli söhbət aparılmışdır. Kənd, kolxoz, 

sovxoz regionlarında yerləşən məktəblərdə bu 

sahədə aparılacaq peşə məlumatı işini şagirdlərin 

aşağı siniflərdə dinləyib yadda saxladıqlarına və 

həyatda gördüklərinə istinadən xatırlatmaq, 

bağçılıq, meyvəçiliklə əlaqədar maraqlı əhvalatlar 

danışma yolu ilə aparmaq olar. 

Aşağıda 6 nömrəli çalışmanın mətnini veririk: 

«Məşhur alim Miçurin əməyi çox sevirdi. O, 

bütün günü bağda yer şumlayır, ağaclara su verir, 

calaq edir, müşahidə aparırdı. Axşamlar isə öz 

otağında əyləşib kitab, jurnal oxuyurdu. Miçurin 

uzaq yerlərə məktublar yazırdı. Amerikadan, İngil-

tərədən və başqa ölkələrdən bu məktublara cavablar 

gəlirdi. 
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Miçurin öz bağında Ussuri armudu, Amerika 

moruğu, Türküstan gavalısı, Amur üzümü, monqol 

əriyi yetişdirmişdi.» 

VI sinif şagirdləri ilə aparılası peşə məlumatı 

işi tədricən peşəyə istiqamətləndirməyə hazırlıqla 

əvəzlənməlidir. Şagirdlərin yaş səviyyəsi və 

psixoloji inkişaf mərhələsi bu dövrdə onların 

«nəzərini» peşəyönümü işinin nisbətən mürəkkəb 

mərhələlərinə cəlb edilməsinə imkan verir. Elə 

buna görə də yuxarıdakı mətnin imkanı sferasında 

peşə məlumatı xatırlamasından sonra «bağbanlıq» 

peşəsinə dair professioqram vermək zəruridir. 
 

Bağban 

bilməlidir. 

Bağban peĢəyə 

müvafiq Ģəxsi 

keyfiyyətlərə 

malik olmalıdır. 

Bağban üçün 

lazım olan 

fizioloji və psi-

xoloji 

keyfiyyətlər. 

1. 

Təbiətşünaslığı. 

2. Biologiyanı. 

3. Zoologiyanı. 

4. Coğrafiyanı. 

5. Kimyanı. 

6. Fizikanı. 

1. Fikir cəmliyinə 

malik olmalı. 

2. İnkişaf etmiş 

estetik zövqə 

malik olmalı. 

3. Səliqəli və 

işində ardıcıl 

olmalı. 

4. Möhkəm 

yaddaşa malik 

olmalı. 

5. Diqqətli 

olmalı. 

1. Fiziki 

cəhətdən sağ-

lam olmalıdır. 

2. Görmə 

qabiliyyəti 

normal 

olmalıdır. 

3. Dözümlü və 

səbirli 

olmalıdır. 
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6. İşdə dəqiq 

olmalı. 
 

Mümkündür ki, şagirdlərin bəzilərinin 

valideynləri məhz bu sahədə fəaliyyət göstərsin. 

Belə olduqda şagirdə valideyninin fəaliyyətinə dair 

bildiklərini yazdırmaq olar. Tapşırığa əməl 

olunduqdan sonra məsələni kollektivin 

müzakirəsinə vermək olar. 

Təbii ki, bu əməliyyatı sinif dərs prosesində 

icra etmək qeyri-mümkündür. Ona görə də bunu ev 

tapşırığı və əlavə məşğələlər şəklində keçirmək 

olar. Məlumatı zənginləşdirmək məqsədi ilə 

«bağban» peşəsi verən peşə məktəbləri, bu peşənin 

perspektivi – ali təhsil almaq imkanlarından 

danışmaq və uşaqların diqqətini bu qədim və nəcib 

peşənin koordinantlarına ciddi şəkildə cəlb etmək 

olar. 

Dərslikdə 7 və 8 nömrəli çalışmaların da 

peşəyönümü imkanları vardır. 7 nömrəli çalışmada 

şagirdlərə sənaye müəssisələri, fəhlə peşələri, 

sürücülük haqqında ümumi məlumatlar vermək 

olar. 

8 nömrəli çalışmanın mətni məzmun 

baxımından peşəyönümü məsələlərinə daha çox 

imkan verir: 

«Qızılgüllər açılır, tarlalarda qarğıdalı 

dənlənir, bostanlarda qovun, qarpız görünürdü. 

Bağlardan kolxoz bazarına səbətlərdə üzüm, şaftalı, 
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alma, armud daşınırdı. Dağların yamaclarında qalın 

fıstıq meşəsi vardı. Yamaclarda ağ şam meşəsi qa-

ralırdı. Daha yuxarılarda yüksək dağ çəmənləri 

görünür, əlçatmaz sıldırım qayalar ucalırdı. Ən 

yuxarıda isə dağların qarlı təpələri ucalırdı.» 

Göründüyü kimi, mətn təbiət təsvirinə həsr 

olunmuşdur. Təsvirdə xalq təsərrüfatının və təbii 

sərvətlərimizin müxtəlif sahələrini nişan verən 

tərəvəz, bağ, bostan məhsulları anlayışları 

işlədilmişdir. Bu anlayışların lüğəvi kodlarının 

peşəyönümü təhlili şagirdlərin bğağçılıq, 

tərəvəzçilik, meşəçilik təsərrüfatlarında çalışanların 

müxtəlif peşələri barəsində məlumatını zən-

ginləşdirmək üçün imkan verəcəkdir. Bu baxımdan 

«meşəbəyi» peşəsi barədə geniş və hərtərəfli 

məlumatdan sonra uşaqlara bu peşənin 

professioqramını yazdırmaq və bu istiqamətdə 

onlara daha konkret bilik vermək yerinə düşərdi: 
 

Professioqram 

 

MeĢəbəyi 

bilməlidir. 

MeĢəbəyi peĢəyə 

müvafiq Ģəxsi 

kefyiyyətlərə 

malik olmalıdır. 

MeĢəbəyi üçün 

lazım olan 

fizioloji və 

psixoloji 

keyfiyyətlər. 

1. 

Təbiətşünaslığı. 

2. Coğrafiyanı. 

3. Zoologiyanı. 

1. İnkişaf etmiş 

estetik zövqə 

malik olmalı. 

2. Fikir cəmliyinə 

1. Fiziki 

cəhətdən 

sağlam olmalı. 

2. Görmə 
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4. Biologiyanı. 

5. Tarixi. 

6. Kimyanı. 

7. Fizikanı. 

8. 

Astronomiyanı. 

9. Ədəbiyyatı. 

malik olmalı. 

3. Səliqəli və 

işində ardıcıl 

olmalı. 

4. Diqqətli 

olmalı. 

5. Möhkəm 

yaddaşa malik 

olmalı. 

6. Güclü 

olmalıdır. 

7. Hər cür 

neqativ hallara 

qarşı barışmaz 

olmalıdır. 

qabiliyyəti 

normal olmalı. 

3. Dözümlü, 

səbirli  olmalı. 

4. Cəsur, 

qorxmaz ol-

malı. 

 

26 nömrəli çalışmada uşaqlara peşə məlumatı 

imkanı verən «neftçi» sözünün lüğəvi-semantik 

informasiya yükünün müsahibə, sual-cavab üsulu 

ilə açıqlanması bu peşənin tarixi-siyasi əhəmiyyəti, 

inqilabi ənənələri, xüsusən Azərbaycanda (Bakıda) 

neft sənayesinin inkişafı ilə bağlı tarixi-ictimai 

konfliktlərin kapital dünyasına təsiri, ictimai 

inkişafda aydın nəzərə çarpan sıçrayışlar və s. 

barədə şagirdlərin geniş məlumat almasına şərait 

yaratmaqla «neftçi» peşəsinə marağı artıra bilər. 

Ölkəmizdə neft sənaye fəhlələlərinə olan ehtiyacı 

nəzərə alaraq, bu peşə barədə ətraflı məlumat 

vermək və bu istiqamətdə izahatımızda imkanımız 

çatan bütün vasitələri işə salmaq zəruridir: 
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Professioqram 

 

Neftçi nəyi bilmə-

lidir. 

Neftçi peĢəyə 

müvafiq Ģəxsi 

keyfiyyətələ 

malik 

olmalıdır. 

Neftçi üçün 

lazım olan 

fizioloji və 

psixoloji 

keyfiyyətlər. 

1. Kimyanı. 

2. Fizikanı. 

3. 

Triqonometriyanı. 

4. Coğrafiyanı. 

5. Təbiətşünaslığı. 

6. Rəsmxətti. 

7. Həndəsəni. 

8. Riyaziyyatı. 

1. Fikir 

cəmliyinə malik 

olmalı. 

2. İy və 

dadbilmə qabi-

liyyəti normal 

olmalı. 

3. Xətlər, 

ölçülər, miqyas 

ölçülərini müəy-

yənləşdirməyi 

bacarmalı. 

4. Diqqətli 

olmalı. 

5. İşdə yüksək 

sürətə malik 

olmalıdır. 

1. Fiziki 

cəhətdən 

sağlam 

olmalıdır. 

2. Görmə 

qabiliyyəti 

normal olmalı. 

3. Dözümlü və 

səbirli olmalı. 

4. Güclü və 

möhkəm 

olmalı. 

5. 

Xasiyyətində 

bütövlük olma-

lıdır. 

 

28, 29 nömrəli çalışmalarda meşəçilik, meşə 

təsərrüfatı, bioloqların təbii sərvətlərimizin 

qorunmasındakı böyük rolu, təbiətin qanadlı sərvəti 

olan quşlar və həşaratların həyatına dair elmi 

məlumatların toplanmasının əhəmiyyəti  və əldə 
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olunan nəticələrdən insanın maddi və mənəvi 

ehtiyaclarının təmini naminə görülən işlər barədə 

məlumat vermək, şagirdlərdə orintoloqlara ciddi 

maraq oyatmaq olar. 

35 nömrəli tapşırıqda «suçu» peşəsi barədə, 

43 nömrəli çalışmada «ekskovatorçu», 46 nömrəli 

çalışmada «ovçuluq» peşəsi barədə məlumat 

vermək mümkündür. Son iki peşənin mahiyyəti 

uşaqlar üçün qaranlıq olduğundan bu barədə bir 

qədər ətraflı məlumat vermək lazımdır. 

«Ekskovatorçu» peşəsi qədim peşə deyildir. 

Texnikanın inkişafı ilə bağlı olaraq son 40-50 ildə 

yaranmışdır. Bu barədə xalq şairimiz Səməd 

Vurğun gözəl deyir: 

«Ekskovatorçu» sözü yoxdur onun öz dilində. 

Bəli, anlayış, əşya olmadığından bu sözə də 

ehtiyac yox idi. Elə ki, bu nəhəng torpaq qazan 

əmək aləti yarandı, onu adlandıran sözə də ehtiyac 

yarandı, əmək aləti – əşya öz peşəsini ifadə edən 

sözü – (ekskovatorçu) – yaratdı. 43 nömrəli çalış-

mada Səməd Vurğunun «Muğan» poemasından 

fəhlələrin iş prosesini ifadə edən epizod 

verilmişdir: 

Sement verin, 

Beton tökün, 

qaçırmayın Kürü gözdən. 

Bir an belə buraxmayaq 

cilovunu əlimizdən. 

Etibarsız dostlar kimi 



 

 
476 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
oynamasın bizimlə Kür. 

Görürsənmi, o bulanır, o hirslənir, 

o döyünür. 

Qurğumuzu uçurmasın. 

Qayaları sökün! Sökün! 

Sement verin! 

Beton tökün! 

Göründüyü kimi iş prosesinin əmək rejimi 

son üç misrada əmr cümlələri ilə – görülən nəhəng 

işin səs-küyü, təntənəsi, əzəməti və ağır zəhmət 

tələbi ilə bitir. Bütün bu nəhəng əməliyyat 

«Qayaları sökün. Sökün». Misrasındakı yüksək 

tonla bağlanır ki, bu da ekskovatorun iş prosesi 

barədə alletrasiya yolu ilə aydın lövhə yaradır. 

«Qaya sökmək», yerin bağrını sökmək, bünövrə 

qazmaq, dərin kanallar, geniş arxlar açmaq, suyu 

suya calamaq, susuz səhralara həyat gətirmək və s. 

kimi xeyirxah işlər bir zamanlar şərq əfsanələrində 

Fərhad simvolu üzərində cəmləşən işıqlı arzular, 

ümidlər bu gün ekskovatorun dəmir qollarına 

yönəldilmişdir. Ekskovator – əmək alətidir. Onu 

hərəkətə gətirən qüvvə isə insan əlindədir, 

«ekskovatorçu» peşəsinin əmək simfoniyası onun 

yarandığı gündən yazılmaqdadır. Bu peşə öz 

sirrlərini aça-aça, öz imkanlarını genişləndirə-ge-

nişləndirə, öz ustalığını artıra-artıra müasir 

dövrümüzün təmir-tikinti sənayesində ən irəlidə 

gedən texniki vasitə, ən ideal texniki təminat üçün 

həyat vəsiqəsidir. 
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46 nömrəli çalışmada «ovçuluq» barədə 

söhbət gedir. Mətnin məzmunundan çıxış edərək bu 

peşə barədə uşaqlara aşağıdakıları çatdırmaq 

faydalıdır: 

«Ovçuluq» - lap qədim peşələrdən olub, 

ibtidai icma quruluşunda insanların başlıca 

məşğuliyyəti və həyat uğrunda yeganə mübarizə 

yolu hesab edilirdi. Belə ki, cəmiyyətin güclü qüv-

vələri – kişilər qəbilənin yedizdirib doyuzdurulması 

qeydinə qalmalı və bundan ötrü də ətini yemək 

mümkün olan istənilən heyvanı ovlamalı olurdular. 

Əlbəttə, bir neçə «on»lardan ibarət qəbiləni 

yeməklə təmin etmək üçün iri heyvanların ovlan-

ması ovçuların qələbəsi və qəbilənin bayramı 

olurdu. Məsələn, vəhşi qaban, öküz, maral, ceyran, 

vəhşi camış, zubr və s. kimi heyvanların ovlanması 

kollektiv ovçular qrupu tərəfindən icra edilirdi. 

Zaman keçdikcə, ehtiyac və zəruriyyət özünə 

cürbəcür əmək alətləri və istehsal növləri icad 

etdikcə ovçuluq peşəsi insanların başlıca qidalanma 

imkanı funksiyasını itirib, uzun müddət ərzində 

əyləncə, əlavə məşğuliyyət, peşəkarlıq, asudə 

vaxtın təminatı, bir çox hallarda mənəvi tələbata 

çevrildi. Xüsusən feodalizm, kapitalizm ictimai 

quruluşunda çöl heyvanlarının kütləvi ovlanması 

bir çox hallarda nadir əti, dərisi, buynuzu, bəzən 

nadir sümüyü olan heyvanların yoxa çıxması ilə 

nəticələndi. Belə heyvanların, yəni kökü 

kəsilməkdə olan heyvanların qorunması, artırılması 
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üçün beynəlxalq miqyasda «Qırmızı kitab» 

yaradıldı ki, nəsli kəsilmək qorxusu olan quşlar, 

heyvanlar həmin kitaba salındı. Bu, o demək idi ki, 

belə quşların və ya heyvanların ovlanması 

qadağandır. «Qırmızı kitab» ovçulara qarşı 

çevrilmiş bir tədbir olmayıb, əksinə ovçuluqda 

müəyyən nizam, qanun yaradan, nadir təbiət 

canlılarını gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlayan 

bir vasitədir. 

Hazırda ölkəmizdə «ovçuluq» peşəsi öz 

zəruriyyətini qoruyub saxlamaqla yanaşı, daimi 

deyil, mövsümü əmək prosesinə çevrilmişdir. 

Uzaq, qarlı Sibirdə xəz dərili heyvanların ovlan-

ması dövlət əhəmiyyətli iş olub, xüsusi 

təsərrüfatlara tapşırılmışdır. Burada ancaq dövlət 

qanunlarına ciddi əməl edən, həqiqi mənada 

ovçuluq qabiliyyəti olan şəxslər fəaliyyət göstərir. 

Ovçuluq qanunlarını pozanlar cinayət məcəlləsi 

daşımaqla meşə təsərrüfatçıları və sahə 

müvəkkilləri tərəfindən tutulub cəzalandırılır.» 

«Ovçuluq» peşəsi barəsində aparılan bu 

söhbət təbii ki, şagirdlərdə peşəyə maraq 

oyadacaqdır. Lakin bizim regionda bu peşə mənəvi 

tələbatlar sırasında olduğundan, şagirdlərə izah et-

mək vacibdir ki, əsl ovçu heyvanların düşməni yox, 

dostu olmalıdır. Burada S.Vurğunun «Muğana 

ceyran» şeirindən bir bənd gətirməklə heyvanlar 

aləminin qəribə sirrləri və qəribə taleyi barədə 

söhbəti davam etdirmək olar: 
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«Ovçu, insaf eylə, keçmə bu düzdən, 

O çöllər qızını ayırma bizdən. 

Qoyma ağrı keçə ürəyimizdən, 

Qıyma öz qanına boyana ceyran, 

Nə gözəl yaraĢır Muğana ceyran. 

 

Ovçuluq peşəsi əsrlərdən bəri xüsusi məktəb 

olmayıb, böyüklərdən kiçiklərə, yaşlılardan 

cavanlara, atalardan oğullara nəsil-nəsil 

ötürülmüşdür. Lap qədim dövrlərdən bəri əsl ovçu 

yüksək mənəvi keyfiyyətləri, alicənablılığı, təbiətə 

bağlılığı, yaşadığı torpağın maddi və mənəvi 

sərvətlərinə qayğıkeş münasibəti ilə fərqlənmişdir. 

Bu mənada ovçu, özünün yırtıcılardan fərqləndiyini 

sübut etməlidir. Ovçu elə olmalıdır ki, heyvan 

ondan qorxub, canavara, pələncə pənah aparmasın. 

Əksinə, canavardan, pələngdən qorxub ona pənah 

gətirsin. Hansı səbəbdənsə qorxub insana sığınan 

hər hansı heyvanı ovlamaq, vurub öldürmək yox, 

ona qayğı və mehribanlıq göstərmək lazımdır. 

İnsanı yırtıcıdan fərqləndirən də bu mühüm 

cəhətdir.» 

Dərslikdə peşə məlumatı imkanı verən 

çalışmaların məhdudluğunu nəzərə alaraq, «Feilin 

formaları» mövzusunun tədrisi zamanı şagirdləri 

müxtəlif formalarda işlədilməsi tələb olunan feillər 

üzərində çalışdırarkən imkan vermək lazımdır ki, 

onlar müxtəlif peşələrə dair fikirlərini yazsın. Bu 
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zaman onlar hökmən peşələrə dair aşağı siniflərdə 

eşidib-bildiklərini xatırlamalı və ona 

əsaslanmalıdırlar. O da mümkündür ki, belə yazılar 

valideynlərin işi, peşəsi ilə əlaqələndirilsin. 

118 nömrəli çalışma məzmunca müəyyən bir 

peşəyə həsr olunmasa da, burada işlədilmiş «at» 

sözünün mətni situasiyasından çıxış edərək, ev 

heyvanları sırasında atlar barədə uşaqların keçmiş 

təsəvvürlərini canlandırmaq, insanların dostu və 

köməyi hesab olunan bu qoşqu vasitəsinin bəşəri 

rolu, əhəmiyyəti, bu gün üçün əvəzsizliyi və nadir 

xüsusiyyətləri haqqında danışmaq olar. Yeri 

gəlmişkən dünya bazarında yaxşı atın qiymətinin 

«QAZ-24» qiymətinə bərabər olduğunu, bunun 

üçün atlara qayğı və diqqətin artırılmasının 

vacibliyini qeyd etmək və atlara həsr olunmuş 

kinofilmlər, kitablar barədə danışmaq yerinə 

düşərdi. Bütün bu söhbətlərin nəticəsi «mehtərlik» 

peşəsinin üzərində mərkəzləşməlidir. Bu peşənin 

qədimliyi, müqəddəsliyi haqqında maraqlı 

epizodlara («Koroğlu» dastanından) müraciət 

etmək olar. Bu mənada şagirdləri aşağıdakı suallar 

ətrafında müsahibəyə cəlb etmək və ya sərbəst yazı 

üzərində işlətmək olar: 

1. Bədii ədəbiyyatdan hansı mehtər surətlərini 

tanıyırsınız? 

2. İlxıçı nə deməkdir? 

3. Siz atları sevirsinizmi? 

4. Kimin valideyninin atı var? 
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5. Böyük Vətən müharibəsində atların rolu 

haqqında nə deyə bilərsiniz? 

6. Atla insanın dostluğu barədə nə bilirsiniz? 

7. Baxdığınız filmlərdən atların sədaqətli 

yoldaşlığına dair bir epizod danışın. 

119 nömrəli tapşırıqda M.Cəlalın «Bir gəncin 

manifesti» əsərindən bir parça verilmişdir. Burada 

xalçaçılıq peşəsi barədə danışmaq imkanı verən 

maraqlı bir epizodla qarşılaşırıq: 

«Mister vahiməyə düşmüş kimi geri çəkildi. 

Alt çənəsini laxlatdı. Tacir onun dediyini tərcümə 

etdi. 

– Görürsən, «Hara getsə, - deyir, - onu mən 

alacağam». 

Sona daha da acıqlandı. İti və həyacanlı 

nəzərlə həm taciri, həm də misteri süzüb, əli ilə 

rədd işarəsi verdi. 

– İtə ataram, yada satmaram. 

Sona arxasını misterə və tacirə çevirib elə 

cəld gedirdi ki, deyəsən evdə yağı daşır. Onun 

ardınca iki həris canavar gözü baxırdı. 

Yüzlərlə vətəndaşın sevincli, alqışlı baxışları 

o namuslu qızı və qeyrətli ananı yola salırdı: 

– Halal olsun! 

– Halal olsun! 

O nə dayanır, nə dinir, nə geri baxırdı. 

Qəlbində qaynayan vətən eşqi və analıq qüruru ilə 

başını uca tutub gedirdi». 
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Bu parçada ehtiyac üzündən özünün ən 

qiymətli yadigar xalçasını satmaq məcburiyyətində 

qalan ananın əcnəbi ilə münasibəti təsvir olunur. 

Ana, vətənin qiymətli sərvətinin xarici tacirlərin 

əlinə düşməsinə razı olmur. Ağır ehtiyacına, aclığın 

əlində qalmasına baxmayaraq belə bir yolla gələcək 

çörək pulundan imtina edir. Yazıçı simvolik olaraq 

xalçanı vətənin bir parçası kimi verir. Ana surəti 

vasitəsi ilə bu bir parça vətənin də yadlardan 

qorunmasının vacib və müqəddəs bir iş olduğunu 

bədii vasitələrlə təsdiq edir. Müəllif haqlıdır. Gözəl 

bir ağac da, nadir bir quş və ya heyvan da, uca bir 

dağ da, incə bir sənət əsəri də, istedadlı bir 

vətəndaş da vətən üçün sərvətdir, simvolik olaraq 

bir parça vətən torpağıdır. Biz hamılıqla, 

böyükdən-kiçiyə bu sərvəti qiymətləndirməyi, bu 

bir parça vətən torpağını yadlardan qorumağı 

bacarmalıyıq. 

Yazıçının təsvir etdiyi «Yusif və Züleyxa» 

xalçası da bizim ulu sənət adamlarımız tərəfindən 

toxunub yadigar qoyulan, zaman keçdikcə bizim 

fəxrimizə, vüqarımıza çevrilən qiymətli 

incilərimizdəndir. 

«Gələcək zaman feili sifətləri» mövzusu üzrə 

verilmiş 147, 148, 151, 152, 153 nömrəli 

tapşırıqların linqvistik tələbi ödənildikdən sonra 

mətn və cümlələrdə işlədilmiş «tikiləcək ev», 

«pambıqçı qız», «toxucu qız», «salınası bağlar», 

«sağılası inəklər», «təmir ediləsi maşınlar» 
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birləşmələrinin semantik informativ məzmundan 

çıxış edərək «bənna», «kolxozçu» («pambıqçı», 

«toxucu», «bağban», «sağıcı», «slesar» (çilingər), 

peşələrinə dair istiqamət verici söhbətlər aparmaq 

olar. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu peşələrin 

əksəriyyəti barədə aşağı siniflərdə məlumat 

xarakterli söhbətlər aparıldığından burada həmin 

peşələrin tarixi, ictimai-iqtisadi və sənaye 

əhəmiyyəti, yayıldığı regionlara dair sual-cavab 

(müsahibə) üsulu ilə əlaqələrə dair keçmiş bilikləri 

canlandırmaq mümkündür. Məsələn: 

«Bənnalığa» dair suallar: 

1. Kim deyər «bənna» kimlərə deyilir? 

2. Bənnalar haqqında nə deyə bilərsiniz? 

3. Bənnalıq peşəsinin qədimliyinə dair bir 

epizod danışa bilərsinizmi? 

4. Valideynləriniz arasında bənna işləyən 

varmı? 

5. Sən gələcəkdə bənna olmaq istərdinmi? 

6. Əgər bənna olsaydın, özün üçün tikəcəyin 

evə nəyi əlavə edərdin? (regiondan asılı olaraq) 

Toxucu peşəsinə dair: 

1. Toxucu kimlərə deyilir? 

2. Qədim toxucularla indikilər arasında fərq 

varmı? 

3. Toxuculuq fabrikində olmusanmı? 

4. Kimin valideyni toxucu işləyir? 

5. Parça toxuyanların xalça toxuyanlardan 

fərqi barədə nə deyə bilərsiniz? 
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6. Toxucu olmaq istərdinmi? 

Bu söhbətin məzmunundan çıxış edərək, yeri 

gəlmişkən, «boyaqçı» peşəsi barədə də söhbət 

aparmaq olar. 

«Boyaqçı» peşəsi haqqında aşağı siniflərdə 

məlumat verilmədiyindən bu barədə müəllimin 

özünün izahı vacibdir: 

«Boyaqçı» peşəsi də «toxucu» peşəsi kimi 

qədim peşələrdən olub, toxuculuq ilə yanaşı inkişaf 

etmiş, yanaşı yaşamışdır. Boyaçılıq işi qədim dövr 

insanlarının məişətində demək olar ki, çox geniş 

yayılmış peşələrdən olmuşdur. Hələ elm və texni-

kanın mövcud olmadığı bir dövrdə – ibtidai icma 

quruluşunda insanlar tədricən təbiətin sirlərini 

öyrənməyə çalışmışlar. Bu işlə başlıca olaraq 

qəbilə ağsaqqalları, kahinlər məşğul olmuş, öz-

lərinə şagirdlər götürərək, öz biliklərini nəsil-nəsil 

ötürməyə çalışmışlar. Bilicilər torpağın, daşın, 

otların cürbəcür köklərin müxtəlif rəngvermə 

xüsusiyyətlərini aşkara çıxararaq, onlardan 

müxtəlif primitiv üsullarla rəng əldə etməyə nail 

olmuşlar. Sonralar bu rənglərlə qayaların divar 

kimi düz səthində şəkillər çəkən rəssamlar 

meydana çıxmışdır. İbtidai rənglər çox zəngin 

olmasa da, təbiiliyi və davamlılığı ilə 

diqqətəlayiqdir. Boya əldə edən cəmiyyətin 

rəngkarları, boyaqçıları çoxalmağa, işlərinə ya-

radıcı münasibətləri ilə fərqlənməyə başlamışlar. 

Xüsusi sənətkarlar arasında gedən gizli rəqabət bu 
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sənətin sirlərinin daha artıq açılmasına və bu 

sahədə fəaliyyət göstərənlərin usta titulu ilə 

mükafatlanmasına səbəb olmuşdur. Elm və 

texnikanın inkişafı boyaqçı peşəsini asanlaşdırsa 

da, mürəkkəb texniki avadanlıq və kimyəvi 

qatılıqlar bu peşənin gələcək sahibləri qarşısına 

nəzəri və praktik cəhətdən hazırlıqlı olmaq tələbi 

qoyur. Buna görə də hazırda bu peşəyə nail olmaq 

istəyənlər üçün Texniki Peşə Məktəbləri nəzdində 

müvafiq şöbələr  açılmışdır. Boyaçılıq əzəli və 

əbədi peşələrdən olduğu üçün öz tarixi inkişafı 

ərzində peşəkar boyaqçı dinastiyalarının 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu gün «boyaqçı» 

peşəsinə maraq nəinki azalmamış, əksinə bir çox 

qədim toxuculuq məmulatının canlandırılması ilə 

bağlı olaraq, daha da artmışdır. Bu peşə ağır zəh-

mət tələb etsə də, insanların məişətini rəngarəng 

etmək istəyi o qədər güclüdür ki, bu sənətin 

sahibləri onunla məşğul olmağı şan və şərəf işi 

bilirlər. Başqa cür ola da bilməz: insan öz əməyinin 

xeyirli cəhətləri barədə daim düşünməli, əməyin ro-

mantikası ilə yaşamalıdır. Yalnız bu zaman əmək 

insanın zövq mənbəyinə çevrilə bilər. «Boyaqçı» 

peşəsinin funksional mövqeyini nəzərə alaraq aşağıda 

bu peşənin professioqramını veririk: 
 

Professioqram 

 

Boyaqçı Boyaqçı peĢəyə Boyaqçı üçün 
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bilməlidir. müvafiq Ģəxsi 

keyfiyyətlərə 

malik olma-

lıdır. 

lazım olan 

fizioloji və psi-

xoloji 

keyfiyyətlər. 

1. Kimyanı. 

2. Fizikanı. 

3. Rənglərlə 

davranmağı. 

4. Estetika və 

estetikanın 

əsaslarını  

5. Rəssamlıq 

qabiliyyəti 

olmalıdır. 

6. Rəng 

çalarlarını 

7. Bədii 

fantaziyası 

olmalı. 

1. Fikir 

cəmliyinə. 

2. İnkişaf etmiş 

estetik zövqə. 

3. Səliqəliliyə. 

4. Möhkəm 

yaddaşa. 

5. Diqqətə. 

6. İşdə yüksək 

sürətə malik 

olmalı. 

1. Fiziki cəhətdən 

sağlam olmalı. 

2. Görmə 

qabiliyyəti 

normal olmalı. 

3. Hiss etmə 

qabiliyyəti 

normal olmalı. 

4. Fiziki cəhətdən 

normal dözümlü 

olmalıdır. 

5. Dözümlü və 

səbirli olmalıdır. 

 

Bu gün iqtisadi problemlərimizin həlli işində 

heyvandarlığın inkişafı, ət-süd məhsullarının 

artırılması bir  nömrəli vəzifə kimi qarşıda durur. 

Heyvandarlıq təsərrüfatlarında çalışan müxtəlif 

peşə sahibləri sırasında sağıcılara böyük ehtiyac 

vardır. «Sağıcı» peşəsi çoxprofilli peşələrdəndir. 

Buraya mal-qara sağıcıları, xırdadırnaqlı heyvanlar 

üzrə sağıcı, dəvəçilik təsərrüfatları üzrə sağıcı (Orta 

Asiya), atçılıq təsərrüfatları üzrə sağıcı (Orta 

Asiya) daxildir. Ən geniş yayılanı iribuynuzlu mal-
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qara sağıcılarıdır ki, bu peşə uzaq Sibirdən tutmuş 

SSRİ-nin qərb sərhədlərinəcən heyvandarlıq, 

südçülük təssərrüfatlarını əhatə edir. «Sağıcı» 

peşəsi də qədim peşələrdəndir. Ev heyvanlarının 

məişətə daxil olduğu vaxtdan etibarən «sağıcı» in-

sanların qidalanması qayğısına qalmışdır. Ən 

qədim dövrlərdən etibarən xüsusi hörmət və 

məhəbbətlə qarşılanan sağıcılıq işi öz pe-

şəkarlarından heyvanlara məhəbbət, zəriflik, incə 

münasibət, mehribanlıq, heyvanla dil tapa bilmək, 

ünsiyyət qabiliyyəti tələb etmişdir. Bu keyfiyyətləri 

özündə tərbiyə edə bilməyən şəxslər heyvanlara 

yaxın düşə bilməzmiş. Elə bu cəhətin özü də tarix 

boyu müxtəlif xalqların məişətində sayaçı 

mahnılarının (bayatılarının) yaranmasına səbəb 

olmuşdur. Belə mahnılar xalqın folklor nümunələri 

sırasında bu gün də mədəni-mənəvi irs kimi 

qorunub saxlanılmaqdadır. 

Elə inəklərə verilən adların emosional 

səviyyəsi də onlara göstərilən mehribanlıq ilə 

bağlıdır: «Mərcan», «Alagöz». 

Sağıcılar tərəfindən xüsusi avaz və əllərin 

yumşaq təması, sığallanması ilə ifa edilən bu 

bayatılar heyvanların o qədər xoşuna gəlir ki, sanki 

bu mehribanlığın əvəzi olaraq onlar bol süd 

verirlər. Əslində isə doğrudan da, mehriban 

münasibətdən xoşhallanan heyvanda əmələ gələn 

müsbət emosiyalar süd vəzilərindəki gərginliyi 

aradan qaldırır və heyvan südünü bütünlüklə 
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vermiş olur. Bu isə insanla heyvan arasındakı an-

laşılmanın bio-fizioloji əsaslarına yaxşı misaldır. 

Bu gün sağıcılıq təsərrüfatlarının 

mexanikləşdirilməsi «mədəni tövlələr» adlandırılan 

xüsusi heyvandarlıq məskənlərini meydana 

çıxarmışdır. Mal-qaranın xüsusi aqreqatlarla 

sağılması bu sahədə təkcə qadın, qız əməyinin 

deyil, kişi əməyinin də tətbiqi zəruriyyətini 

meydana gətirmişdir. Odur ki, ölkəmizin bir çox 

yerlərində orta məktəbi bitirən gənclər (bəzən 

bütün buraxılış sinfi) komsomol putyovkası ilə 

fermalara sağıcı işləməyə gedirlər. 

Sağıcılıq işində hazırda musiqi tətbiqi 

sınaqdan keçirilməkdədir. Xarici (ABŞ) 

fermerlərinin iş təcrübəsi göstərir ki, müsiqi 

heyvanların məhsuldarlığının birdən-birə bir neçə 

faiz artırılmasına səbəb olmuşdur. Bu təcrübənin 

geniş yayılması şübhəsiz, tezliklə zəruriyyətə 

çevriləcəkdir. 

Əgər sağıcı olmaq istəyən şəxsdə heyvanlara 

qarşı qəddarlıq, dözümsüzlük halları müşahidə 

olunarsa, belə şəxslərin heyvandarlıqla məşğul 

olması məhsuldarlığa ancaq zərər gətirə bilər. Buna 

görə də «sağıcılıq» peşəsinin iradi keyfiyyətlərin 

möhkəmlənməsinə böyük ehtiyacı vardır. 

«Feili sifət tərkibləri» mövzusu üzrə verilmiş 

158 nömrəli tapşırığın mətni şagirdləri transportlar 

üzrə nəzarətçi (provodnik, konduktor», 
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«süpürgəçi», «dərzi» peşələri ilə tanış etməyə im-

kan verir. 

«Süpürgəçi» peşəsi, məlum olduğu üzrə, 

insanların gün-güzəranının səliqə-sahmanına, 

normal həyat tərzi keçirməsinə, ideal gigiyenik 

şəraitə səbəb olsa da, bu peşə üzrə xüsusi məş-

ğuliyyətə, bu sahə üzrə ixtisas qazanmağa ehtiyac 

yoxdur. «Süpürgəçi»lik elə peşələrdəndir ki, öz 

peşəkarlarını çox da həvəslə cəlb etmir. Daha 

doğrusu, vətəndaşlar, xüsusən gənclər bu sahəyə 

meyl göstərmirlər. Halbuki məhz gənclərin bu peşə 

ilə maraqlanması, bu peşənin sahibi olması bu gün 

daha vacib, dah zəruri sosial problemlərdəndir. Ona 

görə zəruridir ki, bu peşə hər şeydən əvvəl xüsusi 

sağlamlıq və fiziki qüvvə tələb edən peşələrdəndir. 

Digər bir səbəb ondan ibarətdi ki, gənclərin zəhmət 

dünyasına gəlişinin məhz birinci pillədən başlaması 

onların dünyagörüşünün kamil formalaşma yolu 

keçməsinə səbəb olduğu kimi, onlarda zəhmət 

adamlarına hörmət, ehtiram, qayğıkeş münasibət, 

diqqət və təəssübkeşlik, həmçinin iqtisadi mü-

nasibətlər və problemlər üzrə ağıllı mühakimə 

yürütmək qabiliyyəti tərbiyə edər. Məhz belə 

şəxslər aşağıdan-yuxarıya cəmiyyət pillələrinin 

sosial problemləri barədə aydın təsəvvürə malik 

olar, xalqın ağrı-acısını duya bilər, vicdan 

tərəzisinin gözündə əyriliyə yol verməz. Xalqa və 

dövlətə vurulan milyardlarla iqtisadi, sosial və 

ictimai zərərin bütün məsuliyyəti birdən-birə 
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yüksək vəzifə pilləsində əyləşib ağalıq iddiasında 

olanların, öz nəfsləri naminə partiya adından 

danışıb, dövlətin xəzinəsi ilə öz cibini qarışıq 

salanların boynunda olması isə bir həqiqətdir. 

«Süpürgəçi» peşəsi ölkəmizdə öz çətin və 

ağır əməyinin lazımınca qiymətləndirilməsi ilə 

fərqlənir. Belə ki, bu sahənin işçiləri yüksək əmək 

haqqı, bir neçə yerdə işləmək imkanı, ilk növbədə, 

həm də tez bir zamanda mənzillə təmin olunmaq 

imtiyazına malikdir. Bir sözlə, ölkəmizdə 

süpürgəçinin aylıq əmək haqqı ali təhsilli 

mütəxəssisin əmək haqqı səviyyəsindədir. 

«Feili bağlamalar» mövzusu üzrə verilmiş 

163 nömrəli çalışma «sürücü» peşəsi barədə 

məlumat işi aparmaq imkanı verir: 

«Sürücülük» peşəsi çətin və mürəkkəb 

mexanizmin idarəetmə prosesi ilə bağlı olaraq, 

ayıqlıq, sayıqlıq, diqqət və texnikaya qayğıkeş 

münasibət tələb edir. Sürücü avtomobili idarə 

etməyi, avtomobilin texniki vəziyyətini 

qiymətləndirməyi, yük, yaxud sərnişin daşınması 

ilə əlaqədar tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün 

düzgün qərar qəbul etməyi bacarmalıdır. 

Avtomobili idarə edən sürücünün vəzifəsi 

nəqliyyat işinin idarə edilməsi, hərəkətin 

təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə əlaqədar bir 

sıra tədbirləri ardıcıl yerinə yetirməkdən ibarətdir. 

Sürücü diqqətli olmalı, yaxşı görməli və 

eşitməli, rəngləri aydın seçməli, məsafəni və sürəti 
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gözəyarı, səs gələn yeri isə düzgün təyin etməyi 

bacarmalıdır. 

«Feili bağlama tərkibləri haqqında ümumi 

məlumat» mövzusunun tədrisində imla yazmaq 

məqsədi ilə təqdim edilən 177 nömrəli çalışma 

tikinti fəhləliyi işi üzrə söhbət aparmaq üçün 

əlverişlidir. Mətnin məzmunu əməyin qiymətlən-

dirilməsindəki mənəvi stimulu ilə də 

diqqətəlayiqdir: 

«İran ədəbiyyatının görkəmli simalarından 

olan Şeyx Müsləhəddin Sədi (1134-1291) səyahət 

edərkən kərpickəsən bir qocaya rast gəlir. Qoca 

işlədikcə Sədnin şeirlərini oxuyur və təhrif edirmiş. 

Şair bunu görüncə qocanın kəsdiyi kərpicləri ayaq-

layıb əzməyə başlayır. Qoca ona: 

– Onları mən zəhmət çəkib kəsmişəm. Nə 

üçün korlayırsan? – dedikdə Sədi: 

– Oxuduğun şeirləri də mən zəhmət çəkib 

yazmışam. Bəs, sən nə haqla onları təhrif edirsən? 

– deyə cavab vermişdi». 

Mətndən çıxan ibrətamiz nəticə ondan 

ibarətdir ki, başqasının əməyini də öz əməyin kimi 

qiymətləndirməyi bacar. Çünki haçansa sənin də 

əməyin kimin tərəfindənsə qiymətdirilməlidir. Elə 

olmasın ki, başqası da sənin əməyini pis kökə 

salsın. 

Mətnin peşə məlumatı imkanlarına gəldikdə 

onu qeyd etmək lazımdır ki, burada hasilə gətirilən 

tikinti materialından (kərpicdən) söhbət gedir. Bu 
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mənada müəllim şagirdlərin diqqətini tikinti 

işlərinin vacib komponentlərinə cəlb etmək məq-

sədi ilə aşağıdakı suallarla sinfə müraciət edə bilər: 

1. Tikinti işlərində zəruri olan hansı 

materialları tanıyırsınız? 

2. Neçə cür kərpic vardır və hansılardır? 

3. Qədim dövrlərdən bizə yadigar qalan 

abidələrdə hansı kərpic növü ilə rastlaşmısınız? 

4. Son dövrlərdə tikinti işlərinə daha hansı 

materiallar daxil olub? 

5. Kərpicin necə kəsildiyini, necə hasilə 

gəldiyini bilirsinizmi? 

Əlbəttə, bu sualların hər biri öz-özlüyündə 

yaxşı bir söhbətin mövzusu ola bilər. Və 

mümkündür ki, şagirdlər suallara dəqiq və ətraflı 

cavab verə bilməsin. Belə hallarda müəllimin öz 

şərhi vacibdir. Müəllim konkret olaraq 

aşağıdakıları şagirdlərə çatdırılmalıdır: 

1. Kərpic, taxta, mil, tir, sement, beton, 

palçıq, dəmir, daş, qum, gil, su, şüşə, ağac 

materialları, mərmər üzlüklər, panellər və s... 

2. Çiy kərpic, qızılkərpic və daş kərpic 

(kubik). 

3. Lap qədim dövrlərdən etibarən kərpicin hər 

üç növündən geniş istifadə olunmuş, abidələrdə 

əsasən qızılkərpic və kubik kərpiclərlə qarşılaşırıq. 

Çiy kərpicin qalıqlarına qədim istehkam və strateji 

hasar qalıqlarında təsadüf olunur. 
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4. Son dövrlərdə tikinti materialları sırasına 

beton, dəmir, mərmər üzlük, kafel və məişət 

rahatlığını təmin edən əşyalar və s. daxil olmuşdur. 

5. Qızılkərpic gildən tökülüb bişirilməklə, 

kubik daşlardan kəsilməklə, çiy kərpic isə 

palçıqdan yoğurulub, qəliblərə tökülərək gündə 

qurudulmaqla hasilə gəlir. 

«Köməkçi nitq hissələri» adından da məlum 

olduğu kimi, müstəqil lüğəvi mənadan məhrum 

olan, əsas nitq hissələri arasında bəzi qrammatik 

əlaqələrin yaranmasına kömək edən linqvistik 

vasitələrdəndir. Bu nitq hissələrinin leksik-

semantik və qrammatik funksiyası peşəyönümü 

işinə ancaq əsas nitq hissələri fonunda xidmət edə 

bilər. Buna görə də bu mövzular üzrə verilmiş 

çalışmaların peşəyönümü imkanlarını müstəqil 

lüğəvi məzmuna malik sözlər, ifadələr sferasında 

aparacağıq. 

«Qoşma» mövzusu üzrə verilmiş «Dərsdən 

sonra kinoya getdik» cümləsində peşə məlumatı işi 

«kino» sözü üzərində qurulmalıdır. Məlum olduğu 

üzrə müasir gənc nəsil «kino» çəkilişi problemləri 

ilə əvvəlki nəsillərə nisbətən daha çox tanışdır. Bu, 

hər şeydən əvvəl, televerilişlərə daxil olan kinofilm 

proqramlarının xidmətidir. Bundan başqa uşaqlar 

məktəblərdə, pioner evlərində, pioner 

düşərgələrində, klublarda və s. kino yaradıcılığı, 

film çəkilişi dərnəklərində məşğul ola bilirlər. 
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Lakin bu imkan həmişə və hər yerdə eyni 

dərəcəli deyil. Xüsusən kənd regionlarında yaşayan 

uşaqlar bu məzmunda teleproqramlarla və 

dərnəklərlə az maraqlanırlar. Buna görə də 

cümlədəki «kino» sözünün lüğəvi və sosial 

informasiya imkanlarından istifadə edərək bu 

sahədə bir neçə dəqiqəlik söhbət aparmaq olar. 

Kinonun meydana gəlmə tarixi, keçdiyi inkişaf 

yolu, bu günkü səviyyəsi barədə qısa məlumatdan 

sonra «kinomexanik» peşəsinə istiqamətverici 

söhbəti davam etdirmək zəruriyyəti öz-özünə 

yaranacaqdır. 

«Kinomexanik» peşəsi özlüyündə cəlbedici 

peşələrdən olduğu üçün gənclərin bu sahəyə meyli 

bu gün problem təşkil etmir. Lakin bu peşəni 

sevərək, onunla məşğul olmaq hələ işin bir 

təərfidir. İkinci tərəfi – tamaşaçı kütləsinə, 

publikaya münasibətlə bağlıdır. Kinomexanik 

mədəni xidmət sferasında tamaşaçı tələbatını ödəyə 

biləcək səviyyədə durmağı bacarmalıdır. Nümayiş 

etdirəcəyi film barədə lazımi məlumata əvvəlcədən 

malik olmalı, lazım gələrsə, onun maraqlı 

epizodlarından danışmağı bacarmalıdır. Axı, 

kinomexanik həm də təbliğatçıdır. Kifayət qədər 

tamaşçı cəlb edə bilmək üçünsə bu, mühüm cəhət-

dir. Filmin nümayişi tamaşaçıya hadisələrin 

ardıcıllığını izləməyə imkan verməli, səs effektləri 

onlarda mənfi deyil, müsbət emosiyalar 

yaratmalıdır. Axı, tamaşaçı kinozalına istirahət 
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etmək üçün, zövqlərinin təminatı üçün qədəm basır. 

Əks təqdirdə, onu heç sürüyə-sürüyə də kinoya 

gətirə bilməzsən. Maraqlı filmə baxıb, razılıq hissi 

ilə evə qayıdan tamaşçı unudur ki, bu filmin belə 

rəvan nümayişini və onun bir saat yarım və ya iki 

saatlıq istirahətinin mənalı keçməsini təmin edən 

şəxs var və aldığı bu zövq üçün hardasa, fikrin, 

hissin hansı bir güşəsindəsə ona borcludur. Bu 

mənada tamaşçı və kinomexanik qarşılığı hansı bir 

nöqtədəsə bu peşə sahiblərinin tamaşaçılarla 

müsahibəsi bəzən filmin nümayişi ilə bağlı 

müraciəti zərurətini yaradır. Kino nümayişçilərinin 

diqqət və qayğısı tamaşaçının özündə də onlara 

qarşı analoji münasibətin formalaşmasına, bu isə 

tamaşaçı kütləsinin mədəni səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə gətirib çıxarır. 

«Kinomexanik» peşəsi barədə bütün bu 

məsələlərin izahından sonra uşaqlara müvafiq təhsil 

verən Texniki Peşə Məktəbləri və kino çəkilişi 

sahəsində ali təhsil verən institutlar barədə məlumat 

vermək olar. 

217 nömrəli çalışmadakı «Gəmidə briqadalar 

növbə ilə çalışırdılar» cümləsindəki «Gəmi» sözü 

ilə əlaqədar müxtəlif gəmiçilik peşələri barəsində 

məlumat vermək olar. Bu mənada gəmiqayırma 

peşələri, gəmiçilik və gəmi təsərrüfatçılığı peşələri 

haqqında danışmaq məqsədəuyğundur. 

Gəmiqayırma peşələrinə liteyçik, kotelçik, rəngsaz, 
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boru təmizləyən, dülgər, ağac emalçısı, montyor, 

energetik, çilingər, tokar və s. peşələri daxildir. 

Gəmiçilik peşələrinə matros, motorçu, 

energetik, gəmi aşbazı, bufetçi, xidmətçi, feldşer və 

s. peşələri daxildir. 

Bütün bu peşələr üzrə gəmiçilik üzrə Texniki 

Peşə Məktəbləri və texnikumlarında ixtisas 

qazanmaq mümkündür. 

221 nömrəli çalışma təbiət mövzusuna həsr 

olunmuşdur. Təbiəti qorumaq, ekoloji problemlər 

müasir dövrümüzün ən ümdə sosial-ictimai 

problemlərindən olduğu üçün kiçik bir imkandan 

belə istfadə etməklə bu sahədə söhbət aparmaq, şa-

girdlərin diqqət və marağını bu sahəyə yönəltmək 

vacibdir. Buna görə də mətni bütövlükdə təqdim 

etməyi lazım bilirik: 

«Nəcəf bəy Vəzirov təbiət aşiqi idi. Təbiəti 

onun qədər sevən az adam tanıyıram. Hər gün 

yerindən qalxan kimi saatlarca tarlalarda, çəmən və 

bağlarda gəzmək adəti idi. Hər səhər erkən gələr, 

əsasını pəncərəmizə vuraraq məni yuxudan oyadar-

dı. Birlikdə yaxındakı çəmənliklərdə, bağlarda 

gəzdikdən sonra bostançılardan yer-yemiş alıb evə 

qayıdardıq. Yolda şirin lətifələr söylər, bostançı ilə 

zarafatlaşar, xülasə, vaxtını xoş keçirməyə, 

ürəyindən dərdləri dağıtmağa çalışardı.» 

Mətni oxuduqdan sonra şagirdlərlə bağ, 

bostan və tərəvəz məhsulları barədə aşağıdakı 

suallar üzrə söhbət aparmaq olar: 
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1. Bağ məhsullarına nələr daxildir? 

2. Hansı meyvəçilik təsərrüfatlarını 

tanıyırsınız? 

3. Meyvələr barədə danışın. 

4. Bostan məhsulları hansılardır? 

5. Yemiş və qarpızın hasilə gəlməsi barədə nə 

bilirsiniz? 

6. Tərəvəz məhsullarını sayın. 

7. Karftoçuluq rayonları hansılardır? 

8. Noxudun əkilib becərilməsi barədə nə deyə 

bilərsiniz? və s. 

Vaxtın azlığını nəzərə alaraq, müəllim bu 

suallardan bir neçəsini seçə və şagirdlərlə bu 

barədə müsahibə keçirə bilər. 

222 nömrəli çalışmanın ikinci bəndində 

verilmiş «BaĢdan ayağa qədər islanmıĢ balıqçılar 

torları sahildən çəkməyə baĢladılar» 
cümləsindəki «balıqçı» sözünün ehtiva etdiyi peşə 

informasiyası imkanından istifadə etməklə 

«balıqçı» peşəsi barədə məlumat vermək olar: 

«Balıqçı» peşəsi bəşər tarixi qədər qədim 

peşələrdən olub, insanların iqtisadi ehtiyaclarının 

təmini işinə xidmət etmişdir. Lap qədimdən dəniz, 

çay, göl, okean sahillərində yaşayan qəbilə, tayfa 

və xalqların başlıca qida mənbəyi olan balıqçılıq 

təsərrüfatları ibtidai üsullardan başlamış təkmil 

texniki vasitələrin tətbiq edildiyi müasir təsərrüfat 

formalarına kimi uzun bir yol keçmişdir. 
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Ölkəmizdə balıqçılıq təsərrüfatları dövlət 

əhəmiyyətli istehsal birliklərindəndir. 

«Balıqçı» peşəsi çətin və ağır zəhmət tələb 

edən, həmçinin özünə çoxlu fədakar peşəkarlar cəlb 

edən peşələrdəndir. Balıqçı olmaq üçün birinci 

növbədə dənizin təbiəti ilə uyğunlaşmağı, onun 

vaxtlı-vaxtsız fırtınaları, qabarma-çəkilmələri ilə 

mübarizədə qalib çıxmağı bacarmaq lazımdır. Daha 

sonra balıqlar aləminə, onların tələbatına, 

növlərinə, xalq təsərrüfatındakı yeri və 

əhəmiyyətinə, onların fizio-bioloji təbiətinə bələd 

olmalı, nadir balıq növlərinin qorunub saxlanılması 

qayğısına qalmalı, hansı növ balıqdan nə məqsədə 

istifadə olunmasını dəqiq müəyyənləşdirməyi 

bacarmalıdır. 

Ovçuluğun bütün başqa sahələrində olduğu 

kimi balıq ovu da ovçusundan öz işinə vicdan və 

məsuliyyətlə yanaşmağı tələb edir. Bir çox hallarda 

balıq ovunu balıq oğurluğuna çevirən brakonyerlər 

balıq tutmaq işinə vəhşicəsinə yanaşmaqla təbiətin 

bu əvəzsiz sərvətinə amansız zərbə vururlar. Balıq 

torundan tutmuş dinamit işlətməyə kimi hər cür 

vasitədən istifadə etməklə onlar ovlanması qadağan 

olunan balıq növlərinə kimi məhv edir və onların 

kürüsündən, ətindən möhtəkirlik məqsədləri ilə 

istifadə edirlər. 

Elə buna görə də meşədə heyvanların 

qorunması işində olduğu kimi, suda balıqların 

qorunması işi də dövlət əhəmiyyəti kəsb etmişdir. 
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Şəxsi məqsəd daşıyan balıq ovu mövsümi bir iş 

kimi ancaq dövlətin müəyyən etdiyi vaxtlarda və 

müəyyən olunmuş yerlərdə aparıla bilər. 

Balıqçılıq çoxprofilli peşələrdəndir. 

Balıqçının işi üzrə Bakıda yerləşən «Balıqçılıq 

texnikumunda» ixtisas qazanmaq olar.» 

236 nömrəli çalışmada verilmiş «Montyor 

məni başa saldı» cümləsindəki «montyor» sözü 

montyorluq haqqında geniş məlumata imkan verir. 

Mantyor, başqa sözlə energetik peşəsi 

müasir məişətimizə möhkəm daxil olan 

peşələrdəndir.  

237 nömrəli çalışmada işlənmiş «Gəmi də, 

təyyarə də nəqliyyat vasitəsidir» cümləsindəki 

«təyyarə» sözünün peşə informasiyasının 

açıqlanması «təyyarəçi» peşəsinə şagirdlərin 

marağının artmasına kömək edər. 

«Təyyarəçi» peşəsi ictimai-siyasi həyatımıza 

sonuncu yüzillikdə daxil olmuş texniki 

peşələrdəndir. 

Təyyarəçilik – cəsurluq, igidlik, dözümlülük, 

fədakarlıq sözlərinə ekvivalent olub, müasir insanın 

yüksək mənəvi keyfiyyətlərindən xəbər verir. 

Böyük Vətən müharibəsi illərində vətənimizin 

göylərində yüksək döyüş texnikası nümayiş et-

dirmiş igid oğul və qızlarımızın təyyarəçilik 

məharəti uzun illər ərzində bədii əsərlərimizin, 

təsviri, tətbiqi və ekran əsərlərimizin mövzusu 
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olmuş, sənətkarlarımız bu qəhrəmanların fədakar-

lığını dönə-dönə tərənnüm etmişdir. 

Bu gün sülh və əminamanlıq şəraitində 

təyyarəçi peşəsinə maraq nəinki azalmamış, əksinə 

daha da artmışdır. 

Təyyarəçi peşəsi bir neçə sahə üzrə şaxələnir. 

Hərbi təyyarəçi; buraya qırıcı təyyarəçilər, 

bombardmançılar, hərbi yük daşıyan təyyarəçilər, 

raket daşıyan təyyarəçilər, hərbi sanitar 

təyyarəçiləri, donanma təyyarəçiləri, sınaqçı 

təyyarəçilər və s. daxildir. 

Mülki təyyarəçilər: buraya sərnişin 

təyyarəçiləri, dərman səpən təyyarəçilər, metroloji 

təyyarəçilər, qütb təyyarəçiləri və s. daxildir. 

Dərsliyin böyük bir qismində çalışmalar 

peşəyönümü işi üçün cüzi imkandan belə 

məhrumdur. Lakin Azərbaycan dili tədrisi prosesi 

peşəyönümü işi üçün xüsusi imkanları ilə fərqlən-

diyindən dərs prosesi və dərsdənkənar 

məşğələlərdə sərbəst mövzularda yazılası yoxlama 

yazı işlərində və şifahi müsahibələr vasitəsilə bu 

məsələyə qayıtmaq olar. 

VII sifin «Azərbaycan dili» kursu IV-VI 

siniflərdə keçilən leksik-qrammatik mövzuların 

təkrarı ilə başlanır. Nəzəri materialların peşə 

məlumatı imkanları barəsində aşağı siniflərdə 

danışıldığından burada ancaq praktik materialların 

peşəyönümü işinə hazırlıq üçün mövcud imkanları 

nəzərdən keçiriləcəkdir. 15 nömrəli çalışmada 
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əmək alətləri, istehsal vasitələri ilə bağlı sözlər – 

«traktor», «kombayn», «radio» - həmin sahənin 

peşə informasiyası üçün əlverişli misallardır. Bu 

mənada, çalışmanın linqvistik tələbi ödənildikdən 

sonra «traktorçu», «kombayançı», «radiotexnik» 

peşələri barədə və aşağı siniflərdə keçilənləri 

xatırlatmaq yolu ilə məlumat vermək olar. 

VII-VIII sinfin «Azərbaycan dili» kursu 

«Sintaksis» bölməsi – söz birləşmələri, cümlə və 

onun müxtəlif növləri kimi mövzuları əhatə edir. 

Söz birləşmələri – sözlərin möhkəm leksik-

qrammatik qanunları əsasında birləşib, mürəkkəb 

məna, ifadə və nəhayət cümlə əmələ gətirməsinə 

xidmət edir. Sözlərin məna və qrammatik cəhətdən 

tabelilik vəziyyətində birləşməsi sintaktik 

konstruksiyanın nitq fəaliyyətindəki roluna məntiqi 

bütövlük, dolğunluq verir. Fikrin konkret və dəqiq 

ifadəsinə imkan yaradır. Buna görə də nitq 

mədəniyyətinin inkişafında «söz birləşmələri»nin 

möhkəm qanunlarını mənimsəmək çox faydalıdır. 

Məlumdur ki, insanın hərtərəfli və ahəngdar inkişa-

fında nitq dil normalarının ədəbi dil səviyyəsində 

qavranışı həlli vacib məsələlərdəndir. Orta məktəb 

həcmində dil normaları belə bir səviyyəyə nail 

olmağa imkan verdiyindən, bunların aşağı 

siniflərdən məcburi öyrədilməsi, nəzəri 

materialların praktik tətbiqinə imkan verən, həyati 

problemlərlə, gənclərin peşə marağı ilə daha çox 
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bağlı olan çalışmalarla möhkəmləndirilməsi 

vacibdir. 

«Söz birləşməsi» çox geniş anlayış olub, 

idraki fəaliyyətimizin bütün sahələrini əhatə edir. 

Buna görə də bu mövzunu möhkəmləndirmək 

məqsədi ilə verilən çalışmalar müxtəlif məzmunlu 

ola bilər. Bu mövzunun tədrisi təkcə dərslik çərçi-

vəsində məhdudlaşmayıb, müəllimə sərbəst mətn 

seçmək üçün də geniş imkanlar verir. Burada isə, 

əlbəttə ki, həyatın, bizi əhatə edən mühitin, nəhayət 

məktəbin yerləşdiyi regionun ən müxtəlif cəhətləri 

ilə bağlı, uşaqlara daha yaxın, daha tanış mövzulara 

müraciət etmək faydalı olar. Bununla belə, 

çalışmaq lazımdır ki, dərslikdə verilən çalışmalarda 

peşə məlumatı imkanı verən, yaxud məktəb 

peşəyönümü işinin ümumi istiqamətinə köməkçi 

təsiri ola biləcək bircə söz belə nəzərdən qaçmasın. 

Bu mənada, «Söz birləşmələri» mövzusu üzrə 

verilmiş 67 nömrəli çalışmada «mədən fəhləsi», 

«usta köməkçisi», «yol mühəndisi», «kənd 

müəllimi», «maşinist köməkçisi», «elektrik 

qaynaqçısı», «gəmi kapitanı» kimi birləşmə 

şəklində ifadə olunmuş peşə və ixtisas adlarına rast 

gəlirik. Bu peşələrin hər biri cəmiyyətimiz üçün 

çox zəruri olub, hər biri sahəsində ixtisaslı 

peşəkarlara ehtiyac vardır. Buna görə də peşələrin 

adları sadalanarkən müəllim bunların hər biri 

haqqında məlumat verməyə hazır olmalıdır. 

Mümkündür ki, şagirdlər öz marağına uyğun olaraq 
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bunlardan hər hansı biri haqqında danışmağı müəl-

limdən xahiş etsin. 

Bunu nəzərə alaraq, aşağıda həmin peşələrdən 

bir neçəsi barədə məlumat verməyi lazım bildik. 

«Maşinst köməkçisi» əslinə qalsa, peşə 

olmayıb, qatar sürücülüyü vəzifələrindəndir. 

Burada peşə məsuliyyəti və peşə informasiyası 

«maşinst» sözünün üzərinə düşür. «Maşinst» -  yəni 

qatar sürücüsü sürücülük peşələrinin ən şərəflisi, 

gəmi sürücülüyünə nisbətən xeyli cavanıdır. Qatar, 

məlum olduğu kimi, keçən yüzilliyin ortalarından 

üzübəri təkmilləşə-təkmilləşə gələn nəqliyyat 

vasitələrindəndir. Qatar sürücülüyü işinin özü də 

qatarın özü kimi samballı, ağır yüklü bir işdir. Ma-

şinistin işi təkcə qatarın qoşa relslər üzrə hərəkəti, 

stansiyalarda, yarımstansiyalardakı fasiləsi, 

apardığı yükü, yaxud sərnişinləri salamat mənzilə 

çatdırılmasından ibarət deyildir. Maşinist lazım 

gəldikdə qatarın təmiri işi ilə də məşğul olmağı 

bacarmalıdır. Təsadüfi deyil ki, səfərə çıxan 

qatarlar hər dəfə stnasiyalarda dayananda maşinst 

və onun köməkçisi yerə düşüb paravozun 

həndəvərini dolanır, onun təkərlərini, porşen və 

klapanlarını dönə-dönə nəzərdən keçirirlər. Ayrı 

cür ola da bilməz. Çünki səfərə nasaz çıxan qatar 

nəinki təkcə öz yükünə zərər gətirər, həm də ona 

qarşı gələn qatarlarla toqquşub, ağır fəlakətlərə 

səbəb ola bilər. 
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«Maşinist» peşəsi məsuliyyətli olduğu qədər 

də şərəfli bir işdir. Bu iş öz sahibindən yüksək 

ixtisas, bacarıq və qabiliyyət, fədakarlıq, 

dözümlülük, iradəlilik və təmkinlilik, sürətlə, həm 

də səliqə ilə işləməyi bacarmaq kimi keyfiyyətlər 

tələb edir. Maşinst peşəsinə Texniki Peşə 

Məktəbində yiyələnmək olar. 

«Elektrik qaynaqçısı» peşəsi müasir sosial 

həyatımızın ən geniş yayılmış peşələrindəndir. 

Hazırda inşaatın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada iş 

armatursuz keçsin. Armatur isə ancaq və ancaq 

elektrik qaynaqçısının zəhməti ilə hasilə gəlir. 

Lakin bu peşə sahiblərinin işi təkcə armaturla 

məhdudlaşmır. İnşaat işinin bütün gedişatı 

müddətində kərpicə, sementə, betona, qaldırıcı 

krana ehtiyac olduğu kimi, qaynaq işinə də ehtiyac 

vardır. Buna görə də inşaat-tikinti peşələri 

içərisində qaynaqçının xüsusi rolu vardır. Elektrik 

qaynaqçılığı təmir işlərində də, adi məişət 

qayğılarımızda da, dəmir-polad şəbəkələrin düzəl-

dilməsi, yolların, parkların, evlərin bəzək-düzək 

işində kara gələn peşədir. Elektrik qaynaqçısının 

xüsusi geyimi, üzünə tutduğu eynəkli maska ona 

əlahiddə əzəmət və görkəm verir. Böyük cəsurluq 

tələb edən bu peşə sahibindən gecə də, gündüz də 

vaxt itirmədən işləməyi, ömrü-günü ulduzlu göylər 

altında qığılcımlar qoynunda keçirməyi tələb edir. 

Buna görə də elektrik qaynaqçısının işinə yüngül iş 

demək olmaz. Son dərəcə sayıqlıq, diqqət və 
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cəsarət tələb edən bu peşəyə nail olmaq üçün onun 

özünəməxsus cəhətləri və sirləri ilə tanış olmaq 

vacibdir. Elektrik qaynaqçısı peşəsinə Texniki Peşə 

məktəblərində yiyələnmək olar. 

VII sinfin «Azərbaycan dili» dərsliyində 

verilən çalışmalarda peşəyönümü işinə imkan verən 

nümunələr az olsa da, maraqlı və xüsusi izahat 

işinə ehtiyacı olan sözlər də vardır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, şagirdlərin əməyə müsbət münasibət 

istiqamətində tərbiyələnməsi işi müəlliflərin 

diqqətindən yayınmamışdır. Elə buna görədir ki, 74 

nömrəli çalışma da məzmunca bütünlüklə tarix 

boyu görkəmli şəxsiyyətlərin zəhmət, insan əməyi 

barədə dediyi mənalı sözlərə həsr olunmuşdur. Bu 

mətnin oxunması və təhlili istər linqvistik və istərsə 

də peşəyönümü baxımından son dərəcə zəruridir. 

75 nömrəli çalışmada işlənmiş «müəllim», 

«laborant» sözlərindən istifadə edərək, 

«müəllimlik», «laborantlıq» peşələri barədə 

məlumat vermək və bu peşələrin professioqramını 

təqdim etmək olar. 

Müəllimlik – bəşər tarixi yaranandan bəri 

mövcud olan peşələrin ən şərəflisi, ən müqəddəsi, 

ən vacib olanıdır. Ailədə ata-ana qayğısı, tərbiyəsi 

nə qədər vacibdirsə, cəmiyyətdə müəllim tərbiyəsi, 

müəllim nəsihəti bir o qədər zəruridir. Bütün pe-

şələrin, bütün ixtisasların öz istiqamətvericisi, öz 

yetişdirəni, öz rəhbəri vardır ki, bu da müəllimdir. 

Lap ibtidai icma quruluşunda belə ən ibtidai 



 

 
506 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
peşələrin nəsildən-nəsilə ötürülməsi müəllim-şagird 

rabitəsi ilə mövcud olmuşdur. Müəllim təkcə peşə, 

sənət, elm yollarının işıqlandırıcısı olmayıb, həm 

də gənclərin, öz tələbə və şagirdlərinin mənəvi 

rəhbəri, mənəvi atasıdır. O, öz şagirdini dünya 

şöhrətli bir şəxsiyyət də edə bilər, küçələrdə 

veyillənən bir səfil də. Buradan belə qənaət hasil 

olur ki, müəllimlik peşəsi öz sahibindən dərin bilik, 

bacarıq, öz iş təcrübəsini artırmaq kimi 

keyfiyyətlərlə bərabər, həm də yüksək mədəniyyət, 

zəngin mənəviyyat, həssaslıq, qayğıkeşlik, 

vicdanlılıq, əxlaqi təmizlik, ideal insani 

keyfiyyətlər də tələb edir. Buna görə də 

müəllimliyə nail olmağı asan iş hesab etməklə 

diplom üçün instituta daxil olmaq, onu birtəhər 

başa vurub qondarma «müəllim» olaraq cəmiyyətin 

gələcəyini baltamaqdansa, bu yola çıxmazdan əvvəl 

yaxşı-yaxşı düşünmək lazımdır. Bu müqəddəs yola 

ancaq və ancaq özündə təmiz vicdan, elmlərin əsas-

larına dərin maraq, yetişməkdə olan gəncliyə 

qayğıkeş münasibət tərbiyə edən şəxslər qədəm 

qoymağa haqlıdır. Bir sözlə, xalqın övladlarının 

canını özünə müəllim adı qoyan cürbəcür 

xuliqanlardan qurtarmayınca cəmiyyətin 

gələcəyindən saflıq, səbatlılıq, özümlülük 

gözləmək faydasızdır. Bisavad həkim-müəllim 

həkim yox, gələcəyin canisini, vicdansız institut 

müəllimi müəllim yox, gələcəyin rüşvətxorunu, 

mənəvi səfilini yetişdirəcək. Bu zəncirvari 
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reaksiyanın törəmələri isə ancaq fəlakət vəd edə 

bilər. 

«Müəllimlik» peşəsi barədə söhbətin bu 

istiqamətdə davamından qorxub-çəkinmək lazım 

deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, yetişməkdə olan 

gənclik bu günün hər ixtisasından olan ziyalıları və 

peşə sahiblərinin ailəsindən çıxır. Bu ailələrdə daxil 

olan çox müxtəlif ruhlu informasiyalarla müəllimin 

dediyi qanadlı sözlər arasındakı ziddiyyət həyatı 

yenicə öyrənməyə başlayan bu gənclərin çaş-baş 

qalmasına səbəb ola bilər. Ona görə də onlara 

həqiqəti, ancaq həqiqəti demək lazımdır. 

Cümlə – sözlərin məna və qrammatik 

cəhətdən məqsədli əlaqələnməsi olub, nisbi olaraq 

bitmiş fikir ifadə edən söz birləşmələridir. Söz 

birləşmələri cümlə daxilində ən müxtəlif şəkildə 

təzahür etdiyi kimi, cümlənin özünün də məqsədə, 

intonasiya və quruluşa görə müxtəlif növləri vardır. 

Fikir bitkinliyi bir cümlə ilə ifadə olunduğu 

kimi, bir neçə ilə də ifadə olunur. Bu isə mətn 

yaradır. Bu mənada şagirdlərin peşə məlumatını 

zənginləşdirmək məqsədi ilə cümlə konstruksi-

yalarından istifadə zəruridir. Xüsusən, peşəyönümü 

istiqamətində aparılası müsahibə və söhbətlərdə 

cümlələr çoxluğu bütöv mətnlər əmələ gətirir. Belə 

söhbətlərin keçirilməsi üçün sual və nəqli cümlələr 

fikir ifadəsində ən əlverişli sintaktik kons-

truksiyalardır. 
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Bu mövzu üzrə sərbəst yazıların aparılmasına 

da geniş imkanlar vardır. 

 «Cümlənin baş üzvləri» mövzusu sintaktik 

konstruksiyanın iki qütbü – mütbəda və xəbər 

barəsində məlumat verir. Mübtədanın  baş üzv kimi 

rolu – kim, nə və hara suallarına cavab verməsinə 

dair praktik məşğələlər üçün çalışmalar müəy-

yənləşdirilir. Ümumiyyətlə, mübtəda, haqqında 

danışılan əşya və hadisələrin adını bildirdiyinə görə 

bu mövzunun tədrisi ən müxtəlif peşə adlarının 

şagirdlərə çatdırılması və bu peşələrə dair konkret 

məlumatların verilməsi üçün geniş imkanlara ma-

likdir. 

Mübtəda və xəbər mövzuları şagirdləri 

peşəyönümü işi sahəsində sərbəst mövzularda yazı 

işləri, ev tapşırıqları, kiçik hekayələr üzərində 

işlətməyə imkan verir. 

Həmin mövzu (cümlənin baş üzvləri) eyni 

dərəcədə «Xəbər»  haqqında da məlumat verir və 

praktik məşğələlərə vaxt ayırır. Məlum olduğu 

kimi, xəbər cümlənin baş üzvlərindən olub, 

mübtədaya aid iş, hal, hərəkət və hökm bildirir. 

Xəbər bildirən sözlərin böyük bir qismi peşə 

məlumatlı olduğundan, daha doğrusu, belə sözlərin 

məzmun planındakı, məna tutumundakı peşə 

informasiyası imkanının mövcudluğu səbəbindən 

bu mövzunun tədrisində də şagirdlərin əmək 

tərbiyəsi və peşəyönümü işi üçün səmərəli yollar 

tapmaq mümkündür. Xüsusən, xəbər yerində 
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işlənən bir çox peşə adları bildirən isimləri və 

hərəkət, vəziyyət feillərini işlətməklə şagirdlərə 

həm xəbər mövzusuna dair məlumat vermək, həm 

də onlara peşə informasiyası aşılamaq olar. 

İş, hərəkət və vəziyyət feillərinin xəbər 

yerində işlənməsi də şagirdlərə yuxarıdakı 

məqsədlə söhbətlər aparmağa imkan verir: iĢlə, 

toxu, yığ, apar, daĢı, qala, yon, düz, sər, doğra 

və s. kimi sözlər xəbər yerində ən müxtəlif iş və 

hərəkət prosesinə dair məlumat verir. Bu feilləri 

cümlədə xəbər yerində işlətməklə əmək 

proseslərinə dair informasiyaya nəsə əlavə etmək, 

şagirdin aldığı gündəlik məlumatı bir qədər də 

zənginləşdirmək olar. 

Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri tamamlıq, 

təyin və zərflikdən ibarət olub, baş üzvləri bu və 

ya başqa cəhətdən izah edir: tamamlıq mövzusu 

üzrə verilmiş çalışmalar məzmunca peşəyönümü və 

ya peşə təsəvvürü aşılama imkanına malik 

olmadığından arada fasiləyə və qırıqlığa yol 

verməmək üçün müəllim bu mövzunun tədrisi 

zamanı şagirdlərə xalq təsərrüfatının hər hansı bir 

sahəsinə dair mətn yazdırıb, orada işlənmiş 

tamamlıqları tapdıra bilər: 

«Təyin» əşyanın əlamət, keyfiyyət və 

kəmiyyətini müəyyənləşdirməyə xidmət edir. 

Necə? Nə cür? Hansı? Neçə? Neçənci? suallarına 

cavab verir. Təyin mövzusu üzrə verilmiş çalış-

malar içərisində məzmunca peşəyönümü imkanına 
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malik mətn olmadığından bu sahədəki boşluğu 

aradan qaldırmaq üçün aşağıdakı mətnin imla 

şəklində yazdırılması faydalıdır. 

İnsan ömrünün məzmununu təşkil edən əmək 

düĢüncə, mübarizə və ümiddir. Bunlardan 

kənarda xoşbəxt həyat yoxdur. 

Hələ eramızdan əvvəl VIII-VII əsrlərdə şair 

Hesiod (Yunanıstan) yazmışdır: «Ölməz ilahələr 

zəhmətdən tökülən təri birinci fəzilət hesab 

etmiĢlər». XVII əsrdə yazıçı Deni Veras (Fransa) 

deyirdi: «Bekarçılıq bütün qəbahətlərin anası, 

bütün dava-dalaĢların mənbəyidir». Görkəmli 

fransız yazıçısı Jül Vern yazmışdır: «Kim hələ 

uĢaqlıqdan bilirsə ki, əmək həyatın qanunudur, 

çörək yalnız alın təri ilə qazanılır, o igidlik 

göstərməyə qadirdir». F.Volterə görə «iĢ bizi üç 

böyük bəladan: avaraçılıqdan, qəbahətdən və 

ehtiyacdan xilas edir». Emil Zolyaya görə «ən 

böyük həqiqət əməkdir, həyatın bütün nəĢəsi 

yaradıcılıqdadır. Yaratmaq ölümü öldürmək 

deməkdir». Fin yazıçısı Martti Larin yazmışdır ki, 

«YaĢamağı bacarmaq hər damcı ilhama 99 

damcı tər qatmaqdan ibarətdir». 

Q.M.Krijijanovski bir neçə dəfə təkrar etmişdir ki, 

«insan üçün ən gözəl, ən əziz Ģey həyatın özüdür, 

həyatı isə müxtəlif növlü, yorulmaz əməklə 

qorumaq olar». L.N.Tolstoyun fikrincə «sağlam 

adamın özünü əməkdən azad etməsi cinayətdir». 
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Bu mətndə əmək və onun insan həyatındakı 

rolu haqqında deyilmiş sözləri sadəcə oxutdurmaq 

yox, hər bir mütəfəkkirin fikirləri üzərində ayrıca 

izahat işi aparmaq zəruri və faydalıdır. 

«Zərflik» - baş üzvlərdən xəbərə aid olub, hal 

və hərəkətin tərzini, yerini, kəmiyyət və 

keyfiyyətini, səbəb, məqsəd və nəticəsini, şiddət və 

dərəcəsini və s. bildirir. Zərflik haraya? harada? 

haradan? nə cür? nə vaxt? nə üçün? və s. 

suallara cavab verir. 

Zərflik bilavasitə iş prosesi ilə bağlı olub, onu 

müxtəlif cəhətlərdən müəyyənləşdirdiyinə görə bu 

mövzunun tədrisi zamanı peşəyönümü üzrə ən 

müxtəlif forma və məzmunda iş aparmaq imkanı 

vardır. Belə ki, uşaqları zərfliyin müxtəlif növləri 

üzrə sərbəst mövzular üzrə işlətmək, müsahibələr 

keçirmək, kiçik hekayələr yazdırmaq, öz 

valideynlərinin iş yeri ilə bağlı ev tapşırıqları icra 

etdirmək, zərfliyin hər növünə dair bir cümlə 

yazdırıb, üzərində peşəyönümü istiqamətində iş 

aparmaq olar. Zərflik mövzusu üzrə verilmiş 

çalışmalar içərisində təkcə 210 nömrəli çalışmada 

«inkubator» sözü ilə əlaqədar olaraq «quşçuluq» 

təsərrüfatları haqqında danışmaq və bu peşə ba-

rəsində ətraflı söhbət aparmaq olar. 

«İnkubator» sözünün məna açımı söz yox ki, 

mətləbi quşçuluq fermaları üzərinə gətirib 

çıxaracaq. Valideynləri həmin fermada və ya 

toyuqçuluq fabriklərində işləyən şagirdlərə tapşır-
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maq olar ki, öz valideynlərinin işi, onun bütün 

cəhətlərini göstərməklə, aşkarlıq mövqeyindən 

sərbəst mövzuda inşa yazsın. 

«Quşçuluq», «toyuqçuluq» peşələri barəsində 

konkret məlumat almaq istəyənlər isə bu 

təsərrüfatların iqtisadiyyatımızdakı rolu və 

əhəmiyyəti, bu təsərrüfatların mexanikləşdirilməsi, 

quşların (qaz, ördək, hinduşka, toyuq və s.) 

qidalanması, onlara qulluq, yaxşı məhsuldarlığa 

nail olmaq üçün quşçuluq sahəsində ədəbiyyatları 

oxumaq, quş xəstəlikləri ilə mübarizəyə qabil 

olmaq, quşlara qayğı və diqqətlə yanaşmaq kimi 

məsələlər barəsində söhbətlər aparmaq lazımdır. 

«Məntiqi vurğu» bölməsi üzrə 221 nömrəli 

çalışmada «barama qurdu» ifadəsinin məna açımı 

(buna ipək qurdu da deyilir) «baramaçılıq», 

«ipəkçilik», «toxuculuq» (parça toxuculuğu) kimi 

peşələr barəsində söhbət aparmağa imkan verir. 

«Baramaçılıq» 

«Baramaçılıq» peşəsi lap qədim peşələrdən 

olub, kökünün, izinin tarixin hansı qatından gəldiyi 

belə məlum deyildir. Baramaçılıq peşəsi mövsümi 

peşələrdən olub ağır zəhmət və ciddi rejim tələb 

edən bir işdir. Baramaçılıq xüsusi məktəblərdə 

ixtisaslaşdırılmayıb, nəsildən-nəsilə təcrübə ilə 

ötürülən peşələrdəndir. Barama qurdunun 

canlanması tut çəkillərinin yarpaqlanması ilə bir 

vaxta düşür və baramaçının əsl qayğısı da bundan 

sonra başlayır. Xüsusi qayğı və diqqətlə bəslənən 
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barama qurdunun verdiyi məhsul yaxşı keyfiyyətlə 

qəbul olunur. Baramanın keyfiyyəti onun ağlığı, 

təmizliyi, iriliyi, toxunuşunun düzgünlüyü, 

daşınması zamanı zibillənməyə və əzilməyə yol ve-

rilməməsi ilə ölçülür. Keyfiyyətli barama – 

keyfiyyətli ipəkdir. Azərbaycanın bir sıra 

rayonlarında – Xaçmazda, Dəvəçidə, Şəkidə, 

Şamaxıda, Ağdaşda və s. barama qurdu saxlayan 

təsərrüfatlar vardır. Vaxtı ilə barama bəsləmək 

üçün həyətyanı sahədəki peyvənd tut ağaclarını 

budayırdılarsa, indi baramaçılıqla məşğul olan 

təsərrüfatlar bu məqsədlə xüsusi çəkilliklər – cavan 

tut ağacları bağları yetişdirmişlər. Bunun bir sıra 

üstünlükləri vardır: hər şeydən əvvəl, xüsusi 

təsərrüfatlara zərər vurulmur. Digər tərəfdən, belə 

çəkillərin yarpaqları cavan olur. Cavan yarpaqları 

barama qurdu həvəslə yeyir. Budaqlarda tut ya 

olmur, ya da az olur. Bu da budağı tutdan 

təmizləmə zəhmətini yüngülləşdirir. Və nəhayət 

budaqlar ağır olmur. Bu isə barama qurdunu 

əzilmək təhlükəsindən xilas edir. 

Baramaçılıq təsərrüfatı haqqında aqillərin iş 

təcrübəsi və bioloqların eksperimentlərinin 

nəticələrini əks etdirən ədəbiyyatlar az da olsa, 

mövcuddur. Maraqlananlar bu ədəbiyyatlar üzrə 

əsaslı məlumat ala bilər. 

«Qeyri-müəyyən şəxsli cümlə» mövzusunun 

232 nömrəli çalışmasında verilmiş «qaz kəməri» 
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ifadəsi «qaz-operator» pe-şəsi barəsində məlumat 

vermək üçün linqvistik işarə ola bilər. 

«Qaz-operator» qaz sənayesi, qaz çəkilişi, qaz 

hasilatı, qaz kəmərlərinin təmiri, ona nəzarət, qaz 

aparatlarının saz saxlanması, quraşdırılması, qazın 

məişət və sənaye təhlükəsinə qarşı profilaktik 

tədbirlərin görülməsi, qazın axınına nəzarət 

edilməsi və s. kimi məsələlər üzrə fəaliyyət 

göstərir. 

«Qaz-operator» peşəsi texniki peşə 

məktəblərinin müvafiq fakültələrində tədris olunur. 

Qaz-operatorun maaşı mükafatlıdır. 

Qaz çəkilişi, xüsusən kəndlərimizin qazla 

təmin olunması dünyanın meşə örtüyünün xilası 

yolunda görülən ən əhəmiyyətli tədbirlərdən biridir. 

Bu, həm də kənd zəhmətkeşlərinin məişət 

qayğılarını yüngülləşdirən vasitələrdən olub, 

müasir sosial tədbirlərin ən zəruri olanıdır. 

«Həmcins üzvlərdə şəkilçilərin və 

hissəciklərin ixtisarı» mövzusu üzrə 263 nömrəli 

çalışmadakı «mexanizator» sözü bu peşə barəsində 

informasiya vermək imkanı yaradır. 

«Mexanizator» maşınqayırma peşələrindən 

olub, konkret olaraq traktor və pambıq yığan 

maşınlarda sürücü peşəsi verir. 

Məlum olduğu kimi, pambıqyığan maşınların 

iqtisadi həyatımızın istehsal vasitələri sırasına daxil 

olması son 25-30 ilin işidir. Pambıqğıyan maşınlar 

pambıqçıların əməyini mexanikləşdirən, onların 
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əllə pambıq yığması işini yarıbayarı azaldan vasitə 

olub, təsərrüfat aləti kimi birdən-birə qəbul olun-

mamışdır. Bu maşınların geniş tətbiqi uzun 

çətinliklərdən sonra həyata keçirildi. İlk 

mexanizator xalqımızın igid qızı Sevil Qazıyeva 

belə bir çətinlik qarşısında qaldığı təklənmənin 

qurbanı oldu. Bununla belə, onun cəsarətli addımı 

çox tez bir zamanda yüzlərlə Azərbaycanlı qızların 

mexanizatorluq kurslarına yazılması, bu sahədə 

uğurla fəaliyyət göstərməsi, hər il Komsomolun 

MK-si və Respublika Televiziyasının keçirdiyi 

müsabiqələrin qalibləri sırasına keçməsi üçün 

uğurlu yol açdı. 

Sevil Qazıyevanın adı, şöhrəti, hünəri 

özündən sonra onlarca ardıcılın yetişməsinə səbəb 

oldu. 

Mexanizatorluq peşəsinə texniki peşə 

məktəblərində yiyələnmək olar. 
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NƏTĠCƏ VƏ TÖVSĠYYƏLƏR 

 

Orta məktəblərdə Azərbaycan dili 

dərsliklərinin nəzəri və praktik materiallarının 

peşəyönümü imkanlarının araşdırılması aşağıdakı 

nəticələrə gəlmək üçün əsas verir: 

1. Azərbaycan dili dərslərində peşələrə dair 

geniş miqyasda informasiya vermək imkanları 

vardır. Bu imkanlardan səmərəli və keyfiyyətlə 

istifadə edilməsi orta məktəbdə aparılan pe-

şəyönümü işinin reallaşmasına pozitiv təsir 

göstərir. 

2. Mövcud Azərbaycan dili dərsliklərində 

(xüsusən, VII sinif. Azərbaycan dili) verilmiş 

çalışmalar peşəyönümü işi aparmaq üçün 

məzmunca kifayət qədər praktik materiallara malik 

deyildir. 

3. Orta məktəblərdə şagirdlərin kütləvi fəhlə 

peşələrinə istiqamətləndirilməsi ümumməktəb işi 

səviyyəsində bütün fənlərin və müəllimlərin birgə 

işi kimi fənlərarası əlaqənin həyata keçirildiyi 

şəraitdə aparıldıqda səmərəli olur. 

Orta məktəb şagirdlərinin hərtərəfli inkişaf 

etdirilməsi və şüurlu peşəseçməyə hazırlanması 

işinin səmərəliliyini artırmaq və daha yüksək 

nəticələrə nail olmaq üçün aşağıdakı tövsiyyələrin 

nəzərə alınması faydalıdır: 
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1. Təlim prosesində şagirdlərin kütləvi fəhlə 

peşələrinə istiqamətləndirilməsi işində ayrı-ayrı 

fənlərin imkanlarını əks etdirən metodik 

tövsiyələrin nəşri. 

2. Azərbaycan dili dərsliklərinin gələcək 

nəşrlərində veriləcək praktik materialların 

məzmunca peşə informasiyası imkanlarının 

artırılması; bu məqsədlə verilən çalışmaların bir 

qisminin xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələri ilə 

bağlı mətnlər əsasında qurulması məsləhətdir. 

3. Mövcud Azərbaycan dili dərsliklərindəki 

çalışmaların peşə informasiyası imkanlarında 

nəzərə çarpan məhdudiyyətin aradan qaldırılması 

üçün aşağıdakı yollardan istifadə etmək 

məsləhətdir: 

1. Sərbəst mövzularda inşalar: 

a) ev tapşırıqları. 

b) yoxlama yazı işləri. 

 

2. Müəllim tərəfindən seçilmiş terminlərin 

leksik-qrammatik təhlili istiqamətində çalışmalar: 

a) evə tapşırıq şəklində. 

b) dərs prosesində təhlil yolu ilə. 

 

3. Şifahi şəkildə verilən məlumatlar: 

a) müsahibə yolu ilə. 

b) müəllimin şərhi ilə. 

 

4. Peşələrə dair professioqramlar. 
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5. Adlı-sanlı peşə sahiblərinin adları üzrə 

leksik-qrammatik əməliyyatlar. 

 

6. Şagirdlərin peşəkar valideynləri barədə 

yazdığı kiçik hekayələr. 
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SÖZ YARADICILIĞI LÜĞƏT TƏRKĠBĠNĠN 

ZƏNGĠNLƏġMƏSĠ YOLLARINDAN BĠRĠ 

KĠMĠ 

 

Dil xalqın maddi və mənəvi mədəniyyətinin 

göstəricisi olmaqla insanların əmək fəaliyyəti və 

cəmiyyətin siyasi-ictimai durumu ilə, həmçinin, 

dünyada baş verən qlobal proseslərlə sıx bağlıdır. 

Bir sözlə, dəyişən, yaranan nə varsa, dildə öz 

əksini tapır. Cəmiyyət həyatında gedən bu 

proseslər dilin lüğət tərkibinin daimi dinamikasını 

tənzimləyir; köhnə söz və ifadələr dilin passiv 

fonduna keçir, yaranan yeni məfhumlar yeni adlar, 

yeni sözlər tələb edir. 

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin inkişafı 

prosesi onun özəl qayda-qanunlarına uyğun bir 

şəkildə davam etmiş və davam etməkdədir. 

Dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi dildaxili 

və dilxarici amillərlə tənzimlənir. Bu mənada, yeni 

yaranan anlayışları və ya cəmiyyətin sosial-iqtisadi 

həyatına daxil olan texnoloji yenilikləri 

adlandırmaq ilk növbədə doğma dilin daxili imkan-

larına əsaslanır. Əgər bu imkan məhduddursa, 

yalnız onda xarici mənbələrdən söz götürmək 

vacib hesab edilir. Qəbul olunmuş ümumi rəylərə 

əsasən, hər bir dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi 

iki mənbədən qidalanır. 

a) Daxili mənbələr. b) Xarici mənbələr. 
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a). Daxili mənbələr əsasında lüğət tərkibinin 

zənginləşməsi. 

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin 

zənginləşməsində daxili mənbələr mühüm rola 

malikdir. Dilimizin lüğət tərkibini zənginləşdirən 

daxili mənbələr görkəmli dilçi alimlərimiz tərəfin-

dən birmənalı olaraq aşağıdakı kimi 

müəyyənləşdirilmişdir: 

a) Dialekt və Ģivələr;  

b) Yazılı tarixi mənbələr;  

c) Qohum dillər; 

ç) Söz yaradıcılığı. 

Lüğət tərkibinin zənginləşməsini təkcə söz 

yaradıcılığı ilə məhdudlaşdırmaq dildə müşahidə 

edilən bir çox problemlərin şərhində böyük 

çətinliklər yarada bilər. Buna görə də tədqiqatçı-

alim H.Həsənovun «Lüğət tərkibinin 

zənginləşməsi söz yaradıcılığı ilə bağlıdır» fıkrini 

məqbul hesab etmək olmaz. Bu fıkir bir tərəfdən 

dildə söz yaradıcılığının rolunun şişirdilməsinə 

gətirib çıxarırsa, digər tərəfdən ədəbi dilin lüğət 

tərkibinin zənginləşməsində rolu olan digər 

mənbələrin inkarı deməkdir. Odur ki, bu 

mənbələrin heç birinin rolunu azaltmadan söz yara-

dıcılığının ədəbi dilin lüğət tərkibinin zənginləşmə-

sindəki əhəmiyyəti üzərində ətraflı dayanacağıq. 

Söz yaradıcılığı (Derivatologiya) Azərbaycan 

dilçiliyində ötən əsrin 60-cı illərində müstəqil şöbə 
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kimi formalaşmışdır. Əvvəllər söz yaradıcılığı 

məsələləri leksikalogiyanın və ya morfologiyanın 

mövzularından biri kimi öyrənilirdi. Azərbaycan 

dilçiliyində derivatologiya məsələlərini müstəqil 

dilçilik şöbəsi kimi ilk dəfə öyrənən prof. 

S.Cəfərov və prof. Afad Qurbanov olmuşdur. Söz 

yaradıcılığı sözlərin strukturu və onların əmələ gəl-

mə yolları barəsində təlimdir. Həsrət Həsənov bu 

fıkirdədir ki, söz yaradıcılığının leksikalogiyada 

öyrənilməsi daha məqsədyönlüdür. Çünki yeni 

yaranan sözlər bilavasitə lüğət tərkibinin 

zənginləşməsinə xidmət edir. Onun fikrincə söz 

yaradıcılığını dilçiliyin ayrıca bölməsi kimi yox, 

leksikanın (leksikologiyanın - F.M.) tərkib hissəsi 

kimi öyrənmək lazımdır. 

«Söz yaradıcılığı» adından da bəlli olduğu 

kimi, sözlərin yaranma prosesini ifadə edir. 

Quruluş, struktur formullar təbii ki, bu sahəni 

«Morfologiya»ya bağlayır. 

Dilimizin söz yaradıcılığı onun möhkəm 

qayda və qanunlarına, lüğət tərkibinə və quruluş 

xüsusiyyətlərinə əsasən formalaşmışdır. Ona həm 

diaxron, həm də sinxron baxımdan yanaşmaq 

lazım gəlsə də, müasir Azərbaycan dilinin söz 

yaradıcılığı prpobleminin daha artıq sinxron 

aspektdə öyrənilməsi məqsədyönlüdür. 

Professor S.Cəfərov söz yaradıcılığı 

problemini həm sinxron, həm də diaxron 

istiqamətdə Leksikologiyanın mövzularından biri 
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kimi tədqiq etmişdir. Elə buna görə də o, «Sözlərin 

leksik yolla əmələ gəlmə prosesi» başlığı altında 

lüğət tərkibini zənginləşlirən xarici və daxili 

mənbələrə eyni mövqedən yanaşmış və «Fonetik 

tərkibin dəyişməsi hesabına söz artımı» (qurt-qurd, 

tağ-dağ, tək-dək), «Düzəltmə sözlərin sadə sözə 

keçməsi hesabına söz artımı» (boy+la – böy+lə – 

böyü), «Mürəkkəb sözlərin sadələşməsi hesabına 

söz artımı» (bilək+üzük-bilərzik; ağı+elə-ağla) 

kimi bilavasitə etimaloji tədqiqatın obyekti olan 

məsələlərin də söz yaradıcılığının müasir problemi 

kimi öyrənilməsini vacib hesab etmişdir. O, söz 

yaradıcılığı prosesini aşağıdakı kimi qruplaşdır-

mışdır: 1. Sözlərin leksik yolla əmələ gəlmə 

prosesi. 2. Sözlərin morfoloji yolla əmələ gəlmə 

prosesi. 3. Sözlərin sintaktik yolla əmələ gəlmə 

prosesi. 

Qeyd etməliyik ki, müəllif bu bölgüləri 

müəyyənləşdirərkən problemə eyni mövqedən 

yanaşır və «Sözlərin lekysik yolla əmələ gəlmə 

prosesi» bölməsində qoyulan problemləri də söz 

yaradıcılığı mövqeyindən təqdim edir. Halbuki bu 

qrupa daxil etdiyi «Şivə və dialektlər hesabına söz 

artımı», «Başqa dillərin hesabına söz artımı» 

başlıqları ilə qoyulan məsələlərin söz 

yaradıcılığına heç bir dəxli yoxdur. 

Daha doğrusu, bunlar söz yaradıcılığının 

«Söz+Söz», «kök+leksik şəkilçi» modelinə 

əsaslanan əmələ gəlmə üsul və vasitələrindən kənar 
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«Söz artımı» olmaqla, lüğət tərkibinin zənginləş-

məsini təmin edən xarici və daxili mənbələr 

əsasında hazır sözlər hesabına ədəbi dilin lüğət 

tərkibini zənginləşdirən imkanlardandır. 

Professorun bu qrupa dixil etdiyi digər üç istiqamət 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, etimoloji tədqiqatın 

mövzusudur. Bu qrupda verilən «Yeni məna kəsb 

etmə hesabına söz artımı» bölməsi professor 

A.Qurbanov və professor B.Xəlilovun söz 

yaradıcılığı ilə bağlı tədqiqatlarında ayrıca söz ya-

ratma yollarından biri kimi verilməklə, «Semantik 

yolla söz yaradılması» adlandırılmışdır. Əslində bu 

yolla söz yaratma prosesi daha çox ifadə 

yaradıcılığına və sözlərin əlavə mənalarda işlənə 

bilmə imkanlarına xidmət edir. Burada semantik 

genişlənmə ifadə yaradıcılığı ya sözlərin 

çoxmənalılığı əsasında yaranan (çayın qolu) nitq 

vahidi kimi, ya da komponentlərin bu və ya başqa 

dərəcədə məcaziləşməsinə əsaslanan (əldən düş-

mək) dil vahidi - frazeoloji vahid kimi formalaşır. 

Professor A.Qurbanov «Leksik yolla söz 

yaradılması»na abbreviaturaları daxil edir. Bizcə 

bu, söz yaradıcılığının leksik üsulla ifadəsində ən 

doğru yoldur. 

Prfessor B.Xəlilov söz yaratmada leksik 

üsuldan danışarkən S.Cəfərovun bölgüsünə 

əsaslanır və «Kalka üsulu ilə söz yaratma»nı da bu 

bölgüyə daxil edir. Müəllif kalka üsulu ilə söz 

yaratmadan danışarkən kalkaların hərfı tərcümə 
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yolu ilə yaranması faktından çıxış edərək, bu 

üsulun leksik yolla söz yaratmanın bir üsulu kimi 

qəbul edir. O yazır: «Kalka üsulu ilə sözyaratma 

barəsində dilçilikdə bir-birindən fərqli fıkirlər ol-

muşdur. Bəzilərinin fıkrincə, kalka üsulu ilə 

yaranan sözlər alınmadır və ya alınma sözlərin bir 

növüdür. R.A.Budaqov, Q.Q.Musabayev, 

Ş.A.Abiyeva və sairlərin fıkrinə görə, kalkalar 

əcnəbi sözlərin quruluşu əsasında formalaşdığı 

üçün alınmaların bir növü hesab edilməlidir. 

İkinci fıkir tərəfdarları (N.A.Baskakov, 

A.A.Reformatski və s.) kalkaları alınma hesab 

etməmiş, kalka üsulu ilə yaranan sözləri hər bir 

dilin daxili imkanları, qrammatik qaydaları əsa-

sında yarandığı fıkrini söyləmişlər. 

Kalkaları alınanların bir növü hesab etmək 

düzgün deyildir. Bu yolla söz yaratma dilin daxili 

imkanları və qanunları əsasında baş verir. Ona görə 

də kalka üsulu ilə söz yaratma dilin daxili 

imkanları əsasında sözyaratmanın bir növü kimi 

qəbul edilməlidir. Ona görə ki, başqa bir xalqdan 

gələn anlayışı ifadə etmək üçün milli dilin öz 

leksik-qrammatik imkanlarından istifadə edilir. 

Burada yalnız anlayış, məfhum bir xalqdan 

digərinə keçir, ötürülür. Ancaq həmin anlayışı, 

məfhumu ifadə edən Söz isə milli dilin bazası 

əsasında yaranır, formalaşır». (4.397) 

Alimin bu fıkri ilə tam razılaşmaq lazım 

gəlir. Amma fıkrimizcə, kalka üsulu ilə söz 
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yaradıcılığına «Leksik yolla söz yaratma»nın 

tərkib hissəsi kimi baxmaq düzgün deyildir. Bu 

üsulla söz yaratma prosesi həm morfoloji və həm 

də sintaktik yolla söz yaratmanın bir sıra üsul və 

vasitələrini özündə birləşdirdiyindən onu söz 

yaradıcılığının müstəqil yollarından biri kimi qəbul 

etmək daha məqsədyönlüdür. 

H.Həsənov kalka üsulu ilə söz yaratmanı 

«Leksik-sintaktik üsul»la söz yaradıcılığına daxil 

edir. Müəllif bu üsulla söz yaratmanın yeddi 

növünü verir və S.Cəfərovun «Sintaktik üsulla 

sözlərin yaranma prosesinə daxil etdiyi «Mürəkkəb 

sözlərin yaranmasında maddi əsas» bölməsində 

verilmiş müddəaların hamısını qəbul edir. Yeri 

gəlmişkən, S.Cəfərov kalka yolu ilə söz yaratmanı 

sintiktik üsulla söz yaradıcılığı kimi qəbul edir. 

Bunun bir səbəbi hərfi tərcümə zamanı yaranan söz 

formalarının qrammatik norma baxımından 

sintaktik üsulla söz yaradıcılığının qrammatik 

maddələrinə uyğun gəlməsidirsə, digər səbəbi 

yaranan yeni leksik vahidlərin milli dilin bazasına 

əsaslanmasıdır. S.Cəfərov bu vahidləri mürəkkəb 

söz mövqeyindən şərh edərək yazır: «Mürəkkəb 

sözlərin bir qismi də başqa dillərdən hərfi tərcümə 

(kalka) yolu ilə düzəlir. 

Bu yol ilə düzələn mürəkkəb sözlər bu və ya 

başqa bir dildən hərfən tərcümə edilir. Məsələn, 

dalnovidnıy-uzaqgörən, samokritika-özünütənqid, 

zubnoy paroşok-diş tozu və s». (6.210) 
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Söz yaradıcılığının yolları sırasında 

«Semantik yolla söz yaradıcılığı»na münasibət də 

birmənalı deyil. Alimlərin bir qismi (S.Cəfərov) 

semantik yolla söz yaradıcılığını «Sözlərin leksik 

yolla əmələ gəlmə prosesi»nə daxil edir və «Yeni 

məna kəsb etmə hesabına söz artımı» başlığı 

altında verir. Diqqət yetirilsə, müəllifin məsələyə 

«söz yaradıcılığı» yox, «söz atrımı» kimi yanaşdığı 

görünür. Bu mənada, S.Cəfərovun yeni məna kəsb 

etmə hesabına yeni sözün yarandığını qəbul 

etmədiyini müşahidə etmək çətin deyil. S.Cəfərov 

bu bölməyə çoxmənalılıq, omonimləşmə, 

substantivləşmə, atributivləşmə və adverbial-

laşmanı daxil edir. Təbii ki, bu proseslərin heç biri 

yeni söz yaratmır. Bu və ya başqa sözün məna 

genişlənməsi kəsb etməsi isə semantik əsasda «söz 

artımı» olub, lüğət tərkibini zənginləşdirən 

vasitələrdəndir. 

H.Həsənov söz yaradıcılığını tiplərə ayırır və 

göstərir ki, Azərbaycan dilində söz yaradıcılığının 

əsas tipləri aşağıdakılardır: a) leksik-semantik, b) 

morfoloji-sintaktik, v) leksik -morfoloji, c) leksik-

sintaktik. (6.298) 

Deməli, «müəllif söz yaradıcılığının yollarını 

araşdırarkən onları bir-birindən təcrid edilmiş 

vəziyyətdə deyil, biri-digərinin daxilində tədqiq 

edir. Bu isə nəticədə nə ayrıca leksik, nə semantik, 

nə də qrammatik baxımdan açıqlama vermir. Elə 

buna görə də müəllif leksik-semantik tipdən danı-
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şarkən onu «üsul» adlandırır və gah sözlərin 

əvvəlki mənasını dəyişərək, yeni mənada 

işlənməsini, gah da məna və formaca dəyişərək 

müxtəlif mənbələrdən daxil olduğunu qeyd edir. 

Bu mülahizə isə ona imkan verir ki, leksik-

semantik üsulla «söz yaradıcılığının» mənbələrini: 

1. Dialektlər hesabına söz artımı, 2. Başqa 

dillərin leksikası hesabına söz artımı, 3. Yeni məna 

kəsb etmə hesabına söz artımı, 4. Fonetik tərkibin 

dəyişməsi hesabına söz artımı. (6. 296) kimi tiplərə 

bölsün. 

Göründüyü kimi, müəllif «söz yaradıcılığı» 

ilə «söz artımı» anlayışları arasındakı fərqi görmür. 

Burada «Yeni məna kəsb etmə hesabına söz 

artımı» bölgüsünü görünür, «semantik yolla söz 

artımı» mənasında nəzərdə tutur ki, onu da S.Cəfə-

rovun bölgüsünə əsaslanaraq, «Leksik - semantik 

tip» kontektində izah edir. 

H.Həsənov yalnız bu bölgüdən sonra «Dilin 

daxili imkanları hesabına söz artımı» bölgüsündə 

semantik üsulun incəliklərinə varır və sözlərin 

mənaca genişlənməsi, dəyişməsi, ümumi isimlərin 

xüsusi isimlərə və əksinə keçməsi, fıınksiya 

dəyişikliyi ilə yeni mənada işlədilməsi imkanlarını 

təqdim etməklə S.Cəfərovun «Leksik yolla söz 

artımı» bölməsində verdiklərini qatıb-qarışdırır. 

Bununla da müəllifm «Semantik yolla söz 

yaradıcılığı» barəsində konkret fıkri aydın olmur. 
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B.Xəlilov semantik yolla söz yaradıcılığını 

geniş planda götürür. Bu qəbildən olan sözyaratma 

müəllifm fıkrincə təkcə leksik vahidləri deyil, 

sintaktik vahidləri də əhatə etmələridir. Bu isə 

ondan irəli gəlir ki, o, ifadə yaradıcılığını da söz 

yaradıcılığı çərçivəsində tədqiq edir. İfadə 

yaradıcılığı daha çox çoxmənalı sözlərə aid olub, 

nitq vahidlərinin formalaşmasını təmin edir. 

Məsələyə bu istiqamətdə yanaşdıqda dildə yaranan 

bütün ifadələri atalar sözü və məsəlləri, aforistik 

ifadələri söz yaradıcılığı problemləri kimi qəbul 

etmək lazım gəlir. B.Xəlilov «Semantik yolla söz 

yaradıcılığından danışarkən yazır: «Bu cür söz 

yaradılması mənanın genişlənməsi, daralması, 

omonim, çoxmənalılıq və s.-lə bağlı prosesdir. 

Eyni zamanda ünumi sözlərin xiisusiyə, xüsusi 

isimlərin ümumiyə keçməsi semantik yolla söz 

yaradır». (4.404). 

Müəllif «Semantik yolla sözyaratma»ya a) 

Mənanın genişlənməsi, b) mənanın 
konkretləşməsi (rəhbər - elmi rəhbər, həftə - iş 

həftəsi və s.), c) omonimləşmə, ç) çoxmənalılıq, d) 

frazeoloji birləşmə hesabına söz yaratma 

imkanlarını daxil edir. 

Məsələyə müstəqim mənada söz 

yaradıcılığından yanaşdıqda bu bölgülərdən ancaq 

feli frazeoloji vahidlərin semantik yolla söz 

yaradıcılığına dəxli olduğunu gördük. Çünki belə 

birləşmələrdə komponentlərin ya biri, ya da hər 
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ikisi bu və ya başqa dərəcədə məcaziləşərək yeni 

leksik (frazeoloji) vahid yaradır. Məsələn, əldən 

düşmək, gözə gəlmək, başını bişirmək, dirsək 

göstərmək, saman altdan su yeritmək və s. kimi. 

Digər bölgülərdə verilən semantik 

əməliyyatlar əvvəldən mövcud olan sözü 

saxlamaqla, ancaq məna arenasında dəyişiklik 

yaradır. Sözdə - sözün qabığında isə heç bir 

dəyişiklik getmir. Bu isə sözyaratma yox, söz 

artımı deməkdir. 

Professor A.Qurbanov «Semantik yolla söz 

yaradılması»ndan danışarkən buraya 

omonimləşməni, söz və ifadələrin mənaca 

dəyişməsini daxil edir. 

Söz yaradıcılığının yollarından biri, bizcə ən 

başlıcası «Qrammatik yolla söz yaradıcılığı»dır. 

Qrammatik yolla söz yaradıcılığının iki üsulu - 

morfoloji üsul və sintaktik üsul - vardır. 

Qrammatik yolla söz yaradıcılığı məzmunca 

tədqiqatçılar tərəfındən birmənalı şərh edilsə də, 

bölgülərin müəyyənləşdirilməsində müəyyən fərqli 

cəhətlər özünü göstərir. Bu cəhət problemin 

şərhində çətinlik törətməsə də, söz yaradıcılığının 

yolları, üsulları, vasitələri kimi məsələlərin 

dəqiqləşdirilməsində qarışıqlığa səbəb olur. 

Professor A.Qurbanov problemi birbaşa 

«Morfoloji üsulla söz yaradılması» və «Sintiktik 

üsulla söz yaradılması» başlıqları ilə şərh edir. 

«Morfoloji üsulla söz yaradılması» bölməsində 
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sözlərin «kök+şəkilçi», «əsas+şəkilçi» 

modelləşməsində yaradıldığını qeyd edir. O yazır: 

«Müasir Azərbaycan dilində morfoloji yolla 

(üsulla - M.F.), yəni şəkilçilər vasitəsilə yeni 

sözlərin yaradılması digər yollara nisbətən daha 

məhsuldardır. Bu, dilimizdəki sözdüzəldici 

şəkilçilərin çox zəngin olması ilə əlaqədardır». 

(1.433) 

«Sintiktik üsulla söz yaradılması»ndan 

danışarkən müəllif bu üsulla söz yaradılmasının iki 

üsulunu qeyd edir: 1. Leksik -sintaktik üsulla söz 

yaradılması (istisu, ağciyər...); 2. Leksik-qrammatik 

üsulla söz yaradılması. Tədqiqatçı bu üsulu şərh 

edərək yazır: «Bu üsulla əmələ gələn sözlərdə istər 

leksik, istərsə də qrammatik şəkilçilərdən istifadə 

edilir. Belə ki, sözlər birləşdirilərkən 

komponentlərə bu və ya digər şəkilçi qoşularaq 

sintaktik əlaqə əsasında yeni söz yaranır: a) 

dəvəquşu, ayaqqabı, suiti və s. b) birinci 

komponentə -dan, -dən, ikinci komponentə isə -

ma, -mə sözdəyişdirici şəkilçiləri artırmaqla; ana-

dangəlmə, göydəndüşmə və s.; c) ikinci 

komponentə -an,-ən şəkilçisi artırılmaqla; 

uzaqgörən, otbiçən və s.» (1.433) 

Müəllif bu üsulla söz yaradılmasında daha bir 

üsul təqdim edir: Marfoloji - sintaktik üsul: 

günəbaxan, südəmər və s. 

İlk növbədə bölgü adlarına münasibətimizi 

bildirmək istərdik: müəllif «Leksik -sintaktik üsul» 
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adı ilə leksik vahidlərin sintaktik əlaqələrlə 

əlaqələnməsinə əsaslanır. Nitq prosesində sintaktik 

əlaqələrdən kənarda əlaqə üsulu sözlərin məna əla-

qələrinə bağlanır. Məna əlaqələrinin qrammatik 

ifadəsi isə əlbəttə ki, sintaktik əlaqələrdə üzə çıxır. 

Deməli qrammatik formalaşmada (qrammatik yolla 

söz yaradıcılığında) sintaktik əlaqələrdən kənarda 

söz formulu mövcud deyildir. Buna görə də zən-

nimizcə bu bölgünü verməklə professor sintaktik 

yolla söz yaradıcılığının digər bölgülərini sintaktik 

əlaqəyə əsaslanması faktını inkar etmiş olur. Bu 

yolla söz yaratmanın ikinci bölgüsündə (morfoloji-

qrammatik üsulla söz yaradılması) sintaksisin 

qrammatikanın tərkib hissəsi olması nəzərə 

alınmır. Bu bölgünün adınm özü də məntiqsizliyə 

aparıb çıxarır. Bir halda ki, morfologiya da 

qrammatikanın tərkib hissəsidir. 

Sintaktik yolla söz yaradıcılığının son 

məhsulu mürəkkəb sözlərdir və bizcə mürəkkəb 

sözlərin ümumi xüsusiyyətlərini beş qrupa bölüb 

şərh etməklə professor S.Cəfərov bu yolla söz-

yaratmanın leksik - semantik və qrammatik 

xüsusiyyətlərinin tam əsaslı şərhini vermişdir. 

B.Xəlilov qrammatik yolla sözyaratmanı 

«Morfoloji yolla söz yaradıcılığı» və «Sintaktik 

yolla söz yaradıcılığı» kimi iki üsulda təqdim edir. 

«Sintaktik yolla söz yaradıcılığı» bölməsi 

bütövlükdə S.Cəfərovun bu istiqamətdə verdiyi 

şərhlərə əsaslanır. 
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Bir qayda olaraq, dil və nitq vahidlərinin 

yaradılması prosesindən danışılarkən - söz və ifadə 

yaradıcılığı bir yerdə, bir ampulada tədqiq olunur. 

Lakin yaradılan söz və ifadələrin işlədilmə 

imkanlarının - dil vahidləri şəklindəmi, nitq vahidi 

kimimi ünsiyyətə xidməti diqqətdən kənarda qalır. 

Əslində söz yaradıcılığının məhsulu leksik vahid 

kimi işləklik qazananadək müəyyən mərhələlərdən 

keçməli olur. Şübhəsiz ki, söz yaradıcılığı təkcə 

ümumişlək sözlərə aid olmayıb, dilin işlənmə 

dairəsinə görə söz qruplarının hamısını əhatə edir. 

Buraya ədəbi dil sferasında terminoloji leksikanı, 

onomologiya və frazeoloji vahidləri də daxil 

etdikdə söz yaradıcılığı məhsullarının sərhədləri 

həm sinxron, həm də diaxron istiqamətlərdə get-

dikcə genişlənir və dərinləşir. Təbii ki, frazeoloji 

vahidlərin yaradılması ümumişlək sözlərə və 

terminlərə nisbətən daha uzun sürən bir prosesdir. 

Çünki frazeologizmlər komponentlərin məca-

ziləşməsi yolu ilə sabitləşir. Hər hansı bir sözün öz 

əvvəlki mənasından uzaqlaşıb məcazi məna kəsb 

etməsi üçünsə müəyyən vaxt lazım gəlir. Bu 

mənada, söz yaradıcılığının tədqiqində diaxron 

istiqamət frazeologizmlərin öyrənilməsində daha 

effektli nəticə verə bilər. 

Dilimizdə son yüzilliyin məhsulu olan «Heç 

hənanın yeridir», «Qızılı udsa da, qara torpaqlar, 

yenə qiymətini özündə saxlar», «Soyuq məzara da 

zinətdir insan», «Yenə o bağ olaydı...» və s. kimi 
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ifadələrin frazeoloji keyfıyyət qazanması üçün ən 

azı əlli, altmış il vaxt lazım gəlmişdir. 

Bunun əksinə olaraq, YAP, MDB, AMİP və 

s. kimi abreriaturalar; yarışma, durum, görüntü və 

s. kimi sözlər cəmi bir-iki il ərzində ümumişləklik 

qazanmasıdır. Bu mənada, dildə söz və ifadə 

yaradıcılığı tarixdən başlanıb gələcəyə gedən arası-

kəsilməz bir proses olub, dilin lüğət tərkibinin 

zənginləşməsində olduqca böyük rola malikdir. 

Bütün bu mülahizələrdən belə qənaətə 

gəlmək olar ki, söz yaradıcılığı yollarının 

dəqiqləşdirilməsi, sistemə salınması müasir 

dilçiliyimizin aktual problemlərindən olaraq 

qalmaqdadır. 

Müasir Azərbaycan dilində söz və ifadçə 

yaradıcılığı ilə bağlı mövcud elmi-tədqiqi 

materialların ümumi təhlili bizə imkan verir ki, bu 

problemin daha sistemli və konkret faktlara 

əsaslanan tədqiqi üzərində geniş dayanaq. 

Bu mənada dilimizdə söz və ifadə 

yaradıcılığının dörd yolunu göstərmək olar: 

1. Leksik yolla söz yaradıcılığı 

2. Semantik yolla söz artımı və ifadə 

yaradıcılığı 

3. Kalka yolu ilə söz yaradıcılığı 

4. Qrammatik yolla söz yaradıcılığı. 

 

1. Leksik yolla söz yaradıcılığı 
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Leksik yolla söz yaradıcılığının tarixini dilin 

yaranma tarixinə qədər qədimləşdirmək cəhdləri, 

fıkrimizcə problemi söz yaradıcılığı çərçivəsindən 

kənarda izah etməkdən başqa bir şey deyil. Elə 

bunun nəticəsidir ki, sözyaratmanın bu yolla araş-

dırılmasına tamamilə kənar problemlər 

cəmləşdirilmişdir. S.Cəfərov «Sözlərin leksik yolla 

əmələ gəlmə prosesi»ndən danışarkən yazır: 

«Leksik yolla sözlərin əmələ gəlməsinin mahiyyəti 

ondan ibarətdir ki, yeni əmələ gələn (kursiv 

bizimdir -M.F.) leksik vahidlər əsasən hazır şəkildə 

dilə daxil olur». (10.148) Əgər söhbət hazır şəkildə 

ədəbi dilə daxil olan sözlərdən gedirsə, onda «yeni 

əmələ gələn» nə deməkdir? «Yeni əmələ gələn» 

sözyaratma anlayışını ifadə edirsə, onda «Şivə və 

dialektlərdən», «Başqa dillərdən» hazır şəkildə 

alman sözlər nəyi ifadə edir? 

Məsələnin şərhində müasir analtik yanaşmanı 

təmin etməyən cəhətlərdən biri də sadə sözlərdə 

fonetik dəyişmələr, düzəltmə sözlərin sadə söz 

yerinə keçməsi, mürəkkəb sözlərin sadələşməsi 
kimi etimoloji tədqiqata aparıb çıxaran prob-

lemlərin müasir söz yaradıcılığı səviyyəsində 

təqdimidir. Leksik yolla söz yaradıcılığı ilə bağlı 

sabitləşmiş bu bölgülər uzun müddət 

mütəxəssislərin problemə yanaşma metodolo-

giyasında öz təsirini göstərmişdir. 

«Leksik yolla söz yaradıcılığı»nın ən düzgün 

şərhi, problemin kənar dil hadisələrindən 
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arıtlanmış həlli bizcə professor A.Qurbanov 

tərəfındən verilmişdir. 

A.Qurbanov problemə digər mütəxəsislərin 

münasibətindən tamamilə fərqli bir tərzdə yanaşır. 

O yazır: «Müasir Azərbay-can dilində leksik söz 

yaratmanın xüsusi qrupunu ixtisarlar - 

abbreviaturlar vasitəsilə yaranan sözlər təşkil edir. 

Abbreviatur geniş anlayışdır. Buna görə də bütün 

abbreviaturlar dildə leksik söz yaratma prosesinə 

aid edilmir». (1.430) 

Müəllif düzgün olaraq ancaq leksik 

abbreviaturları leksik yolla söz yaradıcılığının 

nəticəsi kimi qəbul edir. Çünki abbreviaturlar, səs 

və hərf adlarının birləşməsindən ibarət olan belə 

ixtisarlar asanlıqla ümumişləklik qazanır və adi 

sözlər kimi hecalanır. 

«Abbreviatur» italyan sözü olub ixtisar 

deməkdir. İxtisarlar Azərbaycan dilində XIX 

əsrdən işlənməyə başlanmışdır. Başqa türk 

dillərinə nisbətən Azərbaycan dilində milli abbre-

viaturlarm sayı çoxluq təşkil edir. Sovet 

hakimiyyəti illərində dilimizə xeyli miqdarda 

ixtisar sözlər daxil olmuşdur. Bu ixtisarlar rus 

sözlərindən təşkil olunsa da, dövrün iqtisadi-

ictimai və siyasi durumunun diktəsi ilə SSRİ 

daxilində beynəlmiləl səciyyə daşıyırdı. Məsələn, 

kolxoz, sovxoz, raykom, komsomol, meskom, 

partkom və s. kimi ixtisarlar rus dili ilə bağlı olsa 
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da, SSRİ xalqlarının dilində milli dil formalarından 

fərqlədirilmirdi. 

Mürəkkəb idarə və təşkilat adlarının ixtisar 

şəklində işlədilməsi dildə sözə qənaətlə bağlıdır. 

İxtisarlar yığcamlığı ilə həm yazılı, həm də şifahi 

nitq üçün əlverişlidir. 

Abbreviaturların aşağıdakı növləri vardır: l. 

Mürəkkəb ixtisar sözlər. 
Söz birləşmələrini təşkil edən sözlərin ilk 

ünsürləri alnıb, yeni bir söz yaradır. Məsələn: 

AzərTAC, Azərkitab, Azneft, Aztelekom, 

mestkom, filfak, diamat, aqrokimya, Penklub, 

prafkom və s. 

Vaxtilə dilimizdə çox işlək olmuş və ötən 

əsrin 30-cu illərindən bəri neologizm kimi 

qiymətləndirilmiş kolxoz, sovxoz, raykom, 

komsomol, icrakom və s. kimi mürəkkəb ixtisarlar 

o dövr üçün yeni olan ictimai-siyasi quruluşla bağlı 

yaranan sözlər idi ki, hazırda bu idarə və 

təşkilatların sıradan çıxması ilə bağlı dilimizdə 

arxaik plana keçmişdir. 

Professor Ə.Dəmiçizadə bu qəbildən olan 

sözləri «qısaltma sözlər» adlandırır. Müəllifin 

qənaətinə görə belə sözlər «yazı əsasında 

formalaşan» sözlərdir. Qeyd etməliyik ki, ixti-

sarların bir söz kimi ifadəsi bilavasitə tələffüzlə 

bağlıdır. Ona görə də Ə.Dəmirçizadə belə sözlərin 

orfoepik normalarından danışarkən onları «Əsli 

əsasda tələffuz olunan qısaltmalar», «Hecayi 
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əsasda tələffiiz olunan qısaltmalar» və «Müxtəlif 

normalar birləşməsi əsasında tələffüz olunan 

qısaltma sözlər» kimi qruplaşdırır. 

Ə.Dəmirçizadənin «Əsli əsasda tələffüz 

olunan qısaltma sözlər»ə daxil etdiyi ixtisarlar 

«Mürəkkəb ixtisar sözlər» adlandırılan 

qısaltmalardır. Mürəkkəb ixtisarların bu növünü 

«heca ixtisarları» da adlandırırlar. Heca 

ixtisarlarının iki forması vardır: a). Tam 

ixtisarlar, b). Yarımçıq ixtisarlar. 

a). Tam ixtisarlar. Bunlar abbreviaturaların 

elə növüdür ki, burada birləşmənin bütün 

komponentləri ixtisara uğrayır. Məsələn, filfak 

(fılologiya fakültəsi), diamat (dialektik mate-

rializm), Azərnəşrkom (Azərbaycan nəşriyyat 

komitəsi) və s. Bunlara tam supsensiyalar da 

deyilir. 

b) Yarımçıq ixtisarlar. Belə abbreviaturlarda 

söz birləşmələrinin bütün komponentləri deyil, bir 

və ya bir neçə komponenti ixtisara uğrayır, ən azı 

bir komponentin kökü bütöv şəkildə qalır. 

Məsələn, partbüro (partiya bürosu), partbilet (par-

tiya bileti), Azərkitab (Azərbaycan kitab ticarəti), 

pedməktəb (pedaqoji məktəb), pedinstitut 

(pedaqoji institut) və s. 

Bunlardan əlavə, heca abbreviaturlarının 

qarışıq tipi də vardır. Bunlara «ultra 

abbreviaturlar» da deyirlər. Ultra abbreviaturların 

tərkibi uzun komponentli söz birləşmələrindən iba-
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rət olur. Bu ixtisar növündə çoxkomponentli söz 

birləşmələrinin əsas komponentləri bütövlükdə 

ixtisara salınır. 

Ən azı üç komponent saxlanılıb 

abbreviasiyaya cəlb edilir. Məs: Azərkitab 

(Azərbaycan kitab ticarəti idarəsi), Azərittifaq 

(Azərbaycan İstehlak Cəmiyyətləri Ittifaqı) və s. 

2. Abbreviaturların ikinci forması mürəkkəb 

ixtisarlar sözlərin initsialları şəklində özünü 

göstərir. Bunlara akronimlər də deyirlər. 

Akronimlər söz birləşmələrini təşkil edən ayrı-ayrı 

sözlərin ilk hərfləri və ya səsləri götürülüb yeni bir 

sözün düzəldilməsi ilə ifadə olunur. Akronimlər ya 

sait səslər, ya saitlərlə yanaşı samit səslər, ya da 

ancaq samit səslərdən ibarət olur. Məsələn, EA 

(Elmlər Akademiyası), ADPU (Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji İnstitutu), BMT (Birləşmiş Millətlər Təş-

kilatı). 

Bu mənada akronimlərin özü də üç yerə 

bölünür: a). Səs initsiallarından ibarət akronimlər, 

b). Hərf initsiallarından ibarət akronimlər, c). 

Qarışıq initsiallarından ibarət akronimlər. 

a) Səs initsiallarından ibarət akronimlər. 

Bu akronimlər ancaq sait səsləri bildirən 

hərflərdən ibarət olur. Belə initsialların tələffüzünü 

Ə.Dəmiçizadə hərfı əsasda tələffüz adlandırmışdır. 

Burada hərflər hansı səsi ifadə edirsə o əsasda da 

tələffüz olunur. Məsələn, EA (Elmlər 

Akademiyası), AAÖ (Asiya -Afrika Ölkələri). 
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b) Hərf initsiallarından ibarət akronimlər. 

Belə initsiallar hərflərin əlifbadakı adları ilə 

tələffüz olunur. Məsələn, MDB (eMDeBe), KTM 

(KeTeeM). Ə. Dəmiçizadə hərfı əsasda tələffüzdən 

bəhs edərkən initsialların bu növünü də həmin 

tələffüz normasına daxil edir. O yazır: 

«Belə qısaltmalarda m,n,r,l sonor 

samitlərindən əvvəl gələn başqa samit səsləri 

bildirən hərflərin adlarındakı e xüsusi sərbəst 

üslubda qısaldılır, ya da ixtisara düşür: BeeMTe. 

KeDeeR akronimləri BeMTe, KeDeR 

çalarlıqlarında tələffüz olunur. 

Belə qısaltmalarda qeyri-sonor samitlərdən 

sonra gələn axırıncı samitləri, xüsusən sərbəst 

üslubda sövti əsasda tələffüz etmək olar: ŞTŞ 

(ŞeTeŞe), BŞZ (BeŞeZe) və s». (5.229) 

c) Qarışıq initsiallar. 

Bu initsialların tərkibi hərf və səs 

initsiallarından ibarət olur. Məsələn, OADKYC 

(Orduya, Aviasiyaya, Donammaya Könüllü yardım 

Cəmiyyəti). Bu akronimdə O və A səs initsalı, qa-

lan hissə isə hərf initsialı kimi bir vurğu altında 

tələffüz olunur. 

Qarışıq initsialların səs tərkibi sait və 

samitlərdən təşkil olunduğu üçün bunlar təkhecalı 

və ya iki, üç hecalı sözlər kimi tələffüz olunur. 

Məsələn, YAP, AMİP, AXCP, BƏR, BDU, AHIK 

(Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası) 

və s. 
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3. Müxtəlif ixtisar sözlərin üçüncü tipi 

qarışıq ixtisarlardır. Burada ixtisarların bir qismi 

sözün ilk ünsürlərinin (ilk hecasının), digər qismi 

isə ilk səslərin saxlanması ilə düzəldilir. Qarışıq 

akronimlərin bu növü tam ixtisarlarla (supsensiya) 

ixtisar sözlərin initsiallarının (akronimi) qovuşuğu 

kimi meydana çıxır. Məsələn, AzərTa, AzərTAC, 

AzPI və s. 

Beləliklə, abbreviaturalar sözün tam 

mənasında leksik yolla söz yaradıcılığının məhsulu 

olan leksik vahidlərdir. 

 

2. Semantik yolla söz yaradıcılığı. 
 

Dilimizin semantik yolla həm söz, həm də 

ifadə yaratma imkanları olduqca genişdir. 

Semantik yolla yaranan sözlər leksik vahid 

formulasında dilin leksik - semantik qatının 

müəyyən kütləsini təşkil edir. Belə lüğəvi vahidlər 

dil vahidləri kimi lüğət tərkibinin əhəmiyyətli bir 

hissəsini tutur. 

Semantik yolla söz yaradıcılığına sözlərin 

məna dəyişmələrini, omonimləşməni, 

metaforikləşməni və feli frazeoloji vahidləri aid 

edirlər. Sözün öz əvvəlki məna arenasından kənara 

çıxaraq, yeni mənalarda işlənə bilmə imkanları 

lüğət tərkibinin semantik qatının zənginləşməsinə 

səbəb olan amillərdən olsa da, bu istiqamətdə 

əməliyyat yeni lüğət vahidi yaratmır. Sadəcə eyni 
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sözün bir neçə mənada işlənmə imkanını göstərir. 

Yəni söz yaratmanın son nəticəsi olaraq sözlərdə 

kəmiyyət artımı deyil, keyfıyyət artımına gətirib 

çıxarır. Ona görə də sırf yaradıcılıq baxımından 

omonimləşmə, məna dəyişənləri, metaforikləşmə 
flkirimizcə, söz yaratmaya yox, məna yaratmaya 

xidmət edir. 

Biz söz yaratmanı birbaşa yeni bir sözün 

(həm forma, həm məzmun etibarı ilə) meydana 

gəlməsi kimi qəbul etdiyimizdən, semantik yolla 

söz yaratmaya aid edilən üsullar sırasında ancaq 

frazeoloji vahtidləri qəbul edirik. Çünki frazeoloji 

vahidlər struktur etibarı ilə mürəkkəb söz 

statusunda olsa da, bu vahidlərin formalaşmasında 

komponentlərin məzmun planında gedən keyfıyyət 

dəyişmələri sırf semantik xarakter daşıyır və belə 

dəyişikliklərlə əmələ gələn birləşmələr sabitləşərək 

lüğəvi vahidlərə çevrilirlər. Yəni leksik və 

semantik çarpazlaşma mənaca yeni olan yeni bir 

leksik vahidin yaranmasına gətirib çıxarır. 

Məsələn «yorğunluq», «zəiflik» kimi 

mənalara malik olan «əldən düşmək» feli 

frazeoloji vahidi komponentlərinin «əldən» və 

«düşmək» sözlərinin ayrılıqda ifadə etdiyi leksik 

məna ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Sadəcə olaraq 

komponentlər öz əvvəlki mənalarından 

uzaqlaşaraq, məcazi mənada bir-biri ilə vəhdətdə 

tamam ayrı bir mənaya xidmət etmişdir. Bu söz 

birləşməsi formulu tamamilə yeni bir sözün - 
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frazanın meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. 

Nəticədə yeni yaranan leksik vahid ifadə etdiyi 

məna ilə dilə müstəqil mənalı bir dil vahidi gətir-

mişdir. Bu mənada, frazeoloji birləşmələrin struk-

turundakı söz yaradıcılığı əlamətləri 

inkaredilməzdir. 

Frazeoloji vahidlərin komponentlərindən biri 

ola bilər ki, öz ilkin mənası ilə əlaqəni üzməsin. 

Məsələn, yola düşmək, qulaq asmaq, dilə tutmaq 

və s. Bu halda da belə vahidlər söz yaratma 

sərhədlərindən kənarda deyildir. Belə vahidlərdə 

məcaziləşmə ikinci komponentdə mərkəzləşir və 

yeni yaranan dil vahidinin semantik yükü birinci 

tərəflərin daxili informasiyası ilə qovuşaraq 

«getmək», «dinləmək», «razdığını almağa çalış-

maq» kimi yeni mənalar ətrafında yuvarlaqlaşırlar. 

S.Cəfərov «Yeni məna kəsbetmə hesabına 

söz artımı»ndan danışarkən «söz artımı» ifadəsi ilə 

«sözlərin yaranması» ifadəsi arasında heç bir fərq 

qoymur. Bizcə söz artımı hazır sözün lüğət 

tərkibinə daxil olmasını ifadə edirsə, «sözlərin ya-

ranması» xüsusi linqvistik müdaxilə ilə yeni sözün 

meydana gəlməsini bildirir. Bunlar isə başqa-başqa 

problemlərin göstəricisidir. Müəllif leksik yolla söz 

yaratmaya daxil etdiyi yeni məna kəsb etmə 

hesabına söz artımına çoxmənalılığı, omonim-

ləĢməni, ümumi isimlərin xüsusi isim yerində və 

əksinə iĢlənməsini, substantivləĢmə, 

atributivləĢmə və adverbiallaĢmanı daxil edir, 
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frazeoloji vahidləri bu yolla söz yaratmaya aid 

etmir. «Düzəltmə qaydaları məhdud olan 

mürəkkəb sözlər» bölməsində feli frazeoloji 

vahidləri əmələ gəlmə qaydaları üzrə 

qruplaşdıraraq sintaktik üsulla sözyaratmaya daxil 

edir. Müəllif yazır: «Mürəkkəb fellərin mühüm bir 

qismini müstəqilliyini itirməmiş köməkçi fellər 

vasitəsi ilə düzələn fellər təşkil edir. Bu tipli 

mürəkkəb fellərin əmələ gəlməsində felin çoxmə-

nalılığı və onlardakı məcazi məna əsas rol oynayır. 

Odur ki, belə mürəkkəb fellər eyni zamanda feli 

idiomlardan ibarət olur». (10.227). S.Cəfərov 

«idiomlardan ibarət mürəkkəb felləri» on dörd 

qrupa ayıraraq, onları struktur baxımından şərh 

edir. 

Feli frazeoloji vahidlərin mürəkkəb fel 

olması dilçilikdə birmənalı qəbul olunmuş 

məsələdir. Bu birləşmələrin komponentlərinin 

əlaqələnməsində sintaktik əlaqələrin də rolu danıl-

mazdır. Lakin sintaktik üsulla yaranan «ayaqqabı», 

«qarğıdalı», «günəbaxan», «qaraquş», «ağbəniz», 

«ördəkburun», «balqabaq» və s. kimi mürəkkəb 

sözlərin formalaşmasındakı semantik meyarlarla 

«qanı qaralmaq», «yolunu azmaq», «üz vermək», 

«əl aparmaq», «əl açmaq», «könlünə yatmaq», 

«ürəyindən keçmək» və s. kimi frazeoloji 

vahidlərin mürəkkəb söz formulasında sabitləşməsi 

istiqamətində özünü göstərən semantik ölçülər 

arasındakı fərqi də nəzərə almamaq mümkün deyil. 
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Birincilərin mürəkkəb söz qəlibinə düşməsi ancaq 

leksik məna və qrammatik əlaqəyə əsaslanırsa, 

ikincində sözün məcaziləşərək öz leksik 

mənasından ayrılması zəruri meyara çevrilir. Yəni 

frazeoloji vahidin hansı formulada meydana çıx-

masından daha öndə onun semantik istiqaməti 

durur. Məhz bu semantik dəyişmələrin üstünlüyü 

və üstə gəl iki və ya üç komponentliliyi bu dil 

vahidlərini semantik yolla sözyaratmaya bağlayır. 

Frazeoloji vahidləri semantik yolla söz 

yaratmaya daxil edən professor B.Xəlilov bu 

cəhətləri düzgün müşahidə etmiş və frazemlərin 

semantik istiqamətini dəqiq qiymətləndirmişdir. 

S.Cəfərov frazeoloji vahidləri təhlil edərkən 

göstərir ki, frazeoloji birləşmələrin bir qismində 

(idiomlar) birinci komponent qrammatik 

dəyişikliyə uğraya bilmədiyi kimi, tərəflər arasına 

söz də daxil ola bilmir. Bu baxımdan belə vahidlər 

məcazi mənalı mürəkkəb sözlərə oxşayır. Lakin 

bunların arasında fərq ondan ibarətdir ki, 

mürəkkəb sözlər müəyyən bir məfhumu müstəqim 

şəkildə ifadə etdiyi halda, idiomlar (qovuşma) məf-

humu dolayı yolla ifadə edir. Məs: «suiti», 

«ördəkburun», «istiot» mürəkkəb söz, 

«atbalaxanım», «qırdı-qaçdı», «kütbeyin» 

qovuşma idiomdur. 

Daha sonra müəllif fıkrini davam etdirərək 

yazır: «Qovuşma idiomların məcazi mənalı 

mürəkkəb sözlərdən bir fərqi də ondan ibarətdir ki, 
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mürəkkəb sözlər təklikdə işləndikdə də müəyyən 

bir məfhum ifadə edən söz kimi özünü göstərir, 

lakin qovuşmaların bir məfhum ifadə etmə 

xüsusiyyəti cümlə daxilində daha tez nəzərə çarpır. 

Məsələn, göz eləmək, əlbəyaxa olmaq, əl-ayaq 

etmək, göz vurmaq və s. mürəkkəb soz, göz yum-

maq, dil vermək, dilə tutmaq, dilə gəlmək, əl at-

maq, ağır tərpənmək, əl götürmək, dilə tutmaq, 

yola vermək və s. qovuşma idiomdur. (10.98) 

Maraqlıdır ki, professor sintaktik yolla 

sözyaratmadan danışarkən mürəkkəb sözlərdən 

fərqləndirdiyi qovuşma idiomların hamısını yenə 

mürəkkəb söz kimi təqdim edir. 

Təbii ki, qovuşma idiom olsa belə, bunlar 

struktur etibarı ilə mürəkkəb sözlər sırasındadır. 

Görünür, elə buna görədir ki, o: «Buna 

baxmayaraq, qovuşma idiomlar qruluşu və 

müəyyən bir məfhum ifadə etməyə meyl 

göstərməsi etibarı ilə mürəkkəb sözlərə çox 

yaxındır, hətta onları bir-birindən ayırmaq belə 

çətindir», qənaətinə gəlir. Görünür, müəllif 

sözyaratma prosesinin şərhində struktur etibarə ilə 

sintaktik yolla, «mənanı dolayısı ilə ifadə etmə» 

imkanı ilə semantik yolla söz yaradıcılığını özündə 

ehtiva edən frazeoloji vahidlərin özəl 

xüsusiyyətlərini nəzərə almamışdır. Halbuki bu 

vahidlərin məzmun planında özünü göstərən se-

mantik yuvarlaqlaşma ifadə planında nəzərə çarpan 

sintaktik əməliyyatların müəyyənləşdiricisi olaraq 
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qalır. Bu isə istər qovuşma olsun, istər birləşmə və 

istərsə də uyuşma, frazeoloji birləşmələrin 

semantik yolla söz yaratmaya aid olduğunu gös-

tərir. 

Semantik yolla söz yaradıcılığı təkcə feli 

frazeoloji birləşmələri deyil, ismi, sifəti və zərfı 

frazeoloji birləşmələri də əhatə edir və bu vahidlər 

aşağıdakı yollarla düzəlir: 

1. Ġsmi frazeoloji vahidlər. 

a) birinci növ təyini söz birləşməsi 

strukturunda. Məsələn, açıq ürək, örtülü bazar, at 

balaxanım və s. 

b) ikinci növ təyini söz birləşməsi 

strukturunda. Məsələn, quşqun təklifi, atmaralı, 

dəryada balıq sevdası və s. 

2. Sifəti frazeoloji vahidlər. 

a) birinci növ təyini söz birləşməsi 

strukturunda. Məsələn, acğəz, ağciyər, qaraqabaq 

və s. 

b) mənsubiyyət şəkilçili isimlə sifətin 

əlaqəsi nəticəsində. Məsələn, gözüqıpıq, qolubağlı, 

əliaçıq, qəlbiqara və s. 

c) mənsubiyyət şəkilçili ismə yönlük hallı 

ismin əlavəsi ilə. Məsələn, üzüyola. 

3. Zərfi frazeoloji vahidlər. 

Zərfı frazeoloji vahidlər aşağıdakı kimi əmələ 

gəlir: 
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a) ikinci növ təyini söz birləşməsinin 

abstraktlaşması ilə. Məsələn, gözaltı, dilucu, 

gözgörəsi və s. 

b) mürəkkəb bir ismə «ilə» qoşmasının 

əlavəsi ilə. Məsələn, canla-başla. 

c) biri adlıq, digəri mənsubiyyət şəkilçili 

yönlük haldakı eyni sifətin təkrarı ilə. Məsələn, 

açıq-açığına. 
Semantik yolla söz yaradıcılığının əsas 

kütləsini feli frazeoloji vahidlər təşkil edir. Feli 

frazeoloji vahidlərin idarəedici tərəfı fellərdən 

ibarət olur. Tabe tərəfıni isə qrammatik forma 

etibarı ilə müxtəlif olan adlar təşkil edir. Tərəflər 

həm lüğəvi mənası, həm də məcaziləşmə imkanları 

ilə olduqca maraqlı xüsusiyyətlərə malikdir. 

Ümumdil səviyyəli feli frazeoloji vahidlər 

sırasında birinci tərəfı insanın bədən üzvlərinin 

adlarından ibarət feli frazeoloji vahidlərin sayı və 

bu birləşmələrin modelləşməsində məhsuldarlığı 

digər sözlərlə müqayisədə qat-qat artıqdır. Bununla 

belə, başqa məfhumları ifadə edən sözlər də az 

deyil. 

Məlum olduğu kimi, feli frazeoloji 

birləşmələrin birinci komponenti isimlərlə, 

sifətlərlə, zərflərlə ifadə olunur. Bu cəhətdən 

aşağıdakıları nümunə göstərmək olar: 

l. Birinci tərəfi isimlə ifadə olunan feli 

frazeoloji vahidlər. Frazeoloji vahidin isim tərəfı 

müxtəlif qrammatik formalarda ola bilər: 
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a) adlıq hallı isimlə ifadə olunanlar: 

Məsələn, göz dəymək, qanı qaynamaq, 

rəngi qaçmaq, iĢi düĢmək, günü ağarmaq, baĢı 

açmaq və s. 

b) qeyri-müəyyən təsirlik halda olan 

isimlərlə ifadə olunanlar. 

Məsələn, dil tökmək , kök salmaq, ağız 

açmaq, sıxıntı çəkmək, əl götürməmək, baş 

girləmək, baş açmaq, baş çıxarmaq, kök atmaq, 

ara vurmaq, ağız büzmək və s. 

c) yönlük hallı isimlə ifadə olunanlar. 

Məsələn, topa tutmaq, gözə gəlmək, yola 

vermək, iĢə salmaq, iĢə düĢmək, ələ gətirmək, 

ələ vermək, dilə-dıĢə düĢmək, yola salmaq, qana 

düĢmək və s. 

d) birinci tərəfi mənsubiyyət Ģəkilçili 

təsirlik halda olan isimlərdə ifadə olunanlar: 

Məsələn, ġitini çıxarmaq, ləzzətini qaçırmaq və s.  

e)  birinci tərəfı çıxıĢlıq halda olan 

mənsubiyyət Ģəkilçili isimlərlə ifadə olunanlar: 

Məsələn, dibindən baltalamaq, baĢından keç-

mək, kökündən qazmaq, üzündən keçməmək, 

ağzından vurmaq, ayagından çəkmək, bu qula-

ğından alıb, o qulağından salmaq və s.  

ə) birinci tərəfi yerlik halda olan adla ifadə 

olunanlar: Məsələn, nəzərdə saxlamaq, başda 

gəzdirmək, əldə  saxlamaq, ürəkdə tutmaq,  

qulaqda sırğa eləmək və s.  
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f) birinci tərəfi müxtəlif hallarda olan bir 

neçə isimlə ifadə olunanlar: Məsələn,  

dəryada gəmisi batmaq, gönünü suya 

vermək, külünü göyə sovurmaq, abrını ətəyinə 

bükmək və s. 

Göründüyü kimi, hər biri ayrı-ayrılıqda 

mənaca bir leksik vahidə ekvivalent olan bu 

frazeoloji birləşmələr quruluş etibarı ilə mürəkkəb 

söz strukturunda olsa da, bunların yaranma əmsalı 

mənaların bu və ya başqa dərəcədə məcaziləşməsi 

ilə formalaşmışdır.  

Frazeoloji vahidlər bir komponentli, iki 

komponentli, üçkomponentli və s. olur. Yəni «Sö», 

«Söz+söz», «Söz+söz+söz» və s. modellərində 

formalaşır. Bu modellər mürəkkəb söz modellərinə 

uyğundur. Lakin professor S.Cəfərovun dediyi 

kimi, mürəkkəb sözlər mənanı müstəqim ifadə 

etdiyi halda, frazeologizmlər məcaziləşmə yolu ilə 

ifadə edir. Bu isə heç də o demək deyil ki, 

frazeoloji birləşmələr mürəkkəb söz ola bilməz. 

Mürəkkəb sözlərin leksik-semantik və qrammatik 

xüsusiyyətləri bütünlüklə frazeologizmlərdə (feli 

frazeoloji birləşmələrdə) öz ifadəsini tapmışdır. 

Lakin bu işimizdə məqsəd frazeoloji birləşmələrin 

semantik yolla söz yaratmağa aid olduğunu təsdiq 

etmək olduğu üçün quruluş məsələlərinə müdaxilə 

etməyi artıq hesab edirik. Frazeoloji birləşmələrin 

məcaziləşərək bir leksik vahid kimi sabitləşməsi, 

son nəticədə lüğət tərkibinə mürəkkəb söz 
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səviyyəsində daxil olması söz yaratmanın semantik 

yoludur. 

Feili frazeoloji birləşmələrin yaranmasında 

iştirak edən fel tərəfı müxtəlif mənalı sözlərdən 

ibarət olub, fellərin çoxmənalılığına və ilkin leksik 

mənadan uzaqlaşıb məcazi məna kəsb etmə 

dərəcəsinə görə bir-birindən fərqli xüsusiyyətlərə 

malikdir. Belə ki, hərəkət felləri - «getmək», 

«gəlmək», «keçmək», «Çıxmaq», «çatmaq», 

«düşmək», «qaçmaq» və s; iĢ felləri «çəkmək», 

«vurmaq», «bükmək», «ovmaq», «əzmək», «ək-

mək» və s. hal-vəziyyət bildirən «ağarmaq», 

«qaralmaq», «udmaq» və s; «ad+fel» modelində 

frazeoloji vahidlərin yaranmasında olduqca 

məhsuldardır. Məsələn, «ürəyi getmək», «əldən get-

mək», «irəli getmək», «əli getməmək», «əldən-

ayaqdan getmək», «üzdən getmək», «dərinə 

getməmək», «başdan getdi etmək» və s; «gözünə 

işıq gəlmək», «əlindən gəlmək», «əlinə gəlmək», 

«başına iş gəlmək», «qanı cuşa gəlmək», «ağlına 

gəlmək», «işinə gəlmək», «kələk gəlmək», «hədə-

qorxu gəlmək», «gülünc gəlmək», «acıq gəlmək» və 

s; «ürəyindən keçmək», «gözdən keçirmək», 

«iynənin gözündən keçmək», «başından keçmək», 

«ağlından keçirmək», «oddan-alovdan keçmək», 

«üzündən keçməmək», «qəlbindən keçmək» və s; 

«yaddan çıxmaq», «başa çıxmaq», «göz çıxarmaq», 

«əldən çıxmaq», «haldan çıxmaq», «canı çıxmaq», 

«yola çıxmaq», «yoldan çıxmaq», «qabağa 
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çıxmaq», «ağıldan çıxmaq», «başdan çıxmaq», 

«boşa çıxmaq», «sudan quru çıxmaq», «qohum çıx-

maq», və s; «başa çatmaq», «əli çatmamaq», «gücü 

çatmaq», «səbri çatmaq», və s; «ürəyi düşmək», 

«irəli düşmək», «əldən düşmək», «gözdən düşmək», 

«işi düşmək», «kələyə düşmək», «duyuq düşmək», 

«tələyə düşmək», «bəlaya düşmək», «fəlakətə düş-

mək», «yorğun düşmək», «xəstə düşmək» kimi feli 

frazeoloji vahidlər tərəflərin bu və ya başqa 

dərəcədə məcaziləşməsi və fellərin çoxmənalılığı 

əsasında sabitləşmiş leksik vahidlərə çevrilmişdir. 

Feli frazeoloji vahidlərin ad bildirən 

komponenti də öz lüğəvi mənasına görə 

məhsuldarlığa malikdir. Belə ki, insanın bədən 

üzvləri adını bildirən sözlər frazeoloji vahidlərin tər-

kibində daha aktivdir, Bu mənada, «baş», «göz», 

«əl», «ayaq», «qulaq», «ağız», «burun», «qan», 

«ürək», «dil», «cıyər», «qol», «barmaq» və s. 

sözlərin fellərlə əlaqələnməsi nəticəsində maraqlı 

məna xüsuslyyətlərinə malik sabit söz birləşmələri 

formalaşır. 

Semantik yolla söz yaratma istiqamətindəki 

araşdırmalardan belə qənaətə gəlmək olur ki, bu 

yolla söz yaratmanın tədqiqi həm sinxron, həm də 

diaxron istiqamətdə aparılmalıdır. 

 

3. Kalka yolu ilə söz yaradıcılığı 
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Dilçilik ədəbiyyatında söz yaradıcılığı 

üsullarından biri kimi kalkalardan bəhs olunur. Söz 

yaradıcılığı əməliyyatları ilə meydana gələn yeni 

söz və ifadələrdə kalka edən dildəki kök və 

şəkilçilərin leksik-qrammatik xüsusiyyətlərinin 

kalka edilən dildəkinə uyğunlaşdırılması başlıca 

prinsip hesab edilir. 

Kalka yolu ilə söz yaratmanın mənbə 

mənsubiyyətinə dilçilərin münasibəti birmənalı 

deyil. Bəzilərinə görə kalka yolu ilə yaranan sözlər 

alınmadır va ya alınmaların bir növüdür. R.Mulina, 

R.A.Budaqov, Q.Q.Musabəyov, Ş.R.Abiyeva və baş-

qalarının fıkrincə kalkalar əcnəbi sözlərin quruluşu 

əsasında formalaşdığı üçün alınmaların bir növü 

hesab edilməlidir. 

N.A.Baskakov, A.A.Reformatskiy və s. isə 

kalkaları alınma hesab etmır. Belə söz və ifadələrin 

hər bir dilin daxili imkanları, qrammatik normaları 

əsasında yarandığını göstərirlər. 

Professor B.Xəlilov kalkalardan danışarkən 

haqlı olaraq qeyd edır ki,  kalkaları alınmaların bir 

növü hesab etmək düzgün deyil. Çünki kalka üsulu 

ilə sözyaratma dilin daxıli imkanları hesabına 

əmələ gəlır. 

Professor N.Xudiyev kalkaları a) sözyaratma 

üsullarından biril kimi yaranan,  b) semantik 

kalkalar olmaqla iki istiqamətdə tədqiq edir. Onun 

qənaətinə görə, semantik kalkaların yaranma 

imkanları daha genişdir. 
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Söz yaradıcılığı üsulu ilə düzələn kalkalarda 

sözdüzəldici şəkilçilərin kalka edilən dildəki 

qarşılığı verilir. Kalka yolu ilə sözyaratma dilimizdə 

ötən əsrin 30-40-cı illərindən özünü göstərməyə 

başlamışdır. Bu dövrdə nəşr olunmuş lüğətlərdə 

«beşillik», «tozsoran», «maşınqayırma», 

«özünütənqid» kimi kalkalar görünməyə başladı. 

Sonrakı dövrlərdə kalkaların miqdarında sürətli ar-

tım müşahidə olundu: «Qəbuledici», «əməkgün», 

«yarımfabrikat», «dalğaölçən» və s. kimi mürəkkəb 

söz modelində olan kalkalar 1951-ci ildən sonra 

nəşr olunan lüğətlərdə öz ifadəsini tapdı. 

Dilimizdə kalka yolu ilə söz yaratmanın iki 

üsulu vardır, a) qrammatik üsulla yaranan 

kalkalar. b) semantik üsulla yaranan kalkalar.  

A). Qrammatik üsulla yaranan kalkalar 
Qrammatik üsulla yaranan kalkaların özləri də 1) 

morfoloji üsul, 2) sintaktik üsul olmaqla iki yerə 

bölünür, 

a). Morfoloji üsulla yaranan kalkalar 

«kök+şəkılçı» modeli ilə, dilimizdə morfoloji 

üsulla yaranan sözlərə uyğun formalardır. 

Azərbaycan dilində kalkaların morfolojı üsulla 

yaranmasında başlıca olaraq, -çı, -çi, -çu, - çü 

şəkilçilərdən istifadə edilir. Bu şəkilçi rus dilində 

işlənən traktorist, kolxoznık strelok, 

jeleznedarojnik,  lyotçik, prizivnik, tankist və s. 

kimi sözlərdə işlənən -ist, -çik, -lok  şəkilçilərini 

əvəz edir. Dilimizə rus dilindən keçən traktor(çu), 
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kolxoz(çu) sözləri -çu şəkilçilərinin artrılması ilə 

işlənir.  

Düzəltmə söz kimi formalaşan kalkalarda 

nəzərə çarpan bu cəhət onları aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmağa imkan vcrir: 

1. Alınma sözlə -çı, -çi, -çu, -çü şakilçilərinin 

birləşməsindən əmələ gələnlər: traktor+çu, 

kolxoz+çu, kran+çı, piano+çu, klarnet+çi, 

kombayn+çı, liftçi, hektar+çı və s.  

2. Kalka edilərək -çı, -çi, -çu, -çü 

şəkilçilərinin əlavəsi ilə işlənən sözlər: nişan+çı, 

çağırış+çı, təyyarə+çi, əmək+çi, sərhəd+çi, 

beynəlmiləl+çi (lik). 

3. Kalka edilmiş sadə sözlə düzəltmə sözün 

birləşməsindən əmələ gələn sözlər: 

jeleznedorojnik-dəmir+yolçu, pyatiletka-beş+illik.  

b) Sintaktik üsulla kalka edilən sözlər 

aşağıdakı kimi formalaşır: 

1) Birincı tərəfi mənsubiyyət şəkilçisı qəbul 

etmiş iki sözün birləşməsindən: Samokritika - 

özünütənqid. 

2) İkinci növ təyini söz birləsməsi 

formulunda kalka edilənlər: 

trudoden-əməkgünü, prodovolstvennaya 

proqramma-ərzaq proqramı, trudovaya dissiplina-

əmək intizamı ,  kormavaya  yedintsa-yem vahidi 

və s, 

3) İki sadə sözün birləşməsı yolu ilə kalka 

edilənlər: protivotankovoy-əleyhtank, kontrolnıye 
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sıfrı - kantrol rəqəmlər, iskustvenniy sputnik-süni 

peyk, radio apparat-radio cihaz; 

4) feli sifət tərkibi formulunda kalka edilənlər: 

plisos – tozsoran.  

Bunlardan əlavə qrammatik yolla söz yaratma 

modelində kalka edilən sözlər: -ici; -ucu şəkilçili: 

xolodelnik- soyuducu, priemnik - qəbuledici, 

radiopriyemnik – radioqəbuledici, və s. kımi də for-

malaşdırılmışdır. 

B) Semanik üsulla yaranan kalkalar. 

Semantik üsulla yaranan kalkalara daha çox 

məcazi məna əsasında əmələ galənlər daxildir. 

Professor N.Xudiyevin fikrincə, belə kalkalar 

obyekti ifadəetmə xüsusiyyətinə görə normativ 

mənalı kalkalardan fərqlənir. (9,208). Belə ki, 

burada obyekt bir, ifadə vasitələri müxtəlif ola 

bilər. (9.205) Bu obyektə aid olan bir neçə ifadə 

vasitəsi emosional xüsusiyyətlərinə görə bir-

birindən seçilir. Onların emosiannallığında məcazi 

mənalılıq daha çox rol oynayır. Bu cür kalkalar 

elm və texnikanın ən yüksək nailiyyətlərinə aid 

məfhumları ifadə etmək məqsədi ilə işlədilir. 

Bunlardan kosmos, kosmonavtika, elektrotexnika 

ilə əlaqədar olan məcazi mənalı kalkalar xüsusilə 

səciyyəvidir. Məsələn: 

Evlərin qapısında göz qırpa-qırpa yanan 

elektrik lampası deyil, mənim misralarımdır. 

(S.Rüstəm) 
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R.Rzanın dilində «elektrik lampaları», «süd 

lampaları» şəklində işlədilmişdir. Bu ifadədə 

məcaziləşmə əşyanın (elektrik) funksiyasına 

yönəldilmiş, elektrikin yaydığı işıq «süd» sözü ilə 

poetik məqam kəsb etmişdir. 

Qeyd etməliyik ki, obrazlı deyim tərzi ilə 

seçilən bədii nitqdə «elektrik lampası» ifadəsı 

«elektrik çırağı», «İliç lampaları» kimi də məcazi 

mənalarla kalka edilmişdır. 

«Kosmik gəmi» kimi kalka edilmis 

«kosmiçeskiy korabl» ifadəsı «səma gəmisi», 

«kainat gəmisi», «hava gəmisi» kimi ifadələrlə 

kalka edilmişdir. Masələn, «Veneraya şüurlu 

varlıqlar tərəfindən səmagəmisi enmişdir, Venera 

planetinə enmək kainat gəmisinin uçuş proqramına 

daxil deyildır. Nəhəng hava gəmisi kosmosa yol 

açmışdır. (E.Mahmudov) 

«Ədəbi dilə sözlərin kalka yolu ilə gətirilməsi 

öz-özlüyündə diqqət tələb edən məsələdir. Çünki 

mənbə dildə məqbul görünən söz kalka edildikdə 

uyğunsuzluqlar baş verə bilər. Eyni zamanda kalka 

yaradıcılığına aludəçilik dildə standartlaşmaya, 

qeyri-dəqiqliyə, qeyri-təbiiliyə səbəb ola bilər. 

(9,206) 

1990-2010-cu illər arası cəmiyyətimizdə 

gedən ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi dayişikliklər 

dilin lüğat tarkibinə əcnəbi sözlərin axını ilə 

əlamətdar oldu. Bu sozlərin əksər qismi elmi-

texniki, siyasi-iqtisadi sahələrə aid terminlərdən 
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ibarət olub kalka edilmədən işlənilməkdədir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, kalka yolu ilə sözyaratma son 

iyirmi ildə hiss olunacaq dərəcədə azalmışdır. 

Bununla belə, elə texniki terminlər var ki, dilimiz-

də ya daxili imkanlarımızla kalka edilərək, ya da 

Türkiyə türkcəsinin kalkası şəklində götürülərək 

işlənməkdədir. Məsələn, kompüter-bilgisayar, 

vizual-görüntülü, tormoz-əyləc, sçetsik-sayğac, 

ostanovka-duracaq, transplantasiya-orqan kö-

çürülməsi, plürializm-fıkir mübadiləsi, 

transformasiya-çevrilmə, transport-nəqtiyyat 

vasitəsi, trass-ana yol, autogen-özünü təqlid, 

podyomnıy kran-qaldırıcı kran, Ģkaf-dolab və s. 

Azərbaycan ədəbi dilində kalkalar ünsiyyətin 

müxtəlif sahələrində müxtəlif sıxlıqda özünü 

göstərir; ən çox elmi, ictimai-publisistik əsərlərdə 

müşahidə olunur ki,  bu da üslubların miqyasca 

genişlənməsi ilə bağlıdır. 
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SÖZ YARADICILIĞININ ÜSUL VƏ 

VASĠTƏLƏRĠ 

QRAMMATĠK YOLLA SÖZ YARADICILIĞI 

 

Azərbaycan dilində söz yaradıcılığının ən 

başlıca yollarından biri qrammatik yolla söz 

yaradıcılığıdır. Qrammatik yolla söz yaradıcılığının 

vasitələri sözlər, söz kökləri (kök morfem), leksik 

və leksik-qrammatik şəkilçilər (morfemlər), o cüm-

lədən köməkçi vasitə kimi qrammatik şəkilçilər və 

sözlər arasında sintaktik əlaqələrdir. 

Qrammatik yolla söz yaradıcılığının 

prinsipləri ilə bağlı tədqiqatçılar arasında fikir 

ayrılığı yoxdur. Ancaq söz yaradıcılığından bəhs 

edən müəlliflərin hamısı problemi «Morfoloji yolla 

(üsulla) söz yaradıcılığı» və «Sintaktik yolla 

(üsulla) söz yaradıcılığı» başlıqları altında tədqiq 

etmişlər. 

Təbii ki, həm morfoloji və həm də sintaktik 

üsul qrammatikanın şöbələri (Morfologiya və 

Sintaksis) ilə əlaqədar olub, onun tərkib hissələrini 

təşkil edir. Bu mənada, qrammatik yolla söz 

yaradıcılığının üsulları aşağıdakılardır: 

1. Morfoloji üsul 

2. Sintaktik üsul 

 

Morfoloji üsulla söz yaradıcılığı 
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Morfoloji üsulla söz yaradıcılığı dildə 

düzəltmə sözlərin (kök+şəkilçi), (şəkilçi+kök), 

(kök+şəkilçi+şəkilçi) meydana gəlməsi ilə nəti-

cələnir. 

Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı 

problemlərinin ilk tədqiqatçısı kimi, prof. 

S.Cəfərov sözyaratmada morfoloji üsulun tarixi 

proses olduğunu qeyd edərək göstərir ki, öz tarixi 

etibarı ilə sözlərin yaranması sintaktik yolla söz 

yaradıcılığının bir mərhələsini təşkil etmişdir. Daha 

doğrusu, bu proses sintaktik yolla söz yaradıcılığı 

prosesindən yaranmışdır. 

Müəllif sadə sözlərdən mürəkkəb sözlərin 

yaranması və sonralar mürəkkəb söz modelindəki 

sözlərdən birinin şəkilçiyə çevrilməsi yolu ilə 

morfoloji prosesin yarandığını qeyd edir. 

S.Cəfərov morfoloji üsulla sözyaratmanın 

mahiyyətini şərh etmək üçün prosesdə iştirakçı olan 

dil vahidlərini, konkret desək, yeni məna verməklə 

yeni sözlərin yaranmasında mühüm rol oynayan 

şəkilçilərin (leksik və leksik qrammatik) ümumi və 

xüsusi cəhətlərini ətraflı tədqiq edir. Lakin bu 

zaman qrammatik və qrammatik-leksik şəkilçilərin 

də əvvəlkilərlə ümumi olan xüsusiyyətlərini nəzər-

dən qaçırmır.
 1

 

Professor S.Cəfərovun qrammatik yolla söz 

yaradıcılığı haqqındakı fikir və mülahizələri 

                                                 
1
 S.Cəfərov. Müasir Azərbaycan diliu. B. 1970. səh.162. 
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dilimizin söz yaradıcılığı probleminin hərtərəfli 

şərhi ilə fərqlənir. Buna görə də bu yolla söz 

yaradıcılığı tərəfimizdən birmənalı olaraq qəbul 

edilir. 
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AZƏRBAYCAN DĠLĠNDƏ YENĠ 

SÖZLƏR 
 

Neologizmlər 

 

Dil sistemində həmişə yeniləşmə, dəyişmə 

gedir: dildə yeni sözlər yaranır, köhnə sözlər arxaik 

plana keçir. 

Elmin, texnikanın, kənd təsərrüfatının, 

sənayenin, mədəniyyətin, incəsənətin inkişafı, 

xalqın həyat tərzində baş verən dəyişikliklər yeni-

yeni məfhumların, anlayışların yaranması ilə 

nəticələnir. 

Dilin inkişaf yolları və onun lüğət tərkibinin 

zənginləşdirilməsi yeni yaranan sözlərin rolunu 

qiymətləndirməyə əsas verir. 

Məlum olduğu kimi, ədəbi dil, başlıca olaraq, 

yeni sözlər hesabına zənginləşir. Neologizmlərdə 

bir qayda olaraq yeni anlayışların ifadəsi öz əksini 

tapır. Burada, aydın məsələdir ki, ictimai 

dəyişikliklər, elmi-texniki tərəqqi və s. ilə bağlı 

meydana çıxan anlayışların dil vahidləri ilə,  yəni 

sözlə ifadə edilmə zərurəti başlıca rol oynayır. 

Lakin neologizmlərin hamısı eyni dərəcədə dilin 

lüğət tərkibində möhkəmlənmir. Yeni yaranan, yeni 

anlayışları ifadə edən sözlər öz işlənmə 

intensivliyinə görə müəyyən müddətdən sonra dilin 

lüğət tərkibinə daxil olur və neologizmlikdən çıxır. 

N.M.Şanski göstərir ki, yeni sözlər o halda 



 

 
569 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

neologizm hesab edilir ki, onlarda məntiqi-məfhum 

yeniliyi və ya üslubi özünəməxsusluq əks olunsun. 

Yeni sözlər gündəlik ünsiyyətdə işlədilməklə 

tədricən neologizm olmaq xarakterini itirir, və dilin 

aktual leksik vahidlərinə çevrilir. 

Neologizm hadisəsi arxaizmin tam əksini 

təşkil edir. 

Dilin lüğət tərkibinə müxtəlif dövrlərdən 

başlayaraq daxil olan yeni sözlər həmişə neologizm 

olaraq qalmır. 

Bu və ya digər dövrdə dilin lüğət tərkibini 

yeniləşdirmək yolu ilə zənginləşdirən ləfzi 

vahidlərə, yəni daha müxtəsər desək, dilin lüğət 

tərkibinə bu və ya digər dövrdə yenicə daxil olan 

sözlərə yeni sözlər və ya neologizmlər deyilir. Di-

lin lüğət tərkibinə yeni sözlərin daxil edilməsinin 

əsas səbəbi bu dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə 

edənlərin yaşayışında baş verən dəyişikliklərdir. 

Əgər cəmiyyətin quruluşunda, əvvəlki 

quruluşdan fərqli bir dəyişiklik baş vermişsə, 

insanlar arasında yeni münasibətlər yaranmışsa, 

əgər düşüncələrdə yeni anlayışlar təşəkkül tapmış-

sa, deməli, bunları adlandırmaq lazımdır. 

Bəs yeni söz və ifadələr haradan alınıb dilin 

lüğət tərkibinə daxil edilir? 

Dillərin lüğət tərkibi tarixindən belə anlaşılır 

ki, lüğət tərkibinə daxil olan yeni sözlər iki 

mənbədən alınmış olur. Birinci mənbə xalqın öz 

dilidir; ikinci mənbə – özgə dildir. 
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Yeni sözlərin yaranmasında müxtəlif qayda 

və şərtlər vardır ki, bunları nəzərdən keçirmək üçün 

yeni sözləri üç başlıca qrupa ayırmaq daha 

məsləhətdir: 

1. Düzəldilmə yaxud qrammatik sözlər; 

2. Mənaca dəyişilmə, yaxud semantik sözlər; 

3. Alınma sözlər. 

1. Düzəldilmə sözlər dedikdə dilin öz ehtiyatı 

hesabına, öz qrammatik qayda və qanunları 

əsasında, düzəldilən hər cür yeni sözlər (yəni 

quruluşca həm düzəltmə, həm də mürəkkəb sözlər) 

və eləcə də bir məfhum bildirən yeni ifadələr nəzər-

də tutulur. 

Düzəldilmə yeni sözlər quruluşca (yəni belə 

sözlərin tərkibində olan köklərin miqdarına görə) 

ya bir köklü (illik, qabaqcıllıq), ya da mürəkkəb 

(beşillik, uzaqvuran, dünyagörüşü) olur. Bir köklü 

düzəltmə neologizmlər bəzi dilçilər tərəfindən 

quruluşca sadə düzəldilmə neologizm adlanır. 

Deməli, sadə düzəldilmə sözlər dedikdə tərkibində 

bircə kök, mürəkkəb sözlər dedikdə isə tərkibində 

iki və ya üç kök olan düzəldilmə yeni sözlər 

nəzərdə tutulur. 

Düzəldilmə sadə sözlər bir kök və bir 

şəkilçidən ibarət ola bildiyi kimi, (dilçi, seçici) bir 

kök, iki və ya üç şəkilçidən ibarət ola bilər. (dilçi-

lik, yeni-lik-çi-lik). 

Düzəldilmə mürəkkəb sözlər isə əksərən iki 

kökdən, bəzən üç kökdən də ibarət ola bilər. Belə 
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sözlər həm şəkilçisiz – yanaşma üsulu ilə (üçbucaq, 

beşguşə), həm də müxtəlif şəkilçi vasitəsi ilə 

(beşillik, otbiçən, sülhsevər, həlledici, uzaq-

görənlik) köklərin qovuşmasından düzəlir. 

2. Yeni sözlərin ikinci qrupunu mənaca 

dəyişilmə, yaxud semantik sözlər təşkil edir. 

Mənaca dəyişilmə sözlər dedikdə lüğət tərkibində 

əvvəldən işlədilməsinə baxmayaraq, yeni məna 

kəsb edib daha çox yeniləşmiş halda işlədilən 

sözlər nəzərdə tutulur. 

Məs, Azərbaycan dilində çoxdan işlədilən – 

yoldaĢ – sözü bizim dövrümüzdə ictimai-siyasi 

görüş və məsləkcə kommunizm uğrunda əlbir olan 

şəxslər arasında qarşılıqlı hörmət münasibətini 

ifadə etməklə ümumiləşdirici adlandırma (mü-

raciət-xitab) bildirən sözə çevrilmişdi. Hazırda 

həmin söz yenə öz köhnəlmiş mənasına qayıtmaqla 

zövc və zövcə mənasında da yeni söz kimi işlənir. 

Sözlərin inkişaf tarixindən məlumdur ki, 

sözün mənasında belə dəyişmələr bir neçə dəfə ola 

bilər. Sözlərin mənasında belə dəyişmələr müxtəlif 

nəticələr verir: bəzi sözlər əvvəlki mənasını tamam 

itirmiş olur və əvvəlki mənasına görə arxaikləşir, 

yeni mənasına görə isə neologizm qrupuna daxil 

olur, bir qisim sözlər çoxmənalı, bir qisim sözlər 

isə omonim sözlərə çevrilir. 

3. Yeni sözlərin müəyyən bir hissəsini alınma 

sözlər təşkil edir. Dillərin hamısında, o cümlədən 

Azərbaycan dilində də müxtəlif növ alınma sözlər 
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vardır. Hər şeydən əvvəl, bu sözlərin alınması 

həmin sözləri öz dilinin lüğət tərkibinə qəbul edən 

xalqın ümumi inkişaf tarixi və coğrafi şəraiti ilə 

üzvi surətdə əlaqədardır. 

Yeni söz – neologizm tarixi bir kateqoriyadır. 

İstifadə sahəsinə, işlədilmə dərəcəsinə və 

dilin lüğət tərkibindəki mövqeyinə görə yeni sözləri 

əsasən iki qrupa ayırmaq olar. 

1. Lisani yeni sözlər: 

2. Üslubi yeni sözlər. 

Hər hansı bir üslub sayəsində müəyyən şəxs 

tərəfindən əksərən müəyyən yazıçı və ya alim 

tərəfindən ilk dəfə işlədilən və başqaları tərəfindən, 

həmin şəxsin sözü kimi sitat halında istifadə olunan 

sözlər üslubi yeni sözlər qrupunu təşkil edir. 

Belə sözləri bəzi dilçilər xüsusi, fərdi hətta 

müəllifə məxsus neologizmlər də adlandırırlar ki, 

bunlar hamısı az-çox belə sözlərin mahiyyətini 

aydınlaşdıra bilən şərti adlandırılmalardır. Yeni 

sözlərin hamısı əvvəlcə bu qrupa daxil olur və çoxu 

tez bir zamanda bir qrupdan ikinci qrupa keçir, yəni 

belə sözlər başqalarının da ifadə etmək ehtiyacını 

ödəmək üçün əlverişli olur və başqaları tərəfindən 

də məqbul sayılıb işlədilir. Üsulbi sözlər qrupuna 

yenicə daxil olmuş, sözlərin bir qismi isə ya başqa-

sının sözünü eyni ilə işlətmək məqamında – sitat 

kimi, ya da çox məhdud halda nadir üslubi çalarlıq 

üçün bir neçə şəxs tərəfindən istifadə olunaraq, bu 

tərkibdə bir müddət qala bilir. Lakin buna 
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baxmayaraq, heç kəs bunlardan sərbəst surətdə isti-

fadə oluna bilən söz kimi istifadə etmir. 

Bu qrupa daxil olan sözlərin bəziləri öz 

yeniliyini nisbətən gec itirir, dilin leksik tərkibinə 

daxil olur, ya da məhdud üslubi sözə çevrilir, 

yenilik rəngini ititrir, işlənilməz olur. 

Bütün bunlar yeni sözlərin öz yerində, dürüst 

və dəqiq işlədilməsi ilə bağlıdır. Buna görə də yeni 

sözlərin üslubi məqamlarını təyin edərkən, xüsusən 

aşağıdakı konkret hallar nəzərə alınmalıdır. 

1. GeniĢ dairədə yayılan yeni sözlər. Belə 

sözlər müxtəlif üslublarda, həm də geniş dairədə 

işlənilməsinə görə, adətən, dilin lüğət tərkibində 

olan çoxişlək sözlərə oxşayır, lakin yenilik 

koloritinə malik olmalarına görə onlardan fərqlənir. 

Belə sözlərin çoxu sırf sovet quruluşu və onun 

inkişafının müxtəlif mərhələləri ilə əlaqədar 

məfhumları ifadə edən, o zaman üçün yeni söz-

lərdir: məsələn, komsomol, ittifaq, üzv, namizəd, 

sədr, aqrotexnik, traktorçu, qazma ustası, 

cəbhəçi, avtomatçı, pioner düĢərgəsi, staxanovçu, 

bolĢevik, partiyaçı və s. 

Yeni sözlərin aşağıdakı üslubi xüsusiyyətləri 

vardır: 

a) Bu sözləri diqqətlə nəzərdən keçirdikdə 

aydın olur ki, hər birinin özünəməxsus yaşı var, 

özünə məxsus rəngi və dövrü vardır. Məgər 20-ci 

illərə dair yazılmış bir əsərdə həmin dövrün 

ideologiyası, ictimai quruluşu, əmək adamları elm 
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və texnikası haqqında danışarkən bu sırada – 

faĢizm, staxanovçu, kolxozçu, yerin peyki və 

televizordan bəhs edilə bilərmi və bu sözləri 

işlətmək olarmı? Məgər keçmişə dair yazılmış bir 

əsərdə əmək gün, özək, namizəd, ittifaq kimi 

sözləri indiki yeni mənada işlətmək olarmı? Olmaz. 

Ona görə olmaz ki, hər söz müəyyən dövrlə 

əlaqədar olaraq doğan məfhumun ifadəsi kimi dilə 

gətirilir, üslubi məqsədəuyğunluq isə bu sözlərin 

hər birinin dövrünə, şəraitinə müvafiq olaraq 

istifadəsini tələb edir. 

b) Yeni sözlərin elə təqəbəsi də vardır ki, 

bunlar ya daha çox ümumi məfhumlarla 

əlaqədardır, ya da elmin, texnikanın, mədəniyyətin 

nailiyyətləri ilə əlaqədar olaraq yaradılmış bu və ya 

digər əşyanın, hadisənin, prosesin adını bildirən 

sözlərdir; məsələn: radio, telefon, incəsənət, 

dünyagörüĢü, balet, təyarrə və s. 

Belə sözlər, ölkənin ictimai-siyasi 

quruluşundan asılı olmadan, hər hansı bir ölkə 

haqqında aradakı müasir məişət, istehsalat və 

mədəni münasibətlər haqqında yazılan əsərlərdə də 

işlədilə bilər. Əlbəttə, tarixilik kimi çalarlıq verəmk 

məqsədi olduqda həmin yeni sözlərin əvəzinə 

əvvəllər işlədilmiş arxaik sözlərdən istifadə 

olunmalıdır. 

c) Yeni sözlərin bir qismi də vardır ki, 

bunlardan ifşa məqamında, mənfi hisslər və nifrət 

çalarlığı yaratmaq üçün istifadə olunur. Bu 
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məqsədlə xüsusən sovet cəmiyyətinə yabançı və 

düşmən olan quruluşu, prosesi, dünyagörüşünü, 

ideoloji cərəyanı, hadisəni, partiyanı, dəstəni, hətta 

şəxsiyyəti bildirən sözlərdən daha çox istifadə 

olunmuşdur. Məsələn: imperialist, kapitalist, 

feodal, müstəmləkəçi, irqçi, idealist, hitlerçi, sol-

çuluq, opportnizm və s. 

Bu növ sözlər adi terminlər kimi işlədildikdə 

heç bir ifşaedici çalarlığa da malik olmaz. Hətta bu 

sözlərin harada, hansı məqamda, hansı tonda 

işlənib deyilməsinin də əhəmiyyəti vardır. 

M.F.Axundov ateist idi – cümləsini eşidən müasir 

oxucularımızda M.F.Axundova qarşı nifrət hissləri 

yaranmaz. Lakin dindar şəxs haqqında danışarkən 

ona –dinsiz, imansızsan – deyilsə, bu sözlərdən 

həmin şəxsdə qəzəb və təhqir hissi, bu sözləri 

eşidən digər dindarlarda isə həmin şəxsə qarşı kin, 

nifrət hissləri yaranmış olur. 

Yeni sözlərdən kinayə məqsədi ilə istifadənin 

daha başqa yolları da olur; məsələn: yeniliyə qarşı 

olan bir mühafizəkarı öz danışığı ilə gülücünc 

vəziyyətdə ifşa etmək üçün həmin mühafizəkar 

tipin danışığında yenilik əlaməti olaraq bəzi yeni 

sözlər də yanlış tələffüz olunur, ya da dilin özündə 

olan kiçildici, gülüş törədci üsullarla dəyişdirilib 

işlədilir.: M.Ə.Sabirin öz dövründə dilə yeni daxil 

olan belə sözlərdən satira məqsədi ilə necə 

məharətlə istifadə etdiyini aşağıdakı misralarda 

görə bilərik: 
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– Düşeydi o günə daş kim, qazet-mazet sözü 

çıxdı. 

– Çernil, qrifil, pero, qarandaĢ. 

– İcad edəni oleydi şil, kaş. 

2. Lisani qrupa mənsub yeni sözlərin bir 

qismi məhdud dairədə də iĢlənir. Belə sözlərin 

mənasını da hamı eyni dərəcədə asanlıqla başa düşə 

bilmir və əksər halda və bu ya digər sahənin 

mütəxəssisi başa düşə bilir: məsələn, adlıq, arxaik, 

bazis, vulqar sözlər, dilönü səslilər, səs tezliyi. 

Eləcə də alternativ, plürializm, yenidənqurma, 

aĢkarlıq, alturizm, multkulturzm, klanizm, laten 

və s. nümunələrdən də aydın olduğu üzrə, belə yeni 

sözlərin çoxu müxtəlif sahələrə məxsus termin-

lərdir.  

Belə sözləri işlənmə imkanlarına görə 

aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

a) Yeni terminlər və o cümlədən, daha çox 

məhdud dairədə işlədilən terminlər. Bunların bir 

sıra üslubi rəngləri vardır ki, üslubi məqam və 

məqsədəuyğunluq əsasında istifadə edərkən nəzərə 

alınır. 

b) Məhdud dairədə işlədilən sözlərin bir 

qismini ixtisar sözlər təşkil edir. Belə ixtisarlı 

sözlər, xüsusən bizim dövrümüzdə daha çox 

düzəldilir və hətta tədricən belə sözlərin bir qismi 

ümumiləşmiş sözlər halında bir söz kimi işlənir. 

Məsələn: MDB, YAP, AzərSUN və s. 
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İxtisar sözləri ölçüb-biçmədən hər yerdə eyni 

dərəcədə işlətmək olmaz. Xüsusən, kütləvi 

mətbuatda, elanlarda, lövhələrdə çağırış və 

dəvətnamələrdə ixtisar sözlərin işlədilməsinə yol 

verilməməlidir. Axı, belə vərəqələr asan bir tərzdə 

məlumat vermək üçün yazılır, elanlar, lövhələr bir 

şeyi, bir yeri dəqiq bildirmək üçün yazılır. 

3. Üslubi qrupa mənsub yeni sözlərin 

işlədilməsinə, üslubi məqsədəuyğunluq əsasında 

istifadəsinə gəldikdə aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

Üslubi qrupdan olan yeni sözlər xüsusi və ya 

fərdi mahiyyətli sözlərdən sayılır və bunların bir 

qismi sonralar ümumiləşsə də, bir qismi məhdud 

fərdi söz olaraq da qalır. R.Rzanın şeirlərində bu 

növ yeni sözlərin düzəldilib işlədilməsinə daha çox 

rast gəlmək olur. Məsələn: 

 

– Plan dövlət qanunudur, bilirsən özün. 

Ancaq adamsız nə plan, nə dolum?! 

Adamlarda olsun gözün, 

– Səadətə yol tutur hər qəlbdən 

BizimləĢən Almaniya. 

 

C.Cabbarlının vaxtilə yeni söz kimi işlətmiş 

olduğu görük, öpkü – sözlərinin də 

ümumiləşməməsinin, məhdud üslubi söz kimi 

qalmasının səbəbi də bu sözlərin yaradılmasının üs-

lubi ekspressivliklə əlaqədar olmasıdır. Belə ki, - 

pəncərə sözünü hamı bilir və işlədir, bu sözü gör 
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kökülnə - ük-şəkilçisi bitişdirməklə düzəldilən – 

görük – sözü ilə əvəz etmək üçün zərurət yoxdur. 

Bu sözlər də ancaq üslubi ekspressivlik üçün 

işlədilmişdir və buna görə də məhdud, fərdi yeni 

söz olaraq qalmışdır. 

Dilin lüğət tərkibindəki sözlərin bir qismi, 

daha doğrusu, neologizm kimi təşəkkül tapan bəzi 

sözlər isə müəyyən müddət işlənsə də, quruluş və 

semantik cəhətdən dilin daxili qanunlarına müvafiq 

gəlmədiyi üçün istifadədən qalır. Neologizmlərin 

hamısı dildə işlək olmur və vətəndaşlıq hüququ 

qazanmır. Buna baxmayaraq, hər hansı şəkildə 

olursa-olsun, yeni söz yaradıcılığı dilin lüğət tər-

kibinin inkişafına öz müsbət təsirini göstərir. 

Əvvəla, müvəffəqiyyətli sözlər dilin lüğət 

tərkibində özünə daimi yer qazanırsa, digər 

tərəfdən uğursuz sözlərə etiraz səsi ucaldılaraq 

daha münasib sözün meydana çıxması üçün təşəb-

büsün genişlənməsi də müsbət nəticəyə gətirir. 

Neologizmlərin ümumxalq səciyyəsi 

qazanması onların lüğət tərkibinə keçə bilməsində 

başlıca amil olduğundan dilçilik ədəbiyyatında bu 

tipli yeni sözlərə ümumdil və ya linqivistik 

neologizmlər də deyilir. İikinci qrupa yəni üslubi 

neologizmlərə fərdi (okkozional) neologizmlər 

deyilir.  

Neologizmlərin əmələgəlmə mənbələri 

müxtəlif olduğu kimi, əmələgəlmə səbəb və 

məqsədləri də müxtəlifdir. Bunlardan bəziləri yeni 
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anlayış və hadisələri adlandırmaq üçün yaranır, 

bəziləri isə üslubi məqsəd üçün əmələ gəlir. Bu 

cəhətdən neologizmlər iki yerə bölünür: 

1. Ümumi (Ümumi,linqvistik) neologizmlər; 

2. Fərdi-üslubi (okkaziolal) neologizmlər. 

Fərdi (okkazional) neologizmlər ədəbi dilin 

lüğət tərkibinə daxil ola bilmədiyi üçün onlar 

üslubi və ya müəyyən ekspressivlik yaradan 

vasitələr kimi qiymətləndirilir. Ədəbi dilin lüğət 

tərkibinin zənginləşməsi mənbələrindən biri kimi, 

ümumdil (linqivistik) neologizmləri xüsusilə 

maraqlıdır. 

Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibində 

mövcud olan neologizmlər məna və formalarına 

görə müxtəlif şəkillidir. 

Şair və yazıçıların, alim və mətbuat işçilərinin 

müəyyən məqsədlərlə əlaqədar yaratdıqları 

neologizmlər fərdi üslubi neologizmlər adlanır. Bu 

qrup neologizmlər iki cür olur: birincisi, müstəqil 

neologizmlər, ikincisi, kontekst neologizmlər. Bu 

ikinci forma sırf bədii sənətkarlıqla bağlıdır. 

Okkazional neologizmlərlə linqvistik 

neologizmləri fərqləndirən əsas cəhət birincilərin 

ədəbi dilə daxil olmaması xüsusiyyəti ilə izah 

edilir. Lakin okkazionalizmlərin hər hansı yazıçının 

özünün lüğət tərkibinə daxil olması fikrini heç kəs 

inkar etmir. Okkazional neologizmlər fərdi 

yaradıcılıq məhsulu olmaqla, nitq faktı kimi nəzərə 

alınır. Okkazional söz sırf nitq hadisəsi kimi dilə 
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məxsus deyil: o lüğətdən götürülmür, yaradılır, 

ondan istifadənin hər konkret şəraitində yenidən 

yaradılır. Təsadüfi deyil ki, okkazionalizm tez-tez 

fərdi yaradıcılıq məhsulu kimi qiymətləndirilir.  

Azərbaycan dilçiliyində də linqvistik 

neologizmlərlə okkazionalizmlərin əsaslı fərqi bu 

cəhətlə bağlı izah edilir. Okkazionalizmlər, bir 

qayda olaraq, üslubi neologizmlər hesab edilir və 

onların bədii təsvir vasitəsi kimi işlənməsi fikri 

təqdir olunur. 

Nümunələrə diqqət yetirək: 

DüĢüncə sarayının, 

Otaqları boş daha. 

Mənə əlvida deyən, 

Ümidlər sərxoş daha. 

 

Uçulub söz sabahına 

Gedən körpülərim mənim. 

 

Söz macalı verib mənə 

Tanrıdan səda gəlmişəm. 

 

BənövĢə dodağı qaçır torpağın, 

Səbrimin ətəyilə 

Gözümü sildim, yetər. 

At zamanın sənə düşən küncünə. 

 

Poetik nitq üçün olduqca xarakterik olan belə 

nümunələr şairin fərdi yaradıcılıq üslubunun 
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göstəricilərindən olmaqla, həm də bədii dil 

sahəsindəki söz və ifadə yaratma uğurlardan xəbər 

verir. 

Hələlik okkozional səviyyədə qalsa da, 

«düşüncə sarayı», «söz sabahı» «söz macalı», 

«yerin bənövşə dodağı», «səbrimin ətəyi», 

«zamanın küncü», «əzabımın gözləri», «qumlara 

yaz hirsini» və s. kimi  saysız obrazlı ifadələr öz 

assosiasiya imkanı ilə şairin söz və ifadə yaratma 

potensialının dərin qatlarından xəbər verir. 

Ümumiyyətlə götürdükdə isə istər lipqvistik, 

istərsə də okkazional neologizmlərin yaranmasında 

dil qanunlarından kənar heç nə yoxdur. Başlıca fərq 

ondan ibarətdir ki, linqvistik neologizmlərin 

ümumxalq dilinə daxil olma imkanları daha 

çoxdur. Fərdi neologizmlərdə isə bu imkan aşağı 

səviyyədədir. Hər halda, istər linqvistik və istərsə 

də okkazional neologizmlər dildə yeni yaranan 

vahidlər kimi maraqlıdır. 

Həqiqətən də Azərbaycan yazıçılarının 

düzəltdiyi bir çox neologizmlər üslubi məqsədlə 

yanaşı, dildə məna təravəti ilə diqqəti cəlb edir və 

lüğət tərkibinin zənginləşməsinə təsir göstərir. 

Ümumdil neologizmləri bilavasitə alınma sözü 

əvəz edir, tamhüquqlu vahid kimi, ədəbi dildə onun 

yerində işlədilir. Okkazional neologizmlər isə ədəbi 

dildən alınma sözü sıxışdırıb çıxara bilmir, əksinə, 

həmin sözlə birlikdə dilin leksik-semantik 

potensialını genişləndirən sinonim cərgə əmələ 
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gətirir. Əlbəttə, ümumdil neologizmləri kimi, 

okkazionalizmlər də dildə müəyyən leksik-

semantik normalara müvafiq yaranır və buna görə 

də ədəbi dilə keçmək imkanına malik olur. Ümumi 

halda, okkazional neologizmlərin hamısını ədəbi 

dilə daxil olmaq hüququ baxımından eyniləşdirmək 

mümkün deyildir. Belə ki, okkazional sözlərin bir 

qismi həqiqətən uydurma təsiri bağışlayır.  

Neologizmlərin bir qismi ümumxalq 

səviyyəsi qazanmağa meylli olan okkazionalizmlər. 

Okkazional neologizmlərin bu tipinə aaşağıdakıları 

misal göstərmək olar: 

Əyləclənmək. Əyləclənmək sözü ədəbi dildə 

hələlik ümumdil neologizmi kimi işlədilən və 

lüğətlərdə qeydə alınmış əyləc – sözü əsasında 

düzəlmişdir. Bu sözlə yazıçı dilində tormoz-

lanmaq sözü əvəz edilir. 

Bütün bunlara vaxtında əməl edilməyəndə 

yedəklənən maşın dartınırdı, əyləclənirdi və til 

yedəkçini möhkəm dara salırdı. 

Ədəbi dildə – əyləc sözünün ümumişlək 

leksik vahid kimi işlədiləcəyi halda, əyləclənmək 

sözünün də ədəbi dilə daxil olma imkanları 

genişlənəcəkdir. 

Asmalıq. Asmalıq fars mənşəli zivə sözünü 

əvəz etmək məqsədilə yazıçı dilində işlədilir. Qeyd 

etməliyik ki, zivə sözünün özü də dialekt səciyyəsi 

daşıyır, ümumxalq xarakterli vahid kimi hamı 

tərəfindən işlədilmir. Azərbaycan dilinin leksik-
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semantik tələbləri ilə tam şəkildə uyğun gələn 

asmalıq sözü ifadə və anlayış cəhətdən uğurlu 

hesab edilə bilər: 

Asmalıqdan quru dəyişək gətirib kağızların 

arasına atdı. 

Asmalıq – sözü 1940-cı ildə nəşr edilmiş 

«Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti»ndə, habelə 

1951 və 1962-ci illərdə nəşr edilmiş azərbaycanca-

rusca lüğətlərdə qeydə alınsa da, paltar sərilən ip 

mənasında deyil, “qaşıq-çəngəl qoymaq üçün ipdən 

toxunmuş əşya”, habelə “qurudulmuş meyvə” mə-

nalarında verilmişdir. Paltarasılan ip mənasında 

asmalıq sözü yenidir. Hələlik bədii ədəbiyyatda 

işlədilən bu sözün ədəbi dilə daxil olmaq imkanı 

genişdir. 

ĠĢıqlı. Mövcud lüğətlərdə qeydə alınmış iĢıqlı 

sözü, «işığı olan» anlayışını bildirir. Yazıçının 

qələminin məhsulu kimi meydana gələn «işıqlı» 

sözü isə ərəb mənşəli «ziyalı» sözünü əvəz etmək 

məqsədi daşıyır: Əri fəhlə fakültəsi bitirmişdi. 

Elmli işıqlı hesab olunurdu; Özü də elmli, işıqlı 

adam olmuşdu. 

Ġstiölçən. Yazıçı üslubunun məhsulu olan bu 

söz ədəbi dildə işlədilən termometr sözünün 

əvəzedilməsi məqsədilə işlədilmişdir. Evə gəldim. 

Ġstiölçənə baxdım. 

Rus dilindən kalka yolu ilə alınıb işlənən 

radioqəbuledici sözünün əvəzinə, bədii 

ədəbiyyatda «radiotutan» sözünün də işlədilməsinə 
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rast gəlinir: Gülsənəm arvad bucaqdakı nikel 

çarpayını da, radiotutanı da bu ilki qazanın 

hesabına almışdı; Axı o radiotexnik dərnəyinə 

getmişdi, radiotutanlardan başı çıxırdı. 

Bədii ədəbiyyatda bəzən ifrat yeni 

sözdüzəltmə meyllərini də müşahidə etmək olur. 

Yeni söz düzəltmək təşəbbüsü altında bəzən elə 

okkozional vahidlər meydana gətirilir ki, onlar 

hətta əvvəldən mövcud olan qarşılığının mənasını 

ya tam vermir, ya da onu təhrif edir. Bəzi hallarda 

paralel okkazionalizmlər düzəldilir. Okkazi-

onalizmlərin müəyyən bir qismi isə ədəbi dildəki 

formalara bənzədilərək analitik yolla düzəldilir. 

Lakin bütün hallarda bu tipli okkazionalizmlər də 

ədəbi dilin tələbləri baxımından leksik-semantik 

cəhətdən özünü doğrultmur. Xüsusən son dövrlərdə 

yazıçı dilində yeni okkazional sözlərin yaradılması 

meylinin artdığı müşahidə edilir. Ümumiyyətlə, bu 

cür okkazionalizmləri aşağıdakı kimi qruplaş-

dırmaq olar: 

a) Dildə mövcud qarĢılığına semantik 

cəhətdən ekvivalent olmayan okkazinalizmlər.  

Bədii ədəbiyyatda elə okkazionalizmlərə 

təsadüf edilir ki, onlar ümumdil neologizmləri 

kimi, bilavasitə dilədki alınma sözü əvəz etmək 

məqsədi ilə düzəldilmişdir. Lakin bu və ya digər 

yazıçı tərəfindən düzəldilən yeni sözlərin bu qismi 

mənanı təhrif edir və dilin ifadəlilik imkanlarının 

genişlənməsinə təsir göstərə bilmir. Bu cəhətdən 
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bədii əsərlərdə təsadüf edilən sığalsızlıq, 

dincliksiz, yöndəmləmək; ömürlük, soyutmaz, 

alıĢ, ölgün, didiĢ, biliĢ, veriĢ və s. kimi sözlər 

xüsusilə səciyyəvidir. 

Sığalsızlıq sözü ədəbi dildə kökü ərəb 

mənşəli səliqəsizlik sözünü əvəz etmək üçün 

işlədilmişdir: «Hər səmtdə sərtlik, dəmir qarıĢıqlı 

sığalsızlıq, hökmfərman idi» Sığalsızlıq sözünün 

kökü olan sığal heç də eynilə səliqə mənası da-

şımır. Bunlardan birində hamarlıq, digərində 

təmizlik çaları üstünlük təşkil edir. 

Bununla da sığalsızlıq sözünün ədəbi dildə 

səliqəsizlik sözü yerinə işlədilməsi ehtimalı və 

imkanları azalmış olur. 

Eyni fikri dincliksiz sözü barədə də demək 

olar. Dincliksiz sözünün işlədilməsi ilə yazıçı ərəb 

mənşəli istirahətsiz sözünü əvəz etmək istəmişdir: 

«Övlad istəyən ana özünə əzab istəyir, yuxusuz 

gecələri, dincliksiz gündüzləri istəyir.» 
Bədii ədəbiyyatda ədəbi dildəki tərcümeyi-

hal sözünün ömürlük sözü ilə əvəz edilməsi 

təşəbbüsünü də müşahidə etmək olur: 

«Nəsimi ömürlüyünün bu gücündə olmuĢ 

faktı sonralar əfsanələrə çevrilə bilərdi.» Lakin 

ömürlük sözü də yalnız yazıçı üslubunu 

səciyyələndirən fakt səviyyəsində qalır. Çünki bir 

tərəfdən, lüğətlərdə ömürlük sözü «daimilik» və 

«ömür yolu» mənalarında işlədilir, digər tərəfdən, 

ədəbi dildə tərcümeyi-hal əvəzinə beynəlmiləl 



 

 
586 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
termin olan avtobioqrafiya sözünün işlədilməsinə 

üstünlük verildiyi müşahidə edilir. 

Bədii əsərlərdə mənaca özünü doğrultmayan 

okkazionalizmlərlə yanaşı, hətta bəzən 

əvəzediləcək sözün mənasını təhrif edənlərlə də 

rastlaşmaq olur. Bu cəhətdən B.Bayramovun işlət-

diyi soyutmaz sözü xarakterikdir. Yazıçı bu sözü 

ədəbi dildə, artıq lüğət tərkibinə daxil olmuş və 

ümumxalq səciyyəsi qazanmış termos sözü yerinə 

işlətmişdir. 

Yemək soyutmazında ona dolma, büküm-

büküm, fətir-yuxa, pendir və qeyri yol azuqəsi 

qoymuĢdur. 

Deməli, yazıçılar tərəfindən dilə gətirilən hər 

hansı bir söz dilin daxili ruhuna uyğun olmalı, 

qrammatik normalarına müvafiq gəlməli, həm də 

sözün təbiətində zəruri olan yenilik duyulmalıdır. 

Odur ki, okkazional neologizmlər alınma 

sözləri əvəz etmək məqsədindən irəli gəlsə də, 

həmişə müvəqqəti sayılmışdır. 

b) Paralel okkazinalizmlər. Bədii əsərlərdə 

bəzən alınma sözləri əvəz etmək məqsədi ilə 

paralel okkazionalizmlərdən də istifadə edilir. 

Məsələn, son dövr Azərbaycan bədii ədəbiyyatında 

ərəb mənşəli əbədi sözünü əvəz etmək məqsədi ilə 

yaĢarı/yaĢarlılıq/ və ölməz/ölməzlik/ sözlərindən 

paralel şəkildə istifadə olunur: Mənə elə gəlir ki, 

yaĢarılıq, düĢlik ümumən həyatın qələbəsini 
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simvolizə edir. Ölməzlik önündə baĢ əymək 

üçün basdım bu dünyanı bağrıma. 

Əbədi sözü quruluş və semantik cəhətdən, 

həmçinin ümumxalq səciyyəsi qazanması etibarilə 

daha çox üstünlüyə malikdir. Bu söz ədəbi 

dilimizdə əsrlərdən bəri işlədilir və demək olar ki, 

ərəb mənşəli olması da unudulmuşdur. Buna görə 

də dilimizin lüğət tərkibində özünəməxsus yer tutan 

əbədi sözünün əvəz edilməsi təşəbbüsü də özünü 

doğrultmur. 

Bədii ədəbiyyatda paralel işlədilmiş iĢıqfor-

iĢılqan (svetofor əvəzinə) və bugünlük – çağdaĢ 

(müasir əvəzinə) sözləri də dildə mövcud olan 

müvafiq alınmanı leksik-semantik cəhətdən əvəz 

edə biləcək iqtidarda deyildir. Çünki istər svetofor, 

istərsə də müasir sözləri Azərbaycan ədəbi dili 

leksikasının tərkibinə qaynayıb qarışmış, ictimai 

praktikada sınaqdan çıxmış sözlər sırasına 

keçmişdir. İstər iĢıqfor, iĢıqqan, istərsə də bu-

günlük-çağdaĢ paralelləri svetafor və müasir söz-

lərinin əvəzində süni təsir bağışlayır.  

Təəssüf ediləcək haldır ki, bəzən elmi üsluba 

aid nümunələrin də dilində artıq Azərbaycan ədəbi 

dilində sabitləşmiş, norma hüququ qazanmış, 

ümumxalq xarakteri daşıyan ərəb-fars mənşəli 

sözlərin əvəz edilməsi cəhdlərinə rast gəlmək olur. 

Bu cəhdlər bəzi sözlərin süni şəkildə müasir türk 

dilindən götürülərək işlədilməsinə də gətirib 

çıxarır. Belə sözlərə aid dürlü (müxtəlif), iliĢgə 
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(əlaqə), əski (köhnə), dayanmaq (əsaslanmaq) və 

s. göstərmək olar. Bəzi hallarda elə sözlər işlədilir 

ki, onların mənası geniş oxucu kütləsi üçün 

qaranlıq qalır.  

Bəzi sözlərin türk dilindən süni şəkildə 

alınaraq işlədilməsi Azərbaycan ədəbi dili lüğət 

tərkibində yalnız qarışıqlıq əmələ gətirir. Çünki 

türk dilində həmin sözlər, hələ XX əsrin ilk 

onilliklərindən bəri işlədilir və həmin dildə 

ümumxalq xarakteri daşıyır. Azərbaycan dilində isə 

müxtəlif, əlaqə, məna, köhnə, əsaslanmaq kimi 

sözlər ümumxalq xarakteri almışdır. Bunları 

yenidən türkcələşdirmək əsassızdır. 

c) Azərbaycan dilində mövcud olan 

sözdüzəltmə üsulları əsasında yaradılan 

okkazionailmlər.  

Bədii ədəbiyyatda təsadüf edilən bu tipli 

neologizmlərin səciyyəvi xüsusiyyətləri ondan 

ibarətdir ki, belə neologizmlər yazıçı təxəyyülünün 

məhsulu olmaqla dilin məna potensialının 

genişlənməsinə təsir göstərir və bilavasitə yeni 

bədii üslubun ifadə imkanlarının artmasında 

mühüm rol oynayır. 

Fərdi neologizmlərə Azərbaycan yazıçılarının 

əsərlərində son dövrlərdə daha çox rast gəlmək 

olur. Belə hallarda, bir qayda olaraq, dilin lüğət 

tərkibinin yeni sözlərlə zənginləşdirilməsi meyli 

üstünlük təşkil. Bilavasitə üslubi emosionallıq xati-

rinə işlənmiş fərdi neologizmlər bunların içərisində 
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azdır. Daha çox poeziya dilində təsadüf olunan 

üslubi neologizmlərdə belə yeni söz yaradıcılığı 

təşəbbülərini görmək mümkündür. Bu cəhətdən 

C.Cabbarlının, S.Vurğunun, R.Rzanın 

yaradıcılığında təsadüf olunan və Azərbaycan 

dilində mövcud söz yaradıcılığı qaydaları əsasında 

qurulan bir çox sözləri misal göstərmək olar. Bu 

sıradan – daĢ – şəkilçili yeni sözlər daha 

maraqlıdır. Azərbaycan dilində bu şəkilçi vasitəsilə 

şəriklik bildirən – sirdaĢ, yoldaĢ, vətəndaĢ kimi 

isimlər yaradılmışdır. Yazıçılarımız tərəfindən də 

bir sıra sözlər düzəldilərək işlədilmişdir. 

Üstündə salxım-salxım iĢığı, Biz səninlə 

həmĢəhərik, GündaĢ, ildaĢ, vətəndaĢıq. 

Son zamanlar yaradılan okkazional 

neologizmlərin bir qismi bilavasitə yazıçı dilinin 

lüğət tərkibi üçün maraqlıdırsa, digər qismi ümumi 

ədəbi dil baxımından da əhəmiyyətli hesab edilə 

bilər. Yazıçı dilini səciyyələndirən neologizmlərə 

dair aşağıdakıları göstərmək olar: 

Qapıçı öz sanaldaĢına sataĢdı; hərə öz 

həmpeĢələrinin, ildaĢlarının arasında idi. 

Fərdi söz yaradıcılığı təşəbbüsü ilə meydana 

gələn və bədii dildə üslubi cəhətdən mühüm rol 

oynayan okkazionalmlərə dair aşağıdakıları da 

misal göstərmək olar. 

LavaĢçı, yamızlıq lövhəsi. 

Bədii dilin ifadəlilik imkanlarının artmasına 

təsir göstərərək bu tipli okkazionalizmlərin 
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müəyyən qisminə hətta lüğətlərdə də təsadüf 

olunur. Məsələn «Azərbaycan dilinin izahlı lü-

ğətində» və «Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğə-

ti»ində qeydə alınmış yançı sözü bu qəbildəndir. 

Dildəki yeni sözlərin bir qismini alınma 

neologizmlər təşkil edir. Bunların dilin daxili 

qanunları əsasında formalaşan fərdi neologizmlərə 

heç bir aidiyyəti yoxdur. 

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbi dilində 

özünü göstərən başqa dillərdən söz alma prosesi 

xüsusən elmi-publisistik yazılarda müşahidə 

olunur. Müəlliflər sanki bir-biri ilə yarışırlarmış 

kimi, bir məqalə daxilində onlarla əcnəbi termin və 

apelyativ sözlərdən istifadə edirlər. Təbii ki, belə 

sözlərin qarşılığı dilimizdə mövcud olduğu halda, 

alınma olsa belə, yüz illər boyu işlənib dilimizin 

fonetik normalarına uyğunlaşdığı halda, bu 

uyğunlaşmaya, vətəndaşlıq hüququ qazanmaya 

etinasız yanaşıb, alternativ dil vahidlərinə 

meyillənmək, mövcud dilin anlaşma imkanlarını 

zəiflətməkdən başqa bir şey deyildir. 

Hazırda müasir Azərbaycan dilində 

neologizm kimi qiymətləndirilən söz və ifadələrin 

mənbəyini aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar: 

I. Avropa dillərindən keçən termin və 

terminvari söz və ifadələr; 

II. Türkiyə türkcəsindən götürülən dil 

vahidləri. Buraya leksik vahidlərlə yanaĢı 

qrammatik formalar da daxil etmək olar. 
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III. Klassik yazılı materialların lüğət 

fondundan götürülən söz və ifadələr. Bunları da 

iki yerə bölmək olar: 

a) Tarixən dilin fəal sözləri sırasında olub, 

sonradan arxaikləşən ərəb və fars mənşəli sözlər. 

b) Tarixən dilimizdə işlək olub, sonradan 

arxaik plana keçən qədim türk sözləri. 

IV. Bədii dilin estetik ifadə tərzini 

fərdiləĢdirən söz və ifadə yaradıcılığı. 

I. Avropa dillərindən keçən termin və 

terminvari söz və ifadələr. 
Avropa dillərindən keçən termin və 

terminvari ifadələrin hamısı müasir texnoloji 

proseslər və texnoloji vasitələrin məişətimizə, 

sosial-ictimai həyatımıza daxil olması ilə bağlıdır. 

Bu məsələlər barəsində «Azərbaycan ədəbi dili 

(1990-2010-cu illər)» adlı kitabımızda ətraflı bəhs 

etmişik. Bu proses arasıkəsilməz axın olaraq, az-

çox intensivliklə yazılı nitqimizdə öz ifadəsini 

tapmaqdadır. Belə ki, «Ədəbiyyat» qəzetinin 2016-

cı il nəşrlərində gənc müəlliflərin yazılarında belə 

sözlərin işlədilməsinə əvvəlki illərə nisbətən daha 

tez-tez rast gəlirik. Məsələn: 

Libido (ilkinlik, özək) heteroklit məqam 

(vərdiş olunmamış), postulat, kostymer, notr, 

disiplin (bu söz – «disiplinlərarası» kimi işlə-

dilmişdir) dekadans, kanon və s. 

Bu sözlərin işləndiyi cümlələri izləmək də 

maraqlıdır: 
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Postmodernizm çeşməyində indi satıla bilən 

əmtəə kimi görünür 

 Z.Quluzadə, «Ədəbiyyat» qəzeti. 

 

Mənaların libidosı hər tamaşaçı üçün cazibə 

mənbəyi deyildi.  

(Yenə orada) 

Kostynerin sirri açılmırdı.  

     Əyyub Qiyas, «Ədəbiyyat» qəzeti. 

 

Disiplinlərarası qavrayışın at oynatdığı elm 

dünyasındayıq.  

Z.Quluzadə, «Ədəbiyyat» qəzeti. 

 

Dilin kanonları içərisində hərəkət edir.  

Z.Quluzadə, «Ədəbiyyat» qəzeti. 

 

Səfəvilərin və Səfəviliyin postalatları da 

coğrafiyada yaşayan digər etnoslar içərisində real 

tarixi fiqur olana qədər bu dastan arealında 

ideallaşdı. 

   Orxan Fikrətoğlu. 

«Ədəbiyyat» qəzeti 

 

II. Türkiyə türkcəsindən götürülən leksik 

və qrammatik vahidlər. 

Maraqlıdır ki, belə sözlərin bir qismi 

Azərbaycan ədəbi dilinə məxsus leksik şəkilçilərlə 



 

 
593 

 

  

 

 

Сечилмиш ясярляри lX 
 

 
 

işlədilir və dilin qrammatik normalarına uy-

ğunlaşdırılmış şəkildə təqdim olunur. 

Məsələn, zamanüstü ruh yapısı, yapmaq, 

özgür, qut, buluşma sunmaq, titiz, yapı, dirəniş, 

etkiləyici, hünkar, kural, yasa, devrim, birəddi, 

fərdən düşmə, heteroklit məqam, sınırlar, gü-

vənduyğusu, çağın insanı, fikir yürütümü, dışlanan 

öncəduyum, təmizlikçi, bəlirli, donatmaq, 

xoşgörülü, gərəkdirir, özgürlük, tanıtım, tanışmaq, 

verimli, dartışılan, yıpratmaq, esgirlik, qısırtlama, 

görəvlər, fiziksəl, inanc, alınış, dönüşdürmək, so-

rum, örnək, darıxqanlıq, konu, satışılan, yansımaq, 

(gözə) dayalı, gəlişmiş, ilgic, topluma alışıq, to-

parlanma, toplumsallıq duyğusu, dışlanan, çöküş 

ruhu, çağın insanı, zərifanə, önyarğı, çabasında 

olmaq, diləkçi, cinsəl, düşünər, bilim, və s. kimi 

onlarla, yüzlərlə söz və ifadə Türkiyə türkcəsindən 

götürülmüş və həm də bu vahidləri daha çox ədəbi 

tənqidçilər gətirmişlər. 

Bu qəbildən olan sözlərin də leksik-semantik 

və qrammatik xüsusiyyətləri sözyaratma modelləri 

barəsində «Azərbaycan ədəbi dil (1990-2010-cu 

illər)» adlı kitabımızda bəhs etdiyimizdən, 

təkrarlamağa lüzum görmürük. 

Sual olunur: Dilimizdə qarşılığı olduğu halda 

bu dil vahidlərini işlətməyin mənası və məqsədi 

nədir? Nümunələrə müraciət edək: 

«Kənarlaşdırılan», «uzaqlaşdırılan» əvəzinə 

«dışlanan», «bədbinlik» əvəzinə «çöküş ruhu», 
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«müasirimiz» əvəzinə «çağın insanı», «gö-

zəgəlimli, məlahətli» əvəzinə «xoşgörülü», «incə» 

əvəzinə «zərifanə», «qabaqdangəlmişlik» əvəzinə 

«önyarğı», «elm adamı» əvəzinə «bilim adamı», 

«ayrı» əvəzinə «dəyişim» və s. Kimi söz və 

ifadələri süni surətdə, zorla müasir dilimizin lüğət 

tərkibinə pərçim etmək cəhdləri heç də dil 

daşıyıcıları tərəfindən həmişə razılıqla qarşılanmır. 

Ən mənfi cəhət də budur ki, bu ifadələrin əksər 

qismi xalis Azərbaycan sözlərinin sinonimi kimi, 

həm də öz sözlərimizi dilin fəal fondundan 

çıxarmaq məqsədi ilə işlədilir. Belə sözlərin sayı 

olduqca çoxdur. Bu mənada həmin sözləri həm 

kontekst daxilində izləmək, həm də mətndənkənar, 

lüğətini müşahidə etmək maraqlıdır. Aşağıdakı 

nümunələrə diqqət yetirək: 

1. «Ucuz ədəbiyyatın vücudnaməsini üç əsr 

sonra tarixi sənəd kimi oxuyacaq bir düşünər 

(ziyalı, fikir sahibi) bizim haqqımızda nə 

düşünəcək? 

   Orxan Fikrətoğlu. 

«Ədəbiyyat» qəzeti 

 

Cümlədə «ziyalı» sözünün «düşünər»lə əvəz 

edilməsi «düşün(mək)» sözünün təkrarına səbəb 

olmuş və üslubu ağırlaşdırmışdır. 

 

2. Atılan zirzibili həssasiyyətlə seçib-ayıran 

bir adam – süpürgəçi. 
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    Narsis. «Ədəbiyyat» 

qəzeti. 

«Həssasiyyətlə» - «həssaslıqla» sözündə 

Narsis (Nərgiz) tərəfindən aparılan əməliyyatın 

nəticəsidir. Müəllif sözlərdə bu qəbildən olan 

«yeniliklərə» o dərəcədə aludədir ki, öz «Nərgiz» 

adını da «Narsis» kimi əcnəbi tələffüzünə qurban 

vermişdir. 

3. Sol tərəfinə təmizlikçi bir qrup adam 

yığmışdı. 

     Narsis. Yenə 

orada. 

 

«Təmizlikçi» «süpürgəçi» peşə adının Narsis 

tərəfindən icad edilən şəklidir. Bu cümlə üslubi 

baxımdan da nöqsanlıdır. Müəllif görünür öz 

«yenilikçiliyinə» o qədər valeh olub ki, «Sol 

tərəfinə bir qrup təmizlikçi adam yığmışdı» kimi 

ifadə olunmalı cümlədə cümlə üzvlərinin sıralan-

masını da nəzərdən qaçırmışdır. 

 

4. Bu səslərin gizəminin ustalıqla yansıması 

da bir yandan. 

   Kənan Hacı. «Ədəbiyyat» 

qəzeti. 

 

«Yansıma», «yamsılama» sözünün Türkiyə 

türkcəsidir. Görünür Kənan Hacıya bu söz 

Azərbaycan türkcəsi «yamsılamadan» daha doğma 
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və  şirin gəlibmiş. «Gizəm» sözünün məna arıtlan-

ması üçünsə gərək mütləq lüğətə müraciət edəsən. 

Bu isə o deməkdir ki, oxucular öz doğma dilini 

lüğət vasitəsilə oxuyub başa düşməlidir. 

Qəzetin səhifələrində gedən qeyri-adi ifadə 

tərzlərindən biri də «irəlisində» sözüdür. 

5. Dəmir yolunun yüz metr irəlisindəki şose. 

   Z.Quluzadə. «Ədəbiyyat» 

qəzeti. 

 

Ədəbi dilimizdə bu ifadə «Dəmir yolunun yüz 

metrliyindəki şose...» kimi daha rəvan və daha 

kamil, səlis bir üslubda işlənməkdədir. 

 

6 Yeni düşüncə aşamasına qədəm qoydu. 

7. Eyni estetik ortamda qovuşdu. 

     «Ədəbiyyat» 

qəzeti. 

 

Cümlələrdəki düşüncə aşaması, ortamda 

(nöqtədə, mərkəzdə) vahidləri də günümüzün 

ünsiyyət normaları üçün uğurlu sayıla bilməz. 

 

8. Səfəvilərin və səfəviliyin postulatları da 

coğrafiyada yaşayan digər etnoslar içərisində real 

tarixi fiqur olana qədər bu dastan arealında 

ideallaşdı. 

   Orxan Fikrətoğlu. 

«Ədəbiyyat» qəzeti 
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9. İstanbulu fəth edib Bizans imperatorluğuna 

diz çökdürməsi də bir zamanüstü ruh yapısına 

sahiblikdən söz açır. 

Digər «yenilikləri» izləyək: 

 

10. Yapmaq   

O fitrət ki bu gənc sultanın etdiyi bütün 

qərarları göylərin ritminə uyğun olaraq atar, yapar, 

qoyar, götürər. 

      

 Xanəmir 

 

11. Özgür 

14. Özgür fərasət sahibi Fatehin aldığı təhsil 

də bu işdə az rol oynamamışdır. 

 

12. Qut, buluşma 

Fatehin sahib olduğu qutlu şəcərə onun 

ruhuyla dil tapıb buluşma imkanı əldə edə bilir. 

 

13. Sunmaq 

İmpercahan dövlətin dövlətinin aləmlərə 

şayan mədəniyyət adlı sərəncamına təşnəlik gətirən 

hal sunar. 

Bu cümlədə «təşnəlik» «sun(maq)» kimi 

sözlərin işlədilməsi cümlənin məzmununda bir 

anlaşılmazlıq yaratmışdır. 

147. Yapı   
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Gözəl xarakterə əxlaqa yapıya sahib olduğunu 

da yaxşı anlayırdılar. 

     «Ədəbiyyat» 

qəzeti 

15. Titiz   

Fateh burada olduqca titiz davrandığı kimi, 

vaxtının azlığından olduqca tələsməyinin 

fərqindəydi. 

      Yenə 

orada 

 

Cümlənin Azərbaycan dilində olduğuna az 

qala şübhə yaranır. 

16. Bəsmələ 

İlk bəsmələ çəkilişi peyğəmbərin mübarək 

adının yazılışıyla gerçəkləşir. 

      Yenə 

orada  

 

17. Varoluş, dirəniş  

O yazının millət və ümmət varoluşu 

yolundakı gerçəkləşməsinə kimi bir dirənişin 

diriliyini yaxşı anlayır. 

      Yenə 

orada 

 

18. Etikiləyici  

Bu, düşündürücü və etkiləyici bir vaqiədir. 
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      Yenə 

orada 

 

19. Hünkar, karal, yasa 

Bu hünkar Cahan sultanı dərk edir ki, bu fəth 

olayı yalnız ilahi kurallarla, ilahi yasalarla öz 

həqiqətini tapır. 

      Yenə 

orada 

 

Xanəmirin üslubunun dil qanunlarını 

ayaqlaması bir yana, bu cümlədə işlənmiş üç 

alınma ünsiyyəti bir qədər də qəlizləşdirmişdir. 
 



 

 
600 

Фирузя Мяммядли 
 

  

 

 
II. Klassik yazılı materialların leksik 

fondundan gələn söz və ifadələr 

Gənc müəlliflərin dilində ədəbi dilimiz üçün 

işləkliyini çoxdan itirmiş ərəb və fars mənşəli 

sözlərə də təsadüf edilir. Belə sözlər vaxtı ilə 

Azərbaycan dilinin fəal sözləri sırasında olsa da, 

sonradan dilin passiv fonduna keçmişdir. Bunların 

bir qismini izləmək maraqlıdır: 

 

Umur  

Xalqın, millətin taleyi onların umurunda 

deyil. 

   Kənan Hacı. «Ədəbiyyat» 

qəzeti. 

 

Ərəb mənşəli «ümur» sözünü yenidən fəal 

mövqeyə gətirməklə müəllifin hansı məqsədi 

izlədiyi məlum deyil. Halbuki bu fikri «Xalqın, 

millətin taleyi onların vecinə deyil» kimi də 

işlətmək olardı. 

Yaxud başqa bir nümunə 

 

Bədəl 

Günahlarının bədəlini ödəmək üçün çalışırdı.  

 

«Bədəl» ərəb mənşəli söz olub «əvəz» 

mənasındadır. Bu söz canlı danışıq dilində 

qorxuluğu götürmək üçün pambıqdan düzəldilib, 
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xəstənin sinəsinin üstündə yandırılan müqəvva 

mənasında işlədilir. 

«Əvəz» də ərəb mənşəli sözdür. Lakin bu söz 

müasir ədəbi dilimizin işlək vahidlərindəndir. 

«Əvəz»in «bədəl» sözü ilə əvəzlənməsi, görünür 

müəllifin mütləq bir yenilik yaratmaq iddiası ilə 

bağlıdır. 

 

«Tərcih etmək» - ərəb mənşəli, «tərcih» sözü 

ilə «etmək» köməkçi felindən formalaşıb, «bir şeyi 

başqasından üstün tutmaq» mənasındadır. «Tərcih 

etmək» 1930-ci illər Azərbaycan bədii nəsr dilində 

(Y.V.Çəmənzəminli. «Qızlar bulağı» romanı) 

işlənsə də, ədəbi dilimizdə işlək vahid olmamışdır. 

Bu söz də gənc yazıçı Kənan Hacının publisist 

dilində işlənmişdir: 

 

– Belə olduqda yazmağı tərcih edir. 

Ərəb mənşəli «fəci» sözü dilimizin 

qrammatik normalarına uyğun «faciəli» şəklində 

işləndiyi halda, A.Turan bu sözü mənbə dildəki 

kimi «fəci» fonetik tərkibində verir: 

«O fəci bir aqibət yaşamışdır». 

Yaxud başqa bir nümunə: 

 

– Hüseyn Bayqaranın nəslinə xatimə 

çəkmişdi. 

Müəllif dilində işlənən «xatimə çəkmişdi» 

arxaik ifadə tərzi «son qoymuşdur» ifadəsinin 
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əvəzində işlədilmişdir. «Son qoymaq» bilavasitə 

dilimizin özünə məxsusdursa, «xatimə çəkmək» 

ərəb mənşəli «xatim» sözü ilə xalis Azərbaycan 

sözü olan «çəkmək» sözünün birləşməsindən 

yaranmışdır. Müasir dilimizdə dini mərəsimlərlə 

bağlı işlənən «xətm etmək» ifadəsində sözün ilkin 

ifadə forması qorunub saxlanmışdır. 

 

b) Tarixən dilimizdə iĢlək olub sonradan 

arxaik plana keçən qədim türk sözləri 

 

Gənc müəlliflərin dilində işlənən köhnəlmiş 

sözlərin bir qismi qədim türk mənşəli olub, öz 

işləkliyini çoxdan itirmiş sözlərdir. 

Bu qəzetin səhifələrində gedən yazılarda 

qədim türk fonetik tərkibində işlədilən sözlər də 

maraqlı məqamlarla bağlıdır. Aşağıdakı nümu-

nələrə diqqət yetirək: 

 

– Hələ Tacizadə kimi bilgə bir adam Taclıya 

toxuna bilmirdi. 

«Bilikli», «bilici» sözlərinin bilgə fonetik 

tərkibində, həm də tarixi mövzuda yazılmış bədii 

əsərin təhlilində işlədilməsi tarixi keçmişimizə 

ehtiramdan irəli gəlsə də, müasir ünsiyyət 

mövqeyindən yanaşdıqda dildə işlək olan «bilikli», 

«bilici» sözlərinin arxaik plana keçməsi məqsədi 

daşıdığından rəğbət doğurmur. 
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– Cəmiyyət tərəfindən dışlanan adamlardır. 

   Mətanət Vahid. 

«Ədəbiyyat» qəzeti. 

 

«Dışlanan» «kənarlaşdırılan», 

«uzaqlaşdırılan» mənasında olub, xalis Azərbaycan 

sözlərinə qarşı işlədilmişdir. 

«Kəndisini» - qədim türk mənşəli söz olub 

Azərbaycan ədəbi dilində ötən yüzilliyin 

əvvəllərinə kimi işlədilmişdir. 

 

– Toxunarsa, kəndisini yakacağını bilirdi. 

    Azər Turan. 

«Ədəbiyyat» qəzeti 

 

Bu sözün yenidən fəal mövqeyə gətirilmə 

cəhdi, heç şübhəsiz ki, onun Türkiyə türkcəsinin 

işlək dil vahidi olması ilə bağlıdır. «Yakmak» 

müasir dilimizdə mövcud olan «yanıb-yaxılmaq» 

feli birləşməsində qalmaqdadır. Müasir türk 

dilinizdə bu söz «yakmaq» şəklində işlənməkdədir. 

«Qılmaq» sözü də dilimizin tarixi dövrləri ilə 

bağlı olub müasir ünsiyyət sistemində özünü 

müstəqil mənada göstərə bilmir. Lakin 

«Ədəbiyyat» qəzetinin müəllifləri bu sözün də 

yenidən fəal mövqeyə keçməsi üçün ona necə 

deyərlər, şans verməyə meyl edir: 

– Amma tarixin ötəsinə qalxmaq ədəbiyyatı 

ədəbiyyat qılan başlıca amillərdəndir. 
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           Azər Turan. 

«Ədəbiyyat» qəzeti. 

 

Bu cümlədəki ötəsi sözü də Türkiyə 

türkcəsindən gəlmədir. 

Müasir müəlliflərin yazılı nitqində «bulmaq», 

«varmaq», «irmək», «yakmaq» və s. kimi 

dilimimizin orta əsrlər yazılı ədəbiyyatı üçün fəal 

mövqedə duran sözləri də tez-tez müşahidə etmək 

olur. 

«Birəddi» - birdəfəlik 

– Şəxsi taleyindən birəddi imtina etdi.  

   Ġradə Musayeva. 

«Ədəbiyyat» qəzeti. 

 

«Fərdən düşmək» –  nüfuzdan düşmək. 

 

Turan mələyi bu əbədiyyət nurunu fərdən 

düşməyə qoymadı. 

 

 İlgil – vacib 

 

Şübhəsiz haqqımda ilgil məlumatlar var. 

    «Müsavat» qəzeti, 

2016  

Etkiləyici 

Bu düşündürücü və etkiləyici bir vaqiədir. 

   Xanəmir. «Ədəbiyyat» 

qəzeti 
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Çeşidli sorum 

Ədəbiyyatımızın çeşidli sorumunun 

müzakirəyə çıxarılması mənəvi həyatımızda gedən 

prosesləri daha dərdindən qavramağa köməklik 

edər. 

    E.Akimova. 

«Ədəbiyyat» qəzeti 

 

Dilimizin Dədəm Qorqud örnəyindən gələn 

«boyunlamaq» («oğlancığı boyunladı») sözünün 

mətnə daxil edilməsi tərcüməçi Əyyub Qiyas 

tərəfindən həyata keçirilmişdir: 

 

– Oğlanı boyunlayıb xırmana apardı. 

 

IV. Bədii dilin estetik ifadə tərzini 

fərdiləĢdirən söz və ifadə yaradıcılığı 

Bədii nitqdə ifadə yaradıcılığı daha çox 

poetik nitqin bədii-estetik ifadə vasitələri kimi 

təzahür edir. İfadə yaradıcılığının bu istiqaməti 

demək olar ki, bütün istedadlı şairlərin sənətkarlıq 

qabiliyyətinin göstəricisidir. Hələ ötən yüzillikdən 

üzübəri müasir ədəbi-bədii nitqimizin poetik 

elementləri sırasında özünəməxsus yer tutan bu hal 

həm də sənət adamının poetik tapıntısı kimi 

qiymətləndirilir. Yaxşı haldır ki, ifadə yaradıcılığı 

müasir şairlərimizin həm cavan, həm də yaşlı 

nəslinin yaradıcılığında bol-bol nəzərə çarpır. 

Aşağıdakı nümunələrə diqqət yetirək: 
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Postmodernizm çeşməyi, gözlərindən 

yıxılmaq, xatirələrin enişi, yoxuşu, gəncliyin söz 

illəri, çöküş ruhu (bədbinlik), xoşgörülü, meşə 

yuxuları, vaxt küləyi, dərddaş, puldaş, yurddaş, 

işindən aşmaq (başından aşmaq), yaşından aşmaq, 

axşamdan aşmaq, («baş girləmək» modelində), yaş 

girləmək, iş girləmək, ayağında daş girləmək, üstü-

nə səpilmək, tüstüsünə söykənmək, səbrimin ətəyi, 

əzabımın gözləri, sirlər sarmaşığı, bahar əlləri, yaz 

ətəyi, zamanın küncü, ümid yaxası, yer qulağı, tənə 

qulağı, vaxtın qulağı səsdə, yer ovcu, vaxt gecədən 

qaraçı, inamın dibinə daş atmaq, qismət əli, 

düşüncə sarayı, söz qılıncı, qulağını deş günün, 

ayrılığın gözü, uyuyum sənə, dilək yaxası, uğur 

qapısı, ümid qapısı və sairə. 

Poetik nitqin emosional yükü mizanında bu 

ifadələrin əhəmiyyəti ölçüyəgəlməzdir. Bununla 

belə, sözün birbaşa təqdimi ilə ifadə edilən fikir 

oxuculara daha tez çatdığından çox ehtimal ki, 

hövsələsiz və oxucu səviyyəsi yetərincə olmayanlar 

bu ifadələrdəki sirr düyününün açılması üzərində 

düşünməyi ağlına belə gətirməsin. 

Odur ki, bu ifadələrin alt qatında mövcud 

olan fikir poetikası üzərində ayrıca dayanmağı 

lazım bildik.: 
 

Postmodernizm çeşməyi – postmodern 

mövqeyində. 
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Bütün bunlar postmodernizm çeşməyində 

indi satıla bilən bir əmtəə kimi görünür.  

   

Z.Quluzadə. «Ədəbiyyat» qəzeti. 

Cümlədə Mona Lizanın portretinin dəfələrlə 

köçürülmüş surətindən bəhs olunur. Məsələ 

burasındadır ki, portretin surəti götürüləndə 

köçürülmüş şəkildə hər dəfədə zamanın dəbinə uy-

ğun cizgilər iz buraxmış olur. Müasir dövrümüz isə 

ədəbiyyat və incəsənətdə postmodernizm 

cərəyanının hökm sürməsi ilə əlamətdardır və 

alıcının aldığı əmtəəyə də məhz bu cərəyanın prin-

sipləri mövqeyindən yanaşması qiymətin düzgün 

müəyyənləşdirilməsi üçün onun posmodern 

mövqeyini aydınlaşdıran «çeşməyin» zəruriliyini 

meydana qoyur. Bu isə postmoderin baxış bucağını 

təmin edən «postmodernizm çeşməyi»dir. Bu 

birləşmədə «çeşmək» sözü məcazi mənada 

işlənməklə, həm də həqiqi mənadakı «göstərən» 

mənasını ifadə edir. 

 

Gözlərindən yıxılmaq – «gözündən düşmək» 

frazasının şair müdaxiləsi ilə yeni strukturda 

təqdimi. 

 

Frazanı ikinci komponentinin «yıxıldım»la 

əvəzlənməsi «yıxılmaq» sözünün daxili məzmun 

qatında gizlənən yıxılarkən əzilmək, ağrımaq, bəlkə 

də ölümcül yaralanmaq kimi məna qollanmasına 
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istiqamətlənmədir. Halbuki «gözündən düşdüm» 

strukturunda bu məna qollanması hiss olunmur. 

 

«Xatirələrin enişi, yoxuşu». 

 

Xatirələrin enişini, yoxuşunu fərqləndirməz. 

    A.Turan. 

«Ədəbiyyat» qəzeti. 

 

Eniş, yoxuş – metaforik planda ictimai 

mövqedə, sağlamlıqda, həyat tərzində özünü 

göstərən «həyatın dibinə enmə», «yüksəlmə, ucal-

ma» mənasını ifadə edir. «Eniş»in zirvədən 

üzüaşağı – dərəyə, düzə yuvarlanması – durduğun 

ucalıqdan məhrum olmaqla nəticələnir. Enişin 

başlanğıcı zirvə, sonu dərənin dibidir. Eniş – həm 

də, ömrün gənclikdən ahıllığa, ahıllıqdan qocalığa 

aparan yoludur. Enişin doğurduğu emosiya mənfi 

enerjilidir. Yoxuş bir tərəfdən dırmanma 

çətinliyindən irəli gələn təngnəfəslik, digər tərəfdən 

zirvədə çəkdiyin zəhmətin nəticəsi olan mükafatdır. 

Yoxuş – məqsədə doğru inam və inadla yürüməkdir, 

sonda səni gözləyən arzuya çatmaqdır. Yoxuş – 

hansı halda olur-olsun, müsbət emosiyadır. 

Müəllif «xatirələrin enişini, yoxuşunu 

fərqləndirmək» deyəndə, əlbəttə pisi və yaxşını 

fərqləndirməyi nəzərdə tutur. Yəni pis də olsa, 

yaxşı da olsa, təhtəlşüurunda xatirə kimi yaşat-

dıqların sənin həyatındır. 
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«Söz illəri» 

 

«Gəncliyinin söz illərindən tanıdığım Türkiyə 

türkcəsidir» 

A.Turan. «Ədəbiyyat» qəzeti 

 

Müəllif Türkiyə türkcəsinə olan etimad və 

etiqadını, istək və məhəbbətini ifadə etmək üçün 

publisistik yazısında «söz illərindən tanıdığım» - 

ifadəsini «gəncliyimdən şirinliyinə, dadına-duzuna 

bələd olduğum, sevə-sevə danışdığım bir dil» 

mənasında işlədir. 

Мцшащидялярдян беля мялум олур ки, 

мцасир сюз вя гялям сащибляринин доьма ана 

дилинин цнсиййят сярщядлярини 

эенишляндирмяк ады иля йери эялди-эялмяди 

яъняби сюзлярин дилин лцьят тяркибиня дахил 

едилмяси ишиндя щяддиндян зийадя ъанфяшан-

лыг эюстярмяси дилимизин лексик фондунун 

зянэинляшдирилмяси ишиня хидмят етмякдян 

чох, ону дяйишдирмяк, анлашылмаз бир 

васитяйя чевирмяк мягсяди дашыйыр. 
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