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Xülasə. Məqalədə Mir Cəlal PaĢayevin bədii nəsrinin əsasını təĢkil edən 

zəngin məzmuna və kompozisiya özəllikləriтə malik hekayələr araĢdırılır. 

Mir Cəlal PaĢayevin hekayələrində mətn iĢarələrindən biri kimi mətn 

baĢlığı və onun əhəmiyyəti öyrənilir. 
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Abstract. The paper deals with the stories with 

rich content and compositional features that form 

the basis of Mir Jalal Pashayev's fiction. The title 
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Резюме. В статье рассматриваются рассказы с 

богатым содержанием и композиционными 

особенностями, составляющие основу худо-

жественной литературы Мир Джалала Паша-

ева. Исследуется заголовок текста и его зна-

чение в рассказах Мир Джалала Пашаева как 

одного из символов текста. 

Ключевые cлова: Мир Джалал Пашаев, худо-

жественная литература, текстовый знак, текс-

товое название. 

 

1. GiriĢ 

Ġnsanlar cəmiyyətdə müxtəlif iĢarələrlə qarĢılaĢırlar. ġərtsiz və Ģərti olan bu iĢarələr 

gündəlik həyatda baĢ verən hadisələri dərk etməyimizə kömək edir. Bu iĢarələri öyrənən sahə 

isə semiotika adlanır. Dilçilikdə iĢarələrdən bəhs edən əhatəli təqdiqat əsəri F.Veysəlliyə 

məxsusdur [6]. A.Qurbanov cəmiyyətdə olan bütün iĢarələri siqnal, əlamət, simvol, qrafik və 

dil iĢarələri kimi sistemləĢdirir [2, s.423]. Dilçilikdə qəbul edilmiĢ fikrə əsasən dil iĢarələr 

sistemidir. Dil iĢarələri Ģərti və süni iĢarələrdir. 

 F.Sössür dil iĢarəsini əĢya ilə onun adı arasında yox, anlayıĢla akustik obraz arasında 

əlaqə kimi dəyərləndirir, anlayıĢı “iĢarələnən”, akustik obrazı isə “iĢarələyən” sözləri ilə əvəz 

edir. Sössür iĢarələnənlə iĢarələyən arasında əlaqəni göstərərək dil iĢarəsini belə 

səciyyələndirir: “Dil iĢarəsi sərbəstdir” [5, s.143-146]. Çünki iĢarələnənlə iĢarələyən arasında 

əlaqəni yaradan dil iĢarəsi təsadüfi xarakter daĢıyır, həmin dil iĢarəsinin seçilməsində heç bir 

əsas olmur. 

mailto:vusala.karimli@gmail.com


ĠPƏK YOLU, No.2, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
150 

 A.Qurbanov isə dil iĢarəsinin bir neçə vəzifəsini qeyd edir: nominativ, emotiv, 

requlyativ, estetik və s. vəzifələr. O, bu vəzifələrdən öncə dil iĢarəsinin ünsiyyət vasitəsi 

olmaq vəzifəsinin və dərketməyə kömək etmək vəzifəsinin adlarını çəkir [2, s.424]. Dil 

cəmiyyətdə yaranıb formalaĢdığı üçün onun ilkin funksiyası məhz insanlar arasında ünsiyyəti 

təmin etməkdir. Nitq prosesində bu funksiya dil iĢarələri vasitəsilə baĢ verir. 

 Dildəki iĢarələr ünsiyyətin vasitəsi olan mətndə də müxtəlif formalarda iĢtirak edir, 

mətnin kompozisiyasının qurulmasına xidmət edir. “Semiotik planda mətn iĢarələrdən təĢkil 

olunmuĢ məna ilə dolu quruluĢdur” [11, s.104]. Dil iĢarələri artıq mətn daxilində mətn 

iĢarələri, özəl mətnqurucu iĢarələr kimi çıxıĢ edir. A.Səfərova mətndə iĢarələrin sintaktik, 

semiotik və praqmatik istiqamətdə öyrənildiyini qeyd edir. O vurğulayır ki, müəllif bədii 

mətni yaradarkən dil iĢarələrindən ayrı-ayrı vahidlər kimi deyil, bütöv sistem kimi istifadə 

edir. Bu da bədii əsərdə müəyyən semantik əlaqənin qurulmasını təmin edir [4, s.143].  

 

2. Mətn iĢarələri 

Ġlk öncə mətn iĢarələri ilə özəl mətnqurucu iĢarələr arasında fərqi aydınlaĢdırmaq 

önəmlidir. Dilçilikdə bu iki termin arasında fərq qoyulmur, mətn iĢarələri özəl mətnqurucu 

iĢarələr adı altında təqdim edilir. Lakin bu anlayıĢların icra etdiyi funksiyalar onlar arasındakı 

fərqi göstərir. Bədii mətnin kompozisiyasına daxil olan element mətn iĢarələridir. Özəl 

mətnqurucu iĢarələr isə mətnin semantikası ilə bağlıdır. Mətnin kompozisiyasının 

araĢdırılması üçün mətn iĢarələrinin nələrdən ibarət olduğunu və hansı funksiyanı icra etdiyini 

aydınlaĢdırmaq lazımdır. 

 Bədii mətnin tərkibinə daxil olan hər bir element bədiilik qazanır, öz real ifadə 

imkanları ilə bərabər bədii ifadə imkanlarını da özündə əks etdirir. Lukin mətn iĢarələrindən 

bəhs edərkən, bu iĢarələri mətni quran iĢarələr deyil, mətnin təĢkil olunduğu iĢarələr kimi 

xarakterizə edir [10, s.59]. Dilçilikdə mətn iĢarələri möhkəm mövqeyə malik olurlar. Mətnin 

möhkəm mövqeli iĢarələri onun baĢlığı, epiqrafı, baĢlanğıcı və sonu, açar iĢarələri (sözləri), 

Ģəxs adları, anaqram və s. hesab olunur.  

 

3. Mətn baĢlığı 

Mətn iĢarələrindən danıĢarkən ilk öncə mətnin əvvəlində gələn iĢarədən – mətn 

baĢlığından baĢlamaq yerinə düĢər. Mətnin dekodlanması üçün hər bir sözün mənasının 

anlaĢılması lazımdır. Sözlərin mənasının baĢa düĢülməsi mətnin də kontekstinin oxucuya 

aydın olmasına gətirib çıxarır [1, s.88]. Bu prosesin baĢlanğıcı mətn baĢlığı hesab edilə bilər. 

Mətn baĢlığı mətnin komponenti olduğundan mənası aydın olmalı sözlər, birləĢmələr 

sırasında ilk yerdə gəlir. Mətn baĢlığı, demək olar ki, hər bir mətndə olan elementdir, sabit və 

möhkəm mövqeyə malikdir, hər zaman mətnin əvvəlində gəlir. 

O.Y.Boqdanova baĢlığın – mətn adının müəmmalı təbiətə malik olduğunu qeyd edir. 

O, mətn baĢlığını Ģəxs adına bənzədir. Necə ki, insan doğulanda ona ad verilir, bu adı ömür 
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boyu daĢıyır və onun həyatında önəmli rol oynayır, eləcə də müəllif əsərinə ad verərkən 

həmin baĢlığa eyni mənanı yükləyir [7, s.117]. 

Mətn baĢlığı və mətn arasında münasibət tema-rema münasibətini xatırladır. Mətn 

baĢlığı oxucuya mətn haqqında məlumat verir, mətnin konteksti baĢlığı mənalı edən elementə 

çevrilir, mətnin remasını açan vasitə olur. Mətn baĢlığı özündə oxucu üçün yeni və aktual 

mənanı ehtiva edir, oxucunun maraq və diqqətini cəlb edir. Mətnin özü isə remadır. Oxucu 

mətni oxuyarkən yeni informasiya ilə tanıĢ olur. BaĢlıq və mətn bu baxımdam bir-birini 

tamamlayır. “Mətn baĢlığı temadır, onun əsasında oxucu yenini – remanı öyrənir” [12, s.124]. 

Dilçilikdə mətn baĢlığının icra etdiyi funksiyalarla bağlı fərqli fikirlər mövcuddur. 

Bütün fikirləri nəzərə alan Boqdanova baĢlığın üç əsas funksiyasını belə klassifikasiya edir: 

1. Adlandırma funksiyası; 

2. Məlumatverici funksiya; 

3. Cəlbedici funksiya [7, s.117]. 

Mətnə seçilən baĢlığın ilk funksiyası adlandırmaqdır. Mətn baĢlığı mətnin ifadəsi üçün 

seçilən ən uyğun vasitədir. O, mətnə iĢarə edir, mətn haqqında öncədən məlumat verir. 

BaĢlıqla mətn arasında olan tema-rematik münasibət məlumatverici funksiyanın əsasını təĢkil 

edir. Seçilən baĢlığın oxucunun diqqətini cəlb etməsi, onda maraq oyatması baĢlığın cəlbedici 

funksiyasını formalaĢdırır. Hər üç funksiya birlikdə çıxıĢ edərək baĢlığı mətnin əsas 

komponentinə çevirir. 

 BaĢlıq linqvistik planda mətn adı, semiotik planda isə mətnin birinci iĢarəsidir [7, 

s.117]. Mətn baĢlığı mətnə iĢarə edir. Lakin onu tam aydınlaĢdırmır. Oxucu mətn baĢlığı ilə 

mətndən öncə tanıĢ olur. Onun təxəyyülündə müəyyən anlayıĢ yaranır. BaĢlığın tam 

aydınlaĢması isə mətnlə tanıĢ olduqdan sonra baĢ verir. Deməli, baĢlığın mətn önündə və 

mətn sonunda funksiyaları dəyiĢir. Oxucu artıq mətn sonunda baĢlığın nə üçün seçildiyini tam 

dərk edir.Mir Cəlalın “Nəzakət” adlı hekayəsinin baĢlığında bu kimi halı müĢahidə edirik. 

Əsərin baĢlığını oxuyanda insan təfəkküründə nəzakət sözünün insan adı olması və ya 

mərifət, ədəb qaydası anlayıĢını bildirməsi ilə bağlı fikirlər yaranır. Mətnlə tanıĢ olduqda 

nəzakət sözünün məhz ikinci mənada iĢləndiyi aydın olur. Müəllif mətn baĢlığını mətnin 

tərkib hisəsi kimi təqdim edir. Mətn birbaĢa baĢlığın izahı ilə baĢlayır. Ġlk sintaktik bütövdən 

artıq mətnin kontekstinin nədən ibarət olası ilə bağlı fikirlər yaranır:  

Çox yaxşı bir sözdür, gözəl də keyfiyyətdir! 

Güman edirəm ki, "insanam" deyən hər bir kəsdə bu keyfiyyət olmalıdır. Hər bir kəsə, 

hər bir işə yanaşanda nəzakəti unutmaq lazım deyil. Bu cəhətdən elə kamil və qanacaqlı 

adamlar olur ki, hər addımda səni utandırır: sən oturmamış oturmur, səndən qabaq baş əyir, 

sənə salam verir. Salamla kifayətlənmir, dayanıb hal-əhval soruşur, uşaqların səhhəti ilə 

maraqlanır... [3, s.225] 

 L.M. Kolçova, O.A. Lunina bədii mətndə mətn baĢlığını yazıçı və oxucu arasında ilk 

dialoqun baĢladığı an kimi qiymətləndirir [9, s.25]. Müəllif baĢlıqla oxucuya nələri təqdim 

edəcəyinə iĢarə edir. Oxucunun mətndən öncə mətn baĢlığı ilə tanıĢ olma reallığı onun 
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əhəmiyyətini daha da artırır. Ona görə də müəllif baĢlıq üzərində ətraflı düĢünməli, ən ideal 

variantı seçməlidir. 

 Yaradıcılığının özəyi hekayələrdən ibarət olan Mir Cəlalın bədii nəsrində bu nəsr 

nümunələri mövzusuna görə 2 yerə ayrılır: satirik hekayələr və müharibə mövzulu hekayələr. 

Bu nəsr nümunələrinin bəzilərinin hansı bölgüyə aid olduğun məhz mətn baĢlığı sayəsində 

bəlli olur. Müasir dövr hekayə ustadının “Həkim Cinayətov”, “Anket Anketov”, “Ġclas 

qurusu” adlı satirik hekayələri kontekstlərini öz baĢlıqlarında iĢıqlandırırlar. Bu cür mətn 

baĢlıqları həmin mətnlərin satirik mövzulu olduğunun xəbərçisidir. Yazıçının öz əsərini qeyri-

adi adla adlandırması oxucuya emosional təsir etmək üçün seçilmiĢ metoddur.  

Eyni hal müharibə mövzulu hekayələrində də müĢahidə edilir. “Ananın üsyanı”, 

“Vətən yaraları”, “DöyüĢçünün dedikləri” və b. hekayələrində mətnin semantikasında olan 

hüzn mətn baĢlığında da öz əksini tapır. Ümumiyyətlə, ədibin yaradıcılığının diqqətəlayiq 

tərəflərindən biri nəsr nümunələrinə uğurlu mətn baĢlığının seçilməsidir. 

 Mir Cəlal yaradıcılığında mətn baĢlığından danıĢarkən, onun ifadə vasitələrinə də 

toxunmaq lazımdır. Ədibin yaradıcılığında baĢlığın Ģəxs adları ilə ifadəsinə rast gəlinir. 

Həqiqi mənalı Ģəxs adlı baĢlığa malik hekayələr sırasında “Mirzə”, “Sara”, “Pərzad”, “Ayaz”, 

“Leyla”, “Aqil” və b. qeyd etmək mümkündür. Məcazi mənalı obrazlı Ģəxs adları isə satirik 

hekayələrdə istifadə edilən baĢlıqlardır. 

Həm həqiqi mənalı, həm də məcazi mənalı, yazıçı təxəyyülünün məhsulu olan həmin 

isimlər baĢlıq kimi öz funksiyalarını icra edirlər. Müəllif mətndə iĢtirak edən obraz adını mətn 

baĢlığı kimi istifadə edərək oxucuya təqdim edir, oxucu mətni oxuyarkən artıq həmin obrazla 

tanıĢ olur. Sonra yenidən mətn baĢlığına dönərək baĢlıqla mətn arasındakı əlaqəni özlüyündə 

aydınlaĢdırır. Bu iki anlayıĢ arasındakı əlaqə “mərkəzdənqaçma əlaqəsi” kimi təqdim edilir 

[8, s.118]. 

 Mətn baĢlığının semantik-qrammatik xüsusiyyətlərini araĢdırarkən məlum olur ki, 

ədibin yaradıcılığında söz, söz birləĢməsi və cümlə Ģəklində olan baĢlıqlara rast gəlinir. Mir 

Cəlal yaradıcılığında baĢlığın ən çox rast gəlindiyi forma təyini söz birləĢmələri ilə ifadə 

olunan formadır. I növ təyini söz birləĢməsi ilə ifadə olunan baĢlıqlardan sifət+isim (“Boz 

adam”, “Ġlk vəsiqə”, “Nazik mətləb”, “Xeyir iĢ” və s.), say+isim (“Ġki fermer”, “Ġki rəssam”, 

“Ġki filosof”, “On Bacı” və s.), feili sifət+isim (“Vuran əllər”, “Yaradan əllər”) modellərinə 

rast gəlinir. II növ təyini söz birləĢməsindən “Dost görüĢü”, “Bostan oğrusu”, “Vətən 

yaraları”, “QardaĢ qanı” və b. hekayələrində mətn baĢlığı kimi istifadə edilib. III növ təyini 

söz birləĢməsi modelinə uyğun formalaĢan mətn baĢlığı “Ananın üsyanı”, “Hacının xəyalı”, 

“Əsərimin müzakirəsi” və b. hekayələrində müĢahidə olunur.  

 Təyini söz birləĢməsindən əlavə feili birləĢmədən də mətn baĢlığı kimi istifadə edilib: 

“Heykəl uçulanda”, “Babam kərpic kəsəndə”, “Ad axtaranlar” və s. 
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 Mir Cəlal PaĢayevin bədii nəsrində fərqli və maraqlı məqam cümlə Ģəklində olan mətn 

baĢlıqları ilə bağlıdır. Məqsəd və intonasiyasına görə cümlənin bütün növlərinə uyğun mətn 

baĢlıqlarından ədibin hekayələrində istifadə edilmiĢdir:  

- nəqli cümlə Ģəklində: “Kimya tələsir”, “Çıraqlar yandı”, “Gülmək lazımdır” və s.; 

- sual cümləsi Ģəklində: “Neçə cür salam var?”, “Günah kimdədir?”, “Məni 

görmürsünüz?”; 

- əmr cümləsi Ģəklində: “Ay Ġsmayıl, baĢa sal”; 

- nida cümləsi Ģəklində: “BeĢ almıĢam!”, “Dərsimi yaz!”, “UĢaqdan muğayat ol!”, 

“Oxutmuram, əl çəkin!” 

Mir Cəlal PaĢayevin hekayələrində baĢlığın semantik-qrammatik xüsusiyyətlərinin 

təhlili söz birləĢməsi Ģəklində olan formaların daha çox istifadə edildiyini göstərir. Həmçinin 

ümumi statistikaya nəzər salanda nəqli cümlə formasında olan baĢlıqların böyük 

üstünlüyünün Ģahidi oluruq.  

Mətn baĢlığından baĢqa epiqraf, açar iĢarələr, mətnin baĢlanğıcı və sonu, Ģəxs adları 

da mətn iĢarələri sırasına daxildir. Bütün mətn iĢarələri həm müəllifin nitqində, həm də 

obrazın nitqində olan elementlərdir. Epiqraflar mətn baĢlığı ilə mətnin arasında yerləĢərək 

baĢlıqdan sonra ən çox istifadə edilən mətn iĢarəsi hesab edilir. Açar iĢarələr bir növ açar 

sözləri xatırladır. Mətnin müxtəlif yerlərində gələrək ümumi semantikanın açılmasında fəal 

iĢtirak edir.Mətnin baĢlanğıcı oxucunun qarĢılaĢacaqları üçün giriĢ rolu oynayır. Mətnin sonu 

isə mətnin bütünlüyünü tamamlayan iĢarədir. Bu iĢarələrin hər birinə Mir Cəlal PaĢayevin 

bədii nəsrində rast gəlinir. 

Nəticə. Nəticə kimi qeyd etmək olar ki, Mir Cəlal PaĢayevin bədii nəsrində, xüsusilə 

hekayələrində mətn baĢlığı mətn iĢarəsi kimi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Müxtəlif söz 

birləĢməsi modelləri və cümlə tiplərinə uyğun olan bu baĢlıqlar mətnin kontekstinin 

aydınlaĢmasında rol oynayır.  
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