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Xülasə. Məqalədə internet mühitində, elektron informasiya kontekstində 

deyimlərin daşıdığı funksiya təhlil edilmişdir. Həmçinin, ənənəvi folklorda 

mövcud olan xalq deyimlərinin internet mühitinə transformasiya olunarkən 

hansı məna yükü daşıdığı, mahiyyətcə hansı dəyişikliyə uğraması 

araşdırılmışdır.  Müqayisəli metod əsas götürülərək, hər iki folklorda birbaşa 

mesaj verən deyimlər konkret nümunələrlə izah edilmişdir. 

 

Açar sözlər: internet mühiti, internet folkloru, deyimlər, deyimlərin 

təsnifatı. 
        

DIRECT MESSAGE IN THE CONTEXT OF 

ELECTRONIC INFORMATION 

(On the basis of folk sayings) 

 

Gunay Hasanova 
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Abstract. The paper analyzes the function of 

expressions in the Internet environment and in the 

context of electronic information. It also examines 

the meaning of folk sayings in traditional folklore 

as they are transformed into the Internet 

environment, and how they change in essence. 

Based on the comparative method, the expressions 

that convey a direct message in both folklores are 

explained with concrete examples. 

Keywords: internet environment, internet folklore, 

folk sayings, classification of folk sayings. 

ПРЯМОЕ СООБЩЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(На основе народных выражений) 

 

Гюнай Гасанова 
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Резюме. В статье анализируется функция выра-

жений в интернет среде и в контексте электрон-

ной информации. Также исследуется значение 

народных высказываний в традиционном фоль-

клоре во время их трансформации в интернет 

среду и их изменения. На основе сравнитель-

ного метода выражения, передающие прямое 

сообщение в обоих фольклорах, объясняются 

конкретными примерами. 

Ключевые cлова: интернет среда, интернет-

фольклор, народные выражение, классифи-

кация народных выражений. 

 

1. Giriş 

Hikmət xəzinəsində qanadlı sözlər adı altında tanınan yığcam, lakonik, dərin 

məzmunlu janrlarından biri atalar sözləri ilə yanaşı adı çəkilən xalqın fikir, düşüncələri, 

dünyagörüşünün əks olunduğu deyimlərin də özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Bu janrın 

hər zaman aktual olmasını şərtləndirən səbəblərdən birincisi kollektiv ruha malik olması, milli 

koloritə əsaslanmasıdır. Ənənəvi folklordan bir çox xüsusiyətləri əxz edən virtual folklor 

internet mühitində formalaşsa da ənənəvi qəlib üzərində yaranır və təbii ki, məzmun və ya 

forma baxımından müəyyən dəyişikliyə uğrayaraq yeni formatda gündəmə gəlir. Hər iki 

folklora xas olan nümunələrin semantik analizi təsdiq edir ki, yaranma üsulundan, təcəssüm 

olunma vasitəsindən, təzahür olunma formasından, həmçinin hansı mövzuya toxunulmasından 
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asılı olmayaraq bütün deyimləri birləşdirən yeganə məqam onların kollektivin milli 

düşüncəsi, xalqın milli təfəkkürü ilə bağlı olmasıdır. 

Məlumdur ki, deyimləri atalar sözlərindən, zərbi-məsəllərdən fərqləndirən cəhət 

onların situasiya ilə əlaqələndirilməsi xüsusiyyətidir. Belə ki, deyimlərin yaranması üçün 

xüsusi situasiya olmalıdır. Bəzən doğurdan da deyimləri dərindən anlamaq üçün onların 

mənasının açıqlanmasına, mahiyyətində dayanan məqamın izah edilməsinə ehtiyac duyulur. 

Bu da bu janrın natamamlığı ilə əlaqələndirilə bilər. Lakin müəyyən situasiya ilə əlaqədar 

yaranan deyimlərin əksəriyyətində həmin vəziyyəti açıqlayan həqiqətlər əks olunur və ya 

birbaşa olmasa da dolayı yolla həmin məqama eyham edilir. 

Deyimlərin məzmunu real həyatda baş verən hadisələr, həmçinin iqtisadi, siyasi, sosial  

və digər sferada baş verən məsələlər də ola bilər. Məsələlərə yanaşma tərzi isə deyimlərin 

daşıdığı funksiya ilə bağlıdır. İnternet mühitində yaranan deyimləri daşıdığı funksiyalara görə 

təsnif etsək birbaşa mesaj verən deyimləri xüsusilə ayrı bölmədə qruplaşdırmaq lazımdır. Belə 

ki, hər hansı məsələyə münasibət baxımından deyimləri yumor, gülüş əlamətinə görə təsnif 

etmək olarsa, bunların əksi kimi kinayə, istehza, ironiya əlaməti daşımasına görə də 

qruplaşdırmaq olar. Həmçinin təsvir əlaməti daşıyan deyimlər də vardır ki, onların əsas 

məqsədi real hadisələri təsvir etməkdir. Real həyat həqiqətlərinin anlaşılması, dərk edilməsi 

baxımından daşıdığı funksionallıq prizmasından birbaşa ismarıc verən deyimlərin xüsusi 

özəlliyi vardır. 

Ənənəvi folklorun ifa (üz-üzə kommunikasiya) modeli: söyləyici-mətn-auditoriya. 

Virtual folklorun (virtual kommunikasiya) ifa modeli: istifadəçi-informasiya-kommunikasiya 

mühiti [3, s.284]. Göründüyü kimi virtual folklorun ifa modeli ənənəvi folklorun ifa 

modelindən tamamilə fərqlənir. Şifahi söz sənəti virtual sənətlə əvəzlənir ki, hansı ki bütün 

proseslər internet mühitində cərəyan edir. Təbii ki, virtual folklorun yaradıcısı da, predmeti də 

informasiya kommunikasiya mühitindən qaynaqlanır. İnternet mühitində baş verən 

hadisələrin yayılma sürəti daha güclü olduğu üçün burada baş verən proseslərin də ötürülməsi 

sürətli olur. Təsadüfi deyildir ki, hazırda folklor prosesləri internetdə daha sürətlə cərəyan 

etməkdədir.  

İnternet mühitində yaranan birbaşa ismarıc verən deyimlərdə əsas amal fikrin dolayı 

yolla deyil, birbaşa çatdırılmasıdır. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi virtual folklorun ifa modelinə 

uyğun olaraq informasiya internetdə istifadəçi tərəfindən hazırlanır və ötürülür.  

Yuxarıdakı fikrin təsdiqi olaraq, internet mühitində yaranan bir neçə folklor 

nümunəsini ənənəvi folklordakı ekvivalenti ilə birlikdə təqdim edirik: 

1. “İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Qaz az gəlir” [6]  - “İki qoçun başı bir qazanda 

qaynamaz” [2, s.300]. Bu ifadənin ənənəvi folklorda izahı - iki döyüşkən, dalaşqan, ağır 

xasiyyətli adam bir yerdə ola bilməz. Klassik folklorda bu nümunənin açılışında verilən 

izahdan göründüyü kimi iki qoçun yəni iki dalaşqan insanın bir yerdə ola bilməsinin 

mümkünsüzlüyünə işarə edilsə də, müasir folklorda bu ifadə forma və həmçinin məzmun 

dəyişikliyinə də uğramışdır. Belə ki iki cümlədən ibarət olmaqla internet mühitinə 



İPƏK YOLU, No.2, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
144 

transformasiya olunan bu deyim forma baxımından genişləndirilmişdir. Məzmun 

baxımından isə iqtisadi sferada baş verən bir problemə eyham edilmişdir. Bu deyimdə 

qazın az gəlməsi ilə bağlı problemə birbaşa ismarıc vardır. Qazın az gəlməsinin iki qoçun 

başının bir qazanda qaynamasına təsir etməsi adı altında birbaşa mesaj verən bir 

problemdən dolayı məsələyə kinayə edilmişdir. 

2. “Bələdiyyədən çıxdıq, İcra Hakimiyyətinə düşdük” [6] - “Yağışdan çıxıb yağmura 

düşmək” [2, s.496]. Bu ifadənin ənənəvi folklorda izahı - əvvəlkindən ağır vəziyyətə 

düşmək. Bu deyimdə birbaşa ismarıc siyasi, dolayı yolla iqtisadi, həmçinin sosial sferada 

olan boşluqlara aiddir. Çünki siyasi sferada baş verən boşluq, iqtisadi və sosial sferada 

problemlər yaradır. İnsanların hüquqlarının pozulması halı da bu problemdən 

qaynaqlanır. Yuxarıda verilən birinci nümunədən fərqli olaraq bu folklor nümunəsində 

məzmun baxımından heç bir dəyişiklik yoxdur. Həm ənənəvi, həm də internet 

folklorunda mövcud olan deyimlərdə irəli çəkilən məsələ əvvəlki durumdan daha ağır 

vəziyyətə düşmək anı ilə bağlıdır. Sadəcə ənənəvi folklorda mövcud olan deyimi həyatın 

hər bir anı ilə əlaqələndirmək mümkündür, həmçinin məişət həyatında elə bir situasiya 

yaranar ki, bu deyimlə fikri çatdırmaq olar. Lakin internet mühitində forma baxımından 

dəyişikliyə uğrayan bu deyimi sadəcə dövlət qurumlarında məmurlar tərəfindən baş verən 

özbaşınalıq, süründürməçilik ilə bağlı vəziyyətə düşən zaman istifadə etmək olar. Bu 

deyim dövlət qurumlarında mövcud real həqiqətləri ifadə baxımından ən yaxşı 

nümunədir. İnternet mühitində ənənəvi folklordakı mövcud deyimə uyğun başqa 

variantda yuxarıda nümunə çəkilən deyimlərlə eyni mahiyyətdə yəni “yağışdan çıxdıq, 

selə düşdük” formasında bir nümunəyə də rast gəlmək mümkündür.  

3. “Ağac bara getdikcə, başını polis idarələrinə salar” [5] – “Ağac bar verəndə başını aşağı 

əyər [2, s.43]. Bu ifadənin ənənəvi folklorda izahı – ağıllı, düşüncəli adam başqalarına 

yuxarıdan aşağı baxmaz. Bu deyim insanlarda təvazökarlıq xüsusiyyətinin aşılanması ilə 

əlaqədar insanın maddi və ya mənəvi cəhətdən inkişaf etdikcə lovğalıqdan uzaqlaşaraq 

mənəvi cəhətdən kamil olmağını təbliğ edən ən yaxşı deyimdir. Belə ki ənənəvi 

folklordan virtual folklora transmissiya olunan bu deyim forma baxımından dəyişikliyə 

uğrayaraq, məzmun baxımından daha geniş tərkibdə yaranmışdır. İnternet mühitində 

yaranan bu deyimlə fikir daha açıq və aydın şəkildə ifadə olunmuşdur. Belə ki müasir 

gündəlik həyata uyğun olaraq, insanın kamil davranmadığı situasiyalar onun yolunu 

doğurdan da polis idarələrinə salmasına işarə edən bu deyimdə insanlara birbaşa ismarıc 

ötürülmüşdür. 

4. “Yetimə gəl-gəl deyən çox olar, kredit verən az olar” [6]– “Yetimə can-can deyən çox 

olar, çörək verən az olar” və ya “Yetimə öyüd verən çox olar, çörək verən az olar”. 

İnternet mühitində yaranan bu deyimdə iqtisadi sferada insanların üzləşdiyi qlobal 

əhəmiyyətli bir məsələyə ismarıc edilmişdir. Bu deyimdə bank sahəsində kredit verilmə 

ilə bağlı şərtlərin ağırlığına və çoxluğuna, eyni zamanda yetimin (kasıb mənasında) bu 
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şərtlər çərçivəsində ondan yararlana bilməməsinə birbaşa işarə vardır. Məzmun 

baxımından eyni anlamda işlədilən bu deyimlərin mahiyyətcə eyni olması, forma 

baxımından isə müəyyən dəyişikliyə uğramasının şahidi oluruq. 

5. “Əsgərlik ondu, doqquzu Rusiyada gizlənmək, biri də saxta hərbi bilet almaq” [4]– 

“Gözəllik ondur, doqquzu dondur” [2, s.258]. Bu ifadənin ənənəvi folklorda izahı –zahiri 

gözəlliyin roluna böyük əhəmiyyət verilir. Ənənəvi folklordan fərqli olaraq virtual 

folklora transformasiya olunan bu deyim məzmun baxımından öz qəlibindəki 

semantikasından uzaqlaşmışdır. Hərbi xidmətdən yayınmaq, saxta hərbi bilet almaq 

mövzusu ilə əlaqədar gündəmə gələn bu deyimin özündə də kütləyə bir ismarıc 

ünvanlanmışdır.  

Nümunələrdən göründüyü kimi, internet resurslarında yayılan bu deyimlərin 

əksəriyyəti ənənəvi folklorda mövcud olan qəlib üzərində formalaşmışdır. Bu deyimlərin hər 

birində kütləyə ötürülən ismarıc kollektiv ruha malikdir. Daha çox kollektivin düşüncələrini, 

arzu-istəklərini əks etdirən bu folklor mahiyyətli nümunələri sevdirən də, onların daha çox 

yayılmasına təkan olan səbəb də məhz onların kollektiv şüura xas olmasıdır. Ümumiyyətlə, 

şifahi xalq ədəbiyyatının zəngin janrlarından olan xalq deyimlərinin xarakterik 

xüsusiyyətlərindən birincisi onların xalqın real həyat həqiqətlərinə əsaslanmasıdır. İnsanların 

adi yaşadıqları həyatda rast gəldikləri bütün situasiyaların əksi xalq deyimlərində təcəssüm 

olunmuşdur. İnternet folklorunda elə nümunələrə rast gəlinir ki, onların ekvivalentini ənənəvi 

folklorda tapmaq mümkün olmur. Lakin buna baxmayaraq bu nümunələrin özü də 

folklorikdir, onların hər biri folklor mahiyyətlidir. Əgər belə deyim nəzərdən keçirildikdə o 

artıq bir yox, bir neçə şəxs üçün doğma səslənirsə və ya orada bir neçə şəxs özünü tapıb görə 

bilərsə, deyimin mövzusu olan bu situasiya onun üçün tanış mənzərə yaradırsa artıq belə 

nümunələrin hər hansı bir müəyyən janr tərkibində qruplaşdırılması mübahisə predmetinə 

çevrilə bilməz. Məhz kollektivin düşüncələrini əks etdirdiyi üçün bu nümunələr də deyim adı 

altında toplanmalı, nəşr edilib gələcək nəsillərə ötürülməlidir.  

 İnternet mühitində deyimlərin analizi göstərir ki, birbaşa ismarıc nəinki söz vasitəsilə, 

hətta müəyyən foto, rəsm formasında da ötürülə bilir. Təcəssüm olunma vasitələrinə görə 

elektron informasiya kontekstində deyimlər bir neçə başlıq altında qruplaşdırılmışdır ki, 

onlardan da hazırda söz və foto vasitəsilə təcəssüm olunan deyimlər üstünlük təşkil edir. Söz 

vasitəsilə birbaşa ismarıc ötürən deyimlərdən fərqli olaraq, foto formasında təcəssüm olunan 

deyimlərdəki fikir qarşı tərəfin anlayışına bağlı olur. Lakin belə tipli deyimlərin özü də folklor 

mahiyyətli olmaqla daha çox kütlənin düşüncələrini əks etdirmək baxımından maraq doğurur.  

 “Folklorun ənənəvi təzahür formalarından (söz, hərəkət, musiqi və s) fərqli olaraq, 

virtual folklor nümunələri rəqəmsal formatda (şəkil, foto, fotomantaj, animasiya, video, 

multimedia) mövcud olur ki, bu da simvollaşdırmanın yeni- rəqəmsal simvollaşdırma 

modellərinin ortaya çıxmasını zəruri edir” [3, s.307]. Simvollaşdırma modelləri fikrin, 

ifadənin qrafik təsvirlərlə bildirilməsi formasıdır ki, belə modellərlə verilən təsvirlərə diqqət 

etdikdə məsələnin mahiyyətində duran fikri anlamaq, dərk etmək mümkündür. 



İPƏK YOLU, No.2, 2021 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
146 

Simvollaşdırma modelləri ilə internet mühitində yer alan kifayət qədər şəkillər vardır ki, 

onların ənənəvi folkorda ekvivalentini tapmaq mümkündür. 

  

                       

 

                         Şəkil 1.                                                                                  Şəkil 2. 

 

Şəkil 1-də təqdim edilən fikir, mahiyyət açıq-aydın duyulur və hətta insanlara birbaşa 

ismarıc da ötürülür. Bu nümunə ənənəvi folklorda “başını basmaq” [2, s.106], “daldan xəncər 

vurmaq”[2, s.176] deyimləri ilə birbaşa əlaqədardır. Belə ki, bu şəkil xəyanət etmək, arxadan 

xəncər vurmaq mənasında işlədilən deyimin internet mühitində simvolik model formasında 

əksidir. Eyni zamanda bu şəkil insanlara bir çox müsbət əxlaqi keyfiyyətlərə malik olması 

baxımından dəyərlidir, yəni hər üzünə gülən insandan dost olmaz fikri də məhz buradan 

qaynaqlanır. Təqdim edilən 2-ci şəkildə də fikir aydın şəkildə birbaşa ismarıc kimi 

ötürülmüşdür. Belə ki, pula hərisliklə bağlı məqamı düşündürən bu şəkil göz önündə pula 

görə heç nəyi nəzərə almayan insan modelini canlandırır. Bu foto ənənəvi folklorda “gözü 

tox” [2, s.267] yəni heç nədə gözü olmayan mənasında işlədilən bir deyimin internet 

folklorunda simvolik model şəklində ifadəsidir. 

Azərbaycandilli virtual məkanda foto, şəkil formasında yaranan folklor mahiyyətli 

nümunələr olduğu kimi, digər ölkələrin də folklorunda belə tipli nümunələrə rast gəlmək 

mümkündür. Türkiyə folklorunda məhz belə nümunələr meme/caps adı altında 

araşdırılmışdır. Ali Murat Kırık və Rabiya Saltık kimi araşdırmacıların “Sosyal medyanın 

dijital mizahı: internet meme/caps” adlı məqaləsində foto formasında birbaşa ismarıc verən 

deyimlər, konkret nümunələr, onların mahiyyəti, izahı və sosial mediada özəllikləri tədqiqat 

obyektinə çevrilmişdir [1]. 
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                                           Şəkil 3.                                                                      Şəkil 4. 

 

 Şəkil 3-də biz iki mənzərə ilə qarşılaşırıq. Burada fikir aydın olması üçün iki məqam 

qarşılaşdırılmışdır. İnsanın mənəvi aləmi təbiət predmeti əsasında (qış-bahar) göstərilmişdir. 

İnsanların bilikli, elmli olması ilə avara, səfeh həyatı keçirən biri üzərindən təbiət 

qarşıdurması fonunda fikirlərimizi izah edə bilərik. Belə ki, bilik, elmlə bağlı ənənəvi 

folklorda bir neçə deyimə diqqət yetirək: “çinədanı boş” [2, s.167] yəni düşüncəsiz, əlindən iş 

gəlməyən, biliksiz, “it döyən” [2, s.310] yəni avara, işsiz, “əli qələm tutmaq” [2, s.227] yəni 

savad öyrənmək. Şəkildən göründüyü kimi insan mütaliə edib daha çox biliklərə 

yiyələndikcə, savadını, biliyini artırmaqla məşğul olarsa onun həyatı da bahar fəslində olduğu 

kimi ətrafa gözəllik saçar, təbiətin oyanışı ilə onun həyatı da gözəlliklərlə dolu olar. Təsadüfi 

deyildir ki, klassik folklorda “Söz söz açar, söz göz açar, söz ovuc açar” [2, s.449]kimi bir 

deyim vardır ki, onun mahiyyətində - insanın biliyi nə qədər çox olsa, o qədər xoşbəxt 

yaşayar fikrinin dayanmasıdır. Ənənəvi folklordan sitat gətirilən bu deyim də şəklin izahı 

baxımından ən yaxşı nümunədir. Fikrin mahiyyətində bahar və qış fəslinin əlamətlərinin 

savad, bilik və cahilliklə bənzətməsi dayanır.İnternet mühitində yayılan şəkil vasitəsilə 

insanlara oxuyub savada yiyələnmək, mütaliə edib bilikli olmaq, avara həyatdan uzaq 

qaçmaq, tüfeyli həyatın insana zərər vurması, elmsiz həyatın ağacın qış fəslindəki kimi çılpaq 

və quru qalması halının bahar fəslində olan vəziyyətlə müqayisəsi fonunda birbaşa ismarıc 

ötürülmüşdür. 

“Virtual kommunikasiya şəraitində meydana çıxan folklor faktlarında müşayiət olunan 

rəqəmsal simvollaşdırma, əslində, hər hasnı bir situasiyanın və ya mənanın kollektiv reaksiya 

əsasında metaforik dillə ifadəsi – folklorik modeldə təcəssümüdür” [3, s.317]. 

“Arxası dağa bənddi” [2, s.67] yəni bir arxayın və güclü yerə başı bağlı olmaq, “Dalı 

qayımdı” [2, s.177] yəni arxası möhkəm, güclü adamlara arxalanmaq, “Güclü ilə kasıbınkı 

tutmaz” [2, s.269] yəni varlı və yoxsul mənasında işlədilən bu deyimlərin simvolik modellə 

ifadəsinin əyani nümunəsi şəkil 4-də əks olunmuşdur.Bu şəkli birbaşa ismarıc ötürən simvolik 

modellə əks olunan deyimlər sırasında varlı ilə kasıbı, güclü ilə zəifi müqayisə baxımından ən 

yaxşı nümunə hesab etmək olar. Arxası güclü, möhkəm, həmçinin yuxarı orqanlarda yaxın 

qohum və dostlarının çalışması ilə əlaqədar arxalanmaq hissinin güclü olması baxımından 

internet mühitində kifayət qədər nümunələrə rast gəlmək olar ki, onların rəqəmsal 
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simvollaşdırma dili ilə ifadəsi olduğu kimi, söz vasitəsilə də təcəssüm olunmasına rast gəlinir. 

Nümunə olaraq deyimlərə ənənəvi folklorda mövcud ekvivalenti ilə birlikdə diqqət yetirək: 

1. “Arxalı köpək qurdu salar KPZ-yə”[5] - “Arxalı köpək qurd basar” [2, s.67]. İzahı: bir 

insan nə qədər zəif olsa, da hor düşmənə qalib gələ bilər. 

2. “İt hürər karvan keçər. Karvanın yuxarıda adamı var”[5] - “İt hürər, karvan keçər/ yel 

qayadan nə aparar?”[2, s.310]. İzahı: boş, səviyyəsiz sözlərin heç bir təsiri olmaz. 

3. “İlanı yuvasından çıxarırlar, yuva plana düşüb”, “İlanı yuvasından çıxarırlar, yuvanın 

sərəncamı yoxdur” [6]  - “Yuvasından oynatmaq” [2, s.516]. İzahı: didərgin salmaq. 

Nəticə. Atalar sözləri və məsəllərdən fərqli olaraq xalq deyimlərinin bir çoxunu 

izahsız anlamaq çətin olsa da birbaşa ismarıc verən deyimlərlə real situasiyanı dərk etmək 

daha asandır. Daşıdığı funksiyaya görə deyimlərin təsnifat daxilində bölünərək birbaşa 

ismarıc verən folklor mahiyyətli nümunələrin araşdırılması və semantika baxımından təhlil 

edilməsi internet folklorunun hansı istiqamətdə dəyişikliyə uğraması və inkişaf tempi 

baxımından bir çox məqamların aşkar edilməsinə nail olmaq mümkün olacaqdır. Belə tipli 

deyimlərdə əsas məqsəd həqiqəti anlamaq, görmək baxımından daha təsirli vəziyyət yaradıb 

müəyyən ismarıc ötürməkdir ki, bununla da situasiyanı izah etmək hədəfə alınır.  

İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı nəticəsində belə tipli 

deyimlərin toplanmasına və nəşr edilməsinə nail olmaq mümkündür. Sözün əsl mənasında 

hikmət xəzinəsinin inciləri olan deyimlərimizin araşdırılması və daşıdığı funksiyaya görə 

qruplaşdırılaraq toplanması müasir folklorun inkişafına təkan vermiş olacaqdır.  
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