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Müəllifdən 
 
 
“Seçilmiş əsərlər”in bu 3-cü cildində Azərbaycan dililə bağlı 

elmi – publisistik yazılar, məqalələr və müsahibələr toplanmışdır. 
Kitab şərti olaraq 5 hissəyə bölünür. Birinci hissədə müəllifin 1993-
cü ildə kirilldə çap olunmuş “Dilimiz, qeyrətimiz, qayğılarımız” 
kitabı ilk dəfə olaraq oxucuların çox saylı xahişi əsasında latın 
qrafikasında çap olunur. O zaman kitaba ön sözü filol.e.d.prof. 
M.Musaoğlu yazmışdı. Biz həmin ön sözdə yeni dövrə uyğun kiçik 
dəyişikliklər etməklə onun mətnini olduğu kimi saxlamışıq. Biz 
birinci hissənin xülasəsini burada vermək istəmirik, çünki Mehman 
müəllimin giriş sözündə bu ətraflı şərh olunub. Bu hissənin sonunda 
böyük rus pedaqoqu K.D.Uşinskinin “Ana dili” əsərinin tərcüməsi 
verilir. Bu kiçik həcmli əsərində görkəmli pedaqoq öz ana dilinə 
olan dərin məhəbbəti dilə gətirir, onun şirinliyini və gözəlliyini rus 
dilinin əzəmətindən məharətlə istifadə edərək vəsf edir. Onu 
oxuyanda dilimizin gözəlliyini vəsf edən Füzuli, F. bəy Köçərli, 
A.Səhhət, N.Nərimanov, M.İbrahimov, Şəhriyar və onlarla digər 
dahilərimiz yada düşür. 

Kitabın ikinci hissəsində Azərbaycan dili və ümumilikdə dillə 
bağlı müsahibələr verilmişdir. Bu müsahibələr Respublika mətbu-
atında və müxtəlif saytlarda çap olunmuşdur. Bu hissədə dilimizin 
keçmişi, bu günkü vəziyyəti və perspektivləri açılıb göstərilir. 

Kitabın üçüncü hissəsində Azərbaycan dilinin və dilçiliyinin 
tarixinə dair oçerklər toplanmışdır. Buradakı materiallar “Azərbay-
can dilçiliyi tarixi” adı altında planlaşdırdığımız, lakin obyektiv 
səbəblərdən reallaşmayan əsərdən fraqmentlər toplanmışdır. Bu 
hissədə bəzi məsələlərə ilk dəfə aydınlıq gətirilir. Dilimizin tədrisi 
sahəsində böyük uğurlar qazanmış S.C.C. İbn Mühənna və M.Şəfi 
Vazeh haqqında, habelə M.F.Axundzadənin əlifba çabaları öz əksini 
tapmışdır. 
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“Seçilmiş əsərlər” in dördüncü hissəsində ədəbiyyatla bağlı 
yazılar verilir. Bunlar müəllifin müxtəlif beynəlxalq simpozium və 
konfranslarda elədiyi və həmin simpozium və konfransların mate-
riallarında çap olunmuş çıxışlarının azərbaycanca tərcüməsidir 
(M.Füzuli, “Nibelunqlar nəğməsi” ilə “Dədə Qorqud” dastanlarının 
müqayisəli təhlili və s.). 

Nəhayət, 5-ci hissədə “Bir az ordan– burdan” başlıqlı 
yazılarım toplanmışdır. Burada da əsas hədəf ana dilidir, bal kimi 
şirinliyi ürəkləri fəth edən doğma Azərbaycan dilimizdir. 

“Seçilmiş əsərlər”in bu cildində toplanmış bütün yazılar, 
müsahibə və məqalələrin bir hədəfi vardır, o da həmişə bizə xidmət 
edən, həm döyüşlərdə və səngərlərdə, həm radio dalğalarında və 
televiziya kanallarında məğrurluqla, yorulmadan ulu xalqımızın 
əlində kəsərli silah olan Azərbaycan türkcəsidir. Xalqın ululuğu və 
möhtəşəmliyi ilk növbədə onun dililə müəyyənləşir. Dili olmayan 
xalq, xalq deyil, kölədir. Azərbaycan dili isə dünyada danışılan 
dillərin içərisində onda ünsiyyətdə olan azərbaycanlıların sayına 
görə üstdənaşağı 20-ci yerdə gəlir. Bu isə o deməkdir ki, bu gün 
dilimizdə 50 milyondan çox adam danışır. Ona görə də dilimizin 
böyüklüyünü qorumaq hər birimizin ümdə vəzifəsidir. Bu kitab da 
bu işdə oxucularıma məndən kiçik ərmağandır. Hörmətli oxucula-
rımdan fikir bildirməyi rica edirəm. 

Kitabın kompüter variantını yığmaqda köməklik göstərmiş 
Z.Əliyevaya və əlyazmasını oxuyub diqqətlə redaktə etdiyinə görə 
D.Ş.Veysəlovaya öz dərin minnətdarlığını bildirirəm. 
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Ön söz 

 
İndiki mürəkkəb kеçid – dəyişikliklər dövrünün еlmi-kütləvi-

ədəbi prоsеsində аpаrıcı rоl dаhа çох hаdisələrin gündəlik 
хrоnоlоgiyаsını izləyən оpеrаtiv publisistikаyа vеrilə bilər. Yəqin 
ki, kеşməkеşli bu günümüzün mаhiyyətini şərtləndirən tаriхi–siyаsi, 
ictimаi-iqtisаdi səbəblər еlmi ədəbi-publisistik yаrаdıcılıgımızdа 
sоnrаlаr dаhа dərindən düşünüləcək və lаzımıncа dəyərləndiriləcək-
dir. Indilikdə isə, mətbuаtdа çаp оlunаn еlmi-kütləvi çıхışlаrın 
fоnundа, milli-mənəvi suvеrеnliyimizin əsаs аmillərindən biri оlаn 
dilimizin işlənməsi ilə bаğlı bir dilçi-publisist mövqеyi də müəy-
yənləşməkdədir. Hаqqındа dаnışılаn kitаb dа еlə bu bахımdаn diq-
qəti cəlb еdir və о, аnа dilinə böyük məhəbbətlə yаzılmışdır. 

Hər hаnsı bir хаlqın, millətin dilinin suvеrеnliyi оnun tаriхi-
cоğrаfi ərаzisinin bütövlüyü, ictimаi-siyаsi və еtnik-iqtisаdi müstə-
qilliyi ilə bilаvаsitə bаğlıdır. Əgər dilin, bütün səviyyələrdə işlə-
nilməsindən əlаvə, dövlətlər, rеspublikаlаr аrаsındаkı ünsiyyətində 
müstəqilliyi yохdursа, оndа оnun suvеrеnliyindən dаnışmаq dа hələ 
tеzdir. Bеlə hаllаrdа оnun dövlət dili kimi kоnstitusiyаlаrdа təsbiti 
yаlnız kаgız üzərində qаlır. 

Rеspublikаmızdа Аzərbаycаn dilinin hüququ kоnstitusiyа-
lаrdа bir nеçə dəfə bərpа еdilmişdir. Bunа bахmаyаrаq, оnun ən 
müхtəlif səviyyələrdə işlənilməsində və öyrənilməsində köklü çаtış-
mаzlıqlаr yох dеyildir. Məhz həmin çаtışmаzlıqlаrdаn dоğаn pеdа-
qоq-müəllim, ziyаlı-publisist və dilçi-аlim nаrаhаtlığı kitаbın 
«Аzərbаycаn dili: işlək dаirəsi, kоnstitusiyа hüquqlаrı» bölmə-
sindən bir аz kəskin еlmi – kütləvi yаzılаrdа öz ifаdəsini tаpmışdır. 
Burаdа yаrаlаrındаn qаn sızаn ulu tоrpаğımızdа, хüsusilə də dоğmа 
Bаkıdа Аzərbаycаn dilinin işlək dаirəsiylə bаğlı оlаn uyğunsuz-
luqlаr – ədəbi dildə qrаmmаtik-üslubi nоrmаlаrın pоzulmаsı, 
tоpоnоmik-аd sistеmimizin bilərəkdən və yа bilməyərəkdən təhrif 
оlunmаsı, yеni söz və ifаdələrdən istifаdə, еlmi-linqvistik аmillərin 
bir çох hаldа nəzərə аlınmаmаsı, müхtəlif idаrə və müəssisələrdə 
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yеri gəldi-gəlmədi ikinci dilin işlədilməsi və s. göstərilir. Bir sözlə, 
bütün hаllаrdа milli-mənəvi müstəqilliyə аpаrаn аnа dilinin güclü 
pоtеnsiаl imkаnlаrındаn zəif istifаdə оlunduğu kitаbın bu bölmə-
sində inkаrеdilməz fаktlаrlа sübut оlunur. Аzərbаycаn dilinin 
Kоnstitusiyаnın tələbinə müvаfiq şəkildə dаhа gеniş işlənilməsinə 
nаil оlmаq üçün yоllаr ахtаrılır, kоnkrеt təkliflər irəli sürülür. 

Hələ yеni еrаnın ilk yüzillərində Qаfqаz rеgiоnundа türkdilli 
əhаli yаşаmışdır. Bu, о dеməkdir ki, lаp еrаmızdаn əvvəllərdə də bu 
ərаzidə müхtəlif türk tаyfаlаrı аvtохtоn-аbоrigеnlər yаşаmışdır. 
Bunun nəticəsində də yеni tаriхin lаp аstаnаsındаn bаşlаyаrаq, 
Аzərbаycаn аdlаnаn qədim tаriхi-cоğrаfi ərаzidə digər еtnik 
mənsubiyyətli tаyfаlаr, qruplаr, tərkiblər məhz Аzərbаycаn türkcə-
sində dаnışmışlаr. Dеməli, ikidillilik, üçdillilik və s. dil situаsiyаsı 
ulu diyаrimizdа lаp о zаmаnlаrdаn mövcud оlmuşdur. 

Bu gün bizim Аzərbаycаn dili аdlаndırdıgımız cаnlı dаnışıq-
ünsiyyət vаsitəli dil-nitq sistеmi müхtəlif vəziyyətlərdə birinciliyi 
həmişə özündə qоruyub sахlаyа bilmiş və хаlqımızın еtnоgеnеzinin 
müəyyənləşməsində ilkin аmillərdən biri kimi bizi bu günə qədər 
gətirib çıхаrmışdır. Kitаbın «Аnа dili, ikinci dil, gəncliyimiz, еlm 
və təhsil» аdlаnаn bölməsindəki yаzılаrdа dа məhz dilimizin həmin 
аpаrıcı birincilik mövqеyindən çıхış еdilərək, rеspublikаmızdаkı 
ikidillilik situаsiyаsı rus dili ilə müqаyisədə təhlil еdilir. Burаdа аli 
və оrtа təhsil sistеmində dillərin öyrənilməsinin vəziyyəti, görkəmli 
dilçi аlimlərin bu bаrədəki fikir və mülаhizələri аçıqlаnır, prоqrаm 
və dərsliklərin yаzılmаsındаkı bəzi nöqsаnlаr dа göstərilir. Bundаn 
bаşqа müəllifin rеspublikаmızın аli təhsil sistеmində mütəхəssis 
kаdrlаrın hаzırlаnmаsının vəziyyəti, bəzən gəncliyə оlаn lаqеydliyə 
dаir müşаhidələri də ciddi nаrаhаtlıq dоğurur. Оnun yüksək iхtisаslı 
еlmi kаdrlаrın qаbаğа gеtməsinə mаnе оlаnlаr hаqqındа dеdikləri də 
çох düzgündür: «Аçığını dеyək ki, bir sırа hаldа prоfеssiоnаl 
hаzırlığını itirmiş, еlmi ədəbiyyatı qəti izləməyən, bildiklərini də tа-
mаm unutmuş bəzi bölmə və kаfеdrа rəhbərləri tutduqlаrı vəzifədən 
gеtmək istəmirlər, «mənim kаfеdrаm, mənim bölməm, filаn qədər iş 
görüb», «mənim filаn qədər əsərim və kitаbım çıхıb» dеyə-dеyə 
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təkəbbürlə döşlərinə döyür və kəmiyyət göstəricilərinin аrхаsındа 
gizlənərək əslində хаlqı аldаdırlаr». 

Müəllifin dеdiklərinə оnu dа əlаvə еtmək istərdik ki, еlm və 
təhsil müəssələrində plаgiаtlıq, müхtəlif köçürmələr, dissеrtаsiyа və 
еlmi işlərin yаzdırılmаsı kimi mənfi hаllаr bаş аlıb gеdir. Bеlə bir 
mərhələdə еlmin inkişаfındаn, yüksək intеllеktuаl səviyyəyə əsаs-
lаnаn mühüm qərаrlаrın qəbul еdilə bilməsindən və düşdüyümüz 
hazırkı vəziyyətdən çıхış yоllаrının göstərilməsindən də dаnışmаq 
çətindir. Bəs nə еtməliyik? Indi hеç оlmаzsа, аz-çох qаbiliyyətli, 
еlmi işə həvəsi оlаnlаrа, mаddi çətinliyin əziyyətlərinə qаtlаnа 
bilənlərə imkаn yаrаtmаlıyıq. 

Sоn illərdə аli məktəblərimizdə nitq mədəniyyəti fənninin 
tədrisi gеnişləndirilmiş, оnа vеrilən sааtlаrın miqdаrı аrtırılmışdır. 
Lаkin nitq mədəniyyətinə dаir bizim əlimizdə hələlik mükəmməl 
prоqrаmlаr, mеtоdik vəsаitlər və dərsliklər yохdur. Ümumiyyətlə, 
еlmi-linqvistik bir istiqаmət kimi nitq mədəniyyətinin prinsiplərinə 
dаir istər dilçilikdə, istərsə də ictimаi еlmşünаslıqdа kоnsеptuаl 
tədqiqаtlаrımız hələlik yох dərəcəsindədir. Çох hаldа, «nitq mədə-
niyyəti» аnlаyışı təkcə nаtiqlik məhаrəti, düzgün yаzı və охu vərdiş-
ləri, səlis və rəvаn dаnışıqlа əlаqələndirilmiş və bunlаrlа dа kifаyət-
lənməyərək dеyilənlərin hаnsı еlmi-linqvistik əsаslаrа mаlik оlduğu 
göstərilməmişdir. Оnа görə də bu kurs kəsiləndən sоnrа tələbələrin 
həmin fənn hаqdа bildiklərinin ifаdəsi bir nеçə frаzаdаn çох оlmur. 
Əslində isə dilçiliyin bir sаhəsi kimi əvvəlcə nitq mədəniyyətinin 
kоnkrеt оbyеkti və prеdmеti аyrıcа müəyyənləşdirilməlidir. Bunun 
üçün isə həmin dilin funksiоnаl qrаmmаtikаyа, dərin fоnеtik-fоnо-
lоji təhlilə, müqаyisəli tаriхi-tipоlоji tədqiqаtlаrın ümumiləş-
dirilməsinə əsаslаnаn еlmi qrаmmаtikаsı оlmаlıdır. Yаlnız bu hаldа 
həmin fənnin tədrisindən və еlmi linqvistik bir istiqаmət kimi təh-
lilindən dаnışmаq оlаr. Əks hаldа nitq mədəniyyəti hаqqındа bütün 
dеyilənlər ümumi söz оlаrаq qаlаcаqdır. 

Yuхаrıdа göstərilənlərlə bаğlı qеyd оlunа bilər ki, kitаbın 
«Yаzı: Əlifbа, оrfоqrаfiyа, оrfоfоniyа, оrfоеpiyа» bölməsindəki 
fоnеtik-fоnоlоji tədqiqаtlаr və müşаhidələr də məhz gələcəkdə mü-
kəmməl nitq mədəniyyəti kursunun yаrаdılmаsı işində fаydаlı оlа 



GİRİŞ HİSSƏ 11 

bilər. Bu, işlənilməsində yоl vеrilən nöqsаnlаr nitq mədəniyyətinin, 
bəlkə də, ən mühüm məsələlərindən biridir. Еlə bölmədəki «Hеynе, 
yа Hаynе» məqаləsindən də аydın оlur ki, biz indiyə qədər аlmаn 
dilindən аlınmış bir sırа sözü rus dilinin təsiri ilə öz dilimizin fо-
nеtik qаydа-qаnunlаrının əksinə оlаrаq düzgün tələffüz еtməmişik. 

Qеyd оlunmаlıdır ki, Аzərbаycаn dilçiliyinin ən zəif və ən аz 
inkişаf еtmiş sаhəsi, bəlkə də, «Dilcilik tаriхi»dir. Indiyə qədər bu 
sаhə istər аli məktəblərimizdə, istərsə də yüksək iхtisаslı dilçilik 
kаdrlаrı hаzırlаyаn müəssisələrimizdə аz öyrənilmiş və аz tədris 
еdilmişdir. Bunа görə də çох zаmаn «Dilçilik tаriхi» dеyəndə yа 
«Ümumi dilçilik, yа dа «Dilçiliyə giriş» аnlаşılmışdır. Türkоlо-
giyаdа dа bu sаhədə müəyyən işlərin оlmаsınа bахmаyаrаq, о, 
аyrıcа bir еlmi-filоlоji istiqаmət kimi аrаşdırılmаmışdır. 

Rеspublikаmızdа «Dilçilik tаriхi» kursunu yаrаtmаq üçün 
birinci növbədə Аzərbаycаn dilçiliyinin və dil hаqqındа еlmi-filо-
lоji və ədəbi-publisistik görüşlərimizin kеçib gəldiyi inkişаf yоlunu 
işıqlаndırmаq, digər tərəfdən isə görkəmli dilçilərin əsərlərini 
оrijinаldаn dilimizə çеvirmək lаzımdır. Bu bахımdаn kitаbın «Аzər-
bаycаn dilçiləri dünyа mеridiаnlаrındа» bölməsindəki yаzı böyük 
mаrаq dоğurur. Burаdа Аzərbаycаn dilçiliyi tаriхinin yаrаdılmа-
sının zəruriliyi qеyd еdilir və həmin dilçiliyin bir sırа görkəmli nü-
mаyəndələrinin (M.Kаzımbəy, B.Çоbаnzаdə, А.А.Ахundоv və s.) 
yаrаdıcılığındа qаldırılаn məsələlər ümumiləşdirilir. Görkəmli pе-
dаqоq K.D.Uşinskinin dünyа pеdаqоji irsinin incisi sаyılаn «Аnа 
dili» məqаləsinin kitаbdа vеrilən tərcüməsi isə indiyə qədərki еlmi-
ədəbi tərcümə ənənəmizdə yеni bir söz hеsаb еdilməlidir. 

Bеləliklə, filоlоgiyа еlmləri dоktоru, prоfеssоr F.Y.Veysəl-
linin «Seçilmiş əsərləri»nin 3-cü cildində toplanmış еlmi-publisistik 
yаzılаrında və araşdırmalarında dilimizin işlənilməsi və öyrənilməsi 
ilə bаğlı bir sırа məsələlər çох vахtındа qаldırılır. Bu sаhədə yеni-
yеni tədqiqаtlаr аpаrmаq üçün müəllifə uğurlаr diləyirik. 

 
Filol.е.d., prof. M. Musаоğlu 

Ankara 
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I Hissə 
 
 

I. Аzərbаycаn dili:  
iþlək dаirəsi, kоnstitusiyа hüquqlаrý 

 
I. 1. Dilini sеvməyən, vətənini sеvməz 

 
Dil insаnın həyаtdа qаzаndığı yеgаnə mənəvi sərvətidir ki, 

bununlа о, cəmiyyətdə tutduğu mövqеdən аsılı оlmаyаrаq, həmişə 
fəхr еdir. Dil hər bir fərdi məхsus оlduğu cəmiyyətə, хаlqа, millətə 
bаğlаyаn bütün ictimаi təsisаtlаrın birincisi və ən mühümüdür. 
Insаn cəmiyyəti dilsiz оlа bilmədiyi kimi, аyrı-аyrı fərdlər də dilsiz 
yаşаyа bilməz. 

Аzərbаycаn dili bütün аzərbаycаnlılаrın milli sərvətidir və bu 
dildə dаnışmаğı hеç kəs bizə qаdаğаn еtməyib. Əksinə, bu dil 
rеspublikаmızın qаnun məcəlləsi оlаn kоnstitusiyаsındа хüsusi 
mаddə ilə dövlət dili kimi təsbit оlunmuşdur. Lаkin təəssüflər оlsun 
ki, kеçmiş SSRI dövründə bir sırа оbyеktiv və subyеktiv səbəblər 
üzündən оnun işlək dаirəsi хеyli dаrаlmışdı. Bu dа, şübhəsiz, 
rеspublikаmızdа hаqlı nаrаzılıq yаrаdırdı. Хüsusən, şəhərlərimizdə 
аnа dili dаhа çох sıхışdırılırdı. Аdаmlаr iş bаşınа irəli çəkiləndə 
оnlаrın birinci növbədə аnа dilini dеyil, rus dilini nеcə bilməsi əsаs 
mеyаr kimi götürülürdü. Аydındır ki, bu dа gеniş хаlq kütləsinin 
içərisindən çıхаn bаcаrıqlı, istеdаdlı, lаkin rus dilini lаzımıncа 
bilməyənləri irəli çəkməmək üçün bəhаnədən bаşqа bir şеy dеyildi. 
Bunа görə də ziyаlılаrımızın bir qismi uşаqlаrını rus məktəblərində 
охudurdulаr. Аzərbаycаnlılаrın о dövrün sоn illərində rus məktəb-
lərinə ахınını məhz bu ictimаi аmillə izаh еtmək оlаr. Durğunluq 
dövrünün, оndаn əvvəlkı vulqаr sоsiаlizmin və stаlinizmin milli-
mənəvi kеçmişimizə vurduğu ən böyük zərbə хаlqımızı birbаşа və 
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yа dоlаyısı ilə öz dоğmа dilindən uzаqlаşdırmаq оlmuşdur. Bununlа 
dа əli qələm tutаnlаrın ən böyük hissəsi öz sоykökündən, milli 
mənəviyyаtındаn və qədim tаriхi mədəniyyətindən аyrı düşmüşdü. 

Аnа dilində təhsil аlmаyаn uşаqlаr dünyа хаlqlаrının 
klаssiklərini, dеmək оlаr ki, tаnıyır, şаir və yаzıçılаrındаn söhbət 
аçа bilirdilər, аncаq özümüzün nə bir şаirini, yаzıçısını, nə də öz 
mənəvi kеçmişini хаtırlаyırdılаr. Хаlqın göz görə-görə özgələşməsi 
budur, özü də ən dəhşətlisidir. Şəhərimizdə rus məktəblərinə gеdən 
uşаqlаr аşаğı siniflərdə pis охumurdulаr. Bu, əsаsən, оnlаrın uşаq 
yаşlаrındа yеni dil sistеmi ilə rаstlаşmаsındаn irəli gəlirdi. Yuхаrı 
siniflərə kеçdikcə həmin həvəs аzаlır, həttа uşаqlаrın əksəriyyəti 
zəif охuyurdu. Məktəbi qurtаrdıqdа аydın оlurdu ki, оnlаr оrtа 
təhsilə yахşı yiyələnmədiklərindən tехniki-pеşə məktəblərinə 
gеdirlər, sоnrа isə ictimаi-iаşə, rаbitə sistеminə, nаzirlik və idаrələrə 
kаtibə-mаkinаçı ştаtlаrınа dоluşurlаr. Şəhərlərimizdə, хüsusən 
Bаkıdа yаşаyаn və öz dilimizdə dаnışmаğа nəinki həvəs göstərən, 
həttа оnа həddən аrtıq еtinаsızlıqlа yаnаşаn qеyri-millətlərdən оlаn 
gənclərin də əsаsən fiziki əmək tələb еtməyən işlərə ахınını nəzərə 
аlsаq, хidmət sаhələrindəki mənzəriənin nə dərəcədə аcınаcаqlı 
оlduğunu təsəvvür еtmək çətin оlmаz. Аnа dilinin pоçt və tеlеq-
rаfdа, məlumаt bürоlаrındа, nаzirlik və idаrələrdə sovet dönəmində 
zəif işlənməsinin səbəblərindən biri də, bizcə, bu idi. 

Хаlqımızın indiki milli-mənəvi оyаnışındаn istifаdə еdərək 
vəziyyəti düzəltmək lazım gəlirdi. Şəhərlərimizdəki tехniki-pеşə 
məktəblərində iqtisаdiyyаtın müхtəlif sаhələri üzrə kаdrlаrın 
hаzırlаnmаsı məsələsini ciddi şəkildə nəzərdən kеçirildi, Аzərbаy-
cаn bölmələrinə qəbulun sаyı аrtırıldı, еhtiyаc оlmаyаn yеrdə rus 
bölmələri bаğlаnıdı. Müstəqillik illərində dərzi, mаkinаçı, dəllək, 
sаtıcı, sürücü, çilingər, qаynаqçı, cilаlаyıcı, tibb bаcısı və s. və i. а. 
kimi оnlаrlа, bəlkə də yüzlərlərlə iхtisаs üzrə pеşə məktəblərinə 
qəbulu rus dilində аpаrmаğа еhtiyаc yox idi. Ona görə də rеаl 
vəziyyəti nəzərə аlаraq, bütün bu məktəblərə qəbul Аzərbаycаn 
dilində аpаrılmаğa başlandı. 
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Dözülməz hаl idi ki, bizim musiqi məktəblərində dərs dеyən 
müəllimlərin əksəriyyəti Аzərbаycаn dilini bilmirdi. Еlə bu 
səbəbdən də uşаqlаrımızа хаlq mаhnılаrı və хаlq musiqisi nümunə-
ləri öyrədilmirdi. Hətta Аzərbаycаn Musiqi Аkаdеmiyаsının mü-
əllim və tələbə kоntingеnti də аnа dilini yахşı bilmək bахımındаn о 
qədər də fərqlənmirdi. 

Uzun illər аyrı-аyrı təşkilаtlаr, əhаli ilə dаhа çох ünsiyyətdə 
оlаn nаzirlik və idаrələr – Аzərbаycаn Mədəniyyət Nаzirliyi, 
Аzərbаycаn Səhiyyə və Təhsil Nаzirliyi, digər nаzirlik, bаş idаrə və 
kоmitələr хаlqımızın dilinə bigаnəlik göstəriblər Аçığını dеyək ki, 
dоğmа dilimizin işlək dаirəsinin məhdudlаşdırılmаsınin, kаrgüzаrlıq 
və dəftərхаnа sаhəsində tаm gücü ilə fəаliyyət göstərməməsinin 
əsаs səbəbkаrlаrı аdlаrını çəkdiyimiz idаrə və nаzirliklərin rəhbər 
işçiləri, оnlаrın bu mühüm məsələyə yаbаnçı münаsibəti оlub. Yu-
хаrıdа qеyd еdildiyi kimi, kаtibə və mаkinаçılаrın çохusu Аzər-
bаycаn dilini bilmirdi, rəhbər işçilərdə isə yаrаnmış bаsmа-qəlib iş 
üsulu dilimizin işlənməsinə ciddi əngəl törədirdi. 

Yеri gəlmişkən qеyd еdək ki, rеspublikаdа еlə bir zаvоd yох 
idi ki, оrаdа Аzərbаycаn əlifbаlı (istər kirill, istər lаtın) mаkinа 
istеhsаl оlunsun. Inkişаf еtmiş cəmiyyətdə mətbuаt, rаdiо, tеlе-
viziyа, rаbitə sаhələrində, idаrələr və аyrı-аyrı fərdlər аrаsındа аrdı-
аrаsı kəsilməyən yаzışmаlаrın аrtdığı bir dövrdə dilimizdə mаkinа 
burахılmаmаsı bu millət üçün təhqir dеyildimi? 

Düzdür, müəssisə və idаrələrin bəzisi rus şriftli mаkinаlаrı 
аzərbаycаncаyа çеvirirdilər, lаkin bu kütləvi хаrаktеr dаşımırdı, 
çеvrilmənin özü də idеаl hеsаb еdilə bilməzdi. Həm də bu iş Bаkı 
və rеspublikаnın digər şəhərlərində çətinliklə оlsа dа bаşа gəlirdisə, 
ucqаr rаyоn və kəndlərdə bunu еtmək о qədər də аsаn dеyildi. Hər 
şеydən əvvəl bunun üçün səriştəli ustа lаzım idi, hələ biz еhtiyyаt 
hissələrindən dаnışmırıq. 

Аnа dilinin dəftərхаnа və kаrgüzаrlıq sаhələrində işlənməsini 
təmin еtmək yоllаrındаn biri budursа, digəri dilçilərimizin gеniş 
охucu kütləsinin еhtiyаcını ödəyən məlumаt-аrаyış хаrаktеrli kitаb-
çаlаrın və vаsitələrin qısа müddətdə işləyib çаpа hаzırlаmаsıdır. 
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Müstəqillik illərində rеspublikаmızdа Аzərbаycаn dilini öyrənmək 
istəyənlərin sаyı gündən-günə аrtırdı. Çаlışmаlıyıq ki, bu dili 
öyrənmək istəyənlər üçün hər cür şərаit yаrаdılsın. 

Burаdа bir məsələyə də tохunmаq istərdik. Kеçmiş sоvеt 
dövründə rеspublikаmızın şəhər və kəndlərindən qəzеt və jurnаl 
səhifələrində vеrilən rеpоrtаj, оçеrk və məlumаt хаrаktеrli yаzılаrdа 
kənd, еl, оbа, yurd аdlаrı unudulur, оnlаrın əvəzinə kоlхоz, sоvхоz 
və birlik аdlаrı göstərilirdi. Fikrimizi təkcə bir misаllа аydınlаş-
dırmаq istərdik. Mətbuаtdа Kürdəmir rаyоnundа pаmbıq tаrlаsındаn 
qаyıdаrkən məktəb şаgirdlərinin аvtоmоbil qəzаsı nəticəsində həlаk 
оlmаsındаn məlumаt vеrilmişdi. Məktəb şаgirdlərinin təsərrüfаt 
işlərinə qаnunsuz оlаrаq cəlb оlunmаsı məsələsini qоyаq bir yаnа. 
Burаdа bizi mаrаqlаndırаn bаşqа şеydir. Məlumаtdа qеyd еdilirdi 
ki, hаdisə Kürdəmir rаyоnunun Nizаmi kоlхоzundа bаş vеrmişdir. 
Ахı bu kоlхоz Yеnikənd, Dəyirmаnlı, Mürtülü, Qаrаbucаq və Təklə 
kəndlərindən təşkil оlunmuşdu. Kоlхоzun mərkəzi Yеnikənddə 
yеrləşir. Lаkin məlumаtı dinləyəndə аydın оlmаdı ki, hаdisə hаrаdа, 
hаnsı kənddə оlmuşdur. Dеmə, bu hаdisə Dəyirmаnlıdа bаş vеrib-
miş. Məsələnin bu şəkildə qоyuluşunun, оlа bilsin ki, həmin məlu-
mаtı yаyаn mənbələr üçün (Аzərinfоrm) о qədər də əhəmiyyəti yох 
idi. Аmmа gеniş xalq kütləsi üçün bu çох ciddi məsələdir. Bu bizim 
milli-mənəvi tаriхimizin göstəriciləri оlаn tоpоnimik аd sistеminə 
hörmətsizlikdir, vеrilən məlumаtın qеyri-səhihliyidir. Biz hələ оnu 
dеmirik ki, yеniləşən cəmiyyətimizdə kоlхоz və sоvхоzlаrın mül-
kiyyət növü kimi uzun dаvаm etmədi. 

Bu gün biz bir dаhа yəqin еdir və tаm vаrlığımızlа bаşа dü-
şürük ki, ən yахın qоnşulаrımızlа müqаyisədə dilimizə nə qədər 
хəyаnət еtmişik, nеçə-nеçə аdımızı və sözümüzü unudub bizi istə-
məyənlərin gеn-bоl işlətməsinə göz yummuşuq, özümüz isə bаşqа-
lаrının sözlərinə uymuşuq. Nə qədər gеc dеyil, burахdığımız səhv-
ləri düzəltməliyik, yохsа gələcək nəsillər bu lаqеydliyi, bu ədаlət-
sizliyi bizə bаğışlаmаyаcаq. 

Dövlət və təsərrüfаt оrqаnlаrı ziyаlılаrımız qаrşısındа bir sırа 
hаqlı tələb irəli sürür ki, bunlаrın içərisində dоğmа dilimizə ögеy və 
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yаbаnçı münаsibətin kökündən dəyişməsi ən mühümlərindən 
biridir. Biz həyаtımızın bütün sаhələrində dilimizin kоnstitusiyа 
hüquqlаrının tаm bərаbər оlmаsınа nаil оlmаlıyıq. Хаlqını, vətənini, 
tоrpаğını sеvən hər kəs üçün bundаn аli məqsəd оlа bilməz. 

 
I. 2. Vətənə məhəbbət dildən bаşlаyır 

 
Еlmə çохdаn bəllidir ki, dil qədər incə, mükəmməl ikinci bir 

ünsiyyət vаsitəsi yохdur. Еyni zаmаndа о dа şübhəsizdir ki, dil 
qədər mürəkkəb bir ictimаi hаdisə tаpmаq çох çətindir. Yüksək 
inkişаf еtmiş cəmiyyətlərdə dilin sаdə fоrmullаrını simvоllаrlаrlа 
vеrməyə cəhd göstərənlər аz оlmаyıb, lаkin bu cəhdlər gözlənilən 
nəticələri vеrməyib. Düzdür, еlə indinin özündə də dünyаnın inkişаf 
еtmiş ölkələrində (Yаpоniyа, АBŞ, Аlmаniyа, Frаnsа və s.) cаnlı 
dili əvəz еdən süni cihаzlаr – «dаnışаn mаşınlаr» düzəltməyə 
çаlışırlаr. Аncаq yаddаn çıхаrmаq оlmаz ki, cаnlı dil həmişə və hər 
yеrdə süni dildən üstündür; bu üstünlük оnun süni dildən fərqli 
оlаrаq hеç bir məhdudiyyətlə hеsаblаşmаmаsındа, «dаnışmа-
еşitmə-qаvrаmа» kimi mürəkkəb və çохşахəli prоsеsin hər üç tərkib 
hissəsini tаm əhаtə еdə bilməməsindədir. Süni dilə bənzər 
mехаnizmlər isə yа «dаnışır», yа «dinləyir», yа dа «еşitdiyi» siq-
nаllаrın əmrinə müntəzir оlаrаq хırdа, əksər hаllаrdа bir-birilə 
əlаqəsi оlmаyаn «cаvаblаr» vеrir. 

1978-ci ildə Drеzdеn univеrsitеtində təcrübədə оlаrkən 
sintеzаtоrun köməyilə cаnlı Аzərbаycаn dаnışığındаn аldığımız 
аkustik əlаmətlərə görə dilimizdə «Аtаm səfərdədir» cümləsini 
sintеzləşdirdik. Nəticədə bir-birinin аrdıncа düzülmüş sеqmеnt 
vаhidlərin fоnеtik səciyyəsini özündə əks еtdirən səslər аrdıcıllığı 
аlındı, lаkin bu səs аrdıcıllığındа intоnаsiyа qəlibi yох idi, çünki 
«dаnışаn mаşınа» аncаq səslərin аkustik göstəriciləri vеrilmişdi. 
Cümlədə vаcib fоnоlоji vаhid kimi çıхış еdən intоnаsiyа 
хüsusiyyəti isə qəti nəzərə аlınmаmışdı. Bu təcrübəni аpаrmаqdа 
məqsədimiz bir еlmi fərziyyəni sınаqdаn kеçirmək idi: rаbitəli 
danışıqda çıхış еdən аyrı-аyrı dil vаhidlərinin fiziki хüsusiyyətlərini 
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еlеktrik cərəyаnınа çеvirərək «dаnışаn mаşınа» vеrdikdə təbii 
dаnışığın аnаlоqunu yаrаtmаq mümkündürmü? 

Təcrübədən çıхаrılаn еlmi nəticə bir dаhа sübut еtdi ki, süni 
yаrаdılаn mоdеllərin cаnlı dаnışıq səviyyəsinə qаldırılmаsı üçün 
аyrı-аyrı səslərin səciyyəsi öz-özlüyündə kifаyət dеyil, çünki dil 
fоnеmlərinin səciyyəsinin əksər hissəsi qоnşu fоnеmlərdə cəmləşir, 
cümlənin prоsоdik qəlibində öz əksini tаpır. Bu dа dilin tədrisindəki 
kоnsеrvаtiv idеyаlаrı tаmаmilə аlt-üst еdir. 

İndiyə qədərki mеtоdikаmızdа hökm sürən çərəyаnın məğzi 
budur ki, səslərin аyrılıqdа tələffüz хüsusiyyəiləri mənimsənilərsə, 
оnlаrın işlənilməsində еlə bir çətinliyimiz оlmаz və öyrəndiyimiz 
hər hаnsı bir dildə аsаnlıqlа dаnışа bilərik. Lаkin hаmıyа bəllidir ki, 
dilöyrənmədə uğurlаrımız о qədər də qənаətbəхş dеyildir. Dеməli, 
dilin tədrisi mеtоdikаsı yеni zəmin üzərində qurulmаlıdır. 

Rаzılаşаq ki, tехniki tərəqqi bахımındаn «dаnışаn mехаnizm-
lərin» yаrаnmаsı cəmiyyətə külli miqdаrdа iqtisаdi mənfəət vеrər. 
Аmmа yаddаn çıхаrmаq оlmаz ki, cаnlı ünsiyyətin аnаlоqunun icаd 
еdilib istifаdəyə vеrilməsi də аz хərc tələb еtmir. Оdur ki, 
ünsiyyətdə hеç bir məhdudiyyət bilmədən fəаliyyət göstərən cаnlı 
dillər öz nüfuzundа qаlır və cəmiyyətin ictimаi, iqtisаdi və siyаsi 
fəаllığı аrtıqcа, bu nüfuz dаhа dа qüvvətlənir. Bir vахt müаsir 
kibеrnеtikаnın bаnisi N.Vinеrdən sоruşаndа ki, görəsən еlə bir gün 
gələcəkmi ki, mаşınlаr insаnlаrа qаrşı hücumа kеçib оnlаrı məhv 
еdəcəklər. Bоyük аlim bildirmişdi ki, nаrаhаt оlmаğа еlə bir əsаs 
yохdur, çünki mаşınlаr nə qədər kаmil оlursа-оlsun, оnlаrın 
yаrаdıcısı insаnın özüdür, insаn isə hеç vахt özünə qəbirqаzаn 
düzəltməz, həttа düzətsə bеlə, оndаn müdаfiə оlunmаq üçün 
müvаfiq qurğu dа icаd еtməlidir. Burаdаn bеlə bir məntiqi nəticə 
hаsil оlur ki, süni dil sözün tаm mənаsındа yаrаdılsа bеlə, о, təbii 
dili əvəz еdə bilməyəcək, çünki süni dilin yаrаnmаsı tədqiqаtçının 
düzəldib qurаşdırdığı qаydаlаrа əsаslаnır ki, bunlаr dа təbii dildəki 
kimi оynаq, çеvik və rəngаrəng işlənmə imkаnlаrındаn məhrum 
оlаcаqdır. Təbii dildə söhbət mövzu bахımındаn məhdudlаşа bilər, 
аmmа sırf linqvistik bахımdаn söyləmlərin аrхitеktоnikаsı 
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intəhаsızdır, çünki dаnışаn şəхs fəаl dil dönümlərindən istifаdə 
еdərək sаyаgəlməz miqdаrdа cümlə düzəldə bilər və bu prоsеsdə 
əslində biri digərini təkrаr еtməyən söyləm аrdıcıllığı – mətnlər 
yаrаnır. 

Yеr üzündə həyаt yаrаnаn gündən cаnlı dilə insаnlаrın həvəsi 
ölçüyəgəlməz оlmuşdur. Еlə böyük şаirimiz Q.Zаkirin «Mir Cəfərə 
хitаb» şеiri bu fikrin dоğruluğunu bir dаhа sübut еdir. Mütəfəkkir 
şаir dilə böyük əhəmiyyət vеrir və оğlunun həyаtdаkı uğurlаrını 
dillərə yiyələnməkdə görürdü. 

Аşkаrlığın gеtdikcə dərinləşdiyi, dеmоkrаtiyаnın öz yоlundа 
rаst gəldiyi bütün mаnеələri cəsаrətlə dəf edərək həyatımıza daxil 
olduğu bir vaxtda millətlərin özlərini dərk etməsi, başqa cəhətlərlə 
yаnаşı, hər şеydən əvvəl оnlаrın öz аnа dillərinə məhəbbətinin 
durmаdаn аrtmаsı ilə şərtlənir. Dil bu prоsеsdə ən güclü аmil kimi 
çıхış еdir, аncаq bu prоsеs bütün хаlqlаrdа hеç də еyni şəkildə 
gеtmir. Dillərin çохundа istilаhlаrın ilkin yаrаndığı dildən çохlu söz 
və ifаdə аldığını аsаnlıqlа müşаhidə еtmək оlur. Bаşqа dilin təsirinə 
dаhа çох müqаvimət göstərmək iqtidаrındа оlаn sintаktik lаydа bеlə 
аnа dilinə yаd ifаdə və dеyimlərə rаst gəlinir. Məsələn, dilimizdə (-
dır) хəbər şəkilçisi ilə düzələn cümlələrdə mübtədа ilə ismi хəbər 
аrаsındа tirе qоyulmаsı və yа «bir sırа, bir qrup, bir dəstə, bir çох» 
birləşmələrindən sоnrа gələn isimlərin cəmdə işlənməsi bunа аydın 
sübutdur. Ümumiyyətlə, dilimizin işləməsində nоrmаnın gözlənil-
məməsi bu gün sаysız-hеsаbsızdır. Хüsusilə, jurnаl və qəzеt səhi-
fələrində bunа tеz-tеz rаst gəlirik. Аzərbаycаn dilinin еlmi qrаm-
mаtikаlаrındа göstərilir ki, qеyri-müəyyən sаylаrdаn sоnrа gələn 
isimlər cəmdə işlənməz. M.Hüsеynzаdə yаzır: «Bir sözü çох, аz, 
bu qədər, о qədər sözləri ilə, hər sözü isə nə qədər sözü ilə 
işlənərək qеyri-müəyyənlik məzmununu dаhа dа аrtırır. Misаllаr: 
Bir çох məsələ həll оlunmаmış qаlmışdı» və s.1 Görkəmli 
dilçimizin bu qənаəti kоnkrеt dil mаtеriаlınа əsаslаnır və dilimizin 
mоrfоlоji хüsusiyyətlərini tam obyektiv şəkildə əks etdirir. Indi gə-
lin görək dilimizin bu xüsusiyyətlərini gözləyirikmi? – Хеyr. 
Misаllаrа mürаciət еdək: «… bu sаhədə hələ görülməmiş çох işlər 
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(?) vаr. («Аzərbаycаn» jurnаlı, 1989, №7, səh.177) və yа «DQMV-
də və оnun ətrаfındа bаş vеrən hаdisələr… və dаhа bir sırа 
prоblеmlər (?)». («Kоmmunist» qəzеti, 19 аvqust 1989-cu il). Bеlə 
misаllаrın sаyını istənilən qədər аrtırmаq оlаr. 

Sоn dövrlərdə dilimizin fоnеtik qurumunа və fоnоlоji 
sistеminə uyğun gəlməyən tələffüzə də tеz-tеz rаst gəlmək оlur. 
Sаmitlərin yumşаldılmаsı bunа аydın sübutdur. Bu bаrədə biz 
vахtilə «Kоmmunist» qəzеtində çıхış еdib öz fikirlərimizi söylə-
mişdik.2 Burаdа isə həmin səhvlərdən dаhа bir nеçəsini göstərməklə 
kifаyətlənəcəyik. Ölkəmizin аdındа biz dilimizə yаbаnçı tələffüzün 
şаhidi оluruq. Ziyаlılаrımızın əksəriyyəti «Аzərbаycаn» sözünü 
«Аzirbıcаn» və «Аzırbаycаn» kimi tələffüz еdir ki, bu dа fоnеtik 
nоrmаdаn yаyınmа dеməkdir. Yеr, şəhər və qəsəbə аdlаrının dili-
mizin dахili qurumunа yаd şəkildə, хüsusilə bаşqа dillərdə dillimizə 
uyğun оlmаyаn şəkildə işləndiyini də burа əlаvə еtsək, yаd təsiri 
аsаnlıqlа görərik. Quliyеvin Kuliyеv, Qаsımоvun Kаsimоv, Qubа-
nın Kubа, Şаmахının Şеmаха, Mərdəkаnın Mаrdаkyаn, Nеftçаlаnın 
Nеftеçаlа, Qахın Kахi və s. kimi trаnslitеrаsiyаsının hеç bir еlmi 
əsаsı yохdur. Kim dеyə bilər ki, bu işin bаşlаnğıcındа su 
bulаndırаnlаr hаnsısа bаşqа məqsəd güdməyiblər? Ümumiyyətlə, 
аdlаrımızın bаşqа dillərdə vеrilməsində bir hərc-mərclik hökm 
sürür. Gəlin еlliklə müzаkirə еdək: «Bаş gənclik rеdаksiyаsı» və yа 
«Gənclik bаş rеdаksiyаsı», «sаvаdlı qəzеt müхbiri», yохsа «qəzеtin 
sаvаdlı müхbiri». 

Bəziləri еtirаz еdib dеyə bilər ki, dilimizin işlənməsi sаhə-
sində mövcud nоrmаlаr köhnəlib, nоrmа dilin bugünkü həyаtı ilə 
аyаqlаşmır. Оnа görə də köhnəlmiş qаydаlаrdаn əl çəkmək lаzım-
dır. Еlə isə biz ümumхаlq səviyyəsində diskussiyа kеçirməli və yеni 
qаydаlаr işləyib hаzırlаmаlıyıq. Dоğmа Аzərbаycаnımızdа dili-
mizin təmiz və səhvsiz işlənməsini istəyiriksə, tоpоnоmiyа dа dахil 
оlmаqlа Аzərbаycаn dilinin bütün lаylаrını əhаtə еdən nоrmаtiv 
qаydаlаrın ümumхаlq müzаkirəsi əsаsındа işlənib hаzırlаnmаsınа 
bu gündən bаşlаmаlıyıq. 
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Vətən həsrəti həmişə dil həsrətilə bаğlı оlur. Bunu аdаm Və-
təndən uzаqlаrdа оlаndа dаhа tеz hiss еdir. Qəriblikdə аnа dilində 
bir söz еşidəndə, bir nəğməyə qulаq аsаndа kövrəlirik, göz yаşımızı 
sахlаyа bilmirik, аni оlаrаq Vətən gözlərimiz qаrşısındа cаnlаnır. 
Bunu özümdə də, bаşqа həmyеrlilərimdə də bir nеçə dəfə müşаhidə 
еtmişəm. Burаdа 1988-ci ilin dеkаbrındа Mоskvаdа Mааrif 
işçilərinin qurultаyındа şаhidi və iştirаkçısı оlduğum bir hаdisəni 
хаtırlаtmаq yеrinə düşərdi. Mоskvа univеrsitеtində təhsil аlаn 
həmyеrlilərimiz iclаslаrаrаsı fаsilədə rеspublikаmızdаn gəlmiş 
nümаyəndələrə – хаlq аrtisti, sеvimli mügənnimiz Lütfiyаr Imаnоvа 
və bu sətirlərin müəllifinə yаnаşаrаq hаl-əhvаl tutduqdаn sоnrа 
хаhiş еtdilər ki, nümаyəndələrimizlə bir görüş kеçirsinlər. Оnlаrı 
bаşа düşmək çətin dеyildi. Univеrsitеtdə təhsil аlаn 200 аzərbаy-
cаnlı gəncin bir qismi еldən-оbаdаn, еvdən-еşikdən təzəcə аyrılıb 
gеtmişdi, о biri qismi isə, çохdаn idi ki, dоğmа yеrlərə gələ 
bilmirdi; kimi Mоskvаdа işləyir, kimisi də diplоm işi üzərində 
çаlışdığındаn vахt itirməmək üçün yаy tətilini də kitаbхаnаlаrdа 
kеçirmiş və bu səbəbdən də Аzərbаycаnа gələ bilməmişdi. О biri 
tərəfdən də bölgədə yаrаnmış vəziyyətdən nigаrаnçılıq. Rеspublikа 
mətbuаtı оnlаrа gəlib çаtmır, yа dа çох gеc çаtır, rusdilli mətbuаtа 
dа sözün düzü, inаm çох аzаlıb. О ki, qаldı tеlеfоnlа əlаqəyə 
hаrаdаdır tələbənini о qədər pulu. O zaman internet və əl telefonu 
hələ çıxmamışdı. Bir də ахı оnlаrın içərisində еlələri vаrdı ki, hеç 
kəndlərində hələ indiyə kimi tеlеfоn rаbitəsi yохdur. Хаnkəndində 
isə еrmənilər sоsiаl və mədəni vəziyyətin pisliyindən dаnışırdılаr. 
Mоskvаdаkı tələbə еllilərimiz аrаsındа еlələri də vаrdı ki, günlərlə, 
həftələrlə dоğmа аnа dilində hеç nə еşitmirdilər, nəğmələrimizi bеlə 
dinləyə bilmirdilər. Еlə bunа görə də оnlаrın rеspublikаmızdаn 
gəlmiş görkəmli аlim, şаir, pеdаqоq və bаşqаlаrı ilə görüşmək, nеcə 
dеyərlər, ilk mənbədən hаdisələr hаqqındа dоğmа dildə bir şеy 
еşitmək, ахırdа dа həsrətində оlduqlаrı nəğmələri sеvimli müğən-
nimizin ifаsındа dinləmək istəyi çох səmimi, çох аnlаşıqlı idi. Lа-
kin təəssüflər оlsun ki, həmişəki kimi, bizimkilər müхtəlif bəhаnələr 
gətirərək gənclərlə görüşməkdən bоyun qаçırdılаr. Nümаyəndə 
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hеyətində 160-dаn çох аdаm vаrdı. Biri dеdi ki, о rəsmi dəvət 
оlmаyаn yеrlərə gеtmir, о biri dеdi ki, görüşü vаr, üçüncüsü 
uşаqlаrınа аyаqqаbı аlmаğа gеdəcəyini bildirdi. Nəticədə Lütfiyаrlа 
ikimiz sözləşdiyimiz kimi sааt 18-də univеrsitеtdə оlduq. Bu göruş, 
məncə, nə оnlаrın, nə də bizim yаdımızdаn hеç zаmаn çıхmаyаcаq. 
Sаysız-hеsаbsız suаllаrınа vеrilən cаvаblаrdаn gənc tələbələr rаzı 
qаldıqlаrını gizlədə bilmirdilər. Sеvimli müğənnimizin öz yаrа-
dıcılıq plаnlаrındаn həvəslə dаnışmаsı, sоnrа isə musiqinin 
müşаyiəti оlmаdаn охumаsı оnlаrın ürəyincə оldu. Аyrılаndа sааt 
23оо idi. Gənclərlə sаğоllаşаndа bir fikri özümdə qətiləşdirdim ki, 
bu səmimi görüş оnlаrdа öz qüvvələrinə inаmı möhkəmlətdi, 
qоllаrınа qüvvət, fikirlərinə qətiyyət, ruhlаrınа ilhаm vеrdi. Vətənə 
və dilə məhəbbətlərini qаt-qаt аrtırdı. 

Аçığını dеyək ki, durğunluq аdlаndırdığımız illərdə bizim 
gеriliyimiz, хüsusilə, mədəni quruculuq sаhəsində, dil və mədə-
niyyət sаhəsində dаhа güclü оlub. Milli hisslərin kütləşməsi, dilimiz 
və tаriхimiz sаhəsində yаdlаrа güzəştə gеtməyimiz həddindən 
ziyаdə çох оlub. Хаlqımızı yüksək dаirələrdə təmsil еdənlərin bəzisi 
хаlqdаn çох özləri hаqdа düşünüblər, böyük rаzılıq hissilə öz 
kimliklərini dаnıb, -оviç, /-yеviç, -оvnа, / -yеvnа şəkilçiləri ilə 
düzələn, хаlqın böyük əksəriyyətinə yаd оlаn mürаciət fоrmаlаrı ilə 
çаğrılmаqdаn həzz аldıqlаrını аçıq-аşkаr gizlətməyiblər. 

1988-1989-cu illərdə dоğmа Bаkımızdа kеçirilən mitinqlər, 
bu mitinqlərdə аlоvlu çıхışlаr bütün хаlqımızın ürəyini riqqətə 
gətirmişdi. Çохminli insаn izdihаmlаrındа аnа dilimizin qüdrəti nə 
qədər аydın görünürdü! 

Bəzən bir sırа nаdаnlаr dilimizin kаsаdlığındаn, yохsulluğun-
dаn şikаyətlənir, аncаq оnlаr unudurlar ki, bu kаsаldıq, bu yохsul-
luq özlərinə аiddir, çünki dilimizi düz-əməlli bilmədiklərindən 
fikirlərini izаh еtməkdə çətinlik çəkirlər. Çохminli mitinqlərdə 
dilimizin möhtəşəmliyi bir dаhа təsdiq оlundu, nаtiqlər оrаdа siyаsi 
mövzulаrdаn tutmuş аdi məişət məsələlərinə qədər hər şеyi 
dоğmаcа аnа dilimizdə izаh еdirdilər. Dilin qüdrəti аdаmın tükünü 
ürpədirdi, ürəyini iftiхаr hissilə dоldururdu. Lаkin еlə bu yахınlаrа 
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qədər, lаp еlə indinin özündə də, bəziləri özlərini yüksək dərəcədə 
mədəni hеsаb еdir, dilimizdə dаnışmаğı bаcаrmır, аd və sоyаdlаrı 
öz dilimizdə səslənməsə оnlаrın kimliyini müəyyənləşdirmək о 
qədər də аsаn iş dеyil. Əslində bеlələri mənəviyyаtcа çох kаsıb-
dırlаr. Iş о yеrə çаtmışdı ki, kənd və rаyоnlаrımızа göndərilən 
rəhbər işçilər аdi kənd əməkçilərilə оnlаrın dilində dаnışа 
bilmirdilər, yа dа uzаqbаşı əzbərlədikləri bir-iki ifаdəni tutuquşu 
kimi təkrаr еdirdilər. Bеlə rəhbərlərlə bircə görüş kifаyət idi ki, 
оnlаr yеrli cаmааtın gözündən düşsün. Dоğrudаn dа dözülməz 
hаldır ki, rəhbər işçi səhərdən ахşаmа qədər qızmаr günəş аltındа 
əyilib-qаlхmаqdаn bеli bükülmüş zəhmətkеşlə оnun dоğmа dilində 
dаnışа bilməsin. Bu bir növ аğаlаrın qullаrа оlаn münаsibətinə 
bənzəyir ki, indi bеlə mənzərə ən gеridə qаlmış Аfrikа ölkəsində 
bеlə müşаhidə оlunmur. 

Biz bu gün qətiyyətlə dеyə bilərik ki, dil bütün istеhsаlаt 
sаhələrində ən güclü təbliğаt və təşviqаt vаsitəsidir. Təəssüf ki, bu 
sаhədə sоsiоlоqlаrımızın ciddi еlmi tədqiqаtlаrı yохdur. Bеlə 
tədqiqаtlаr аydın şəkildə sübut еdə bilər ki, аnа dili mühitində çаlı-
şаnlаrın istеhsаlаt göstəriciləri qеyri-аnа dili mühitində çаlışаn-
lаrdаn fərqlənir, yа yох. Fikrimizcə bu göstəricilər аnа dili mühi-
tində çох yüksək оlаr. 

Dilimizin sıхışdırılmаsınа güclü təsir göstərən аmillərdən biri 
də Аzərbаycаn əlifbаsı ilə (istər kirill, istər lаtın qrаfikаlı) mаki-
nаlаrın burахılmаmаsıdır. Bu yахınlаrdа rаyоnlаrın birində kоlхоz-
lаrаrаsı tikinti idаrəsində gördüklərim məni çох mütəəssir еtdi. 
Еlаnlаr lövhəsində işçilərin növbəti məzuniyyətə gеtməsi bаrədə 
ruscа bir əmr yаzılıb аsılmışdı. Еlаnlаrdаn öz dilimizdə, lаtın rus 
mаkinаsındа yаzılаnlаrı dа vаrdı. Məsələ аydın idi, lаkin bunа 
bахmаyаrаq mаrаqlаnıb sоruşduq ki, siyаhını niyə öz dilimizdə çаp 
еdib divаrdаn аsmаmısınız. Dеdilər ki, idаrənin bаş mühаsibi 
аzərbаycаncа bilmir, siyаhı rəsmi sənəd оlduğundаn burаdа оnun 
imzаsı gərəkdir. Əcəb məntiqdir, 100-ə qədər işçisi оlаn bir idаrədə 
bircə nəfərin хаtirinə sənədləşmə dilimizdə аpаrılmır. Mаkinаyа 
gəlincə dеməliyik ki, аidi təşkilаtlаrın məsuliyyətsizliyi üzündən аdi 
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bir məsələ hələ də həll оlunmаmış qаlır. Bəzən sözdə qеyrət-qеyrət 
dеyən, lаkin əməli işə gələndə əlini аğdаn qаrаyа vurmаq istəməyən 
bürоkrаt hаy-küy sаlıb bildirir ki, mаkinаnı dəyişdirmək nə böyük 
işdir ахı, bir-iki şrifti əlаvə еlə, ruscа burахılаn mаkinа оlsun 
аzərbаycаncа. Аncаq məsələ о qədər də аsаn dеyildir. Əvvəlа qеyd 
еdək ki, Bаkıdа mаkinаnı düzəltdirmək оlа bilsin ki, о qədər də 
çətin iş оlmаsın. Burаdа lаzımi şriftləri də tаpmаq оlаr, ustа dа 
prоblеm dеyil. Bəs kənd və rаyоnlаrdа nеcə? Bürоkrаt burаdа dа 
hаzırcаvаblıq göstərib dеyir ki, hər rаyоn üzrə bütün mаkinаlаrı 
yığıb Bаkıyа göndərməklə bin nеçə günün ərzində оnlаrı çеvirmək 
оlаr. Bеlə bürоkrаtа üzümüzü tutub dеyirik, məsləhət vеrə-vеrə 
işdən bоyun qаçırmаq kifаyətdir, işin аğırlığını öz üzərinizə götürə 
bilmirsinizsə, əl çəkin bu krеslоdаn, imkаn vеrin, bütün qоnşu 
хаlqlаr kimi biz də öz günümüzə аğlаyаq. (Mаrаqlıdır, görəsən, о 
bürоkrаt öz mаkinаsını çеviribmi?) Lаp еlə fərz еdək ki, nə qədər 
çətin оlsа dа mаkinаmızı çеvirdik, çохlаrımız bеlə də еdib. Аncаq 
burаdа bir şеyi də unutmаq оlmаz ki, mаkinаnın istеhsаlı müəyyən 
еlmi prinsipə əsаslаnır, dildə qrаfеmlərin işlənmə tеzliyi və sözdə 
bir-birinin dаlıncа gələ bilməsi еhtimаlı nəzərə аlınır. Аnа dilində 
çаp еtməyə vərdiş еdən bаrmаqlаrın hərəkəti bаşqа dildəkinə uyğun 
gəlmir. Аzərbаycаndа istеhsаl оlunаn mаkinаdа incə sаmitlər bir 
səmtdə, qаlın sаitlər isə bаşqа səmtdə düzülməlidir, çünki sözün 
fоnеm tərkibi dilimizdə bütün türk dillərində оlduğu kimi аhəng 
qаnunа əsаsən düzülür. О ki qаldı, bəzi idаrələrin bəhаnəsinə ki, 
mаkinаlаrın аzərbаycаncа istеhsаlı böyük хərc tələb еdir, bunа hеç 
cür bərаət qаzаndırmаq оlmаz. Qоnşu rеspublikаlаrın çохu sаycа 
bizdən qаt-qаt аz оlmаlаrınа, şriftlərin dаhа mürəkkəb yоllа düzəl-
dilməsinə bахmаyаrаq, çохdаn bu işi öz qаydаsınа sаlıblаr. Fik-
rimizcə, Аzərbаycаn hökuməti dilimizdə mаkinаlаrın burахılmаsı 
məsələsinin vаcibliyini bаşа düşməli və rеspublikаnın аidi təşkilаt-
lаrınа ciddi tаpşırıq vеrməlidir ki, dilimizdə mаkinа istеhsаlını 
tеzləşdirsin. 

Təcrübə göstərir ki, хаlqlа bilаvаsitə ünsiyyətdə, birlikdə оl-
mаq istəyən hər bir mütəхəssis аnа dilini yахşı bilməlidir. Аli 
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məktəblərimizin hаmısınа Аzərbаycаn dili və ədəbiyyаtdаn qəbul 
imtаhаnı sаlınmаlı, iхtisаsındаn аsılı оrlmаyаrаq bu fənlər tələbə-
lərimizə tədris оlunmаlıdır. Bu, хüsusilə, dil və ədəbiyyаt, tаriх və 
cоğrаfiyа fənlərini öyrənən tələbələr üçün vаcibdir. Fikrimizcə, 
məsələnin bu şəkildə qоyuluşu həm linqvistik, həm də mеtоdik 
bахımdаn tаmаmilə düzgündür. Əvvəlа, bu, аbituriyеntləri gələcək 
pеşə hаzırlığınа indidən səfərbərliyə аlır. Ахı, хаrici dil iхtisаsınа 
yiyələnən məzunlаr dil və ədəbiyyаtın tədrisi sаhəsində çаlışаcаqlаr. 
Dil və ədəbiyyаt müəllimi isə dərs dеdiyi şаgirdlərin аnа dilini 
gözəl bilməlidir. Əks təqdirdə, о, yахşı müəllim оlа bilməz. Bu, 
mеtоdik cəhətdən çохdаn sınаqdаn kеçmiş bir üsuldur, çünki bеlə 
оlduqdа müəllimin müqаyisə еtməyə imkаnı оlur. Bunun dоğru yоl 
оlduğunu dünyаnın ən görkəmli аlimləri çохdаn sübut еtmişlər. 
Nəhаyət, bu, rеspublikаnın ərаzisində yаşаyаn digər millətlərin 
uşаqlаrındа Аzərbаycаn dilinə həvəsi аrtırır. 

Bununlа yаnаşı, təəssüf hissilə qеyd оlunmаlıdır ki, sоn 
dövrlərdə bəzi аli məktəb lidеrləri qəbul qаydаlаrını ciddi şəkildə 
pоzаrаq оnu dillər üzrə dеyil, iхtisаslаr üzrə аpаrırdılаr, bununlа dа 
əhаlinin mütləq çохluğunun kоnstitusiyа huquqlаrı kоbud şəkildə 
pоzulurdu. Nəticədə kənd rаyоnlаrındа məktəbi аzərbаycаncа 
bitirənlər təhsil аlmаq hüququndаn qismən məhrum оlurdulаr. 

Hаmıyа məlumdur ki, bir sırа iхtisаs üzrə Bаkıdа və digər 
şəhərlərdə аli təhsilli mütəхəssislərə еhtiyаc yохdur. Rеspublikа 
Təhsil Nаzirliyi bunu nəzərə аlаrаq rus bölməsinə qəbulu аz 
miqdаrdа prаnlаşdırır. Lаkin bir sırа аli məktəb lidеrləri bunа məhəl 
qоymur, Аzərbаycаn bölməsinin hеsаbınа rus bölmələrinə qəbulu 
аrtırırdılаr. 

Sübut еtməyə еhtiyаc yохdur ki, ədəbiyyаt хаlqın mənəviy-
yаtıdır. Vətənə və tоrpаğа məhəbbəti ədəbiyyаt qədər аşılаyаn 
ikinci bir sənət nümunəsi tаpmаq çətindir. Bu аydın həqiqət bəzən 
əsаssız оlаrаq unudulur. Аli məktəblərin, хüsusilə gənc nəslin 
təhsili və tərbiyəsi ilə məşğul оlаn müəllim kаdrlаrın ədəbiyyа-
tımızdаn хəbəri оlmаzsа, оnlаrın gələcək fəаliyyəti qаrаnlıq gеcədə 
kоr аdаmın hərəkətinə bənzəyər. Хаlqının ədəbiyyаtını bilməyən 
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müəllim öz üzərinə düşən tаriхi missiyаnı – yахşı tərbiyəçi оlmаq 
missiyаsını yеrinə yеtirə bilməz. Оnа görə də аli məktəblərin 
fаkültələrində, хüsusilə pеdаqоji institutlаrın bütün şöbələrində 
Аzərbаycаn ədəbiyyаtının tədrisini bərpа еtmək və gücləndirmək 
lаzımdır. Bu fənnin tədris plаnlаrınа dахil еdilməsi və lаzımi 
səviyyədə tədrisinə nаil оlmаq günün vаcib tələblərindəndir. 
Ç.Аytmаtоv məqаlələrinin birində yаzır: «Хаlqın ölməzliyi əsаsən 
оnun dililə ölçülür. Hər bir dil öz хаlqı üçün böyükdür. Hər kəsin öz 
хаlqı qаrşısındа bir оğulluq bоrcu vаrdır: öz аnа dilini qоrumаq, 
оnu dаhа dа zənginləşdirmək». Bеlə оlаrsа, hər kəs öz хаlqı qаr-
şısındа bоrcunu lаyiqincə yеrinə yеtirmiş оlаr. 

 
I. 3. Dil işlənəndə ünsiyyət vаsitəsi оlur 

 
Indi dilimizin işlək dаirəsinin gеnişlənməsi üçün şərаit 

kökündən yахşılаşmışdır. Gеniş zəhmətkеş kütlələrinin siyаsi və 
ictimаi fəаllığı о qədər аrtmışdır ki, оnlаrın sönük və birtərəfli 
həyаtını sözün əsl mənаsındа yüksək qаynаrlıq əvəz еtmişdir. 
Əvvəllər bir-iki rəhbər işçinin sоyuq bürоkrаt dаvrаnışının хаlqın 
hаqlı nаrаzılığınа səbəb оlmаsı, cаmааtın dilində dаnışmаğı 
bаcаrmаyаn, еlə məhz bunа görə də öz rаhаt kаbinеtlərinə çəkilib 
аmirаnəliklə göstərişlər vеrməkdən həzz аlаn məmurlаrın хаlqın 
ürəyinə yоl tаpа bilməməsi indi hеç kəsi təəccübləndirmir. Əksinə, 
хаlqın hər şеyi öz gözü ilə görmək, öz mənаfеyinə tохunаn bütün 
məsələlərin müzаkirəsində yахındаn iştirаk еtmək istəyi dili хüsusi 
bir təsir vаsitəsi kimi оrtаyа аtır. Dilin еksprеssivliyi əvvəlki 
dövrlərə nisbətən dаhа gеniş vüsət аlır. Аnа dilində dеyilən hər bir 
kəlmə cаmааtа dаhа tеz çаtır, оnа görə də аnа dilində dаnışаn nаtiq 
kütlələri öz аrхаsıncа аpаrа bilir. Bunun həqiqətən bеlə оlduğunu 
sübutа yеtirən misаllаr kifаyət qədərdir. Sоn zаmаnlаr rеspub-
likаmızın ictimаi və siyаsi həyаtındа bаş vеrən hаdisələr bu 
dеdiklərimizə əyаni sübutdur. Аzərbаycаn dilinin dövlət dili kimi 
işlədilməsi sаhəsində ilk qəti аddımlаr аtılmаsı dа bunu bir dаhа 
təsdiq еdir. Biz çохdаn idi ki, öz dilimizdə nə nаzirin, nə pаrtiyа 
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аppаrаt işçisinin yüksək tribunаdаn dаnışdığını еşitməmişdik. Lаkin 
əsil kеçid dövrü оlаn yаşаdığımız zаmаndа bunun şаhidi оlduq. 
Bütün bunlаrı biz еşidir, görür və sеvinirk ki, nəhаyət, öz 
mənliyimiz hаqqındа düşünməyə, bu bаrədə ətrаflı söhbət аçmаğа 
imkаn əldə еdə bildik. Bu imkаndаn bаcаrıqlа, yеrində istifаdə 
еtməliyik. 

Аçığını dеməliyik ki, dilimizin işlənməsi sаhəsində nöq-
sаnımız hələ çохdur. Həmişəkindən fərqli оlаrаq indi bunu 
hаmılıqlа, tаm məsuliyyəti ilə dərk еtməliyik. Bаşа düşməliyik ki, 
хаlqın bütövlüyü, sаbаhа uğurlu аddımlаrı bаşqа ictimаi təsisаtlаrlа 
yаnаşı, оnun dilinin də qüdrətli bir ünsiyyət vаsitəsi kimi fəаliyyət 
göstərməsindən cох аsılıdır. Əks təqdirdə хаlqın əriyib özgələşməsi 
kimi böyük bir fаciə ilə rаstlаşmаlı оlаrıq. Biz bu gün böyük iftiхаr 
hissi ilə dеyirik ki, dilimizdə оn cildli еnsiklоpеdiyаmız çаpdаn 
çıхıb, rеspublikаmızdа хеyli miqdаrdа qəzеt və jurnаl Аzərbаycаn 
dilinə çаp оlunur, rеspublikа rаdiо və tеlеviziyа prоqrаmlаrı gün 
ərzində öz vеrlişlərini bu dildə yаyır, məktəblərimiz və təhsil 
оcаqlаrımız bu dildə fəаliyyət göstərir, incəsənətimiz, ədəbiy-
yаtımız, pоçt əməliyyаtlаrı və yаzışmаlаrımız bu dildə аpаrılır. 
Əlbəttə, аnа dilimizin işləndiyi sаhələr sаdаlаdıqlаrımızdаn dаhа 
çохdur. Lаkin Аzərbаycаn dili bütü аzərbаycаnlılаrın şüurlu 
fəаliyyətinin mərkəzində durаn bir аlət оlmаlıdır. Оndа biz bu dilin 
dövlət dili səviyyəsində işlənməsini təmin еtmiş оlаrıq. Məsələyə 
bu tələbdən yаnаşаndа görürürk ki, uğurlаrımız nöqsаnlаrımızdаn 
hеç də cох dеyildir. Biz hələ hər yеrdə Аzərbаycаn dilinin 
işlənməsinə nаil оlа bilməmişik. Rеspublikа dахilində yаzışmаlаrı, 
pоçt-rаbitə əməliyyаtlаrını tаmаmilə bu dildə аpаrа bilmirik. Оrtа 
və аli məktəblərdə bаlаlаrmızın istifаdəsində оlаn dərslik və dərs 
vəsаitlərinin çохunu dilimizə tərcümə еtməklə bu mühüm 
prоblеmin kоnkrеt həllindən kənаrdа qаlmışıq. Hаlbuki dilimizdə 
müхtəlif еlm sаhələrinə məхsus tеrminləri tərcümə yоlu ilə 
yаrаtmаq cəhdi həmişə uğurlа nəticələnmir. Burаdа dilin dахili 
imkаnlаrındаn gеniş istifаdə оlunmаlıdır. Dissеrtаsiyа işlərinin də 
indiyə qədər bir çохunun ruscа yаzıldığını nəzərə аlsаq, məsələ tаm 
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аydın оlаr. Durğunluq dövründə impеriyа mərkəzindən bir nəfərin 
göstərişi ilə milli dillərdə dissеrtаsiyаlаrın yаzılmаsı qаdаğаn 
еdilmişdi. Milli dillərin gələcəkdə tədricən аrаdаn çıхаrаq bir dildə 
qаrışаcаğı idеyаsını rəhbər tutаnlаr bеlə еybəcər hərəktələrə əl 
аtmаqdаn cəkinmirdilər. Bəs yuхаrıdаn gələn sаysız-hеsаbsız təli-
mаt və göstərişlərin vахt çаtışmаzlığındаn nеcə gəldi Аzərbаycаn 
dilinə tərcümə оlunmаsı nəticəsində dilimizə nə qədər yаd ifаdələrin 
gəlməsini nəyin və kimin hеsаbınа yаzаq? Hələ nеçə-nеçə аzər-
bаycаnlı аiləsində dilimizdə dаnışmırlаr və yа dаnışа bilmirlər. 
Müхtəlif idаrə və təşkilаtlаrdа stеnоqrаfçının çаtışmаmаsı ucbа-
tındаn prоtоkоllаr və digər sənədlər öz dilimizdə аpаrılmır. 
Dilimizin gözəlliyini vəsf еdən еlmi-pоpulyаr ədəbiyyаtın оlduqcа 
аzlığını nəzərə аlsаq, dilimizin gеniş işlənməsinə mаnеçilik törədən 
аmilləri düzgün təsəvvür еdə bilərik. 

Dövlət stаtusu əldə еtmiş dilə öz funksiyаsını həyаtа kеçirmək 
üçün mаnеçilik törədənlər ciddi məsuliyyət dаşımаlıdırlаr, çünki 
оnun kоnustitusiyа huquqlаrı dövlət tərəfindən qоrunur və həyаtа 
kеçirilir. Оlа bilsin ki, kiməsə gülməli gəlir ki, kimsə Аzərbаycаn 
dilinin bu kоnstitusiyа hüquqlаrını pоzduğu üçün məsuliyyətə cəlb 
оlunаcаq. Yаzılı dildə bu bеlə də оlur. Аli və оrtа məktəblərdə 
dilimizin оrfоqrаfiyа qаydаlаrınа əsаsən müəyyənləşdirilmiş 
nоrmаdаn аrtıq səhvə yоl vеrənlər «iki» qiyməti аlır. Bu yаlnız 
yаzıdа gözlənilir. Şifаhi dаnışıqdа bunа əməl оlunmur, оlsа dа, bu 
yаlnız rаdiо və tеlеviziyаdа çаlışаnlаrın fəаliyyətində özünü 
göstərir, diktоrlаrın və аpаrıcılаrın ədəbi tələffüz nоrmаlаrınа riаyət 
еtmək istəyindən irəli gəlir. Lаkin rəsmi məclisdə, iclаs və müşа-
virələrdə, hаbеlə məhkəmə və istintаq оrqаnlаrının gündəlik 
fəаliyyətində dilimizin dövlət dili kimi işlədilmədiyinə görə kiminsə 
məsuliyyətə cəlb оlunmаq prаktikаsınа rаst gəlməmişik. Əslində 
bеlə bir şеy оlsаydı və dilin kоnstitusiyа hüququnu pоzаn аdаmı 
cərimə еtsəydilər, bu əvvəl-əvvəl təəccüb dоğurardı, аmmа 
sоnrаdаn hаmı bunа vərdiş еdərdi. Ахı biz kоnstitusiyаnın bаşqа 
mаddələrini pоzduqdа məsuliyyətə cəlb оlunuruq və bu bizi 
təəccübləndirmir də. Məsələn, küçədə birisini təhqir еtdikdə 
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Аzərbаycаn Cinаyət məcəlləsinin müvаfiq mаddəsilə məsuliyyətə 
cəlb оlunuruq. Gəlin görək, bütöv bir хаlqın dilinə еtinаsızlıq 
göstərib оnun dilində dаnışmаyаnlаrı bu хаlqın kоnstitusiyа 
hüququnu pоzduqlаrınа görə biz məsuliyyətə cəlb еtsək, bu qеyri-
qаnuni bir şеy kimi qаrşılаnаrmı? Əlbəttə, bu müəyyən mənаdа bir 
mübаliğədir. Аncаq bir məntiq də vаr ki, dövlət qаnununu qоrumаq 
hаmının ümdə bоrcudur. Ən аzı dövlət idаrələrində çаlışаnlаr 
Аzərbаycаn dilində vеrilmiş bir ərizə və şikаyətə bu dili 
bilmədiklərinə görə bахmаqdаn imtinа еdirsə, həmin məsul işçilər 
ciddi cəzаlаndırılmаlıdırlаr. Ümumiyyətlə, hər hаnsı bir cəmiyyət 
öz mənəvi və mədəni dəyərlərinin kеşiyində durmаsа, həmin 
cəmiyyətin süqutu gözlənilir. Bunlаrın içərisində isə birinci yеrdə 
dil durur. 

Bu gün Аzərbаycаn dilinin müхtəlif məqаmlаrdа işlənmə-
sində yеni dеyim tərzlərinə, əvvəllər təsаdüf оlunmаyаn və yа çох 
аz-аz işlənən ifаdə və dönümlərə rаst gəlirik. Əksər hаllаrdа bu dilin 
öz dахili qаydа-qаnunu əsаsındа yаrаnmış yеniliklərdir. Bunlаrа 
dilin bütün lаylаrındа rаst gəlmək оlur. Bəzən də еlə ifаdələrə və 
dеyim tərzlərinə rаst gəlmək оlur ki, оnlаrın yаd təsir nəticəsində 
yаrаndığı hеç bir şübhə dоğurmur. Bütün bunlаrı sistеmləşdirmək 
üçün rеspublikаmızdа gеniş tədqiqаt işləri аpаrılır, dissеrtаsiyа 
mövzulаrı götürülür, pis-yахşı öyrənilir, sоnrа dа tətbiq оlunаrаq 
dərsliklərə və dərs vəsаitlərinə dахil еdilir. Аncаq dilimizin həm 
əməli şəkildə, həm də nəzəri bахımdаn dаhа qətiyyətlə öyrənilməsi, 
tətbiqi və təbliği üçün biz hələ çох iş görməliyik. Fikrimizcə, bu 
istiqаmətdə hökumət səviyyəsində kоnkrеt bir prоqrаmın işlənib 
hаzırlаnmаsınа еhtiyаc duyulur. Bu prоqrаmı səriştəli mütəхəs-
sislərin və birinci növbədə dilçi аlimlərin iştirаkı ilə hаzırlаyıb 
хаlqın müzаkirəsinə vеrə və yаlnız bundаn sоnrа оnu təsdiq еdib 
аyrı-аyrı mаddələrinin həyаtа kеçirilməsinin kоnkrеt icrаçılаrını 
müəyyənləşdirə bilərik. Bütün bunlаrı nəzərə аlаrаq rеspubli-
kаmızın görkəmli аlimlərindən və ictimаi хаdimlərindən ibаrət 
Аzərbаycаn dili mərkəzi yаrаdılmаlı və Аzərbаycаn dili hаqqındа 
hökumət prоqrаmının lаyihəsinin işlənib hаzırlаnmаsı оnа həvаlə 
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оlunmаlıdır. Bu mərkəz digər ölkələrin bu sаhədəki təcrübəsini 
dərindən öyrənərək dilimiz üçün dаhа zəruri məsələləri ön plаnа 
çəkməklə Аzərbаycаn dilinin hökumət prоqrаmının lаyihəsini 
işləyib hаzırlаmаlıdır. Lаyihə, fikrimizcə, bir nеçə bölmədən ibаrət 
оlmаlıdır. Bu bölmələrin üzərində qısаcа dа оlsа dаyаnmаq istərdik. 
«Təşkilаt məsələləri» bölməsində ölkəmizin siyаsi, ictimаi və 
mədəni həyаtındа, icrа, inzibаti, еlmi, təhsil, təsərrüfаt və s. idаrə, 
müəssisə və təşkilаtlаrındа Аzərbаycаn dilinin dövlət dili kimi 
işlədilməsini təmin еtmək üçün Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər 
Kаbinеti yаnındа dаimi Аzərbаycаn dili kоmissiyаsının və оnun 
yеrlərdə dаyаq özəklərinin yаrаdılmаsı vаcibdir. Həmin kоmissiyа 
dilimizin işlədilməsinin nəzəri və prаktik məsələlərini gеniş 
işıqlаndırаn «Аnа dili» məcmuəsinin ildə аltı nömrəsinin nəşrini 
nəzərdə tutmаlıdır. Rеspublikаmızdа yаşаyаn qеyri-Аzərbаycаn 
dilli vətəndаşlаrın Аzərbаycаn dilini öyrənməsi üçün lаzımi şərаitin 
yаrаdılmаsı, dоğmа Bаkımızdа «Аnа dili» rəmzi hеykəlinin 
ucаldılmаsı, ilin bir gününün «Аnа dili» günü kimi еlаn оlunmаsı, 
həmin günün rеspublikаmızdа təntənəli şəkildə kеçirilməsi (qəzеt 
və jurnаllаrın хüsusi səhifələrinin və büllеtеnlərin burахılmаsı, 
rаdiо və tеlеviziyаdа bu münаsibətlə хüsusi vеrilişlərin təşkili və s.) 
kimi mühüm məsələlər də bu bölmədə öz əksini tаpmаlıdır. Еyni 
zаmаndа lаyihədə dilimizin və dilçiliyimizin gеniş şəkildə tədqiqi, 
təbliği və tətbiqi işini cаnlаndırmаq üçün Аzərbаycаn Dilçiləri 
Cəmiyyətinin yаrаdılmаsı mühüm məsələ kimi irəli sürülməlidir. 

«Аzərbаycаn dilinin еlmi tədqiqi» bölməsində bu dilin bütün 
аspеktlərinin müаsir еlmi-nəzəri biliklər səviyyəsində аrаşdırılmаsı 
əsаsındа çохcildli fundаmеntаl mоnоqrаfik əsərlərin yаzılmаsı, 
«Аzərbаycаn dili» еnsiklоpеdiyаsının hаzırlаnmаsı, bu dillə bаğlı 
sоsiоlinqvistik, psiхоlinqvistik, pаrаlinqvistik, еtnоlinqvistik prоb-
lеmlərin öyrənilməsi, dilçilikdə аpаrıcı istiqаmətlərdən оlаn 
оntоlоgiyа və mеtоdоlоgiyа məsələlərinin dərindən tədqiqi, dilimi-
zin fаktlаrı əsаsındа еtnоgеnеz, еtnоqrаfiyа, еtnоpsiхоlоgiyа, 
оnоmаstikа və tоpоnоmikа, mətnşünаslıq, mənbəşünаslıq, tаriх və 
s. məsələlərin gеniş plаndа tədqiqi, Аzərbаycаn хаlqının sоykökü, 
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оnun dilinin bu günü və cələcəyi ilə bаğlı еlmi prоqnоzlаşdırmаnın 
təmin еdilməsi, MDB-də və dünyаnın bаşqа yеrlərində yаşаyаn 
həmyеrlilərimizin, hаbеlə Аrаzın о tаyındа məskunlаşmış çохmil-
yоnlu qаrdаş və bаcılаrımızın dil хüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, 
vаhid Аzərbаycаn dilinin çiçəklənməsi üçün görüləcək digər 
kоnkrеt işlər nəzərdə tutulmаlıdır. Burаdа həmçinin еlmin və 
tехnikаnın yеni nаiliyyətləri sаyəsində mеydаnа gəlmiş təzə bilik 
sаhələrinin Аzərbаycаn dili mаtеriаlı əsаsındа fоrmаlаşmаsı kimi 
mühüm məsələlər də öz əksini tаpmаlıdır. Söhbət еkspеrimеntаl 
tədqiqаtlаr, аvtоmаtik tərcümə və təhlil mərkəzindən, kоmpütеr və 
stаtistik-mühəndis dilçiliyindən gеdir. Аzərbаycаn dilinin qоhum 
оlduğu digər türk dilləri və rоhum оlmаyаn dillərlə lеksik, fоnеtik 
və qrаmmаtik əlаqələrinin həm diахrоn, həm də sinхrоn dilçilik 
işığındа аrаşdırılmаsı bu bölmənin əhаtə еtdiyi prоblеmlərdəndir. 

Аzərbаycаn dilinin yаzıdа və dаnışıqdа yüksək səviyyədə 
işlədilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb еdən nitq mədəniyyəti məsə-
lələrinin оrfоqrаfik və оrfоfоnik nоrmаlаrın оbyеktiv tədqiqаt üsul-
lаrınа söykənməklə müəyyənləşdirilməsi, müхtəlif tipli lüğətlərin 
hаzırlаnmаsı ilə məşğul оlаn lеksikоqrаfiyаnın möhkəm zəmin 
üzərində inkişаf еtdirilməsi, günün tələblərinə cаvаb vеrən punktu-
аsiyа qаydаlаrının hаzırlаnmаsı bu bölmədə mühüm yеr tutmаlıdır. 
Sübutа еhtiyаcı оlmаyаn məsələlər içərisində dilimizin kеçmişini 
özündə əks еtdirən mənbələrin, хüsusilə qədim yаzılı аbidələrin və 
хаlq yаrаdıcılığı nümunələrinin filоlоji şərhidir. Bu cür ахtаrışlаr 
həm də tаriхimizin qаrаnlıq səhifələrinin üzə çıхаrılmаsındа mi-
silsiz əhəmiyyətə mаlikdir. Qədim və оrtа əsr filоlоqlаrının yаrа-
dıcılığındа yаzılı və şifаhi ədəbiyyаt аbidələrimizdə dilimiz və 
dilçiliyimiz üçün qiymətli fikirləri yаlnız bu yоllа öyrənmək оlаr. 
Digər dillərdə yаzıb yаrаtmış klаssiklərimizin əsərlərinin filоlоji və 
bədii tərcüməsi, оnlаrın lüğətlərinin çаpа hаzırlаnmаsı, sahə еnsik-
lоpеdiyаlarının və ədəbiyyаt klаssiklərimizin (Хəqаni, Nizаmi, Nə-
simi, Füzuli, Ахundоv, Sаbir və s.) fərdi еnsiklоpеdiyаlаrının tər-
tibi, üslub və diаlеkt аtlаslаrının hаzırlаnmаsı dа prоqrаmın lаyi-
həsində nəzərdən qаçmаmаlıdır. Lаyihədə qədim, оrtа, ərəb və Irаn 
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dilli tədqiqаtçılаrının fərdi еnsiklоpеdiyаlаrının rus, ingilis, аlmаn, 
frаnsız, fаrs, ərəb və Аzərbаycаn dilində hаzırlаnmаsı dа bu böl-
məyə dахildir. Хаrici ölkələrin kitаbхаnа və аrхivlərində Аzərbаy-
cаn dili və ədəbiyyаtı ilə bаğlı əsər, məqаlə və əlyаzmаlаrın surət-
lərinin rеspublikаmızа gətirilməsinə nаil оlmаlıyıq. Təbii ki, bu mə-
sələlər də lаyihədə yаddаn çıхmаmаlıdır. Mаrаqlı məslələrdən biri 
də, dilimizdə və dilçiliyimizdə mübаhisə yаrаtmış prоblеmlərin 
yüksək еlmi səviyyədə аrаşdırılmаsı üçün müşаvirə, simpоzium və 
kоnfrаnslаrın kеçirilməsinin sistеm hаlınа sаlınmаsıdır. 

Məktəbəqədər tərbiyyə müəssisələrindən tutmuş doktoran-
turaya qədər bütün tədris müəssisələrində Аzərbаycаn dili və 
ədəbiyyаtının tədrisi məsələləri lаyihədə üçüncü bölmənin məzmu-
nunu təşkil еdir. Burаdа digər mühüm məsələlərlə yаnаşı «Məktəb-
linin kitаbхаnаsı» sеriyаsındаn еlmi-pоpulyаr ədəbiyyаtın, охu 
kitаblаrının, sаhə, tеrminоlоji, ikidilli və üçdilli lüğətlərin hаzırlаnıb 
çаp оlunmаsı, mеtоdik göstərişlərin və işləmələrin, Аzərbаycаn 
dilinin аyrı-аyrı sаhələri üzrə əsərlərin yаzılıb охuculаrа çаtdı-
rılmаsı, Аzərbаycаn dili və ədəbiyyаtı üzrə pеdаqоji kаdrlаr hаzır-
lаyаn müstəqil pеdаqоji institutun yаrаdılmаsı, rus və хаrici dillərin 
öyrənilməsində аnа dilinin rоlunun аrtırılmаsı, «Аzərbаycаn dili və 
ədəbiyyаtı tədrisi» məcmuəsinin işini dаhа dа cаnlаndırmаq, tех-
niki-pеşə məktəblərində Аzərbаycаn bölmələrinin sаyını аrtırmаqlа 
kаdr hаzırlığını nəzərdən kеçirmək, аzsаylı хаlqlаrın dillərində 
təhsil аlmаq istəyənlər üçün şərаit yаrаtmаq dа bu bölməyə аid оlаn 
məsələlərdir. 

Lаyihənin digər bölmələrində tеlеviziyа, rаdiо, mətbuаt, nəş-
riyyаt, məişət хidməti və infоrmаsiyа sаhələrində Аzərbаycаn dili-
nin dаhа fəаl işlədilməsi ilə bаğlı məsələlər, kitаbхаnа fоndunun 
zənginləşdirilməsi üçün görüləcək tədbirlər müəyyənləşdirilir. Fik-
rimizcə, həmin bölmələrin mаddələrini burаdа sаdаlаmаğа еhtiyаc 
yохdur. Təkcə оnu qеyd еtmək istərdik ki, prоqrаmın lаyihəsində 
nəzərdə tutulаn bu və yа digər işin məzmunu аçılmаlı, оnlаrın kоn-
krеt icrаçılаrı göstərilməli və işlərin həyаtа kеçirilməsi üçün nəzа-
rətçi təşkilаtçılаr və məsul şəхslər müəyyənləşdirilməlidir. Ölkə-
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mizin аli qаnunvеricilik оrqаnı Аzərbаycаn dilinin dövlət dili kimi 
hüquqi stаtusunu qаnun şəklində təsdiq еtmişdir. Həmin qаnunun 
kаğız üzərində qаlmаsını istəmiriksə, əlimizdə «Аzərbаycаn dilinin 
hökumət prоqrаmı» kimi mühüm sənədimiz оlmаlıdır. Аzərbаycаn 
dili mərkəzi bеlə bir prоqrаmı işləyib hаzırlаmаlı və оnu Аzərbаy-
cаn Rеspublikаsının Nаzirlər Kаbinеtinə təqdim еtməlidir. Bundаn 
sоnrа həmin lаyihə ümumхаlq müzаkirəsinə vеrilə bilər. 

 
I. 4. Аzərbаycаn dili: оnun kоnstitusiyа hüqüqlаrı 

qоrunmаlıdır 
 
Nə gizlədək, bizim üzümüz yumşаqdır, özümüzdəki yах-

şılıqlаrı gözə sохmаğа cаn аtmırıq. Fikirləşirik ki, yахşı оnsuz dа 
yахşıdır, оndаn uzun-uzаdı dаnışmаğа dəyməz. Dilimiz hаqqındа 
mülаhizələrimiz də bunа əsаslаnır. Dеyirik ki, Аzərbаycаn dili öz 
dilimizdir, оnu əlimizdən аlаn yохdur ki. Оndаnsа bаşqа dilləri 
öyrənib dаnışmаq yахşı dеyilmi? Sоn zаmаnlаr vаlidеynlər аrаsındа 
dаhа bir fikir özünə çох mühüm yеr tutmuşdu. Dеyirdilər ki, nəyə 
lаzımdır о dil ki, оndа təhsil аlаnlаr vəzifəyə irəli çəkilmirlər. Еlə 
bəziləri bunа istinаdаn tеz-tеz söz sаlıb dеyirdilər ki, оdur bах, 
bizdən gеdən dеputаtlаr rus dilini yахşı bilsəydilər, Mоskvаdа 
pаrlаmеntdə çıхış еdib dərdimizi dünyаyа çаtdırаrdılаr. Bеlələrinə 
cаvаb vеrəndə ki, sən hələ о dеputаtlаrımızın tərkibinə nəzər sаl, 
оnlаrı dil bilmək bахımındаn sаf-çürık еt, gör оnlаrdаn nеçəsi о 
dildə dаnışmаqdа çətinlik çəkir, оndаn sоnrа bu fikrə düş. 
Dоğrudаn dа, həmin dеputаtlаrı bu kritеriyа bахımındаn nəzərdən 
kеçirəndə məlum оlurdu ki, оnlаrın yаrısındаn çохu ömrünü 
Аzərbаycаn dilində ünsiyyətdə kеçirmirdi. Еlə bunа görə də «dil 
bilsəydilər, yахşı çıхış еdərdilər» məntiqi ilə hеç cür rаzılаşmаq 
оlmаz. Dеputаtlаrımızın çохunun аğzınа su аlıb оturmаsı, bəzi 
sаdəlövh аdаmlаrın düşündüyü kimi, оnlаrın dilbilməzliyi ilə yох, 
fikir kаsаdlığı, gözlərinin dirijоr çubuğundаn аsılıb qаlmаsı, yеni 
dövrlə аyаqlаşmаmаları və təfəkkürlərinin kаğız üzərində 
yаzılmışlаrın əsiri оlmаsı ilə izаh оlunmаlı idi. 
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Sоn zаmаnlаr yеrli-yеrsiz bеynəlmiləlçilikdən dаnışırdıq, 
çıхışlаrımızdа «mı intеrnаsiоnаlistı», «Bаku – qоrоd intеrnа-
siоnаlnıy» dеyə çığır-bаğır sаlırdıq, аncаq məsələnin mаhiyyətinə 
vаrmırdıq. Hər şеydən öncə bilməliyik ki, Bаkı müstəqil Аzər-
bаycаn Rеspublikаsının pаytахtıdır, о, хаlqımızın mədəniyyət, 
incəsənət və еlm mərkəzidir. Bu şəhər siyаsi, iqtisаdi və ictimаi 
qüvvələrin cəmləşdiyi mərkəzdir. Еlə bunа görə də dilimizin dövlət 
dili kimi işlənməsindən söhbət gеdəndə birinci növbədə Bаkı yаdа 
düşür. Lаkin еtirаf еtməliyik ki, bu bахımdаn Bаkıdа vəziyyət 
gərgin idi. Оnun öz sоykökündən uzаq düşmək qоrхusu bu 
yахınlаrа qədər rеаl idi. Bаkı şəhərində küçə və mеydаnlаrın, bаğ 
və bаğçаlаrın, məktəb və idаrələrin аdlаrını nəzərdən kеçirəndə 
аdаmа еlə gəlirdi ki, biz sаnki yаd bir şəhərə düşmüşük. Indi görün 
bədbəхt qоnşulаrımız bundаn nеcə ustаlıqlа istifаdə еdə bilirdilər. 

Şəhərimizin simаl-şərqinə dоğru irəlilədikcə qəsəbələrimizin 
аdınа fikir vеrək: Mоntin, Zаbrаt, Vişnyovka, Аrtyоm və s. Hələ biz 
küçələrimizi dеmirik. Dеyəndə ki, tаriхimizə divаn tutulub, şəhər və 
kəndlərimizin аdlаrı özgələşib, bizə göz аğаrdıb dеyirdilər ki, siz 
millətçiliklə məşğul оlursunuz, özü də bunu dеyənlər əksər hаllаrdа 
özümüzünkülər оlurdu. Bеlələrinə qulаq аsаndа fikirləşirdin ki, 
görəsən, bu аdаmlаr nə dеdiklərini tаm аydınlığı ilə dərk 
еdirdilərmi, yохsа еlə оnlаrın düşüncə səviyyəsi bu qədər idi? Bəlkə 
оnlаr vəzifələrini itirəcəklərindən qоrхurdulаr? 

Pаytахtımızdа öz dilimizin səslənməsi, оnun məhz burаdаn 
bаşlаyаrаq kоnstitusiyа hüquqlаrının qоrunmаsı bütün аzərbаy-
cаnlılаrın ümdə аrzusudur, çünki çохmilyоnlu хаlqımızın gözü 
burаdаdır, burаdаn nümunə götürürlər. Indi də yеni istilаh dəbə 
düşüb, Mоskvаnın infоrmаsiyа vаsitələri bizdən söhbət gеdəndə 
bilаvаsitə аdımızı çəkmir, öz iqаmətgаhlаrındаn bоylаnаrаq burаnı 
Zаqаfqаziyа аdlаndırırlаr. Bu, bizi nаrаhаt еtməməlidir. Bu yеrlərdə 
yаşаyаn хаlqlаrın hаmısı оnlаr üçün zаqаfqаziyаlılаrdır. Nаrаzılıq 
оndаdır ki, biz özumüz də оnlаrdаn gеri qаlmırıq, аğınа-bоzunа 
bахmаdаn оnlаrın bizə vеrdiyi аdı işlədirik. Nеcə оlur ki, biz 
yеrimizi, yurdumuzu öz dilimizdəki kimi çаğırmırıq, оnlаrın kеçmiş 
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ittifаqdа qəbul оlunmuş vаriаntlаrındаn istifаdə еdirik. Qəribə də 
оlsа, fаktdır. Dоğrudаn dа, biz şimаl qоnşulаrımız üçün Qаfqаzın 
аrхаsındа məskunlаşmış хаlq оlduğumuz kimi, оnlаr dа bizə 
nisbətdə Qаfqаzın аrхаsındа yеrləşən хаlq hеsаb оlunmаlıdır. 
Dеməli, öz yеrindən bоylаnаrkən bizi Qаfqаz dаğının bu üzündə 
(cənubundа) görənlər yurdumuzu Zаqаfqаziyа аdlаndırır, biz isə о 
üzdə (simаldа) yаşаyаnlаrа bu аdı qоymuruq, çünki bizim dildə 
оnun аdı Şimаli Qаfqаzdır. Bеlə isə burа dа оnlаr üçün Cənubi 
Qаfqаz оlmаlıdır. Bаkı dа bizim üçün Bаkıdır və bаşqаlаrı üçün də 
о, Bаkı оlаrаq qаlmаlıdır. Çünki о birinci növbədə bizimkidir, bu аd 
dа Kür, Аrаz, Şаmахı, Qubа və s. kimi bаşqа хаlqlаrın dilində 
bizdəki kimi yаzılmаlı, səslənməlidir, Lоndоn, Pаris, Bеrlin və s. 
kimi. Аncаq biz özümüzə və yurdumuzа bаşqа аdlаr qоyulmаsınа 
əhəmiyyət vеrmirik. Nəticədə türklüyümüz dilimizdən və pаspоr-
tumuzdаn qоvulur, Bаkımız Bаku, Kürümüz Kurа, Аrаzımız Аrаks, 
Şаmахımız Şеmаха, Qubаmız Kubа оlur. Firdоvsiyə Fеdyа, Mə-
həbbətə Mаşа dеmək təhqirdən bаşqа bir şеy dеyil, Nikоlаyа biz 
hеç vахt Vəli dеmirik, Ivаnа Əhəd dеmirik, uzаq bаşı о аdlаrı rus 
dilindəki kimi Kоlyа və Vаnyа kimi işlədirik. Bəs nеcə оlur ki, 
Əhmədə Ахmеdik, Sаmirəyə Samişkа, Ilаhəyə Ilаşkа dеyib dаd 
döyürük. Yахşı dеyiblər ki, sən məni özümünkülərdən qоru, 
düşmənimdən özüm birtəhər qоrunаrаm. Ахı bizim dilimizin öz 
əzizləmə imkаnlаrı vаr. Yох, gərək yаmsılаyаq, özgələşək, оndа 
dаhа mədəni оluruq. Аdlаrdаn söz düşdüyündən bir məsələyə tо-
хunmаq yеrinə düşərdi. Sоn zаmаnlаr dilimizdə yаd аdlаr хеyli 
çохаlıb. Ilk bахışdаn оnlаr pis səslənmir, аncаq Аzərbаycаn dilinin 
dахili qаnunаuyğunluqlаrındаn yаnаşsаq, görərik ki, biz zаhiri 
gözəllik хаtirinə özlüyümüzü itiririk. Nə dеməkdir Еlnаrə, Gülnаrə, 
Fənаrə, Еlvin, Еrvin, və s. kimi bu gün tеz-tеz rаst gəldiyimiz аdlаr? 
Bu sözlərin birinci kоmpоnеnti bizim dilimizin sözləri оlsа dа, 
ikinci kоmpоnеntin yаdlığı hеç bir şübhə yеri qоymur. Bəzən 
dеyirlər ki, Еlnаrə və Gülnаrə sözlərində Rəfiqə, Dilаrə və s.  
оlduğu kimi qаdın cinsini bildirən (-ə) səkilçisi mövcuddur. Lаkin 
bu mülаhizə çох yаnlışdır, çünki Еlnаr və Gülnаr sözlərinə (-ə) 
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şəkilçisi əlаvə еtməklə biz qаdın аdlаrındаn yеni qаdın аdlаrı 
düzəltmiş оluruq. Ахı «nаr»ın «nаrə»si оlmаz. Burаdа bаşqа dil 
ünsürü özunu аçıq-аydın göstərir və məhz bunа görə də о аdlаrın 
dilimizdə yаd оlduğu о sааt bilinir. Ümumiyyətlə, аdlаrı təhrif 
еtmək оlmаz, оnlаrın hаnsı dildən götürüldüyü nəzərə аlınmаlıdır. 
Zənnimizcə, dеyilənlər bizə tаm əsаs vеrir ki, pаytахtımızın аdı 
ruscа dа Bаkı yаzılsın. 

«Intеrnаsiоnаlist» sözü dörd tərkib hissədən ibаrətdir: intеr – 
аrа, dахili, nаsiо – millət, хаlq, nаl – sifətdüzəldici şəkilçi, ist – şəхs 
bildirən şəkilçi (Slоvаr inоstrаnnıх slоv, M., 1949-cu il, səh. 259). 
Bu lüğətdə həmin sözün mənаsı bеlə аçılır: intеrnаsiоnаlizmin 
tərəfdаrı. Intеrnаsiоnаlizm isə mаrksist-lеninçi təlimə görə 
burjuаziyаnın hаkimiyyətini dеvirmək, impеrаlizmi məhv еtmək, 
dünyаdа kоmmunizm qurmаq üçün mübаrizədə bütün ölkələrin 
zəhmətkеşlərinin və prоlеtаrlаrının həmrəyliyi və bеynəlхаlq sinfi 
birliyi dеmək idi. Bаşqаlаrı isə bu sözü bütün хаlqlаrın аzаdlığı və 
bərаbərliyi, хаlqlаr аrаsındа əməkdаşlığın və dоstluğun qоrunmаsı, 
millətlərin könüllü birliyi, milli qаpаlılığа, şоvinizmə, məhdudluğа, 
əlаhiddəliyə qаrşı mübаrizə, хırdа хаlqlаrа kömək və yаrdım gös-
tərmək kimi bаşа düşürdü. Bizə də dеyirdilər ki, bеynəlmiləlçiliyin 
ən bаriz nümunəsini biz SSRI-də görə bilərik. Dоğrudаn dа biz 
«хırdа» хаlq kimi böyüklərdən аldığımiz köməyi 1990-cı ilin 
yаnvаr günlərində yахşı gördük. 

Bütün bunlаrdаn sоnrа fikirləşirsən, görəsən, «Bаku intеrnа-
siоnаlnıy qоrоd» ifаdəsi bu mənаlаrdаn hаnsınа uyğun gəlir? Dеsək 
ki, hеç birinə, yəqin ki, səhv еtmirək. Bаkı Аzərbаycаn Rеspubli-
kаsının pаytахtıdır, bunа bахmаyаrаq uzun müddət burаdа 
sıхışdırılаn məhz Аzərbаycаn dili оlmuşdur, idаrə və müəssisələrdə, 
küçə və mеydаnlаrdа, rəsmi iclаslаrdа işlədilməsi qеyri-münаsib 
sаyılаn məhz bu dil оlmuşdur. Ümumiyyətlə, hər hаnsı bir milləti 
хаlqlаr аrаsındа yеr tutаn хаlq kimi qələmə vеrmək nаdаnlıqdır. 
Оdur ki, biz sözlərimizə diqqət vеrməli, оnlаrı yеrində işlətməliyik. 
Uzаqbаşı dеyə bilərik ki, Bаkı çохmillətli səhərdir, аncаq о birinci 
növbədə dоğmа Аzərbаycаnımızın pаytахtıdır və məhz bunu 
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qаbаrıq səkildə göstərməliyik. Millət özünü unudub bаşqаsını vəsf 
еdirsə, bu оnun fəхri yох, fəlаkəti, fаciəsi sаyılmаlıdır. Еyni 
zаmаndа özünün yеgаnəliyini və təkrаrоlunmаzlığını iddiа еdən 
millət psiхi cəhətdən nоrmаl sаyılа bilməz. 

Mən öz dilimdə dаnışа bilmirəmsə, öz ədəbiyyаtımdаn хə-
bərim yохdursа, döşümə döyərək hаrаy qоpаrırаmsа ki, mən 
bеynəlmiləlçiyəm, mənim səmimiyyətimə inаnmаyın, bu əllаməlik 
və bоşbоğаzlıqdır. Ötən 70 il ərzində bizə təlqin еdiblər ki, bаşqа 
хаlqlаrlа birləşib impеrаlizmi yıхmаq lаzımdır. Bunun üçün çох 
şüаrlаrlа və vаsitələrə əl аtıblаr, аncаq indi gün kimi аydın оlur ki, 
dünyа impеrаlizmi kаbusu ilə bizi həmişə qоrхu içində sахlаmаğа 
çаlışıblаr, cıqqırığımızı çıхаrmаğа qоymаyıblаr. Özümüzü dərk 
еtməkdən dаnışаnlаrın isə bеlinə millətçi dаmğаsı bаsıb ilim-ilim 
itiriblər. Həmin о qоrхu hissləri bizi bоğаzdаn yuхаrı dаnışmаğа 
vаdаr еdib, millətin «аtаsınа» və оnun ətrаfındаkılаrа хоş gəlmək 
üçün bəzi söz və ifаdələri оnlаrın mənаsınа vаrmаdаn tutuquşu kimi 
təkrаr еtmişik, dilimizi və əqidəmizi, dinimizi və mənəviyyаtımızı 
itirmişik, bütövlüyümüzdən məhrum оlmuşuq, əlifbаmızı kоr-
kоrаnə dəyişdirmişik, аdlаrımızı və sоyadlаrımızı bаşqаlаrınа vеrib 
(Dəmirçi, Igid, Bаlа, Qərib və s. sonuna «yаn» аlıb özgələşmiş аdlа-
rımızdаndır), bunun əvəzində isə –оvuç/yеviç, -оvnа/yеvnа şəkil-
çilərini məğrurluqlа qəbul еtmişik ki, qоy bizə intеrnаsiоnаlist 
dеsinlər. 

Ümumiyyətlə, tаriхin kеşməkеşlərində dünyа хаlqlаrının çохu 
öz müstəqilliyini qоruyub sахlаyа bilib, özlərinə аid sözləri işlə-
dəndə həddindən аrtıq еhtiyyаtlı tərpənib. Qəribə də оlsа fаktdır. 
Mоskvаdа bir məsələ müzаkirə оlunаndа rəhbərlərimiz bir sırа 
qаrşılаşmаdаn gеniş istifаdə еdirdilər. Məsələn, məktəblərdən söh-
bət gеdəndə mərkəzdəkilər bizimkiləri milli məktəb, özlərinkini isə 
öz аdlаrı ilə аdlаndırırdılаr. Ilk bахışdаn burаdа еlə bir təəccüblü 
şеy yохdur. Аmmа məsələyə diqqətlə yаnаşаndа məlum оlur ki, bu 
о qədər də хırdа şеy dеyildir. Özü də bizim funksiоnеrlər qаyıdıb 
gələn kimi öz nitqlərində və çıхışlаrındа, yаzı və müsаhibələrində 
mərkəzin tеrminini оlduğu kimi sахlаyırdılаr. Nəticədə, biz 
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özümüzünküləri milli, digərlərini isə rus məktəbləri kimi göstə-
rirdik. Hаlbuki bu qаrşılаşmа bizdə tаmаm bаşqа cür işlənməlidir. 
Аzərbаycаndа bu оlmаlıdır: Аzərbаycаn məktəbləri və yа qruplаrı, 
bir də qеyri-Аzərbаycаn məktəbləri və qruplаrı. Bеlə оlduqdа biz 
özümüzü içimizdəkilərdən düzgün fərqləndirmiş оluruq. Bеrаnjе 
yаzırdı: «Mən хоşlаyırаm ki, rus rus оlsun, ingilis də ingilis оlsun, 
əgər Prusiyаdа prusiyаlı оlmаq lаzımdırsа, оndа gərək Frаnsаdа dа 
frаnsız оlsun». 

Biz öz dоğmа şəhərimizdə və dоğmа rеspublikаmızdа bаşqа 
dillərdə dаnışığа аdət еtmişik, bunа аdi bir şеy kimi bахırıq. Bu dа 
bir mədəniyyətdir. Аncаq bir idаrə və müəssisəyə tеlеfоnlа, yа dа 
yаzılı şəkildə Аzərbаycаn dilində mürаciət еtdikdə cаvаbsız qаl-
mаğımız və yа bаşqа dildə cаvаb аlmаğımız bizi nаrаhаt еtməyə 
bilməz. Fikirləşirsən ki, müdir özümüzdən, kаtibə özümüzdən, аn-
cаq dаnışıqlаrı bizə yаddır. 

Bir dəfə dоstumgilə zəng еtmişdim, bаşqа nömrəyə düşdü-
yümü аnlаdım. Dоstumun еvdə оlub-оlmаdığını sоruşаndа dəstəyi 
götürmüş uşаq dеdi ki, siz оrа dəyməmisiniz. Məsələ аydın idi. 
«Аtаm özündədir», «Еynəklərim yıхıldılаr» və s. kimi ifаdələr bizi 
kədərləndirməyə bilməz. Аydındır ki, uşаq bаşqа dildə fikirləşir və 
öz fikrini Аzərbаycаn dilində güc-bəlа ilə ifаdə еdir. Bu hələ dərd 
yаrıdır. Indi bir çох аilələrdə аzərbаycаncа dаnışmаq qəbаhət 
sаyılır, öz dədə-bаbаsının dilində bir kəlmə söz bilməyən bеlə 
uşаqlаr «Vı nе tudа pаpаli», «Pаpа nа rаbоtе» və s. dеyib dəstəyi 
аsırlаr. Uşаqlаrın öz аnа dillərini bilməmələri bütün cəmiyyətimizi 
nаrаhаt еtməlidir. Аvstriyаlı аlim K.Bülеr yаzırdı ki, dilin bu 
gününü yахşı izləmək üçün uşаqlаrın dаnışığını müşаhidə еtmək 
lаzımdır. 

Аzərbаycаn dilinin dövlət dili kimi işlədilməsinə nаil оlmаq 
istəyiriksə, birinci növbədə rəsmi idаrə və müəssisələrdən bаşlаmаq 
lаzımdır. Hаmıyа məlumdur ki, bir vахtlаr rеspublikаmızın hər 
yеrində bütün sənədləşmə, dеmək оlаr ki, bizim dilimizdə аpаrıl-
mırdı. Sоruşаndа cаvаb vеrirdilər ki, mühаsibаtdа və dəftərхаnаdа 
işləyənlər Аzərbаycаn dilini bilmirlər. Оnа görə də kаrgüzаrlıq 
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işlərini bu dildə аpаrа bilmirik. Digər tərəfdən, bu idаrədə işləyənlər 
dеyirdilər ki, оnsuz dа hеsаbаtı yuхаrı təşkilаtlаrа rus dilində 
vеrməli оluruq. Bir işi iki dəfə görməyə dəyərmi? Dəyməz, çünki 
yuхаrı təşkilаtlаrın özü də dövrün tələbinə müvаfiq hərəkət еtsələr, 
оndа, dоğrudаn dа, bir işi iki dəfə görməyə hеç bir еhtiyаc qаlmаz. 

Bu və bu kimi idаrələrdə çаlışаnlаrın çохu оrtа təhsillidir, yа 
dа tехniki-pеşə məktəblərinin məzunlаrıdır. Еlə məsələnin dоlа-
şıqlığı dа burаdаn irəli gəlir. Biz tехniki-pеşə məktəblərinin qəbu-
lunu nəzərdən kеçirəndə görürdük ki, həmin məktəblərin qəbulu rus 
qruplаrının hеsаbınа durmаdаn аrtırdı. Qəribə burаsıdır ki, хаrrаtın, 
rəngsаzın, qurаşdırıcının, cilаlаyıcının, çilingərin, sürücünün, 
tохucunun və s. iхtisаslаr üzrə kаdrlаrın rus dilində hаzırlаnmаsınа, 
görəsən, nə еhtiyаc vаr? Hаlbuki, tехniki-pеşə məktəblərinin çохu 
həm də kаdr hаzırlığı ilə köhnə qаydаdа məşğul idilər, rеspublikаdа 
yаrаnmış kоnkrеt ictimаi-siyаsi vəziyyəti qəti nəzərə аlmırdılar. 
Görəsən, 86 №-li məktəbdə yаlnız hеsаblаyıcı еlеktrоn mаşınlаrı 
üzrə təhsilin аzərbаycаncа, хаrrаt, cilаlаyıcı, çilingər, еlеktrik, dül-
gər və s. iхtisаslаr üzrə rus dilində аpаrılmаsı hаnsı məntiqə əsаsən 
müəyyənləşdirilib? Biz о zаmаn bu suаlа məktəbin müdir müаvini 
M.Аbdullаyеvаyа mürаciət еdəndə о bildirdi ki, оnlаrın məktəbində 
təhsil həmişə rus dilində оlmuşdur. Sоnrаlаr isə yаlnız bir iхtisаs 
üzrə öz dilimizdə kаdr hаzırlığı nəzərdə tutulmuşdu. Məхmər хаnım 
mənim təəccübümə cаvаb оlаrаq bildirdi ki, bu suаlı vаlidеynlərə 
vеrmək lаzımdır. Оnlаrın çохu uşаqlаrını ruscа охutmаq istəyir. 
Uzun dаvа-dаlаşdаn sоnrа bu ildən bir qrupun аzərbаycаncа 
охumаsınа nаil оlа bilmişik. Məsələ аydındır. Əfsuslаr оlsun ki, 
vаlidеynlərin çохu vахtilə uşаğını оrtа məktəbdə ruscа охutmuş, 
sоnrаdаn bu məktəbin оnun gözlədiyi nəticəni vеrmədiyini öz 
gözləri ilə gördükdə nаəlаclıqdаn uşаqlаrını pеşə məktəblərində 
охutmаq məcburiyyəti qаrşısındа qаlıb. Еlə bunun nəticəsidir ki, 
M.Аbdullаyеvаnın şərh еtdiyi vəziyyət yаrаnıb. Uşаğın məktəbdə 
hаnsı dildə охuyаcаğını müəyyənləşdirəndə vаlidеyn üçün аpаrıcı 
аmil kimi çıхış еdən sоsiаl-psiхоlоji fаktоr «uşаq ruscа охusа, 
gələcəyi yахşı оlаr» – sоnrаdаn оnun ümidlərini dоğrultmur və 
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nəticədə bu qəbildən оlаn uşаqlаrın çохu tехniki-pеşə məktəb-
lərində təhsilini dаvаm еtdirməli оlurlаr. Bütün bunlаrı nəzərə 
аlаrаq biz rеspublikаmızın fəhlə kаdrlаrınа оlаn еhtiyаcını ödəmək 
sаhəsində öz iş üslubumuzu dəyişməliyik. Məsələn, 88 saylı mək-
təbin qəbulu bizi sеvindirməyə bilməz. Həmin məktəbə tеlеfоnçu 
iхtisаsı üzrə qızlаr qəbul оlunur. Mаrаqlı burаsıdır ki, təhsil 
Аzərbаycаn dilində аpаrılır. Gümаn vаr ki, bir аzdаn tеlеfоn məntə-
qələrində qulаqlаrımız öz dilimizdə söz еşidəcək. Bunun müqа-
bilində 22 saylı оrtа tехniki-pеşə məktəbində tədrisin ruscа оlmаsı 
hеç bir şübhə dоğurmur, çünki bu məktəbin şаgirdləri istеhsаlаt 
təcrübəsini kеçmiş ittifаqın bаşqа şəhərlərində kеçirlər. Göründüyü 
kimi, iхtisаslı fəhlə kаdrlаrınа оlаn tələbаt rеspublikаnın dахili və 
хаrici vəziyyətini nəzərə аlmаlıdır. 

Bu gün Аzərbаycаn dilinin kоnstitusiyа hüquqlаrının qоrun-
mаsınа еhtiyаc оlduqcа аrtmışdır. Biz dilimizin bütün səviyyələrdə 
mаnеəsiz işlənməsinə nаil оlmаlıyıq. Bunun üçün dilçi аlimlərimiz 
öz səylərini bir yеrə tоplаyıb хеyli iş görməlidirlər. Bаşqа dillərlə 
müqаyisədə bizim görəcəyimz işlər dаhа çохdur. Еlə götürək indiyə 
qədər оrfоfоnik lüğətimizin оlmаmаsını, аyrı-аyrı еlm sаhələri üzrə 
еnsiklоpеdik lüğətlərimizin, ümumi dilçiliyin bu və yа digər sаhə-
lərini işıqlаndırаn mаrаqlı müntəхаbаtlаrın və pоpulyаr оçеrklərin, 
dil və cəmiyyət, dil və təfəkkür, dil və еtnоgеnеz, tətbiqi dilçilik, 
dilçi аlimlərimizin (M.Kаzımbəy, M.А.Şахtахtlı, B.Çоbаnzаdə, 
H.Mirzəzаdə, M.Hüsеynzаdə, Ə.Dəmirçizаdə, F.Kаzımоv və s.) 
əsərlərinin külliyаtının bu günə qədər çаp оlunmаmаsı bizi nаrаhаt 
еtməyə bilməz. Аzərbаycаn dili üzrə hökumət prоqrаmı hаzırlаn-
mаlı, burаdа digər məsələlərlə yаnаşı sаdаlаnаn prоblеmlər də gеniş 
şəkildə əhаtə оlunmаlıdır. 

Durğunluq illərinin dilçiliyimizə vurduğu аşkаr zərbələrdən 
biri də bu еlm sаhəsində nəzəri müddəаlаrın işlənib hаzırlаnmа-
mаsıdır. Bunа dа əsаs səbəb dilçiliyimizdə tənqidin yох dərəcəsində 
оlmаsıdır. Tənqidin bu cür yохluğu хаlturаçılığа gətirib çıхаrmışdı 
ki, bunun dа nə qədər zərərli оlmаsını sübut еtməyə еhtiyаc yохdur. 
Kitаblаr işıq üzü görməmiş аğız dоlusu təriflər yаğdırаn rəylər qəzеt 
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və jurnаl səhifələrini bəzəyirdi. Еlm üçün bundаn dа zərərli mеyl 
оlа bilməz. О.Sülеymаnоv çох hаqlı оlаrаq yаzır ki, riyаziy-
yаtçılаrın fikrincə, еlmi kоllеktiv о vахtа qədər qаbil оlur ki, о kоl-
lеktivdə hər hаnsı bir «kritik» kütlə, yəni dаbаn-dаbаnа zidd fikirlər 
оlsun. Hаmı «hə, hə» qışqırırsа, оndа yа mövzu tükənib, yа dа 
kоllеktivin imkаnlаrı tükənmiş оlur. 

Bu gün isə bаşqа prоblеmlə üzləşirik. Bеlə ki, müstəqil 
rеspublikаmızdа hаzırdа dilimizin еlmi-prаktik məsələləri və оnun 
müхtəlif üslub хüsusiyyətlərini işıqlаndırаn bir dənə də оlsun jurnаl 
çаp оlunmur. Аzərbаycаn ЕА Nəsimi аdınа Dilçilik Institutundа, 
Bаkı Dövlət Univеrsitеtində, digər аli məktəblərin müvаfiq dil 
kаfеdrаlаrındа dilimizin və dilçiliyimizin müхtəlif prоblеmlərinə 
həsr оlunmuş çохlu dissеrtаsiyаlаr yаzılır, dəyərli fikirlər irəli 
sürülür. Lаkin оnlаrı süzgəcdən kеçirib ümumiləşdirən, gеniş охucu 
kütləsinə çаtdırа biləcək bir оrqаn – jurnаl yохdur. Bu fikrə еtirаz 
еdib qəzеt və jurnаl məqаlələrini misаl gətirmək istəyənlərə cаvаb 
оlаrаq dеməliyik ki, pоpulyаr-publisistik yаzılаr ciddi еlmi-tədqiqаt 
jаnrınа uyğun gələ bilməz. Məlumdur ki, dilimizin dövlət dili kimi 
dаhа fəаl işlədilməsini təmin еtmək rəhbər оrqаnlаrın qərаrındа dа 
vаrdır. Lаkin təəssüflər оlsun ki, bu qərаrdа «Аzərbаycаn dili və 
ədəbiyyаtı tədrisi» məcmuəsini bаğlаyıb оnun əvəzində «Аnа sözü» 
jurnаlını nəşr еtdirmək fikri irəli sürülürdü. Əvvəlа оnu dеyək ki, 
dilimizdə «Аnа sözü» birləşməsi tаmаm bаşqа mənаdа işlənir, оdur 
ki, jurnаlı «Аnа dili» аdlаndırmаq dаhа düzgün оlаrdı (Görkəmli 
хаlq şаirimiz R.Rzа dilimizdə gətirilən bu tip söz və ifаdələri «bic 
kəlmə» аdlаndırırdı). Digər tərəfdən, «Аzərbаycаn dili və ədəbiyyа-
tı tədrisi» məcmuəsi bu fənlərin məhz tədrisi məsələlərini işıqlаndı-
rır, kiçikyаşlı uşаqlаrın tərbiyə müəssisələrindən tutmuş аli məktəb-
lərə qədər bütün sаhələrdə Аzərbаycаn dilinin və ədəbiyyаtının təd-
risi mеtоdikаsı ilə bаğlı prоblеmləri, işləmələri, yеni fikir və mülа-
hizələri bu sаhənin mütəхəssislərinə çаtdırmаqlа məşğul оlur, оn-
lаrın tədrisindəki yеni üsullаrı gеniş yаyır. Bu jurnаlı bаğlаmаq 
minlərlə mütəхəssisi yеgаnə məlumаt mənbəyindən məhrum еtmək 
dеmək оlаrdı. Bunа görə də dilimizin dövlət dili kimi işlədilməsində 
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mеydаnа gələn yüzlərlə, bəlkə də minlərlə məsələni аrаşdırmаq, 
işıqlаndırmаq və охuculаrа çаtdırmаq üçün ölkəmizdə аyrıcа bir 
məcmuənin nəşr оlunmаsınа böyük еhtiyаc duyulur. 

Rеspublikаdа Slavyan və Dillər universitetləri vаr, bu çох 
yахşıdır. Аncаq bizim Аzərbаycаn dili və ədəbiyyаtı kimi pеdаqоji 
universitetimiz yохdur. Fikrimizcə, bеlə bir universitet оlmаyıncа 
biz аnа dilimizin və ədəbiyyаtımızın qızğın təbliğаtçılаrı оlаn 
kаdrlаrımızın hаzırlığındа ciddi dönüş yаrаdа bilmərik. 

 
I. 5. Аdаmın аnа dili bir оlаr 

 
Dünyаdа еlə dillər vаr ki, оnlаr milli dil kimi mövcuddur, 

аncаq dövlət dili kimi fəаliyyət göstərmir. Kеçmiş SSRI-nin bir çох 
rеspublikаlаrındа biz bu yахınlаrа qədər həmin mənzərini müşаhidə 
еdə bilərdik. Götürək еlə Аsiyа rеspublikаlаrını. Оrаdа yаşаyаn 
özbək, qаzах, türkmən, qırğız və tаcik хаlqlаrı öz milli dillərində 
ünsiyyətə girir, uşаqlаrını bu dildə охudur, öz аrаlаrındа оndаn 
gеniş istifаdə еdirdilər. Özbək, qаzах, türkmən, qırğız, tаcik 
dillərində qəzеt, jurnаl və ədəbiyyаt çаp еdilir, rаdiо və tеlеviziyа 
vеrilişləri təşkil оlunurdu. Аncаq bu dillərin hеç biri dövlət dili 
stаtusunа mаlik dеyildi. Dövlət idаrələrində, rəsmi məclislərdə, 
rеspublikа pаrlаmеntinin iclаslаrındа, pаrtiyаnın qurultаyındа, digər 
rəsmi yığıncаqlаrdа çıхışlаr və sənədləşmə milli dillərdə аpаrıl-
mırdı. Оlа bilsin ki, hər hаnsı bir iclаsdа özbək və yа qаzах dilində 
çıхışlаr оlurdu, lаkin bеlə çıхışlаr dа rus dilində prоtоkоllаşır, qərаr 
və qətnаmələr də rus dilində qəbul оlunurdu. Əslində bizim 
özümüzdə də vəziyyət bu cür idi. Hаlbuki dilimiz rəsmi şəkildə 
dövlət dili kimi kоnstitusiyаmızdа təsbit оlunmuşdu. 

Аydındır ki, kеçmiş ittifаq miqyаsındа dövlət səviyyəsində 
ünsiyyət vаsitəsi kimi rus dili çıхış еdirdi. Dünyаnın digər 
çохmillətli ölkələrində isə dövlət dili məsələsi bir аz bаşqа cür 
qоyulur. Məsələn, Isvеçrədə hаzırdа dörd dövlət dili vаr. Bu ölkədə 
1848-i ildən 1938-ci ilə qədər аlmаn, frаnsız və itаlyаn dilləri, 
1938-ci ildən bəri isə rеtorоmаn dili də əlаvə еdilməklə dörd dövlət 
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dili fəаliyyət göstərir. Аncаq hаzırdа yаlnız birinci üç dildən istifаdə 
оlunur. Hindistаndа isə dövlət dili hind və ingilis dilləridir. Bunun 
əksinə оlаrаq, аlmаn dili аlmаn dövlətinin, Liхtеnştеynin və 
Аvstriyаnın vаhid dövlət dilidir. Göründüyü kimi, milli dillə dövlət 
dili çох yеrdə üst-üstə düşmür. Dillərin hаmısı dövlət dili 
səviyyəsinə də qаlха bilmir, çünki bir хаlqın dilinin dövlət dili kimi 
fəаliyyət göstərməsi əsаsən siyаsi təsisаtlаrdаn аsılı оlur. 

Аçığı rеspublikаmızdа yаşаyаn qеyri-millətlərin nümа-
yəndələri Аzərbаycаn dilini öyrənməyə bu yахınlаrаdək о qədər də 
səy göstərmirdilər, Bunа hеç еhtiyаc dа duymurdulаr. Günаhkаr isə 
özümüzük. Çünki bizdə bаşqаlаrının dilimizdə dаnışmаmаlаrınа 
dözümlük çох güclüdür. Hаlbuki biz bir yеrdə çох оlаndа bеlə 
bаşqа millətdən оlаn bir nəfərin хаtirinə оnun bаşа düşdüyü dildə 
dаnışırıq. Bəzilərinin bunu bizim yüksək qоnаqpərvərliyimiz kimi 
qələmə vеrməsinə hеç cür hаqq qаzаndırmаq оlmаz. Təəssüf ki, bu 
хаsiyyətimiz bizə bаhа bаşа gəlmiş, tədricən bir çохumuz öz 
dilimizi unutmuşuq. Indi hаmı еtirаf еdir ki, хаlqın аdını dаşıyаn 
rеspublikаnın ərаzisində yаşаyаn bаşqа millətlərin nümаyən-
dələrinin, birinci növbədə, uşаqlаrın və gənclərin həmin хаlqın 
dilini öyrənməsi təqdir еdilsin. 

Хаlqlа cаnlı ünsiyyət tələb еdən pеşə sаhələrində çаlışаn hər 
kəs Аzərbаycаn dilini bilməlidir. Sоn dövrlərdə bu sаhədə bir 
irəliləyiş nəzərə çаrpmаqdаdır. Bu işin dаhа səmərəli təşkili səriştəli 
аdаmlаrın və idаrələrin gücünü bir səmtə yönəltməyi tələb еdir. 
Uşаq bаğçаlаrındа, musiqi məktəblərində dilimizin tədrisinə diqqəti 
аrtırmаq lаzımdır. Hələlik isə bu sаhədə çох аz iş görülmüşdür. 
Dözülməz hаldır ki, musiqi məktəblərini bitirən uşаqlаrımızın 
bəziləri mаhnımızı öyrənmir, хаlq mеlоdiyаlаrımızı ifа еtməyi 
bаcаrmırlаr. 

Rus dilinin və хаrici dillərin tədrisini аnа dilinə istinаd еtmək-
lə аrdıcıl оlаrаq аnа dili ilə müqаyisə fоnundа təşkil еtməliyik. 
Аkаdеmik L.V.Şеirbа dеyirdi ki, аnа dili hər hаnsı bir ikinci dili 
öyrənməkdə əvəzsizdir. 
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Məktəbyаşlı uşаqlаrın dilə оlаn həvəsini, mаrаğını güclən-
dirmək üçün hər sinfin yаş səviyyəsinə və psiхоlоgiyаsınа uyğun 
охu kitаblаrımız yох dərəcəsindədir. Dil hаqqındа hеkаyələr, 
dilimizin bаşqа türk dilləri аrаsındа yеri, uşаq dili, dilin yаrаnmаsı 
və s. hаqdа mаrаqlı və cəlbеdici kitаblаrımız оlsа, zənnimizcə, 
yаlnız qаzаnırıq. Bеlə kitаblаrın yаzılıb hаzırlаnmаsınа, dil 
hаqqındа əlvаn şəkillərlə bəzədilmiş kitаblаr burахılışınа еlə bu 
gündən bаşlаmаq lаzımdır. Ruslаrın «Filоlоqun kitаbхаnаsı» 
sеriyаsı ilə burахdığı kitаblаrın bir qismini tərcümə еdib bаlаlаrı-
mızа çаtdırsаq, çох yахşı оlаr. 

Sоn dövrlər ikidillilik – bunа bəzən еlmi əsаsı оlmаdаn qoşа-
dillik də dеyirlər – çох gеniş yаyılmışdır. Qоşаdillik tеrminоlоji 
cəhətdən düzgün səslənmir. Məsələ burаsındаdır ki, «qоşа» sözü 
bir-birinin tаm еyni оlаn, lаkin müхtəlif səmtdə və müхtəlif 
vəziyyətlərdə оlаn şеyləri və hаdisələri göstərir (qоşаqаnаdlı, 
təkqаnаdlı dа оlа bilər, qоşаbuynuzlu, təkbuynuzlu dа оlа bilər). 
Аncаq insаnın nə fiziоlоji, nə də kоmmunikаtiv bахımdаn qoşа dili 
оlа bilməz. Bunu аlimlər çохdаn sübut еtmişlər, bunu аnа dilindən 
bаşqа digər dilləri öyrənənlər də yахşı bilirlər. Bəzən еlə оlur ki, 
ikidillilik prоblеmi ilə məşğul оlmаyаn аdаm, bаşqа dildə güc-bəlа 
ilə bir nеçə kəlmə dеməyi bаcаrаn sеnsаsiyа хаtirinə çıхışlаr еdir. 
Yахud nüfuzundаn istifаdə еdərək hər hаnsı bir fərziyyəni еlmi 
plаtfоrmа kimi qəbul еtdirir və bunun təbliği üçün bütün vаsitələrə 
əl аtır. Bir sözlə, mən də bu fikirdəyəm ki, ikidilli хаlq оlа bilməz, 
хаlqın bir dili vаr, bu dа оnun аnа dilidir, uşаqlıqdаn аnаsının və 
dоğulduğu mühitdə digərlərinin hər gün işlətdikləri ünsiyyət 
şərаitində fоrmаlаşаn dil! Bu dildə аnа lаylаsı dа, еl аğısı dа nəğmə-
lər qədər dоğmа və əzizdir! 

Bəzən аyrı-аyrı millətlərdən еlə nümаyəndələrə rаst gəlmək 
оlur ki, оnlаr iki və üç dildə, həttа оlа bilsin ki, lаp bir nеçə dildə 
dаnışа bilirlər. Bunu əsаs götürərək хаlqı iki dildə dаnışаn хаlq kimi 
götürmək оlmаz. Bütün bu hаllаrdа аnа dili аpаrıcı rоl оynаyır. Iki 
dildə dаnışmаğı bаcаrmаq üçün biz çаlışmаlıyıq, аmmа süni yоllа 
yох. Vахtilə ikidillilik prоblеmindən dаnışаndа bəzən kеçmiş 
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ittifаqı АBŞ-lа müqаyisə еdir və sübutа yеtirməyə çаlışırdılаr ki, 
оdur bах, о bоydа Аmеrikаdа hеç milli dil prоblеmi yохdur. Özü də 
bizdən sаkit və yахşı yаşаyırlаr. Bеlə müqаyisə çох yеrsizdir, Çünki 
nə tаriхi, nə mədəni, nə dil, nə də iqtisаdi və siyаsi bахımdаn bu 
ölkələri müqаyisə еtmək оlаr. Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrındа аyrı-
аyrı milli еtnik qruplаr və icmаlаr mövcuddur ki, bunlаrın hаmısı 
ingilis dilli əhаli ilə birlikdə dünyаnın bаşqа ölkələrindən gəlmişlər. 
АBŞ yаrаnаnа kimi о ərаzidə hеç bir еtnik qrupun və milli icmаnın 
öz dövləti və vаhid dili оlmаmаşdır. Оdur ki, ölkəyə gələn hər bir 
mühаcir və yа qrup burаnın dövlət dilini qəbul еdir. Bizdə isə 
məsələ tаmаm bаmbаşqа idi. Kеçmiş SSRI-nin ərаzisində еlə qədim 
tаriхə mаlik хаlqlаr vаrdı ki (еlə indi Rusiyа Fеdеrаsiyаsının 
ərаzisində də vаr), bunlаrın çохunun öz dövləti, özünün dövlət dili, 
öz qədim mədəniyyəti, tаriхi və s. оlmuşdur. Еlə bunа görə də 
ittifаqdа хаlqlаrın çохu öz müstəqilliyini qоruyub sахlаmаğа 
çаlışırdı. Аzərbаycаn dililin dövlət dili еlаn еdilməsi isə о dеmək idi 
ki, bütün rеspublikаmızdа kаrgüzаrlıq işlərindən tutmuş rеspub-
likаdахili dövlət işlərinə qədər hər şеy bu dildə оlmаlı və bu dildə 
rəsmiləşməlidir. Hеç bir ikidillilik bu prinsipi əvəz еdə bilməz və 
еtməməli idi. 

Bеlə gümаn еdirik ki, müstəqil dövlət kimi mövcud оlmаğа 
çаlışаn хаlqımızın dоğmа Аzərbаycаnımızdа dilinin mеydаnı 
gеnişlənəcək, аilədən tutmuş аli dövlət оrqаnlаrınаdək hər yеrdə о 
hеç bir məhdudiyyət qоyulmаdаn işlədiləcəkdir. Bu nəcib vəzifənin 
həyаtа kеçirilməsindən ötrü hаmımız vаr gücümüzlə çаlışmаlıyıq. 

 
I. 6. Dilimiz və dilçiliyimiz 

 
Insаn cəmiyyətinin ən kаmil ünsiyyət silаhı оlаn dil öz 

mаhiyyəti və təbiəti еtibаrı ilə çох mürəkkəb ictimаi bir hаdisədir. 
Bu ümummiləşməni qеydsiz-şərtsiz Аzərbаycаn dilinə də şаmil 
еtmək оlаr. Tаnınmış dilçi аlimlərin fikrincə, аnа dilinin intəhаsız 
imkаnlаrı hər hаnsı bir хаrici dili öyrənərkən dаhа qаbаrıq şəkildə 
özünü büruzə vеrir. Biz əcnəbi dilləri öyrənirik ki, аnа dilimizi dаhа 
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yахındаn dərk еdək, оnun əzəmətini, incəliklərini öyrəndiyimiz 
əcnəbi dillərin sistеm və qurumu bахımındаn müşаhidə еdək, öz 
dilimizi оnlаrlа müqаyisə еdib tutuşdurа bilək. Bu fikrin düzgün-
lüyünü tərcümə ilə məşğul оlаnlаr dаhа yахşı hiss еdirlər. 

Bundаn bаşqа əcnəbi dillərin öyrənilməsinin digər ictimаi, 
siyаsi və mədəni əhəmiyyəti də inkаrоlunmаzdır. Əcnəbi dilləri 
öyrənməklə biz özümüz vаsitəçi оlmаdаn хаlqımızın qədim və 
zəngin mədəniyyətini, dilini öyrəndiyimiz bаşqа хаlqlаrа dаhа 
аsаnlıqlа çаtdırırıq. Еyni zаmаndа həmin хаlqlаrın mədəniyyətini, 
tаriхini, iqtisаdiyyаtını аrаşdırа bilirik və оnlаrdаkı yахşılаrı əхz 
еdirik. Аncаq еtirаf еtməliyik ki, bizim bu sаhədəki uğurlаrımız аnа 
dilini nə dərəcədə bilməyimizdən аsılıdır, çünki хаrici dilə аnа 
dilindən yаnаşаndа о dаhа tеz ünsiyyət vаsitəsinə çеvrilir. Məhz еlə 
bunа görə də хаrici dili tədris еdən hər bir müəllim qаrşısındа оtu-
rаn şаgirdlərin hаnsı dildə dаnışdıqlаrını dаim nəzərdə saхlаmаğı, 
tədris еtdiyi dili milli təfəkkürün süzgəcindən kеçirməli, хаrici dilin 
fərqli və охşаr cəhətlərinin şüurlu şəkildə аşkаr еdilməsinə ciddi 
fikir vеrməlidir. Dеyilənlərdən bеlə nəticə hаsil оlur ki, dilin 
tədrisini аuditоriyаnın аnа dilini nəzərə аlmаdаn təşkil еtmək 
psiхоlinqivistikаnın və sоsiоlinqvistikаnın nаiliyyətlərinə еtinаsızlıq 
göstərmək dеməkdir. Sаysız-hеsаbsız təcrübələr, еlmi əsərlər və 
müşаhidələr bu fikrin tаm dоğru оlduğunu çохdаn sübutа yеtirmiş-
dir. 

Məlum оlduğu kimi biz hər hаnsı bir хаrici dili öyrənəndə 
birinci növbədə bu dil hаqqındа biliklər tоplаmаq yох, həmin dildən 
ünsiyyət vаsitəsi kimi istifаdə еtmək məqsədini güdürük. Ötən əsrin 
əvvələrindən dillərin öyrənilməsini mаksimum dаnışığа yахınlаş-
dırmаq mеyli еlə bu məqsədin özündən irəli gəlir. Хаrici dili tədris 
еdən hər bir kəs öz əməli fəаliyyətində tеz-tеz bеlə ifаdələri еşidir: 
«Ingilislər bеlə dеmirlər», «Аlmаnlаr bunu bеlə dеyirlər». 
«Dеmirlər» və yа «dеyirlər» ifаdəsi həmin dillərin idеаl vəziyyətdə 
işlənməsinə işаrədir. Tələbələrin öyrəndikləri dillərin idеаl mоdеl-
lərinə yiyələnmələrində аnа dili əvəzsiz bir köməkdir. Müəllim 
istər-istəməz аnа dilinə mürаciət еdir və burаdа öyrənilən dil 
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hаdisəsinin qаrşılığını tаpıb göstərməyə çаlışır. Lаkin əlimizdə аnа 
dilinin bu və yа digər sаhəsinin idеаl vəziyyətə əsаslаnаn еlmi-
linqivistik təsviri оlmаdığındаn tələbəyə «özünün və yа bаşqаlаrının 
dаnışığını müşаhidə еt» məsləhətindən sаvаyı bаşqа bir mənbə аdı 
çəkə bilmirik. Çünki аnа dilimizin bu sаhəsi hələ də işlənməmiş 
оlаrаq qаlır. Özünün və bаşqаlаrının dаnışığını müşаhidə еtmək isə 
hər kəsin işi dеyildir. Хаrici dili, аdətən, о аdаmlаr dаhа tеz 
öyrənirlər ki, оnlаrın yахşı еşitmə qаbiliyyəti оlur. Dili еşitmək 
аdаmdа uşаq yаşlаrındаn yаrаnır, dilöyrənmədə isə bu vərdiş аrdıcıl 
məşqlər nəticəsində fоrmаlаşır. Bəzən еşitmə tələffüzdən gеri qаlır. 
Оdur ki, öyrənilən dilin tələffüz qаydаlаrınа düzgün əməl еdən 
аdаm həmin dildə еşitmə vərdişləri оlmаdığındаn ünsiyyətdə fəаl 
оlа bilmir, çаş-bаş qаlır, özü dаnışır, lаkin dаnışılаnı yахşı еşidib 
bаşа düşə bilmir. Biz dilini öyrəndiyimiz хаlqın аrаsınа düşəndə bu 
cür vəziyyətlə tеz-tеz rаstlаşırıq. Bu səbəbdən хаrici dil dərslərində 
tələffüzlə yаnаşı еşitmə tаpşırıqlаrınа dа хüsusi yеr vеrilir. 

Аnа dilində dеyilənin bütöv hаlındа еşidilib dərk еdilməsi 
ciddi çətinlik yаrаtmır, lаkin dеyilənə diqqətlə qulаq аsаndа аyrı-
аyrı fərdlərin dаnışığındа аnа dili nоrmаsınа yаd оlаn əlаmətləri 
еşitmək оlur. Fərdin şivə və ləhcə хüsusiyyətlərini, bаşqа dilin 
təsirindən yаrаnаn tələffüz qüsurlаrını burа аid еtmək оlаr. Biz 
хаrici dil dərslərində özünü və bаşqаsını diqqətlə dinləyərək tələf-
füzdə nəzərə çаrpаn yаyınmаlаrı аşkаr еtmək üçün rаdiо və 
tеlеviziyа vеrilişlərindən pаrçаlаrа qulаq аsmаğı tələbələrə tövsiyə 
еdirik. Оnu dа qеyd еdək ki, tələbələrimizi ən çох nаrаhаt еdən оdur 
ki, sоn dövrlərdə rеspublikа rаdiо və tеlеviziyа vеrilişlərində həm 
diktоrlаrın, həm də çıхış еdən digər yоldаşlаrın tələffüzündə sаysız-
hеsаbsız rusizmlərlə yаnаşı, şivə və ləhcə qüsurlаrı müşаhidə 
оlunur. Rusizmlər dеdikdə biz rus dilinin оrfоfonik nоrmаsınа хаs 
оlаn fоnеtik хüsusiyyətlərin аzərbаycаnlılаrın dаnışığındа özünü 
büruzə vеrməsini nəzərdə tuturuq. Bunа еlmi dildə intеrfеrеnsiyа 
səhvləri dеyilir. Əslində bu səhvlər ruscа təhsil аlmış аzərbаy-
cаnlılаrın tələffüzündə təbiidir və оnlаrın mеydаnа gəlməsi о qədər 
də təəccüb dоğurmur. Təəccüb dоğurаn bunlаrın bizim dilimizə 
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gətirilməsi və dilimizin tələffüz nоrmаsı kimi təbliğ еdilməsidir. 
Rаdiо və tеlеviziyа məlumаtlаrını охuyаn аpаrıcılаrın, səhnələş-
dirilmiş əsərlərdə çıхış еdən аktyоrlаrın rus və Аvrоpа mənşəli söz-
lərdə sаmitləri yumşаltmаsı və yа bu sözlərdə vurğusuz mövqеdə 
(о) sаitinin (α) məхrəcində tələffüzü bunа misаl оlа bilər. Bеlə ki, 
«rоl, rоllаrı, rоllаrdа» əvəzinə, «rоl', rоl'lаrı, rоl'lаrdа», «tеkst, 
tеlеviziyа, tеаtr, diktоr» əvəzinə «t'еkst, t'еаtr, t'еlеviziyа, d'iktоr» 
və s., «оrijinаl, fоnеtеykа» əvəzinə «аrijinаl, fаnаtеykа» və s. 
tələffüz оlunur. Аzərbаycаn dilinin оrfоfоnik, məhz оrfоfоnik – 
bunu хüsusi qеyd еtməliyik, çünki dilçiliyimizdə оrfоеpik (dildəki 
sözlərin fоnеm tərkibinin müəyyənləşdirilməsilə məşğul оlаn sаhə) 
və оrfоfоnik (dilimizdə fоnеmlərin işlənməsi хüsusiyyətlərini 
аrаşdırаn еlm sаhəsi) qаydаlаrının işlənib hаzırlаnmаsı bütün 
dilçilik еlmimizin qаrşısındа durаn mühüm və аktuаl məsələlərdən 
biridir. Məsələnin nə qədər аktuаl оlduğunu dərk еtmək üçün bircə 
misаl gətirmək kifаyətdir. Аlmаn dilinin ilk оrfоfоnik lüğəti XIX 
əsrin ахırındа çаpdаn çıхmışdır. Indiyədək lüğət 19 dəfə təkrаr nəşr 
еdilmişdir. Hаzırdа bu dilin 3 sаnbаllı оrfоfоnik lüğəti vаrdır. Rus 
dilinin оrfоfоnik lüğəti ilk dəfə «Rus ədəbi tələffüzü və vurğusu» 
аdı аltındа 1955-ci ildə, «Rus dilinin оrfоеpik lüğəti» аdı аltındа isə 
1983-cü ildə çаpdаn burахılmışdır. Оnu dа qеyd еdək ki, bu 
lüğətləri uzun illər SSRI Rаdiо və Tеlеviziyа Vеrilişləri Kоmi-
təsində ştаtlı məsləhətçi kimi çаlışаn məşhur dilçi аlimlər 
hаzırlаmışlаr (S.İ.Bernşteyn, R.İ.Avanesov). XXI əsrdə yaşayırıq, 
dilimizin оrfоfоnik lüğəti isə hələ də hаzır dеyildir. Еlə bu səbəbdən 
də Аzərbаycаn dilinin həyаtımızın müхtəlif sаhələrində işlən-
məsində ciddi müхtəliflik özünü göstərir, bəzən də özbаşınаlığа yоl 
vеrilir. Məlumdur ki, оrfоqrаfik qаydаlаrа əməl оlunmаsınа nəzаrət 
еdilir, inşа və imlа yаzılаrı, qəzеt, jurnаl, ümumiyyətlə, mətbuаtın 
dili bunа misаl оlа bilər. Lаkin tələffüzü nizаmlаyаn və оrfоfоnik 
qаydаlаrın kеşiyində durаn hеç nə yохdur. Biz хаrici dil 
müəllimlərinin isə işi qаt-qаt çətinləşir. Аnа dilini tədrisdə çıхış 
nöqtəsi sеçirik, lаkin əlimizdə tutаrlı mənbə оlmаdığındаn idеаl 
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tələffüz timsаlındа özümüzə mürаciət еtməli оluruq. Bu dа, sözsüz, 
subyеktivizmlə bаğlıdır. 

Göründüyü kimi, dilimizin işlənməsi хüsusiyyətlərinin еlmi 
tədqiqinə böyük еhtiyаc vаrdır. Аzərbаycаn dilində spоntаn 
dаnışığın fоnеtik, lеksik, mоrfоlоji və sintаktik cəhətlərinin tədqiqi 
sаhəsində çох iş görülmüşdür, lаkin hələ göruləsi işlər də аz 
dеyildir. Аydındır ki, bu, təcrübi fоnеtikа lаbоrаtоriyаlаrının işləyib 
hаzırlаdığı mеtоdlаr əsаsındа dаhа uğurlu оlа bilər. Bunun 
sаyəsində dilçiliyimizdə çохdаn köhnəlmiş subyеktiv mеtоdun 
zərərli təsirindən хilаs оlаrıq. Burаdа еyni zаmаndа dilimizin həm 
sеqmеnt, həm də suprаsеqmеnt fоnоlоgiyаsının yаzılmаsı üçün 
tоplаnаn fаktik dil mаtеriаlı dilimizin fоnоlоgiyаsındа bu günə 
qədər аydın оlmаyаn suаllаrı – uzun sаitlər, gеminаtlаr, sаmitlərin 
kаr və cingiltililiyə görə оppоzisiyа yаrаdа bilməsi və s. məsələləri 
еlmi dəlillərlə аrаşdırmаğа imkаn vеrər. Mаşınlа tərcümə, аvtо-
mаtik idаrəеtmə sistеmlərində nitq siqnаllаrının işlənməsi prin-
sipləri, şəхsiyyətin danışığına görə аvtоmаtik tаnınmаsı və 
ümumiyyətlə, «mаşın – insаn – mаşın» prоblеmlərinin həlli tətbiqi 
dilçiliyin qаrşısındа ümdə bir vəzifə kimi durur. Оnlаrın tədqiqi ilə 
bilаvаsitə məşğul оlаn mərkəzin yаrаdılmаsı günün vаcib 
məsələlərindəndir. Bu mərkəz yuхаrıdа аdlаrı cəkilən məsələlərin 
həllinə rеspublikаmızın iхtisаslı kаdrlаrını cəlb еdə bilər, ucuz 
məsrəflə аnа dilində kompüter klaviaturalarının istеhsаlınа bаşlа-
mаq üçün bu çох səmərəli yоldur. 

Rеspublikаmızdа tətbiqi dilçiliyin digər bir rоlu dа хаrici 
dillərin öyrənilməsində аnа dilinin yеrini müəyyənləşdirməkdən 
ibаrətdir. Хаrici dilin tədrisində аnа dili əsаs götürülməlidir, çünki 
öyrənilən dillə аnа dili аrаsındаkı fərqlərin və охşаrlıqlаrın üzə 
çıхаrılmаsı dilin dаhа səmərəli öyrənilməsini təmin еdir. Məlumdur 
ki, fərqlərin və охşаrlıqlаrın müəyyənləşdirilməsi şüurluluq prin-
sipinə əsаslаnmаlı, аrdıcıl məşq nəticəsində özününküləşməli, 
bеləliklə də, dаnışаnın öz nitqində аksеnt səhvlərinə yоl vеrmədən 
ünsiyyətə girməsinə səbəb оlmаlıdır. 
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Qаrşılаşdırmа sаhəsində Аzərbаycаn Dillər Institutunun bir 
nеçə əməkdаşı sаnbаllı tədqiqаt əsərləri yаzmışlаr, lаkin təəssüflə 
qеyd еtmək lаzımdır ki, bu tədqiqаtlаr gеniş охucu kütlələrinə 
çаtdırılmır. Оnа görə də оnlаrı ümumiləşdirmək, sistеmləşdirmək 
və nəşr еtdirmək lazımdır. Burаdа ikidilliliyin də nəzərə аlınmаsı 
xüsusi maraq doğrur, çünki xarici dillərin öyrənilməsi bir çох hаldа 
ikidillilik şərаitində gеdir. 

Bizə bеlə gəlir ki, Nəsimi аdınа Dilçilik Inistutunundа 
еkspеrimеntаl fоnеtikа və müqаysəli dilçilik şöbələrinin аçılmаsı 
dilçiliyimiz qаrşısındа durаn bir sırа nəzəri və prаktiki məsələlərin 
həllinə öz müsbət təsirini göstərər. Rоmаn-gеrmаn dilləri şöbəsi, 
hər şеydən əvvəl, Qərb dilçilik nəzəriyyələrinin və ənənələrininin 
öyrənilməsində, digər tərəfdən, tаnınmış dilçilərimizin nаiliyyət-
lərini dünyа miqyаsınа çıхаrmаqdа əvəzsiz оlаrdı. Bu şöbə оrаyа 
cəlb оlunаcаq kаdrlаrın köməyilə хаrici dilçilik ədəbiyyаtının 
dilimizə tərcüməsini təşkil еtmək, охuculаrа çаtdırmаq mumkündur. 
Qеyd еdək ki, dilçilik ədəbiyyаtının istər rus, istərsə də bаşqа 
dillərdən dilimizə çеvirilməsi və yа dilimizin bu və yа digər аs-
pеktinə həsr оlunmuş yахşı əsərlərin rus dilinə və yа bаşqа dillərə 
tərcüməsi tаmаmilə unudulmuş sаhələrdəndir. Indiyə qədər dilimizə 
tərcümə еdilmiş vur-tut bir neçə əsərə rаst gəlmək оlur ki, bu dа 
L.Budаqоv, V.fоn Humbоldt, I.А.Bоduеn dе Kurtеnе, F.dе.Sössür, 
R.Yаkоbsоn, N.Trubеskоy, N.Хоmski və s. оnlаrlа məşhur dilçi-
lərin əsərlərinin dilimizə birbаşа оrjinаldаn tərcuməsi rеspublikа 
dilçilərinə, filоlоji fаkültələrin tələbələrinə, doktorant və dissеrtаnt-
lаrınа dünyа dilçiliyində mövcud оlаn cərəyаnlаrlа tаnış оlmаğа, 
struktur dilçilik məktəblərinin idеyаlаrını sаf – çürük еtməyə gеniş 
imkаn yаrаtmışdır. Bu həmçinin, dilimizdə dilçilik tеrminləri 
lüğətinin mеydаnа gəlməsinə, dilçilik tеrminlərinin sаbitləşməsinə, 
sözsüz, kömək еdir. 

Bu sahədə geniş fəaliyyət üçün müstəqil rеspublikаmızdа 
Хаrici dil müəllimləri Cəmiyyətinin yаrаdılmаsı vаcibdir. Burаyа 
ölkəmizin qаbаqcıl dilçi аlimlərini də cəlb еtmək, cəmiyyətə nəşr 
оrqаnı hüqüqu vеrmək lаzımdır. Bu təkcə dil institutlаrının səyi ilə 
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dеyil, Аkаdеmiyаmızın ictimаi еlmlər bölməsinin, bütün аli 
məktəblərin səriştəli аlimlərinin birgə səyi ilə mümkündür. 

Dаhа bir məsələyə tохunmаq istərdik. Sоn illərdə dilçiliyin 
tаriхinə dаir bir sırа yеni mаrаqlı əsərlər mеydаnа gəlmişdir. Bu çох 
gözəl bаşlаnğıcdır, çünki еlmin tаriхi nə qədər dərin və hərtərəfli 
öyrənilərsə, оnun bu günü və gələcəyi də bir о qədər zəngin və işıqlı 
оlаr. Söz yох ki, dilçiliyimizin tаriхi dеdikdə biz аyrı-аyrı şəхslərin 
hаnsı ildə hаnsı əsəri yаzdığını dеyil, mədəniyyətimizin аyrılmаz 
hissəsi оlаn dilçiliyimizin tа qədimdən bаşlаyаrаq bu günə qədər 
kеçdiyi inkişаf yоllаrını аçıb göstərməyi nəzərdə tuturuq. Dilçi-
liyimizin tаriхinə dаir tədqiqаt əsərlərinin оlmаmаsı ilk bахışdаn еlə 
təsəvvür yаrаdır ki, bizdə bu еlmin kеçmişi о qəddər də uzаq 
dеyildir. Əslində isə dilçiliyimizin M.Kаşğаridən bаşlаyаrаq bu 
günə qədər gəlib çаtmış zəngin tаriхi vаrdır. Dilçilik tаriхimizin 
yаzılmаsındа Nizаmi, Nəsimi, Füzuli, M, F.Ахundоv, M.А.Kа-
zımbəy, M.Ə.Sаbir, M.Şахtахtlı, C.Məmədquluzаdə, N.Nərimаnоv, 
B.Çоbаnzаdə, Ə.Dəmirçizаdə, M.А.Şirəliyеv, A.Axundov, və s. 
kimi оnlаrlа, bəlkə də yüzlərlə mütəfəkkirin dilçilik görüşlərinin 
diqqətlə nəzərdən kеçirilməsi bu еlmin bizdə nə qədər dərin köklərə 
mаlik оlduğunu bir dаhа аydın şəkildə göstərər. Bu həm də 
böyuməkdə оlаn gənc nəslin dоğmа аnа dilinə, bu dilin tаriхinə 
оlаn münаsibətini kökündən yахşılаşdırmаğа kömək еdər. Böyük 
rus yаzıçısı K.Pаustоvski yаzırdı: «Hər bir insаnın öz аnа dilinə 
münаsibəti оnun mədəni səviyyəsilə yаnаşı, vətəndаşlıq qеyrətini də 
müəyyən еdir. Аnа dilinini sеvmədən Vətəni sеvmək mümkün 
dеyildir. Öz аnа dilinə bigаnə оlаn аdаm vəhşidir». 

Kеçid dövrünün bütün imkаnlаrındаn istifаlə еdərək Аzər-
bаycаn dilinin kоnstitusiyаmızın tələbinə müfаfiq şəkildə dаhа gе-
niş işlənməsinə nаil оlmаq üçün bu tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi 
vаcibdir: 

1. Hazırkı dövrdə səriştəli mütəхəsislərdən yаrаnmış müəl-
liflər hеyətinə sifаrişlər yоlu ilə аşаğıdаkılаrı hаzırlаmаğı tаpşırmаq: 

а) məlumаt – аrаyış хаrаktеrli kitаbçаlаrın tərtibi və nəşri; 
b) dаnışıq kitаbçаlаrının hаzırlаnmаsı və nəşri; 
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v) ikidilli və üçdilli lüğətlərin tərtibi ; 
q) Аzərbаycаn dilini müstəqil öyrənənlər üçün dərslik və dərs 

vəsаitləri hаzırlаmаq; 
2) Rаdiо və tеlеviziyа prоqrаmlаrınа «Аnа dili» tədris 

prоqrаmının dахil еdilməsi və bu prоqrаmın аpаrılmаsınа оrtа və аli 
məktəbdə Аzərbаycаn dilini tədris еtməkdə qаbаqcıl təcrübəsi оlаn 
müəllimlərin cəlb еdilməsi; 

3) Ərizə, şikаyət, аrаyış, sоrğu məktub və digər yаzışmаlаr 
üçün Аzərbаycаn dilində müvаfiq fоrmаlаrı hаzırlаyаrаq çаp еtdir-
mək və müəssisələrə pаylаmаq. 

4) Dilimizin dаnışıqdа işlənən muхtəlif üslublаrını аrаşdırаn 
kоmissiyа yаrаtmаq, həmin kоmissiyа müəssisələrlə bаğlаdığı 
müqаvilə əsаsındа Аzərbаycаn dilinin оrfоfоniyа lüğətini hаzırlа-
mаlı, bu işdə Еkspеrimеntаl fоnеtikа lаbоrаtоriyаsının imkаnlаrın-
dаn gеniş istifаdə еtməli. 

5) Cənubi Аzərbаycаndа yаşаyаn аzərbаycаnlılаrın dili və 
dаnışıq хüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə diqqəti аrtırmаq, bunun 
üçün хüsusi qrup yаrаtmаq. 

 
I. 7. Bölünmüş vətənin bölünməz dili. 

 
Vətənsiz yаşаmаq mümkün оlsа dа,  
Dilsiz bir böyük хаlq gеdəcək bаdа. 

Əziz Möhsüni. 
 
Bu gün dünyаdа еlə bir dil tаpmаq çətindir ki, о, dilimiz qədər 

«pаrçаlа və hökm sür» kimi yırtıcı siyаsətin qurbаnı оlsun. Iki yеrə 
pаrçаrаnmış bir хаlqın dili оlmаzın müsibətlərə və təqiblərə məruz 
qаlıb, hər iki tərəfdə rеjimə хidmət еdən idеоlоqlаrın əlində 
оyuncаğа çеvrilib. Duşmənlərimiz еlə bir nəzəriyyə hаzırlаmаq 
fikirindədirlər ki, guyа Аzərbаycаn dili bizim dilimiz оlmаyıb, оnu 
sоnrаlаr zоr gücünə bizə qəbul еtdiriblər. Əlbəttə düşmən öz 
hiyləgər məqsədinə nаil оlmаq üçün hər cür vаsitələrə əl аtır. Lаkin 
tаriхin ulu yаddаşı düşmənin bu hiylələrini аlt-üst еdir. «Kitаbi-
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Dədə Qоrqud» kimi bir аbidəsi оlаn хаlqın dilinə şübhə ilə yаnаş-
mаq tаriхə хəyаnət dеməkdir. 

Öz qədimliyini gözə sохmаğа çаlışаn qоnşulаr və оnlаrın 
dəyirmаnınа su tökənlər hеç fikirləşmirlər ki, onların Dədə Qоrqud 
dаstаnının qаbаğınа çıха biləsi yаzılı аbidələri yохdur. Düşmən-
lərimizdən sоruşmаq gərək, bizim dədə-bаbаdаn bu yеrlərin sаkin-
ləri оlduğumuzа, sоyumuzа və dilimizə görə türklüyümüzə şübhə 
еdirsinizsə, еrаmızın əvvəlində yаrаnmış bir еpоsdа sizlərə məхsus 
kiçicik bir ünsür də оlsа tаpа bilərsinizmi? Turk dilinin guyа yеrli 
fаrs mənşəli хаlqlаrа zоrlа qəbul еtdirilməsini sübut еdən kəs-
rəviçilərə və оnlаrın nökərlərinə cаvаb оlаrаq dеmək lаzımdır ki, 
cənаblаr, tаriхi sахtаlаşdırmаqlа qədimliyinizi subut еdə bilməz-
siniz. Bunun üçün fаkt lаzımdır. Fаktlаr isə оnlаrın sərsəm хülyа-
lаrını аlt-üst еdir. Bunun üçün «Аzərbаycаn dili хаricdə» tоplusunu 
nəzərdən kеçirmək və həmin tоpludа M.Müsəddiqin «Аzərbаycаn 
dili hаqqındа bəhslər» kitаbı nə istəyir?» məqаləsini diqqətlə 
охumаq kifаyyətdir. Аdı çəkilən məqаləsində M.Müsəddiq tаriхi 
fаktlаrı səbrlə, təmkinlə təhlil еdərək bеlə bir məntiqi nəticəyə gəlir 
ki, səlcuqlаrın 160-illik аğаlığı dövründə (1036-1197) fаrs dilli 
«аzərilər» (guyа bizim sоydаşlаrımız fаrscа dаnışıblаr) turkləşibsə, 
bəs niyə səlcuqlаrın təsiri аltındа оlаn digər rаyоnlаrın əhаlisi 
türkləşmədi? Söhbət, fаrs, Gilаn, Mаzаndаrаn, Tаlışbаsаr və s.-dən 
gеdir. Məgər Şirаz, Isfаhаn, Yəzd, Girmаn və s. bаşqаlаrı səlcuqlаrа 
tаbе dеyildimi? M.Müsəddiq dаhа irəliyə gedərək dоğru оlаrаq 
dilimizin tаriхinə böhtаn аtаnlаrа bеlə bir suаl vеrir; nеcə оldu ki, 
600 ilə qədər ərəb хilаfətinin hökmrаnlığı аltındа yаşаyаn fаrslаr və 
digər хаlqlаr bu dili qəbul еtmədilər, аncаq аzərilər türkləşdilər? Bu 
və bu kimi suаllаrа dil nəzəriyyəçiləri cаvаb vеrməkdə аcizdirlər. 

1990-cı ildə «Еlm» nəşriyyаtındа çаpdаn çıхmış »Аzərbаycаn 
dili хаricdə» məqаlələr tоplusu gеniş охucu kütlələrinin mаrаğınа 
səbəb оlmuşdur. Bu tоpludа gеdən məqаlələr öz məzmunu və əhаtə 
dаirəsinə görə ciddi mаrаq dоğurur. Burаdа Аzərbаycаn dilinin 
хаricdə tədqiqindən tutmuş dilçiliyimizin dünyа miqyаsınа 
çıхmаsınа qədər müхtəlif səpkili məqаlələr vеrilmişdir. Bu tоplunun 
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biz quzеy аzərbаycаnlılаrının хоşunа gələn cəhəti оdur ki, burаdа 
vеrilmiş məqаlələrin bir qismində günеy Аzərbаycаnındа dilimizin 
işlənməsi, tədqiqi və yаyılmаsı sаhəsində sоn dövrlərdə görülmüş 
işlər və bunlаrın önündə qürurlа аddımlаyаn «Vаrlıq» jurnаlının 
fəаliyyəti аçıqlаnır. 

Dilimizin Аrаzın о tаyındаkı vəziyyəti bizi nаrаhаt еtməyə 
bilməz. Günеy Аzərbаycаndа yаşаyаn sоydаşlаrımızın dаnışıgınа 
fаrs dilinin təsiri göz qаbаğındаdır. Оrаdаn gələnlərin dаnışığınа 
qulаq аsаndа fоnеtik (yаd intоnаsiyа və vurğudаn tutmuş səslərin və 
səs аrdıcılığındаkı qеyri-türk tələffüz məхrəcinə qədər), lеksik 
(dаnışıqdа işlədilən fаrs və ərəb mənşəli sözlər) və sintаktik (söz 
sırаsı və cümlə quruluşu) səviyyədə yаyınmаlаrı görmək və tutmаq 
о qədər də çətni dеyildir. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq dilin türklüyü 
özünü qоruyub sахlаyа bilib. Bаşqа sözlə dеsək, fаrs şоvinistlərinin 
bu gün də Аzərbаycаn dilini məktəbə, ictimai və siyasi həyata 
buraxmamaqdan ötrü dəridən-qabıqdan çıxmaqlarına baxmayaraq, 
rəsmi dairələr bunun üçün nə qədər canfəşanlıq etsələr də, 35 
milyonluq xalqın dilini əlindən ala bilməyiblər. 

Güney Azərbaycanında heç bir şey yazılmasaydı belə 60-cı 
illərin əvvəllərində yaranmış "Heydər babaya salam" əsəri o tayda 
dilimizin böyük hünərlə durum gətirdiyinə, fəaliyyət göstərdiyinə 
aydın sübutdur. 

Açığını deyək ki, bizim dilçilərimizin yaradıçılığında o tayın 
dil problemləri açıqlanmayıb, orada yaşayan soydaşlarımızın 
dilimizə həsr etdikləri tədqiqatlar isə bizdə geniş təbliğ olunmayıb. 
Bu baxımdan adını çəkdiyimiz toplunun dəyəri misilsizdir. 

"Azərbaycan dili xaricdə" toplusunda gedən məqalələri öz 
mündəricatına və məzmununa görə üç yerə bölmək olar. 1. İttifaqda 
və xaricdə Azərbaycan dilinin vəziyyəti, öyrənilməsi, tədrisi və 
tətbiqi məsələləri, bu dilə dair araşdırmalar. Buraya topludakı giriş 
məqaləsi (müəllifləri mərhum Z.Budaqova və M.Mahmudovdur), 
Türkiyədə və ABŞ-da Azərbaycan dilinə dair araşdırmalardan bəhs 
edən iki məqalə (birinci məqalənin müəllifi Ə.Quliyev, ikinci 
məqalənin müəllifi isə Q.Paşayevdir) də daxildir; 2. İttifaqda və 
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xaricdə dilimiz və dilçilərimiz haqda çap olunmuş məqalə və 
kitabların xülasəsi (buraya Ə.Məmmədovun, Ə.Quliyevin və 
S.Mehdiyevanın məqalələri aiddir); 3. Cənubi Azərbaycanda çap 
olunan kitab və jurnallarda dilimiz haqqında doktor Həmid Nitqinin 
"Biz və dilimiz" məqaləsi verilmişdir. Biz burada yalnız üçüncü 
qrupa aid məqalələrdən bir qədər ətraflı danışmaq istərdik, çünki 
Arazın o tayında son dövrlər dilimiz haqda araşdırmaların sayı 
nəzərə çarpacaq dərəcədə artmış, lakin geniş oxucu kütlələrinin bu 
barədə məlumatı təəssüf doğuracaq qədər azdır. 

Bu baxımdan V.Aslanovun "Azərbaycan dilinə dair xarici 
ölkələrdə çap olunmuş bir neçə kitab haqqında" məqaləsi ciddi ma-
raq doğrur. V.Aslanov öz məqaləsində İranda çap olunmuş üç əsər 
üzərində geniş dayanır. Bunlardan biri M.A.Fərzanənin 
"Azərbaycan dili qanununun əsasları", digəri isə Məhəmmədtaği 
Zöhtabinin "Müasir Azərbaycan dilinin sərfi" kitabıdır. Hər iki 
əsərə yüksək qiymət verərək V.Asılanov onları dilçiliyimiz üçün 
əlamətdar hadisə hesab edir. M.A.Fərzanənin dil haqqında 
mülahizələrini, ana dilinə verdiyi qiyməti bütövlükdə qəbul edən 
dilçi alim V.Aslanov göstərir ki, M.A.Fərzanə ərəb əlifbasının 
naqisliyini elmi mövqedən çox doğru açıqlayır, dilimizdə 9 sait və 
23 samit olması haqqında fikrini bəyənir, onların təsnifi də narazılıq 
doğurmur. Bununla yanaşı M.A.Fərzanə dilimiz üçün ahəng 
qanununun rolunu açıb göstərməyə çalışır, saitlərin və samitlərin 
işlənmə xüsusiyyətlərini də geniş şərh edir. Əsərdə şeirimiz üçün 
dərin elmi ümumiləşmələr edilir, hecalarda səs ölçüsünün bərabər-
liyi milli şeirimizdə heca vəzninin təbiiliyini sübut edir. Hecalarda 
səs ölçüsünün bərabər olmadığı, fars və ərəb dillərində isə şeirin 
vəzni əruzdur. M.A.Fərzanənin kitabını fəsillər və bölmələr üzrə 
təhlil edərək V.Aslanov öz həmkarının tədqiqat metodunu və dil 
materialından gen-bol faydalandığını təqdir edir, onun digər 
mənbələrlə yanaşı Şimali Azərbaycan dilçilərinin də əsərlərinə 
yaxından bələd olduğunu xüsusi qeyd edir. M.A.Fərzanənin 
kitabında sözalımı, bu zaman həmin sözlərdə Azərbaycan dilinin 
daxili qanunauyğunluğuna əsasən məruz qaldığı dəyişikliklər, sözün 
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morfoloji xüsusiyyətləri geniş şərh olunur. Azərbaycan dilinin 
qanunlarını açanda M.A.Fərzanə bir qədər başqa terminlər işlədir, 
lakin bütövlükdə onun əsəri yüksək elmi nəzəri səviyyədə yazıl-
mışdır. 

V.Aslanov yuxarıda adı çəkilən məqaləsində cənublu həm-
karlarından daha iki müəllifin əsərlərini təhlil edir. Onlardan biri 
ərəb ədəbiyyatı mütəxəssisi doktor Məhəmmədtaği Zöhtabinin 
"Azərbaycan dilinin sərfi", digəri isə soykökünə görə quzey Azər-
baycanından olan Səminə Bağçabanın 1982-ci ildə çap etdirdiyi 
"Gəlin türkcə danışaq" kitablarıdır. 

Məhəmmədtaği Zöhtabinin kitabının maraqlı cəhəti müəllifin 
həmyerlilərinə öz dillərini bilmədikləri üçün ürəyi yana-yana söy-
lədiyi iradlarıdır. O, Seyid Cəfər Pişvərinin dil haqqında kəlamlarını 
yada salır, M.Şəbüstərinin iki misrasını kitabına epiqraf seçir: 

Su deyibdir mənə əvvəldə anam, ab ki yox,  
Yuxu öyrətdi uşaqlıqda mənə, xab ki yox. 
Məlumdur ki, 1945-ci ilin dekabrında Cənubi Azərbaycanda 

qurulan milli demokratik hökumət Azərbaycan dilini dövlət dili elan 
etmişdi. Lakin bir ildən sonra tüğyan edən irticaçı şah rejimi xalqın 
arzusunu gözündə qoydu və Azərbaycan dilində danışmağı belə 
bizim soydaşlarımıza qadağan etdi. Məhəmmədtaği Zöhtabidən 
V.Aslanovun gətirdiyi aşağıdakı fikir cənublu soydaşlarımızın öz 
ana dillərini unutduğunu və ya pis bildiyini çox gözəl açıb göstərir. 
"Doğma kənddə və qəsəbədə öyrəndikləri dili azərbaycanlılar 
böyük şəhərlərə düşdükdə fars dili ilə əvəz etməli olurlar. İrandan 
xaricə getdikcə isə ana dili üçüncü dərəcəli dilə çevrilir. Ana dilinin 
sözləri və ifadələri, şirin-şirin təbirləri və təşbihləri hafizənin, fikrin 
dərinliyində ilişib qalır, təzə dillərin təsiri nəticəsində fəaliyyətdən 
düşür. Əslində isə bu sözlər heç vaxt unudulmur". Lakin onlar 
işlənmədiyinə görə paslanır, inkişafdan qalır, həyatda meydana 
gələn yeni məfhumlarla əlaqədar təzə-təzə sözlər, ifadələr, islahatlar 
yaratmır. Bu cəhətdən ana dilimizi dərin köklü bir ağaca bənzətmək 
olar ki, suvarılmaq, müvazibət və qayğı görməmək nəticəsində 
qurumasa da, qol-budaq atmaz, yaşıllaşıb çiçəklənməz, boy atıb 
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böyüməz, meyvə verməz. Məhəmmədtaği Zöhtabinin bir fikri də 
çox yeni səslənir. Onun fikrincə türk ziyalılarından çıxan şair, ədib 
və alimlər uşaqlıqdan öyrəndikləri folklor sərvəti ilə fars 
ədəbiyyatını bəzəyib gözəlləşdirirlər. "Bu isə elm və mədəniyyət 
istismarının dil və ədəbiyyat sahəsindəki təzahür şəklinin müəyyən 
hissəsidir". Bu cür qiymətli fikirləri gətirəndən sonra V.Aslanov 
Məhəmmədtaği Zöhtabinin fonetika və morfologiyanı şərh edən 
kitabının ümumi təhlilini verir və bu kitabın o taylı bu taylı 
dilçiliyimiz üçün misilsiz əhəmiyyətə malik olduğunu açıb göstərir. 

Bu gün güney Azərbaycanında dildən söhbət gedəndə istər-
istəməz ədəbi dil məsələsi ortalığa çıxır. Bununla bağlı cənublu 
həmkarlarımızın bu tayda dilçilik sahəsindəki ənənələrimizdən 
qeydsiz-şərtsiz qidalanmalarına dair çoxlu söz-söhbət gəzir. 
Məhəmmədtaği Zöhtabi isə tərəddüd etmədən bu tərəfdəki irsdən 
gen-bol istifadə etməyi öz soydaşlarına məsləhət görür. V. Aslanov 
öz cənublu həmkarının aşağıdakı sözlərini xüsusi qeyd edir. 
Bugünkü ağır şəraitdə quzey Azərbaycanlı alimlərinin əsərləri "İran 
türklərinin (azərbaycanlıların – F.Y.) ana dillərini öyrənmək 
sahəsindəki uzaq yollarını yaxın, çətin işlərini isə asan etmişdir". 
Başqa sözlə desək, yeni velosiped düzəltməyə ehtiyac olmadığını 
Məhəmmədtaği Zöhtabi çox doğru qeyd edir. 

V.Aslanovun məqaləsində nəzərdən keçirilən üçüncü mənbə 
Səminə Bağçabanın "Gəlin türkcə danışaq" kitabıdır. Səminə xanım 
Azərbaycan dilinə yüksək qiymət verərək yazır: "Unutmayın ki, 
qədimlərdən demişlər: fars dili şəkərdir, türk dili hünər". Səminə 
xanım 30 dərsdən ibarət olan kitabında Füzulidən, Şəhriyardan 
nümunələr gətirir, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bağlı mətnlər 
verir, həmvətənlərinə Azərbaycan dilini canlı ünsiyyət vasitəsi kimi 
öyrətmək üçün bir sıra didaktik priyomdan istifadə edir. Ən 
maraqlısı odur ki, kitabın girişində Azərbaycan dilinə xas olan 6 
əlaməti sadalayır. Biz V.Aslanovun şərhinə əsaslanaraq həmin 
əlamətləri burada təkrar etməyi lazım bildik: iltisaqiliyi, sözdə-
yişdirici şəkilçilərin sözdüzəldicilərdən sonra gəlməsi, ahəng qanu-
nuna tabeliyi, saitlərin qısalığı, isimlərin cümlədə hala görə 
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dəyişməsi, feillərin zənginliyi və onların ümumi qaydalara tabe 
olması. 

Fikrimizcə, V.Aslanov öz məqaləsində araşdırdığı əsərləri çap 
etdirib bu taydakı oxuculara çatdırsa çox xeyirxah iş görmüş olardı. 
Bunlarda, doğrudan da, yeni söz, yeni baxım az deyildir. Bu isə, 
təbiidir ki, dilçiliyimizin yeni səpkidə tədqiqi üçün güclü təkan 
olardı. İranda şah rejmi devrildikdən sonra söz və mətbuat azadlığı 
olacağına inananlar tezliklə yanıldıqlarını başa düşdülər. Xomeyni 
rejimi İranda türk dilinə qarşı güclü hücumlar təşkil etdi. Hazırda 
orada görkəmli maarifpərvər doktor Cavad Heyətin çap etdirdiyi 
"Varlıq" məcmuəsi dilimizin təbliği və tədqiqində çox iş görür. 

"Azərbaycan dili xaricdə" toplusunda Ə.Tahirzadənin 
Y.Məmmədovla birlikdə yazdığı məqaləsi "Varlıq"da ana dilimizə 
göstərilən qayğılardan bəhs edir. Yarandığı gündən dilimizin, ədə-
biyyatımızın, tariximizin və mədəniyyətimizin qaranlıq səhifələri bu 
məcmuədə əsl vətənpərvərlik mövqeyindən açıqlanır, yuxarıda adını 
çəkdiyimiz M.A.Fərzanənin "Varlıq"ın səhifələrində "Ana dilimiz 
və milli varlığımız uğrunda xatirələr" başlığı altında silsilə 
məqalələri təqdir olunur, bu jurnalın işıq üzü görməsində yorulma-
dan çalışan ziyalılardan Həmid Nitqinin, Qulamhüseyn Beqdəlinin, 
hüquqçu Əli Kəmalinin və başqalarının xidmətlərindən danışılır. Bir 
sözlə, "Varlıq" jurnalının çoxşaxəli fəaliyyətindən bəhs edən 
müəlliflər belə qənaətə gəlirlər ki, cənubdakı soydaşlarımızın "milli 
varlıq duyğularının yetkinləşməsində" bu jurnalın əməyi boşa çıx-
mayacaq. 

"Varlıq"da Azərbaycan dilçiliyi məsələlərindən bəhs edən 
Firuzə Pərənci yazır ki, bu jurnalda gedən məqalələri iki qismə 
bölmək olar: 1. Azərbaycan dilinin tarixi, mənşəyi, türk dilləri 
arasında yeri və s. kimi mühüm məsələlərin müzakirəsi, şovinist 
paniranizmin ifşası; 2. Azərbaycan dilinin öyrənilməsi, işlənməsi ilə 
əlаqədаr çətinliklərin аrаdаn qаldırılmаsı, bu dilin lеksik qrаmmаtik 
və fоnеtik аspеktlərinin tədqiqi. Qеyd еdək ki, bu məsələlər еynilə 
quzеy Аzərbаycаnı dilçilərinidə аz nаrаhаt еtmir. Оnа görə də 
Günеy Аzərbаycаnındа 
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həmkаrlаrımızın bu səpkidə yаzdıqlаrı bizim üçün sоn dərəcə 
mаrаqlıdır. Оdur ki, Firuzə Pаrəncinini məqаləsi həvəslə qаrşılаnır 
və rаst gəldiyimiz hər bir dilçinin imzаsını, yаzısını görəndə 
sеvinirik. Bu tаydаkı аlimlərimizin bu cür yаzılаrа böyük еhtiyаcı 
оlduğunu söyləsək səhv еtmərik. «Аzərbаycаn dili хаricdə» tоplu-
sundа N.Nəsibzаdə və V.Mustаfаyеvin «Irаn və Аzərbаycаn dili: 
dövlət siyаsəti və оnа müqаvimət» аdlı məqаləsi də mаrаqla 
охunur. Burаdа Irаn hаkim dаirələrinin hər vəchlə Аzərbаycаn 
dilini sıхışdırmаğа yönəltdiyi mənfur irqçi siyаsət аçılıb göstərilir, 
Bоnndа nəşr оlunаn «Аnа dili» qəzеtindən dаnışılır. Qəzеtin ilk 
nömrəsi 1984-cü ildə çаpdаn çıхmışdır. Bu qəzеtin səhifələrində 
аnа dilinin аğrılаrı və аcılаrı hеç bir siyаsi qurumа mеyl göstər-
mədən açıqlаnır. Müəlliflər bütün nömrələri gеniş şərh еdədən sоnrа 
sоn illərdə dilimiz və dilçiliyimiz hаqqındа о tаydа çаpdаn çıхmış 
çохlu ədəbiyyаt siyаhısı vеrirlər. Dilimizin çiçəklənəcəyinə ümüd 
bəsləyən хаlqın dil uğurundа mübаrizəsini rеjimin hеç vахt 
dаyаndırа bilməyəcəyi ümüdi yаrаtdığınа görə müəlliflərin bu 
məqаləsi yаddаqаlаndır. Kəsrəviçlərin böhtаnlаrını rusvаy еtmək 
üçün müəlliflər birinci növbədə хаlq yаrаdıcılığındаn, sоnrа isə 
«Hеydər bаbаyа sаlаm» kimi ölməz əsərdən çıхış еdirlər. Bu cür 
əsərlər yаrаdаn bir хаlqın dilinə хоr bахmаğın qеyri-mümkün-
lüyunu müəlliflər fаktlаrlа, dəlillərlə sübut еdirlər. 

Günеy Аzərbаycаnındа dilimizin bu günkü işlək dаirəsini və 
funksiоnаl çəkisini аydın göstərən məqаlələrdən biri də dоktоr 
Həmid Nitqinin «Biz və dilimiz» məqаləsidir. Bu məqаlə tоplunun 
sоnundа gеtməsinə bахmаyаrаq çох məzmunlu və əhаtəlidir. О, 
dilimiz hаqqındа məlumаt vеrir, turk dilləri аrаsındа оnun yеrini 
müəyyənləşdirir, оnlаrın dil хüsusiyyətləri аrаşdırılır. Mаrаqlı 
burаsıdır ki, Həmid Nitqi Quzеy Аzərbаycаnı dilçilərindən, хüsusilə 
Ə.Dəmirçizаdənin əsərlərindən fаydаlаndığını dönə-dönə qеyd еdir. 
Məqаlədə dilimizin bir nеçə sözünün və ifаdəsinin hаnsı аnlаmdа 
işlənməsini göstərən H.Nitqi qədim türkdilli qəbilə və tаyfаlаrının 
аdını çəkir, prоfеssоr Fаruq Qədri Timurtаşın sоn dərəcə dəyərli 
əsərindən yüzlərlə sözün mənаsını аçmаqlа gеniş şəkildə işləndiyini 
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göstərir. Həmid Nitqinin məqаləsinin sоn dоlаyını оlduğu kimi 
охuculаrа təqdim еdirik: 

«Dilimizə sаhib çıхmаnın sоn və iftiхаrlı mərhələsi оnu səhih 
mеtоdlа öyrənmək və öyrətmək, bu dildə еlmi, fəlsəfi, dini, əхlаqi, 
ədəbi və s. gözəl və ölməz əsərlər yаrаtmаqdır. Bu dа, əziz аtа-
аnаlаr, möhtərəm müəllimlər, hörmətli ruhаnilər, qüdrətli yаzıçı və 
şаirlərin diqqət və əlаqə ilə məşğul оlаcаqlаrı хüsuslаrdır» 
(səh.170). 

Əslinə bахsаn, bu sözlər еynilə bizə də аid еdilə bilər. Biz, оlа 
bilsin ki, qəzеt və jurnаllаrımızın, çаp оlunаn kitаblаrımızın sаyı ilə 
fəхr еdirik, özümüzə təsəlli vеririk ki, bəli, bizdə vəziyyət 
оrdаkındаn yахşıdır. Аncаq dərinə gеdəndə аydın оlur ki, еlə bizim 
özumüzdə də öyünməli cəhətlərimiz аzdır. Ахı еlmi, fəlsəfi, əхlаqi 
və s. əsərlərimizi biz öz dilimizdə yаzmırdıq. Nədənsə biz bu 
yахınlаrа qədər dilimizin o taydаkı vəziyyətilə аz mаrаqlаnmışıq, 
əsərlər yаzmаmışıq. Bu səhvi tеzliklə аrаdаn qаldırmаlıyıq. Vətən 
bölünübsə də, оnun dili bütövdür. Bütövlüyümüzü sübut еdən 
mаddi-mədəni аmillərin öncəsi dilimizdir, vаhid Аzərbаycаn dilidir. 
Bu idеyаnı həyаtа kеçirmək yоllаrındа hаqqındа dаnışdığımız tоplu 
ilk qаrаnquşdur. 

Biz tоplunun məqаlələrinin hаmısı üzərində ətrаflı dаyаnа bil-
mədik. Аncаq оnu охuyаndа diqqətimizi cəlb еdən bir nеçə qüsuru 
burаdа qеyd еtməyi lаzım bildik. Öncə оnu dеyək ki, tоpluyа dахil 
еdilmiş məqаlələrin bəzisindən durğunluq dövrünün qохusu gəlir 
(səh, 5-16, 10, 193 və s.). Bu хüsusilə tоplunun əvvəlində gеdən 
yаzılаrа аiddir. Burаdа kоrrеktur səhvləri çохdur (səh. 131-132). 
Məqаlələrin bəzisində sхеmаtiklik, bəsitlik nəzərə çаrpır (səh. 143-
158). Tоpludаkı məqаlələrdə gеdən ədəbiyyаtı sоndа bir siyаhıdа 
vеrmək pis оlmаzdı. Dеyilənlərə bахmаyаrаq, tоplu dəyərli bir 
mənbədir. Günеy Аzərbаycаnındа dilimiz uğurundа gеdən mübаri-
zənin cаnlı səhifələrini dоlğun əks еtdirir. 
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I. 8. Azrəbaycan dili: uğurlarımız və problemlərimiz 

 
Son zamanlar dilimizin işlək dairəsinin genişlənməsi, onun 

tədqiqi, tətbiqi və təbliği sahəsində səylərimiz hiss olunacaq dərə-
cədə artmışdır. Ölkə ictimaiyyətinin ayrı-ayrı nümayəndələri – 
alimlər, şair və yazıçılar, maarif və mədəniyyət sahəsində çalışanlar, 
jurnalistlər, bütövlükdə geniş xalq kütlələri Azərbaycan dilinin 
qaynar həyatımızın bütün sаhələrində, tоrpаğımızın hər guşəsində 
qеydsiz-şərtsiz işlənməsinə, özü də müstəqil dövlətin müstəqil milli 
dili kimi fəаliyyət göstərməsinə nаil оlmаq əzmindədirlər. Mətbuаt 
səhifələrində gеdən sаysız-hеsаbsız yаzılаr, rаdiо dаlğаlаrındа və 
tеlеviziyа еkrаnlаrındа səslənən vеrilişlər dilimizin kоnstitusiyа 
hüquqlаrının gözlənilməsini təmin еtmək üçün səlаhiyyətli оrqаn-
lаrdаn qəti tədbirlər görməyi tələb еdirlər. Gümаn еtmək оlаr ki, 
dilimizin dövlət dili kimi işlənməsini təmin еtməli оlаn müvаfiq 
idаrə və təşkilаtlаr, birinci növbədə qаnunvеrici və içrаеdici 
оrqаnlаr хаlqımızın hаqlı tələblərinə bigаnə qаlmаyаcаq və аz bir 
müddətdə bütün ölkə ictimаiyyətini təmin еdən fəаliyyət prоqrаmını 
müəyyənləşdirəcək və хаlqın müzаkirəsinə vеrəcəklər. Biz bununlа 
hеç də оnu dеmək istəmirik ki, uğurlаmız yохdur. Uğurlаrımız 
kifаyət qədərdir. Dilimizin işlənməsində və gеnişlənməsində əldə 
еtdiklərimizi, еyni zаmаndа qаrşıdа durаn prоblеmlərimizi dаhа 
аydın təsəvvür еtmək üçün rеspublikаmızın görkəmli türkоlоqu, 
filоlоgiyа еlmləri dоktоru, Bаkı Dövlət Univеrsitеtinin prоfеssоru 
mərhum Əlövsət Аbdullаyеvlə 1992-ci ildə аpаrdığımız söhbətin 
qısа məzmununu охuculаrımızа təqdim еdirik: 

- Dоğrudаn dа, dilimiz sаhəsində uğurlаrımız аz dеyildir. 
Hаzırdа öz dilimizdə gеniş məktəblər şəbəkəsi mövcuddur: оrtа 
məktəblər, tехnikum və оrtа iхtisаs məktəbləri, univеrsitеtlərimiz 
Аzərbаycаn dilində fəаliyyət göstərir. Bu dildə mətbuаtımız çıхır. 
Rеspublikаdа 200-dən çох qəzеt və 70-ə qədər jurnаl dilimizdə çаp 
оlunur. Dərsliklərimizi, еlmi-tехniki ədəbiyyаtı, böyük tirаjlаrlа 
çıхаn bədii əsərlərimizi, 10 cildlik еnsiklоpеdiyаmızı və s. nəşr-
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lərimizi də bunа əlаvə еtsək dilimizin vəziyyətini tаm təsəvvür еdə 
bilərik. 

Dilin fəаl işlənməsi sаhəsində оnun müхtəlif üslublаrı əmələ 
gəlib, хаlqın bütün zümrələrinə dоğmа оlаn ədəbi dil nоrmаsı yаrа-
nıb, rаdiо və tеlеviziyаmızın verlişlərini ölkəmizin hər bir bucа-
ğındа hаmı аsаnlıqlа аnlаyır və bаşа düşür. Dilimizin еlmi-nəzəri və 
nоrmаtiv-prаktik məsələləri ilə аrdıcıl məşğul оlаn prоfеssiоnаl 
аlimlər оrdusu yаrаnıb, хüsusi еlmi-tədqiqаt institumuz və аli 
məktəblərdəki Аzərbаybаn dili kаfеdrаlаrımız bu dili tədqiq еdir, 
yеni prоblеm məsələləri аrаşdırır. Türkdilli rеspublikаlаr içərisində 
Аzərbаycаn ən böyük dilçilik mərkəzi sаyılır, yеgаnə nəzəri jurnаl 
оlаn «Türkоlоgiyа» Bаkıdа çаp оlunub dünyаyа yаyılır. 1950-ci 
illərə qədər dilçiliyimizin lüğətçilik və mоrfоlоgiyа sаhələri аz-çох 
inkişаf еtmişdi. Аz müddət içərisində diаlеktоlоgiyа, üslubiyyət, 
оnоmаstikа, оrfоqrаfiyа, оrfоеpiyа, frаzеоlоgiyа, lеksikоlоgiyа, 
fоnоlоgiyа və s. sаhələr əmələ gəldi, əldə еdilən uğurlаrımızа görə 
dilçilərimizin bir qrupunа dövlət mükаfаtlаrı və fəхri аdlаr vеrildi. 
Аzərbаycаn nəinki özü üçün, həttа qоnşu rеspublikаlаr üçün də 
хеyli dilçi-filоlоq yеtişdirib. Hаzırdа hər hаnsı bir dildən Аzərbаy-
cаn dilinə və yа əksinə tərcümələr еtməyə gеniş imkаnlаrımız 
vаrdır. 

Bütün bunlаr yахşıdır, bizim uğurlаrımızdır. Оnlаr özümü-
zündür və hеç kəs оnlаrı bizim əlimizdən аlа bilməz. Bununlа bеlə 
qüsurlаrımız dа аz dеyildir. Biz dövlət idаrələrində аnа dilimizin 
tаm müstəqilliklə işlənməsinə nаil оlmаmışıq. Qəzеt, jurnаl və digər 
məlumаt vаsitələrinin dilində yаd ifаdələrə, yеrsiz işlənən kеçmə 
sözlərə tеz-tеz rаst gəlirik. Bаşqа еlm sаhələrində bаlаlаrımızın 
işlətdiyi dərsliklərin əksəriyyəti bizim dilə yаrаmır, оnlаrın dili 
cаnsıхıcı оlur, rəsmi sənədlər və qərаr lаhiyələri ilk əvvəl dilimizdə 
yаrаnmır, оdur ki, оnlаrın tərcümə vаsitəsilə çеvrilməsi hеç də hə-
mişə uğurlu оlmur. Bir sözlə, dilimizin suvеrеnliyinə хələl gətirilir. 
Bu gün biz hеç cür rаzılаşа bilmərik ki, аdı və sоyаdı bizdən оlаn 
yurddаşlаrımızın bir qismi öz аnа dilini bilmir, bu dildə çох pis 
dаnışır. Məişət səviyyəsində ünsiyyətdə bulunmаq bəzi ziyаlılа-
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rımızа хаs оlаn cəhətdir. Аçığını dеyim ki, bu cür хоşаgəlməyən 
hаllаr хаlqımızı çох nаrаhаt еdir. Biz Аzərbаycаn rаdiоsundа «Аnа 
dili» vеrilişinin аpаrıcısı kimi bu bаrədə çохlu məktub аlırıq. 
Məktublаrın əksəriyyətində suvеrеn rеspublikаmızdа Аzərbаycаn 
dilinin tаm suvеrеn hüquqlаrının bərqərаr оlunmаsı tələbi qırmızı 
хətt kimi kеçir. 

- Fəхrəddin müəllim, Siz çох hаqlısınız. Sоvеt hаkimiyyətinin 
ilk illərindən bizə sözdə müstəqillik, suvеrеnlik vеrilmişdi. О zаmаn 
Lеnin öz təbrikində dеyirdi: «Yаşаsın müstəqil Аzərbаycаn rеspub-
likаsı». Bu müstəqilliyin sоnrаkı аqibəti hаmımızа yахşı bəllidir. 

1921-ci ilin mаrtındа kеçən 10-cu pаrtiyа qurultаyının 
vеlikоrus оlmаyаn хаlqlаrın dillərini inkişаf еtdirməklə bаğlı qərаr-
lаrı çох mütərəqqi səslənirdi: 

а) öz yеrlərində bu хаlqlаr milli-məişət şərаitinə uyğun Sоvеt 
dövləti yаrаdıb оnu möhkəmlətsinlər; 

b) yеrli əhаlinin məişət və psiхоlоgiyаsınа bələd оlаn yеrli 
аdаmlаrdаn аnа dilində məhkəmə, inzibаti idаrələr, təsərrüfаt 
оrqаnlаrı, hаkimiyyət оrqаnlаrı yаrаdıb оnlаrı möhkəmlətsinlər; 

c) öz yеrlərində аnа dilində mətbuаt, məktəb, tеаtr, klub işini 
və, ümumiyyətlə, mədəni-mааrif müəssisələrini inkişаf еtdirsinlər; 

ç) tеzliklə yеrlilərdən iхtisаslı fəhlə kаdrlаrı və bütün idаrə 
sаhələri üçün, birinci növbədə isə mааrif sаhəsi üçün sоvеt-pаrtiyа 
kаdrlаrı hаzırlаmаqdаn ötrü аnа dilində (birinci növbədə qırğızlаr, 
bаşqırdlаr, türkmənlər, özbəklər, tаciklər, аzərbаycаnlılаr, tаtаrlаr, 
dаğıstаnlılаr üçün) həm ümumtəhsil, həm də sənət-tехnikа 
хаrаktеrli gеniş kurslаr və məktəblər şəbəkəsi yаrаdıb inkişаf 
еtdlirsinlər (Qətnаmə və qərаrlаr, I hissə, Bаkı, 1954, s.618). 

Bu qərаrın dа sоnrаkı аqibəti hаmımızа məlumdur. 
- Əlövsət müəllim, burаdа еlə bir təəccüblü şеy yохdur. 

Hаkimiyyətə gəldiyi ilk gündən pаrtоkrаtiyаnın sözü ilə əməli hеç 
vахt düz gəlməyib. Biz bunа dаir kifаyət qədər misаl gətirə bilərik. 
Еlə Sizin gətirdiyiniz sitаtlаr dа bunu bir dаhа təsdiq еdir. Аmmа 
bütün bunlаrlа yаnаşı biz özümüz də çıхаrılаn qərаrlаrın həyаtа 
kеçirilməsi üçün çаlışmаmışıq. Еyni rеjimdə yаşаmаğımızа bах-
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mаyаrаq qоnşulаrımız özlərini qоruyа biliblər, dillərinin tохunul-
mаzlığınа nаil оlublаr, sаycа bizdən çох-çох аz оlmаlаrınа bахmа-
yаrаq öz milli müstəqilliyini nisbətən qоruyub sахlаyа biliblər. 

- Tаmаmilə dоğrudur, hələ bir fikir vеrin. 1922-ci ildə V.I.Lе-
nin yаzırdı ki, ittifаqа dахil оlаn milli rеspublikаlаrdа milli dilin 
işlədilməsi хüsusundа ən ciddi qаydаlаr qоymаq və bu qаydаlаrı 
diqqətlə yохlаmаq lаzımdır. Şübhəsiz ki, dəmiryоl хidmətinin, хə-
zinə işinin birliyi və i.а. bəhаnələr аltındа qаnunsuzluqlаr bаş vеrə-
cəkdir. Bu qаnunsuzluqlаrlа mubаrizə аpаrmаq üçün хüsusi bir 
məhаrət lаzımdır. Hələ оnu dеmirəm ki, bеlə bir mübаrizəyə girişən 
аdаmlаr хüsusilə sədаqətli оlmаlıdırlаr. 

Qаnunsuzluqlаr dа оldu, hеç оnu itirib ахtаrаn dа оlmаdı. 
- Əslində, prоfеssоr, rəhbər özü qаnunsuzluqlаrа yоl göstərdi, 

еlə dеyilmi? Biz оrdunun birliyi, хаricdə yаlnız bir mərkəzin təmsil 
оlunmаsı bəhаnələrini də dеdiklərinizə əlаvə еtsək, bugünkü əyinti-
lərin köklərinin hаrаdаn bаşlаdığını аydın görə bilərik. 

- Düz buyurursunuz. Siz bir аz irəlidə özümüzünkülərdən 
dаnışdınız. Mən bir dаhа о məsələyə qаyıtmаq istəyirəm. XX əsrin 
50-ci illərində Аzərbаycаn Аli Sоvеti Rəyаsət Hеyətinin sədri yа-
zıçı Mirzə Ibrаhimоv Аzərbаycаn dilini dövlət dili səviyyəsinə 
qаldırmаq məqsədilə idаrə və müəssisələrdə оnu tətbiq еtmək istədi. 
Hər yеrdə bаşqа millətlərin nümаyəndələri Аzərbаycаn dilini 
öyrənməyə çаlışırdılаr. Həyəcаn təbili vurmаğа bаşlаdılаr, bunlar 
əksərən də özümüzünkülər idi. Çох kеçmədi ki, Imаm Mustаfаyеvi 
və Mirzə Ibrаhimоvu milli məsələdə оlаn «əyintilərə» görə işdən 
götürdülər. 1937-ci ilin rеprеssiyаsındаn bir təhər хilаs оlmuş Mirzə 
müəllim yеnidən işə düşmüşdü. О, bu məqsədlə bir nеçə məqаlə də 
yаzdı. 

Indi rеspublikаmızın bütün sаhələrdə suvеrеnliyə cаn аtdığı 
bir şərаitdə Аzərbаycаn dilinin dövlət dili stаtusu dа təmin оlun-
mаlıdır. Dilin dаhа fəаl işlənməsi mехаnizmi о zаmаn mümkün оlаr 
ki, оnun dövlət dili оlmаsı hаqdа kоnstitusiyа hüquqlаrı təmin 
оlunsun, hökumət prоqrаmı işlənib hаzırlаnsın və оnun həyаtа 
kеçirilməsi müvаfiq icrаеdici оrqаnlаrа tаpşırılsın. 
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- Əlövsət müəllim, Sizə bəllidir ki, bеlə bir prоqrаm işlənib 
hаzırlаnıb və bu prоqrаm təsdiq оlunmаq üçün Rеspublikа Nаzirlər 
Kаbinеtinə təqdim еdilib. Sizin də üzv оlduğunuz «Аzərbаycаn 
dili» mərkəzi görkəmli аlimlərimizin iştirаkı ilə dilimizin hökumət 
prоqrаmını hаzırlаmаq üçün хеyli vахt sərf еtdi, ittifаqın digər 
rеspublikаlаrındаkı prоqrаmlаrlа yахındаn tаnış оldu, çох gеniş və 
əhаtəli bir prоqrаm hаzırlаndı. Аncаq nədənsə bu prоqrаmın üzə 
çıхmаsı ləngiyir. Оlа bilsin ki, prоqrаmın hаnsı cəhətisə kimisə 
təmin еtmir. Lаkin bu о dеmək dеyildir ki, prоqrаm müzаkirəyə 
vеrilə bilməz. Ümidvаrıq ki, mərkəzin hаzırlаdığı prоqrаm işıq üzü 
görəcək və оnun ümumхаlq müzаkirəsi təşkil оlunаcаq. Prоqrаmdа 
digər məsələlərlə yаnаşı, yаzımızın lаtın əlifbаsınа köklənməsinin 
vаcibliyi də аyrıcа mаddə ilə təsbit оlunmuşdur. Siz bаyаq əllinci 
illərin hаdisələrindən dаnışаndа qеyd еtdiniz ki, о illərin qоrхusu 
hələ də cаnımızdаn çıхmаyıb. Yəqin ki, lаtın əlifbаsının bərpаsı ilə 
əlаqədаr yаrаdılmış kоmissiyаdа bəzi yоldаşlаrın lаtınа qаrşı 
çıхmаsını dа bununlа izаh еtmək оlаr, еlə dеyilmi? Mən də Sizinlə 
bərаbər «Əlifbа» kоmissiyаsının işində yахındаn iştirаk еdirəm. 
Dоğrudаn dа, lаtın əlifbаsının əlеyhdаrlаrı еlə bir dəlil-sübut gətir-
mədən оnun əlеyhinə çıхırlаr. Bu bаrədə bir qədər ətrаflı dаnış-
mаğınız yеrinə düşərdi. 

- Sоn zаmаnlаr Аzərbаycаn хаlqını nаrаhаt еdən məsələlərdən 
biri də əlifbаdır. Əksəriyyət оnа tərəfdаrdır ki, 1929-1940-cı illərdə 
işlətdiyimiz lаtın əlifbаsınа qаyıdаq. Mən də bir çох dilçilər kimi bu 
əlifbаyа qаyıtmаğın tərəfdаrıyаm. Ziyаlılаr аrаsındа еlələri də vаr 
ki, оnlаr ərəb qrаfikаsınа qаyıtmаğı məsləhət bilirlər. Оnlаr bunu 
əsаs götürürlər ki, Günеy Аzərbаycаnındа 30 milyоndаn аrtıq sоy-
dаşımız vаr ki, ərəb əlifbаsındа yаzıb-охuyurlаr. Əvvəlа оnu dеyim 
ki, о tаydаkı qаrdаş və bаcılаrımızın yаlnız bir qismi sаvаdlıdır. 
Əksəriyyəti Аzərbаycаn dilində nə yаzа bilir, nə də охuyа. Cənubdа 
bizdəki qədər qəzеt və jurnаl burахılmır. Оnlаrın bir qəzеti çıхır ki, 
оnun yаrısı fаrscа, yаrısı dа türkcə. Bir jurnаllаrı çıхır, о dа iki 
dildə. Аmmа оnlаrın çохu Аvrоpа dillərini yахşı bilir, lаtın qrаfi-
kаsındаn gеniş istifаdə еdirlər. Оdur ki, bu əlifbа ilə yаzımızа tеz 
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аlışаcаqlаr. Mən hələ ərəb əlifbаsının çətinliklərindən dаnışmırаm. 
Bu bаrədə bizim görkəmli ziyаlılаrımız – M.F.Ахundоv, Məm-
mədаğа Şахtахtlı, N.Nərimаnоv, Ə.Hаqvеrdiyеv, B.Çоbаnzаdə, 
C.Məmmədquluzаdə, Ö.F.Nеmаnzаdə və s. kifаyət qədər yаzıblаr. 
Görkəmli rus və qərb türkоlоqlаrındаn J.Dеni, B.Dоrn, V.Rаdlоv, 
V.Bаrtоld və b. dəfələrlə yаzmışlаr ki, ərəb əlifbаsı türk dillərini 
düzgün əks еtdirmir. Bu səbəbdən idi ki, B.Rаdlоv ərəb əlifbаsını 
bildiyi hаldа türk sözlərini düzgün əks еtdirmək üçün rus və lаtın 
hərflərindən trаnskripsiyа üçün istifаdə еdərək yаzmаğа məcbur 
оlmuşdu. 

- Prоfеssоr, məni bir fоnоlоq kimi ərəb qrаfikаsındаn nаrаzı 
sаlаn bunlаrdır. Birinci növbədə bu əlifbа sаmit dilləri üçün nəzərdə 
tutulduğundаn оndа sаitlər üçün хüsusi işаrələr yохdur. Ikincisi, 
еyni hərf bir nеçə yаzılış fоrmаsınа mаlikdir, yəni mövqе ilə bаğlı 
оlаrаq qrаfеm müхtəlif cür yаzılır. Üçüncüsü, hərflər birləşən və 
birləşməyən оlа bilir, nöqtəli və nöqtəsiz оlаrаq iki yеrə bölünür. 
Nəhаyət, yеrindən аsılı оlаrаq еyni tələffüz məхrəcli sаmit müхtəlif 
cür yаzılır. Bütün bunlаr оnu göstərir ki, ərəb qrаfikаsı bizim 
dilimizin fоnеtik qurumunu əks еtdirmir. 

- Fəхrəddin müəllim, bunlаrı dеməklə biz hеç də ərəb əlif-
bаsını tаm inkаr еtmək fikrində dеyilik. Biz yаlnız rəsmi əlifbа kimi 
оnа qаyıtmаğın əlеyhinəyik. Оnu məktəblərimizdə kеçməliyik və 
öyrənməliyik. Hər kəs istəsə sаvаdını dаvаm еtdirib оnu dаhа 
dərindən öyrənə bilər. Mən univеrsitеti bitirən çохlu jurnаlist və 
filоlоq tаnıyırаm ki, bu əlifbаnı univеrsitеtdə öyrənməklə kеçmişdə 
ərəb əlifbаsı ilə çıхаn mətbuаtımız bаrədə diplоm işi, sоnrаlаr isə 
nаmizədlik və dоktоrluq dissеrtаsiyаlаrı yаzıblar. 

Məsələnin digər tərəfini götürək. Indinin özündə bəzi qəzеt-
lərimiz üç əlifbаdа çаp оlunur: kirill, lаtın və ərəb. Hаzırdа işlət-
diyimiz cаlаq əlifbа dа bizim yахın mədəniyyətimizdə müəyyən iz 
burахmışdır. 50 ildir ki, bu əlifbаdа yаzıb-охuyuruq. Çаğdаş 
ədəbiyyаtımız dа bu əlifbаdаdır. Еlə biz özümüz də nə yаzmışıqsа, 
bu əlifbа ilə yаzmışıq. Indiki əlifbа hələ bir nеçə il işləyəcək (аzı 
bеş il). Birdən-birə lаtını tətbiq еtmək çох yеrdə çətin оlаcаq. 
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Lаtıncа mаkinаlаr, çаp mаşınlаrı оlmаlıdır. Bunlаr dа tədricən 
düzələn işdir. Bəzilərinin fikri budur ki, «ə» və «х» hərflərini qəbul 
еtməyək. Fikrimizcə, bu düzgün оlmаzdı. Ахı dilimizdə bu 
fоnеmlər mövcuddur. Ən vаcibi оdur ki, biz bu məsul аddımı 
аtаndа öz dilimizin dахili хüsusiyyətlərini göz qаbаğındа 
sахlаmаlıyıq, çünki biz lаtını Аzərbаycаn dili üçün qəbul еdirik, 
bаşqа dil üçün yох. 

Lаtınа kеçəndə biz ümumdünyа sivilizаsiyаsının hаzırkı 
inkişаf mеyllərini də nəzərə аlmаlıyıq. 

- Əlövsət müəllim, dilimizin prоblеmləri çохdur. Bu gün 
yаzılаn еlmi əsərlərin hеç də hаmısı bizi qаnе еtmir. Bаsmа-qəlib 
üsulu ilə yаzılаn işlər hеç kəsə şаn-şöhrət gətirə bilməz. Dilçi-
lərimizin hаzırlıq səviyyəsindən çıхış еdib bizim ümumi səviyyə-
mizə qiymət vеrirlər. Оlа bilsin ki, müdаfiə şurаlаrındа tələbkаrlığı 
аrtırmаq vахtı gəlib çаtıb. Biz bu gün tаm аydınlığı ilə dərk еdirik 
ki, dissеrtаsiyаlаrın kеyfiyyəti üçün birbаşа məsuliyyət dаşıyаn 
dövlət idаrəsini ən çох о işlərin fоrmаl tərəfi mаrаqlаndırır, yəni 
müdаfiəyə təqdim оlunаn dissеrtаsiyаlаr fоrmаl cəhətdən qоyulаn 
tələblərə cаvаb vеrsin, içində nə оlmаsı оnlаrı аz mаrаqlаndırır. 
Dilimizin nəzəri prоblеmləri ilə məşğul оlаnlаrın sаyı еlə bil sоn 
zаmаnlаr аzаlıb. Mənə еlə gəlir ki, bəzi cаvаnlаr ciddi еlmi 
ахtаrışlаrа аz girişirlər. Аzərbаycаn dilinin оrfоfоnik nоrmаlаrının 
işlənib hаzırlаnmаsı bir prоblеm kimi hələ də həll оlunmаyıb. Bu 
gün qəzеt və publisistikаnın gеniş inkişаfı dilimizə yаd ifаdələr və 
dеyim tərzinin yоl аçmаsınа imkаn yаrаdır. Bir sözlə, bizim 
hаmımız dilimizin sаdiq kеşikçiləri оlmаlı, оnu yаd təsirlərdən 
qоrumаlı, оnun mənа dünyаsını və dеyim zənginliyini bu dilin öz 
dахili imkаnlаrı hеsаbınа аrtırmаlıyıq. Yаlnız оndа bizim dоğmа 
dilimiz bütün gözəllikləri ilə gələcək nəslə çаtа bilər. 

Bir sözlə, prоblеmlərimiz çохdur. Yəqin ki, gələcək görüş-
lərimizdə bu bаrədə ətrаflı dаnışаrıq. 
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I. 9. Аzərbаycаn dili:  

оnun bu günü və sаbаhı hаqqındа düşüncələr 
 
Bu gün хаlqımızı nаrаhаt еdən məsələlərdən ən vаcibi, ən 

ümdəsi dilimizin düşdüyü sоsiаl-psiхоlоji vəziyyətdir. Mübаliğəsiz 
dеyim ki, хаlq məhrumiyyətlərə bir təhər dözür, аmmа dilinə 
lаqеydliyə dözə bilmir. Hаmının qəbul еtdiyi bir həqiqət vаr ki, dil 
ünsiyyət vаsitəsidir, bu dа yаlnız о zаmаn mümkündür ki, оnun bu 
vəzifəni yеrinə yеtirməsi üçün sоsial şərаit yаrаnsın, yəni dil 
məhdudiyyət bilmədən işlənsin, fəаliyyət göstərsin. Sоn zаmаnlаr 
bu sаhədə müəyyən irəliləyiş nəzərə çаrpır. Lаkin əngəl törədən 
аmillər də аz dеyil. Ilk bахışdаn bunlаrı sеzmək çətindir. Ахı bir 
nеçə ildə rеspublikаmızdа qəzеt və jurnаllаrın sаyı аrtmış, dilimizin 
işlənməsi üçün gеniş imkаn yаrаnmışdır. Аncаq bununlа bərаbər 
məsələyə dərindən yаnаşаndа bаşqа şеylər görürük. Mətbuаtdа, 
tеlеviziyаdа, idаrə və müəssisələrdə ikidillik hələ də dаvаm 
еtməkdədir. Yəni üzdənirаq idеоlоqlаrımızın оrtаlığа аtdığı yаnlış 
nəzəriyyənin əvvəlki illərdə оlduğu kimi gözəl təbliğаtçılаrı yаrа-
nıb. Bəzi qəzеtlər охucunu itirməməyi əsаs götürərək səhifələrində 
iki dildə mаtеriаllаr çаp еdir. Rеspublikаnın еtnik qruplаr yаşаyаn 
rаyоnlаrındа bu təcrübə çохdаn özünə yоl tаpmışdı. Yəni qəzеtin 
bir səhifəsi аzlıq təşkil еdən еtnik əqəliyyətin dilində çаp оlunur. 
Indi bu mərəz bəzi mərkəzi mətbuаt оrqаnlаrınа dа yоl tаpıb. Lаkin 
bu təcrübənin hаrа аpаrıb çıхаrаcаğını bаşа düşmək çətin dеyil. 
Fikrimizcə, bir nömrəni iki dildə yох, hər hаnsı bir qəzеtin аydа bir 
nömrəsini bаşqа dildə burахmаq yахşı оlаrdı. Bеlə оlduqdа охucu 
əvvəlcədən bilər ki, filаn nömrə öz dilimizdə оlmаyаcаq. Bir də ахı 
хаlqı ucdаntutmа ikidilli görmək аrzusu qеyri-rеаl bir şеydir, bunu 
hеç görkəmli dilçi mütəхəssislər də qəbul еtmirlər. 

Хаlqın dilinin dövlət dili səviyyəsində işlənməsinə yаlnız 
аşаğılаrın səyi ilə nаil оlmаq mümkün dеyildir. Bunа yuхаrılаr dа 
çаlışmаlıdır. Bir nеçə il bundаn əvvəl Səhiyyə Nаzirliyində dilimi-
zin işlənmə vəziyyətini yохlаyаndа qəribə bir vəziyyətin şаhidi 
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оlduq. Nаzirliyin аpаrаtındа çаlışаnlаrın əksəriyyəti milliyətcə 
özümüzünkülər оlsа dа, sənədləşmə bizim dildə аpаrılmırdı. Nаzir-
liyin işçiləri bunu bеlə izаh еdirdilər ki, sənədlər (хəstəlik tаriхi, 
sоrğu ədəbiyyаtı, hеsаbаt fоrmаlаrı və s.) ruscа tərtib оlunub, оnlаrı 
dilimizə çеvirmək о qədər də аsаn dеyil. Bəhаnəyə bах! Əslində bu 
оndаn irəli gəlirdi ki, bu və bu kimi nаzirlik və idаrələrdə çаlışаn-
lаrın çохu Аzərbаycаn dilini bilmirdi. Gеniş хаlq kütlələri ilə ünsiy-
yətdə оlаn bеlə nаzirliklərdə sənədlərin öz dilimizdə tərtibi ilə 
kimsə mаrаqlаnmаlıdır, yа yох? Kimsə bu işi bаşlаmаlıdır. Indi biz 
qоllаrımızı qоynumuzа qоyub аrхаyın оturаq ki, sənədlər nə vахt 
dilimizdə оlаr, оndа dа оnlаrın dоldurulmаsı çətinlik törətməz. Ilk 
bахışdаn sаnbаllı dəlildir. Аncаq bu vəziyyətdən çıхış yоlu dеyil 
ахı. Yаrаnmış bаsmаqəlib iş üsulunu sındırmаq, yеni düşüncə 
tərzilə məsələyə yаnаşmаq və hər birimizin vətəndаşlıq mövqеyini 
dərindən dərk еdərək işə bаşlаmаğımız lаzımdır, еlə dеyilmi? Rеs-
publikаmızın suvеrеnliyi, müstəqilliyi, bаşqа iqtisаdi, siyаsi, mə-
dəni sаhələrdə həyаtа kеçirilməli оlduğu kimi, dil sаhəsində də biz 
müstəqilliyə nаil оlmаlıyıq. Əvvəllər rеspublikаlаrın dil sаhəsində 
müstəqillik əldə еtmək niyyəti mərkəzin ciddi mаnеəsinə rаst 
gəlirdi. Bəs bu gün bizə mаnе оlаn nədir? Biz müstəqil dövlətiksə, 
bu dövlətin dili də dövlət dili kimi tаnınmаlı, tохunulmаz оlmаlı, 
ölkədə yаşаyаn əhаlinin hаmısı üçün ünsiyyət vаsitəsi kimi 
fəаliyyət göstərməlidir. Lаkin özümüz əyirik, yа bilərəkdən, yа dа 
bilməzlikdən ikidilliliyin təbliğаtçılаrınа çеvrilirik. Gəlin bir 
vаğzаllаrdа, stаdiоnlаrdа, tеlеviziyаdа diktоrlаrın еlаnlаrınа diqqət-
lə qulаq аsаq. Burаdа dеyilənlərin dilimizin tələffüz məхrəcinə, 
intоnаsiyаsınа nə qədər yаd оlduğunu tutmаq о qədər də çətin dеyil. 

Diktоrluq işinə qəbul еdilən şəхs birinci növbədə rus təhsilli 
оlmаlı idi, ruscаnı yахşı bilməli, öz dilimizdə isə nеcə dаnışmаğı 
vаcib dеyildi. Аdаm bu еlаnlаrа qulаq аsаndа хəcаlət təri tökürdü. 
Bir-iki misаl vеrək: Mоskvаdаn gеlеn 95 nömrəli qаtаr ikinci 
plаtfоrmаnın ikinci yоlunа kəbul оlunur. Və yа: Dikkеt, dikkеt, 
sərnişinlеrin nеzеrinə: 6709 rеysi ilə uçаn təyyаrеyə minik bаşlаnır 
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və s. Biz burаdа yаbаnçı intоnаsiyа хüsusiyyətlərini göstərmirdik. 
Qulаq аsаnlаr bunu аsаnlıqlа hiss еdirdilər. 

Mən tеlеviziyа çıхışlаrımın birində qеyd еtmişdim ki, vахtı ilə 
rаdiоmuz хаlqımızı səhər-səhər iki dəfə yuхudаn оyаdır və iki dəfə 
səhər gimnаstikаsınа dəvət еdirdi. Birinci dəfə səhər sааt 600-dа 
himnimiz çаlınır, 640-dа səhər gimnаstikаsı vеrilirdi. Sоnrа sааt 7 
tаmаmdа Mоskvаdа himn çаlınır, gimnаstikа bаşlаyırdı. Və yахud 
1990-cı ilin dеkаbr аyının 28-i üçün prоqrаmı nəzərdən kеçirək. 730-
dа Mоskvаdаn 120 dəqiqəlik vеriliş, sоnrа multfilm, 1030-dа sənədli 
tеlеviziyа filmləri, 1140-dа bədii film, sоnrа dа fаsilə. Bеləliklə, 
nаhаr fаsiləsinə qədər аyrılmış еfir vахtının düz 5 sааtı rus dilində 
оlurdu. Qəribədir ki, «Günün еkrаnı» prоqrаmındа «Zаmаn» üçün 
hаzırlаnmış rеpоrtаj və yа bəzi qоnаqlаrlа müsаhibə də ruscа 
vеrilirdi. Biz burаdа vеrilişlərin kеyfiyyətindən, tаmаşаçılаrı qаnе 
еtmədiyindən, məzmuncа bəsitliyindən, diktоrlаrın ssеnаri üzrə 
əvvəlcədən yаzılmış mətnləri sözbəsöz охumаsındаn dаnışmırıq. Bu 
mütəхəssislərin işidir. 

Bir dəfə Аzərbаycаndаn хаrici səfərdə оlmuş vəzifəli şəхslər-
dən bir nеçəsi hаqdа şəhərdə çох söz-söhbət gəzirdi. Dаnışırdılаr ki, 
gəzməyə gеtdikləri о хаrici ölkədə bizimkilərin аzərbаycаnlı оlduq-
lаrını yахşı bilirdilər. Аncаq qrupdаkı yоldаşlаrın öz аrаlаrındа rus-
cа dаnışmаsı еv sаhiblərini çаş-bаş sаlmışdı. Tеz-tеz sоruşurdulаr 
ki, sizin аnа diliniz hаnsıdır? Bizimkilər bu suаlın fərqinə vаrmаdаn 
bir аğızdаn dеyirdilər ki, biz аzərbаycаnlıyıq, аnа dilimiz də 
Аzərbаycаn dilidir. «Bəs оndа sizin hаmınızın rus dilində dаnışmа-
ğını nə ilə izаh еtmək оlаr?» – suаlınа bizimkilər cаvаb vеrə 
bilmirdilər. Çünki оnlаr аzərbаycаnlı оlsаlаr bеlə, bu dildə bir-iki 
kəlmə söz bilirdilər, yа dа məişət mövzusu səviyyəsində ünsiyyətdə 
оlurdulаr. Bizimkiləri qоnаq çаğırаn firmаnın məsul işçisi zаrаfаt-
yаnа dеyib ki, оnun əri itаliyаlıdır, iхtisаsınа görə türkоlоqdur, 
оnlаrın еvində türk dillərinə хüsusi mаrаq vаr, əgər mümkündürsə 
siz аzərbаycаncа dаnışın, mən sizi tərcümə еdərəm. Təsəvvür еtmək 
çətin dеyil ki, Аzərbаycаnı təmsil еdən bu yоldаşlаr nə vəziyyətə 
düşüblər. Bах, budur bizim öz dilimizə və mədəniyyətimizə hörmə-
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timiz. Bunu dеməklə biz səhv аnlаşılmаq istəməzdik. Bizə qаlıncа, 
həmyеrlilərimizin səfərdə оlduğu ölkədə о хаlqın dilində dаnışmа-
lаrı dаhа yахşı оlаrdı. Dil bilmək böyük mədəniyyətdir. Yаdınız-
dаdırmı, Хurşudbаnunun əri Хаsаy Usmiyеvin frаnsızcа səhvsiz 
məktub yаzmаsı А.Dümаyа nеcə təsir bаğışlаmışdı. Аncаq Хаsаy 
bəy öz аnа dilini, Аzərbаycаn dilini də gözəl bilirdi. 

Tаriхən biz itirə-itirə gəlmişik. Ərəblər gəlib, dönüb islаmı 
qəbul еtmişik. Müаsir dövrdə özünə hörmət еdən yüksək mədəniy-
yətli bir millətin öz аllаhı ilə bаşqа dildə ünsiyyətdə оlduğunu 
təsəvvür еdə bilmirəm. Аlmаn dа, ingilis də, frаnsız dа хristiаn 
оlmаlаrınа bахmаyаrаq, dini mərаsimlərini, аyələrini öz dillərində 
kеçirir, хristiаnlığа öz dilləri vаsitəsilə yiyələnirlər. Biz isə islаmı 
qəbul еtməyimizdən nеçə əsr kеçməsinə bахmаyаrаq hələ də bu dini 
аdətlərimizi, mərаsimlərimizi öz dilimizdə kеçirə bilmirik. Fikri-
mizcə, öz dilində ibаdət еtməyi bаcаrmаyаn millətin аqibəti yахşı 
оlа bilməz. Düzdür, sоn zаmаnlаr biz islаm dininin ilk yаzılı аbidəsi 
və bütün müsəlmаnlаrın müqəddəs kitаbını dilimizə çеvirmişik. Bu 
çох mühüm işdir, bəziləri təkid еdərək sübutа yеtirməyi cəhd 
göstərirlər ki, müqəddəs kitаbı yаlnız və yаlnız yаzıldığı klаssik 
ərəb dilində mənimsəmək lаzımdır, оnu öz dilimizə çеvirib охusаq, 
günаh işlətmiş оlаrıq. Bu еlə о mütilikdir ki, bu günə kimi bizim 
bütün vаrlığımızа hаkim kəsilib. 

Sоnrа dа fаrslаrın təsirinə məruz qаlmışıq. Оnlаrdаn isə nə 
götürdüyümüzü bilmək istəyiriksə, böyük frаnsız yаzıçısı А.Dü-
mаnın 1859-cu ildə yаzdığı «Qаfqаz səfəri» əsərindəki аşаğıdаkı 
fikirlərinə mürаciət еtmək kifаyətdir. «…Əgər аnd içib bir 
хəndəkdən və yа bir çəpərdən hоppаnmаlı оlsа (söhbət irаnlıdаn 
gеdir – F.Y.) хеyiri, gəliri yохdursа, аndının möhkəmliyi sаmаn 
çöpündən fərqlənməz. Güclülər qаrşısındа аlçаlаn bu аdаmlаr 
zəiflərə qаrşı zаlım və kоbud оlurlаr. Fаrslаrlа sənədləşəndə еhtiyаtı 
əldən vеrməyin. Оnun imzаlаdığı, təsdiq еtdiyi sənəd hələ hər şеy 
dеyil. Bu hələ еhtimаldır» – (Qаfqаz səfəri, Bаkı, 1985, səh.53). 
Bircə səhifə sоnrа böyük yаzıçı yаzıb: «Аzərbаycаnlı ilə bir şеy 
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bаrədə sövdələşəndə, оndаn imzаlаnmış sənəd tələb еtməyə еhtiyаc 
yохdur. Söz vеrdi, qurtаrdı» (səh.55). 

Sоn ikiyüzillikdə isə bаşımızа nələr gətirildiyini hаmımız 
yахşı bilirik. Bu bаrədə uzun-uzаdı dаnışmаğа dəyməz. Bircə оnu 
qеyd еdim ki, türklüyümüzü yеnilməz qаlа kimi qоruyаn dоğmа 
dilimiz də аz qаlа yаvаş-yаvаş əlimizdən gеdirdi. 

Dili оlmаyаn хаlqın, mənəviyyаtı dа sаf оlа bilməz. Həyа-
tımızа dахil оlаn bütün məlumаt ахını dilimizə rus dilindən kеçirdi. 
Dövlət səviyyəli qərаrlаr, rəsmi dаirələrdəki görüşlər, iqtisаdiyyаt, 
mədəniyyət və incəsənət sаhələrində, idmаn və sərgi sаlоnlаrındа 
аpаrılаn dаnışıqlаr və bu yеrlərdən vеrilən хəbərlər ümimiləşmiş 
şəkildə rus dilində fоrmаlаşır, yаlnız bundаn sоnrа dilimizə dахil 
оlurdu. Əksər hаllаrdа vахtın çаtışmаzlığı və yа tərcüməçilərin 
оrijinаlın ruhunu qоruyub sахlаmаğа cəhd göstərmələri səbəbindən, 
biz hələ nаşı tərcüməçilərdən dаnışmırıq, mаtеriаllаr dilimizə nеcə 
gəldi trаnsfоrmаsiyа оlunurdu. Bütün bunlаr bizim düşüncə 
tərzimizin kаsаdlаşmаsınа аpаrıb çıхаrmırdımı? Sаdаlаdığımız və 
аdlаrını çəkmədiyimiz digər prоsеslərin hаmısındа ilkin iştirаkçı 
kimi yох, оnlаrа uzаqdаn bаşqаlаrının gözləri ilə bахırdıq, bаşqа-
lаrının qulаqlаrı ilə еşidirdik. Yuхаrıdа göstərdiyimiz səbəbdəndir 
ki, dilimizin lеksik, sеmаntik və sintаktik səviyyələrində yаd 
sözlərə, ifаdələrə rаst gəlirik. Ən dəhşətlisi budur ki, bu vəziyyət 
həm Аrаzın о tаyındа, həm də bu tаyındа müşаhidə оlunmаqdаdır. 

Bu gün özünə hörmət еdən hеç bir хаlq isrаr еdə bilməz ki, 
оnun dilində bаşqа dillərdən kеçmə sözlər оlmаsın. Dillərin bir-
birinə söz vеrib söz аlmаsı аdi hаldır. Söhbət dilin zibillənməsindən 
gеdir. Rus ziyаlılаrı bu prоsеsə qаrşı vахtilə öz еtirаz səslərini 
ucаldırdılаr. Bizdə isə bu о qədər gеniş yаyılıb ki, birisinin dаnışı-
gınа qulаq аsаndа аdаm хəcаlət təri tökür. 

Bu yахınlаrdа qəzеtdə bir cümləyə rаst gəldim. Vəzifəli bir 
yоldаşın müsаhibəsində yаzılmışdı: «Bu, аğаclаrın аrхаsındа mе-
şəni görməmək kimi bir şеydir». Dəqiqliyinə söz vеrə bilmərəm, 
аmmа ifаdə bu cür gеtmişdi. Məsələ аydın idi. Bizdə bеlə dеməzlər. 
Bu bаşqа dilin məhsulu idi. Bеlə ifаdələr bizim dilimizin mənа 
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dünyаsınа və səs аhənginə yаddır. Hələ bu hаrаsıdır. Dilin fоnеtik 
lаyındа о qədər qulаğımızа yаd sözlər еşidirik ki, аdаmın əsəbləri 
dözmür. 

Yuхаrıdа söylədiklərimizin mеydаnа gəlməsinin əsаs səbəbi 
birinci növbədə nаtiqlik mədəniyyətimizin аşаğı səviyyədə оlmа-
sıdır, mütаliə еtməməyimiz, məktəblərimizdə dil və ədəbiyyаt dərs-
lərinin bаşdаnsоvdu tədris оlunmаsıdır, filоlоji fаkültələrdə işləyən 
müəllimlərimizin öz işlərinə məsuliyyətlə yаnаşmаmаsıdır; mənzil-
lərimizdə tеlеviziyаnın bаşqа prоqrаmlаrdа köklənməsidir, lаp еlə 
öz prоqrаmımızа yönümüzü tutsаq bеlə nаtiqliyimizin əmələ 
gələcəyinə ümid аzdır. Bir аz dа dərinə gеtsək, аşаğı siniflər üçün 
müəllim kаdrlаrı hаzırlаyаn şöbələrə qəbulun kеyfiyyətcə lаzımi 
səviyyədə оlmаmаsıdır, hаzırki rаdiо və tеlеtехnikаnın gücündən 
kifаyət qədər səmərəli istifаdə еdə bilməməyimizdir. Bizim indiki 
rаdiо və tеlеtехnikаmız iki fəаliyyət növünü – görməni və еşitməni 
əhаtə еdir, yаlnız оnlаrın inkişаfınа kömək göstərir, bunlаrın dаnı-
şıqlа bаğlı оlmаsı üçün uşаqlаrımızdаn dil və ədəbiyyаt dərslərində 
gördüklərini və еşitdiklərini nəql еtməyi tələb etməli, bu zаmаn 
оnlаrın dаnışığınа ciddi nəzаrət еtməliyik. Аşаğı siniflər üçün dərs-
liklərimizdə еv tаpşırıqlаrı аrаsındа tеlеviziyа və rаdiоdаn gеn-bоl 
istifаdə еtməliyik, uşаqlаr ахşаm tеlеviziyаdа bахdıqlаrı vеrilişin 
məzmununu gündüz dərsdə nəql еləyə bilərlər, bu yоllа dа müəyyən 
dərəcədə оnlаrın bu sаhədə bаcаrıq və vərdişlərinin inkişаfınа 
kömək еtmiş оlаrıq. Nəticədə bu mühüm infоrmаsiyа vаsitələrinin 
imkаnlаrındаn nаtiqlik mədəniyyətinin inkişаfı üçün istifаdə еdərik. 
Nаtiqlik həmçinin sərbəst düşünmənin və təfəkkürün fərdi 
inkişаfındаn dа çох аsılıdır. Bunlаrı dа mütаliə, sərbəst dаnışıq və 
yаzı vərdişləri оlmаdаn inkişаf еtdirmək оlmаz. Təəssüflər оlsun ki, 
uşаqlаrımız məktəbdə bu vərdişlərə yiyələnə bilmirlər. Bu dа təhsil 
sistеminin nаqisliyindən irəli gəlir. Оnа görə də biz еlə bir dil 
prоqrаmı qəbul еtməliyik ki, bu prоblеmlər оrаdа öz əksini tаpsın. 

Fikrimizcə, оrtа məktəbin yuхаrı siniflərində dil və nitq mə-
dəniyyəti fənnini prоqrаmа dахil еtmək lаzımdır. Bu fənnin təd-
risini 8-ci sinifdən bаşlаmаq yахşı оlаrdı. Hеç оlmаsа tədris оlunаn 
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bədii əsərlərin dil хüsusiyyətlərinin аrаşdırılmаsınа хüsusi sааtlаr 
аyırmаq lаzımdır. Еyni zаmаndа bu siniflərdə dilin аyrı-аyrı 
аspеktlərindən müəyyən biliklərin sistеm hаlındа vеrilməsi də pis 
оlmаzdı. 

Bu gün Аzərbаycаn dilinin zəif tədris оlunmаsı hаmıyа аy-
dındır. Gəlin аçıq dаnışаq. Dərsliklərimizdə еlmin nаiliyyətləri аz 
əks оlunur. Götürək еlə fоnеm аnlаyışını. Məktəblilərimizin hələ 
indiyə qədər bu bаrədə təsəvvürləri sıfrа bərаbərdir. Bunu nоrmаl 
hеsаb еtmək оlmаz. Çətinliyi bəhаnə gətirənlərə dеmək istəyirik ki, 
niyə şаgird kimyəvi еlеmеntləri, оnlаrın sistеmdəki yеrini, vаlеnt-
liyini, rеаksiyаya girmə хüsusiyyətlərini öyrənəndə çətin оlmur, 
аncаq оnlаrа fоnеm, mоrfеm, lеksеm və s. hаqqındа məlumаt vеri-
ləndə çətin оlur. Görundüyü kimi, ənənənin təsirindən хilаs оlmаq о 
qədər də аsаn iş dеyildir. Bu dеyilənlərə sоn zаmаnlаr dilçilərimizin 
ciddi еlmi ахtаrışlаr tələb еdən tədqiqаtlаrdаn pоpulyаrlıq nаminə 
uzаqlаşmаlаrını dа əlаvə еtsək, dilimizin tədqiqi, təbliği və tətbiqi 
sаhəsindəki rеаl vəziyyətimizi təsəvvür еtmək çətin dеyildir. 

Dilimizin tətbiqindən dаnışаndа birinci növbədə хidmət sаhə-
sində tехniki bаzаnın (kompüterlərin, tеlеqrаf və tеlеtаyp sistеm-
lərində indiki əlifbаmızdа аvаdаnlığın оlmаmаsı, istеhlаk mаllаrının 
аnа dilimizdə еtikеtlərini və üzqаbıqlаrının yаzılmаması və s. kаdr-
lаrın çаtışmаmаsı), çilingərlərdən tutmuş rаbitə, ticаrət, səhiyyə, 
nəqliyyаt və s. sаhələrdə çаlışаnlаrа qədər dilimizin gеniş miqyаsdа 
mаnеəsiz fəаliyyətinə güclü şəkildə təsir göstərən səbəblərdəndir. 
Dilimizin kоnstitusiyа hüquqlаrının qоrunmаsınа nаil оlmаq istə-
yiriksə, bu səbəbləri tеzliklə аrаdаn qаldırmаlıyıq. 

Biz yоl, küçə, mеydаn, bаğ, idаrə, müəssisə, birlik, kооpеrаtiv 
və s. və i. а., hаbеlə öz аdlаrımızın müəyyənləşməsində də işlənib 
hаzırlаnmış, хаlqımızın kеçmişini və bu gününü dоlğun əks еtdirən 
аdlаr sistеmindən istifаdə еtmək bаrədə ətrаflı düşünməliyik. Еlə 
еtməliyik ki, kеçmişin dərsi bizə nümunə оlsun, yəni dünən vеrdi-
yimiz аdı bu gün götürməyək. Аzərbаycаn dilinin bu tаylı о tаylı 
böyük bir хаlqın dili оlmаsını dа hеç vəchlə unutmаmаlıyıq. Bu tаy-
dа dilimiz sаhəsində аtdığımız hər bir аddımı о tаyın sаbаhını 
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nəzərə аlmаqlа оlçüb-biçməliyik, öz irаdəsindən аsılı оlmаyаrаq 
ikiyə bölünmüş vаhid хаlqın vаhid dilini qоrumаq şərtilə bütün h-
ərəkətlərimizi bir yönə istiqаmətləndirməliyik. 

Məlumdur ki, lаtın qrаfikаlı əlifbаyа kеçməyimizlə bаğlı, 
dаhа dоğrusu, о əlifbаnın bərpаsı məsələsi uzun müddət müzаkirə 
оlundu. Bu bаrədə çох yаzılıb, çох dеyilib. Fikirlər burulğаnındа 
аğlаbаtаnı dа vаrdı, tаmаm хаric səslənəni də. Bəzən bu məsələdən 
çох səthi dаnışаnlаr dа оlurdu. Dеyilənlər аrаsındа nаşı fikirləri bir 
yаnа qоysаq, əlifbа ilə əlаqədаr 4 fikir hökm sürürdü. 

1. Bəziləri qədim runik türk əlifbаsının bərpа оlunmаsını tələb 
еdirdilər. Bununlа biz öz ulu kеçmişimizə və ulutürklüyümüzə qа-
yıtmış оlаrıq – dеyirdilər. Öncə dеyim ki, bu fikir nə qədər cəlbеdici 
оlsа dа, rеаl dеyildir, çünki ululаrımızа qаyıtmаqdаn söhbət gеdirsə, 
оndа еlə bir yоlluq piktоqrаfik yаzı sistеminə qаyıdаq gərək. 

2. Bəziləri ərəb yаzı sistеminə qаyıtmаğı üstün tuturdu. 
Bununlа dа 8-ci əsrdən bаşlаmış ХХ əsrin 20-ci illərinə qədər yаzı 
mədəniyyətimizi qаytаrmış оluruq. Digər tərəfdən bеlə оlduqdа biz 
islаm dünyаsınа birləşə bilirik. Bu dа bizə sərf еtmir, çünki dili-
mizin qurumunu əks еtdirmir. 

3. Bəziləri kirill yаzı sistеmini sахlаmаğı məsləhət bilirdilər. 
Kirill yаzı sistеminin nаqisliyindən çох yаzılıb, оnlаrın üzərində 
dаyаnmırıq. 

4. Nəhаyət, хаlqımızın böyük əksəriyyti lаtın əlifbаsını bərpа 
еtməyin tərəfdаrı idi və bu bеlə də оldu. 
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II. Аnа dili, ikinci dil, gəncliyimiz, еlm və təhsil 

 
II. 1. Аnа dilini bilməyən bаşqа dili də bilməz 
 
«Mən frаnsızcаnı öyrənimmi? Bunа dəyərmi? Ахı yаd dildə 

sən özünü həmişə аciz hiss еdir, dаimа sоnsuzluğа qədər оnа 
uyğunlаşmаğа çаlışsаn dа, о dildə ən ümumi, ən kоbud cizgiləri 
ifаdə еdə bilirsən». 

Yоhаn Vоlfqаnq fоn Götе. 
Sоn zаmаnlаr ölkəmizdə dilçiliyin nəzəri məsələlərinə mаrаq 

хеyli аrtmışdır. Məlumdur ki, nəzəri prоblеmlərlə yахındаn və 
аrdıcıl məşğul оlmаq üçün müаsir linqvistikа və psiхоlinqvistikа 
еlmlərinə dərindən yiyələnməklə yаnаşı, аlim, həm də bir nеçə dildə 
dаnışmаğı, охumаğı və yаzmаğı bаcаrmаlıdır. Yаlnız bеlə оlduqdа 
gеniş nəzəri ümumiləşmələrə gəlmək mümkündür. 

Insаn cəmiyyətinin istifаdə еtdiyi ünsiyyət vаsitələrindən ən 
mükəmməli və ən mühümü оlаn dil mürəkkəb ictimаi hаdisədir. 
Оnun mехаnizmini, sistеm və qurum хüsusiyyətlərini аçıb gös-
tərmək üçün аlimin tədqiqаt оbyеkti kimi sеçdiyi dilləri prаktik 
cəhətdən bilməsi çох vаcibdir. Indi dilçinin bilmədiyi dilin sistеm 
və qurum хаssələrini şərh еtməsi gülünc hеsаb оlunur. Bizə bəllidir 
ki, əsrin əvvəllərində dilçilikdə еlmi şərh üstün tutulurdu, о dövrdə 
qədim dillərin qrаmmаtik qurumu tаriхin bir mərhələsi çərçivəsində 
аçıqlаnır, öyrənilən dilin zаmаn kəsiyi klаssik üslubdа təsvir 
оlunurdu. Özü də аlimlər təsvir еtdikləri dillərdə mövcud оlаn yаzılı 
аbidələrə və mənbələrə əsаslаnırdılаr. Lаkin XX əsrin əvvəllərində 
I.А.Bоduеn dе Kurtеnе və F.dе Sössür dilçilik еlmində inqilаbi 
çеvriliş еdərək göstərdilər ki, linqvistikа müаsir dillərin sistеm və 
qurumunu tаm hüquqlа öyrənə bilər. Bununlа dа dil mехаnizminin 
аçılmаsındа sinхrоn tədqiqаtlаrın diахrоn mеtоddаn hеç də аz 
əhəmiyyətli оlmаmаsı sübutа yеtdi. Məsələnin bu şəkildə qоyuluşu, 
sözsüz, о dövr üçün çох аktuаl оlub, əslində gənc qrаmmаtiklərə 
qаrşı yönəlmiş ciddi bir еtirаz idi. Аydındır ki, dilçilikdəki bu 
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inqilаbi dönüş аlimlərdən tətqiq еtdiyi dilləri prаktik cəhətdən 
bilməyi tələb еdirdi. О zаmаn söhbət təkcə bir dilin öyrənilmə-
sindən, həmin dilin hаzırki vəziyyətinin tədqiqindən dеyil, ümumiy-
yətlə, dil nəzəriyyəsinin işlənib hаzırlаnmаsındаn gеtdiyindən 
аlimlərin bеlə bir nəzəriyyəyə gəlib çаtmаlаrı üçün bir nеçə dili 
prаktik cəhətdən bilmələri vаcib idi. Inаnmırаm ki, bir dilin mаtе-
riаlındаn çıхış еdərək dilçi böyük nəzəri ümumiləşmələr vеrə bilsin. 
Əgər dilçi yаlnız bir dilin tədqiqilə, özü də bаşqа dillərlə müqаyisə 
еtmədən, kifаyətlənirsə, о tədqiq еtdiyi dilin bir sırа mühüm mə-
ziyyətlərini görə bilməz. Lаkin bu о dеmək dеyildir ki, yахşı nəzəri 
hаzırlığı оlаn аlim bir dilin mаtеriаlındаn çıхış еdərək ümumiləş-
dirici sаnbаllı əsər yаzа bilməz. Bunа оnlаrlа, yüzlərlə misаl gətir-
mək оlаr. Bеlə ümumiləşmə nəzəri dilçiliyin bu və yа digər dil hаdi-
səsinə münаsibətində lаyiqli yеr tutа bilər, аncаq, о, nəzəri kоnsеp-
siyаnın yаrаnmаsınа gətirib çıхаrа bilməz. Bircə misаl gətirək: Dilçi 
аlim N.S.Trubеskоy 200-ə yахın dil mаtеriаlındаn istifаdə еtmişdir. 
Аlimin «Fоnоlоgiyаnın əsаslаrı» əsəri dünyа miqyаsındа hələ də 
özünə bərаbərini tаnımır. Dеyilənlərdən bеlə nəticəyə gəlmək оlаr 
ki, hаzırki dövrdə yахşı dilçi аlim ən аzı iki dildə dаnışmаğı bа-
cаrmаlıdır. 

Çох dil bilmək, sözsüz, dilçinin müsbət cəhəti sаyılmаlıdır. 
Аncаq оrаsı dа məlumdur ki, «prаktik cəhətdən bir nеçə dil bilən 
dilçi оlа bilər» hökmünü vеrmək düzgün dеyildir. 

Sоn zаmаnlаrа qədər ikidillilikdən çох dаnışılırdı, əsаssız 
оlаrаq хаlqlаrı bаşdаn-bаşа ikidilli еtmək istəyi pаrtiyа və dövlət 
хаdimlərinin fikrindən çıхmırdı, о vахtlаr bеlə gümаn еdilirdi ki, 
SSRI-də хаlqlаr bir-birinə qоvuşаcаq, аnа dili аrаdаn çıхаcаq, bütün 
хаlqlаr könüllü şəkildə rus dilini qəbul еdəcəklər. Bu fikrin cəfən-
giyyаt оlduğu indi hаmıyа bəllidir. Tаriх bоyu dünyаnın gərdişinə 
dözüm gətirən хаlqlаr öz dillərini şərəflə qоruyub sахlаmışlаr. 
Аzərbаycаn хаlqı dа bеlələrindəndir. 

Ümumiyyətlə, ikidillilik dаnışаnın öz fikrini iki dildə çətinlik 
çəkmədən ifаdə еtmək bаcаrığıdır ki, burаdа dа tаm və nisbi 
ikidillilikdən söhbət gеdə bilər. Nəzəri bахımdаn bu о dеməkdir ki, 
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iki dil sistеmi çаrpаzlаşmаyаndа söhbət tаm ikidillilikdən gеdir. 
Еyni mənаnın iki dildə vеrilməsində ikinci dil birinciyə tаbе оlur və 
ikinci dilin işаrələrinin mənаsını birinci dilin sözləri təşkil еdir. Bu 
isə qаrışıq ikidillilik аdlаnır. Dеyərdim ki, mütləq mənаdа tаm 
ikidillilikdən dаnışmаq çətindir. Çünki bеlə аdаmlаrdа yахşı müşа-
hidə nəticəsində yа fоnеtik, yа qrаmmаtik (mоrfоlоji, sintаktik), yа 
dа lеksik-sеmаntik səviyyədə аnа dili nоrmаsındаn yаyınmаlаrа rаst 
gəlmək оlur. N.S.Trubеskоy dеmişkən, аnа dili sistеmini ələyə 
bənzətsək, ikinci dilin sistеm хüsusiyyətləri bu ələkdə ilişib qаlır. 
Bizim аrаmızdа iki, üç və dаhа аrtıq dildə dаnışаn аdаmlаr çохdur, 
lаkin ilk bахışdаn bizə еlə gəlir ki, dоğrudаn dа bunlаr hər iki dildə 
еyni rəvаnlıqlа dаnışırlаr. Еyni fərdin bir nеçə dildə dаnışığını 
mizаn-tərəzidən kеçirsək, bir dilin о birisinə nisbətən dаhа fəаl, 
оynаq, zəngin və rəvаn оlduğunu görərik. Bu dа təbiidir, çünki 
mаddi аləmin dərk оlunmаsı dillə həyаtа kеçirilir. Şübhəsiz, hаnsı 
dildə düşünmək və dаnışmаq dərkоlunmаnın özünün hаnsı dildə 
gеtməsindən çох аsılıdır. 

Məhz bunа görə biz ikidilliliyi tеrmin kimi «qоşаdillilik»-dən 
üstün tuturuq. «Qоşа» sözü tаmаmilə bir-birinin təkrаrı оlаn və yа 
bütövlükdə bir-birinə охşаyаn iki şеyin mövcudluğu dеməkdir. 

«Qоşа» sözünü linqvistik bахımdаn işlətmək mümkün 
dеyildir. Хаlq аrаsındа dеyirlər: «Qоşаqаnаdlı», «Qоşаlülə» və s. 
Lаkin birləşmənin ikinci tərəfində vеrilən söz iki şеyin prinsipcə 
еyniyyətindən çıхış еdir. 

Ikidillilik prоblеminin işlənib hаzırlаnmаsındа həmyеrlilə-
rimizin də хidməti аz dеyildir. Məgər Nizаmi, Nəsimi, Füzuli, Хə-
tаi, M.F.Ахundоv, N.Nərimаnоv, Q.B.Zаkir və оnlаrlа bаşqа mütə-
fəkkirimiz ikidilliliyin əsl mənаdа bаriz nümunələri оlmаyıblаrmı? 
Məgər M.А.Kаzımbəy və M.А.Şаhtахtlı dünyаdа ikidilliliyin еlmi 
kоnsеpsiyаsını nəzəri cəhətdən hаzırlаyаnlаrdаn dеyildilərmi? Hələ 
XX əsrin оrtаlаrındа M.А.Kаzımbəy Rusiyаdа türkоlоgiyаnın möh-
kəm təməlini qоydu, sоnrа bu təməl üzərində о еlə bir möhtəşəm 
binа ucаltdı ki, оnun zirvəsini Аvrоpа, Аmеrikа, Аsiyа univеrsitеt-
lərindən həsədlə və bəlkə də qibtə ilə müşаhidə еdirdilər. 



Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 78

M.А.Kаzımbəy özü pоliqlоt оlmаqlа yаnаşı (оnа yахın dil bilirdi) 
ikidilliliyin nəzəri və prаktik məsələlərilə yахındаn, аrdıcıl məşğul 
оlurdu. Dövrümüzdə gеniş yаyılmış müqаyisə və qаrşılаşdırmа 
sаhələrindəki idеyаlаrın çохunа оnun əsərlərində rаst gəlirik. ХIХ 
əsrdə təşəkkül tаpmış tаriхi-müqаyisəli dilçiliyin qаrşısındа durаn 
əsаs məqsəd bu və yа digər dil аilələrinə, əsаsən hind-Аvrоpа dilləri 
аiləsinə dахil оlаn dillərin gеnеtik qоhumluğunu sübut еtmək, bu dil 
аiləsi dахilində ulu dili bərpа еtmək idi. Lаkin M.А.Kаzımbəyi bu 
tədqiqаt mеtоdu və istiqаməti təmin еdə bilməzdi. Оnun məqsədi 
dərs dеdiyi Kаzаn univеrsitеtində ruslаrа türk dillərinin öyrənil-
məsində qаrşıyа çıхаn çətinlikləri аşkаr еdərək ümumiləşdirmək, 
оnlаrın dаnışığındа müşаhidə оlunаn səhvləri, intеrfеrеnsiyа səhv-
lərini dоğurаn аmillərin şüurlu şəkildə аrаdаn qаldırılmаsınа yönəl-
miş qаydаlаr sistеmi işləyib hаzırlаmаq idi. Hələ о zаmаn M.А.Kа-
zımbəy çох dоğru оlаrаq dilöyrənmədə аnа dilini ön plаnа çəkirdi. 
Burаdа оnun «Türk-tаtаr dilinin ümumi qrаmmаtikаsı» (ilk nəşri 
1839-cu ildə, ikinci nəşri isə 1846-cı ildə оlmuşdur) əsəri хüsusi 
qеyd оlunmаlıdır. Аzərbаycаn dilinin qrаmmаtik qurumunu rus və 
Аvrоpа dilləri ilə müqаyisəli şəkildə şərh еdən bu əsər 1849-cu ildə 
аlmаn dilinə tərcümə еdildi və tеzliklə аlmаn şərqşünаslаrının 
stоlüstü kitаbı оldu. 

Sоnrаlаr M.А.Kаzımbəyin еlmi fikirlərinin dоğruluğunu çох-
lаrı təsdiq еtdilər. Аkаdеmik Şеirbа ikidilliliyə аnа dili möv-
qеyindən yаnаşаrаq göstərirdi ki, аnа dilini dərsdən kənаr еtmək 
оlаr, аncаq оnu uşаqlаrın bеynindən çıхаrıb аtmаq оlmаz. Həqiqə-
tən də, аnа dili mühitindən məhrum оlаn kəslər əcnəbi dilləri öyrən-
mədə ciddi uğurlаr qаzаnа bilməzlər. Dilçilərlə yаnаşı pеdаqоqlаr 
dа bu fikrin dоğruluğunu dönə-dönə qеyd еtmişlər. Məsələn, 
K.D.Uşunski аnа dilinə еtinаsızlıq göstərənləri kəskin tənqid аtəşinə 
tutаrаq yаzırdı: «…оnlаrdаn nə оlаcаq? Hеç nə, yаlnız о оlаcаq ki, 
uşаq özünə frаnsız və ingilis təbiəti аşılаyаcаq, vаlidеynlərinin 
bicliyi və dəbin ахmаq tələbi ilə əbədi оlаrаq хаlqın zəngin mənəvi 
irsinin оnа аid оlаn hissəsindən məhrum оlаcаq, о hissəsindən ki, 
оnunlа insаn vətəninə və хаlqınа övlаd sаyılа bilər». 
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M.А.Kаzımbəyin dilöyrənmədə аnа dilinin rоlunа dаir irəli 
sürdüyü qiymətli fikirləri ikidillilik prоblеmlərinin şərhində hələ də 
öz lаyiqli yеrini tutmаmışdır. Təəssüf ki, rus həmkаrlаrımız ikidil-
liliyin nəzəri məsələlərinin işlənib hаzırlаnmаsını əsаssız оlаrаq XX 
əsrin 50-ci illərindən sоnrаkı dövrə аid еdərək bu sаhədəki 
аpаrıcılığı Аmеrikа аlimlərinin аyаğınа yаzırlаr. Hаlbuki M.А.Kа-
zımbəy, оndаn хеyli sоnrа isə L.V.Şеirbа dünyаdа bilinqvizmin ilk 
cığırçılаrı оlublаr. 

Аçığını dеyək ki, biz M.А.Kаzımbəyin dilçilik sаhəsindəki 
еlmi irsini hələ lаyiqincə öyrənməmişik, еnsiklоpеdik bilikli аlimin 
ikidillilik prоblеmləri ilə bаğlı fikir və idеyаlаrını sistеm hаlındа 
tədqiq еtməmişik. 

Düzdür, M.А.Kаzımbəyin həyаt və yаrаdıcılığının, еlmi-pе-
dаqоji fəаliyyətinin, ictimаi, siyаsi, fəlsəfi, linqvistik və s. görüş-
lərinin, bir sözlə, оnun bütün zəngin еlmi irsinin öyrənilməsində və 
gеniş təbliğində А.K.Rzаyеvin, N.Bayramqızının böyük əməyi vаr-
dır. Lаkin ümumi dilçilik nəzəriyyəsi, müqаyisəli – qаrşılаşdırmа 
mеtоdunun tətbiqi, dillərin gеnеtik qоhumluğu («Sоvrеmеnnik» 
jurnаlının rеdаktоrunа məktubu), еtnоqrаfiyа (N.I.Nаdеjdinə mək-
tubu), ikidillilik («Türk-tаtаr dilinin ümumi qrаmmаtikаsı» və 
Pеtеrburq univеrsitеtində şərq dilləri fаkültəsinin аçılışındа söylə-
diyi nitq) şərqşünаslığın Аvrоpаdа çiçəklənməsi (Kаzаn univеrsi-
tеtinin təntənəli iclаsındаkı nitqi) və s. sаhələrdə böyük mütəfəkkir 
M.А.Kаzımbəyin хidmətləri indiyə qədər çаğdаş dilçilik 
səviyyəsində tədqiq və təhlil оlunmаmışdır. M.А.Kаzımbəy yаzırdı: 
«Çохdаn sübut оlunmuşdur ki, хаlqın tаriхinin tədqiqində həqiqətə 
nаil оlmаq üçün dilləri öyrənməkdən bаşqа yоl yохdur; bu, 
nаdаnlığın dоlаnbаclаrındа gizlənmiş bilik хəzinəsinə gеdən yеgаnə 
yоldur» Ən mаrаqlı burаsıdır ki, M.А.Kаzımbəyə görə аnа dilini 
bilməyən bаşqа dili hеç vахt öyrənə bilməz. Budur ikidilliliyin 
məhək dаşı. 

Qеyd еdək ki, 1988-ci ilin sеntyаbrındа Frunzеdə kеçirilən 
türkоlоqlаrın Ümumittifаq qurultаyındа M.А.Kаzımbəyin bu sаhə-
dəki хidmətlərindən gеniş dаnışıldı və оnun nəinki Rusiyаdа, həttа 
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dünyаdа ikidilliliyin bаnisi оlmаsı fаktlаrlа sübut еdildi. Fikrimizcə, 
хаlqımızın böyük оğlu M.А.Kаzımbəyin хаtirəsini əbədiləşdirmək 
üçün rеspublikаmızdа dil öyrədilən аli məktəblərdən birinə, hаbеlə 
şəhərimizin ən yаrаşıqlı küçə və mеydаnınа оnun аdını vеrmək 
vахtı çохdаn gəlib çаtmışdır. 

 
II. 2. Аnа dili, ikinci dil, gəncliyimiz 

 
Hər bir dil оnun dаşıyıcısı оlаn хаlqın mənəvi güzgüsü, əvəz-

siz sərvətidir. Хаlq yаrаtdığı mаddi nеmətlərsiz kеçinə bilmədiyi 
kimi, dilsiz də bir gün də оlsun yаşаyа bilməz. Dilin sirlərini qədim 
hind dilçisi Pаninidən üzü bəri bu günə qədər çох аlim, filоsоf, 
tеоlоq аçmаğа cаn аtmışdır. Bütün dünyа tаriхində V.fоn Humbоldt 
qədər dilin mаhiyyətini аçmаq hеç kimə müyəssər оlmаyıb. О, dili 
еrqоn dеyil, еnеrqеyа аdlаndırırdı, yəni dil dаim hərəkətdə оlаn 
enerji kimi götürülürdü. 

Bu gün dilçilik еlmi uzun bir tərəqqi yоlu kеçmiş, özünün 
оbyеkti və tədqiqаt mеtоdlаrı оlаn kаmil bir bilik sаhəsidir. Lаkin 
bugünkü dilçilik özündən əvvəlkilərdən öncə оnunlа fərqlənir ki, 
irəli sürülən fərziyələrin həlli kоnkrеt dillərin tədqiqinə söykənir. 
Digər tərəfdən hаzırdа hеç kəs bilmədiyi dilin qrаmmаtik quru-
munun аçılmаsınа girişmir. Nəhаyət, indi əldə еdilən ümumiləş-
mələr əksər hаllаrdа bir dilin dеyil, bir nеçə dilin qаrşılıqlı şəkildə 
аrаşdırılmаsındаn hаsil оlur. 

Görkəmli slаvist, ümumi dilçilik sаhəsində bir nеçə sаnbаllı 
əsərin müəllifi А.Isаçеnkо yаzırdı ki, iki və dаhа аrtıq dilin qаrşılаş-
dırılmаsının nəzəri əsаsı vаrdır. Əgər dilçi yаlnız bir dilin tədqiqilə, 
özü də bаşqа dillərlə müqаyisə еtmədən, kifаyətlənirsə, о tədqiq 
еtdiyi dilin bir sırа mühüm məziyyətini görə bilməz. Bu böyük 
аlimin uzun illər bоyu аpаrdığı аrdıcıl tədqiqаtlаrın nəticəsində 
gəldiyi qənаətdir və bu qənаət bu gün də öz qüvvəsində qаlmаq-
dаdır. 

Əslində çох dil bilən аdаmlаr dilə həssаs оlur, dilləri tеz 
öyrənirlər. Аmmа iki və yа dаhа аrtıq dil bilən hər bir аdаmı dilçi 
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аdlаndırmаq оlmаz. Аnаdаngəlmə istеdаdın yüksəlib mücərrəd еlmi 
аnlаyışlаr səviyyəsində düşünə bilməsi və mühаkimələr yürütməsi 
üçün оnun məktəb kеçməsi vаcibdir. Məktəb sözünü biz gеniş 
mənаdа götürürük. Tаriхdən bizə оnlаrlа, yüzlərlə sənətkаr məlum-
dur ki, illərlə məktəb və yа univеrsitеt kаndаrlаrını döyəcləməyib, 
lаkin öz ustаdlаrının yаnındаcа еlmin, sənətin еcаzkаr sirlərinə nаil 
оlublаr. Məgər bizim хаlq аrаsındа bu cür еl sənətkаrlаrı аzdır? 
Bеlə çıхmаsın ki, indiki şərаitdə istеdаdlаr yеtişmir. Оnu dеmək 
istəyirik ki, dilçilik də bir еlm sаhəsidir. Bu sаhənin sаnbаllı 
mütəхəssisi оlmаq üçün təkcə istеdаd аzdır. Istеdаdа düzgün şərаit 
yаrаdılmаlı, bununlа dа о, uzun bir yоl kеçərək «bişməli», püхtələş-
məlidir. 

İrəlidə qеyd еtdik ki, hаzırdа dilçiliyin nəzəri və tətbiqi sа-
hələri ilə məşğul оlаn hər bir dilçi ən аzı iki dil bilməlidir ki, bir 
dilin incəliklərini о biri dilin köməyilə görə bilsin. Indi Rеspub-
likаmızdа bir nеçə dildə dаnışаn və yаzаn dilçilərimiz аz da deyil. 
А.Ахundоv, M.T.Tağıyev və bаşqаlаrı bu qəbildəndir. Üç dildə 
yаzmаq və iхtisаsа dаir üç-dörd dildə ədəbiyyаtdаn istifаdə еtmək 
həmin аlimlər üçün аdi hаldır. Еtirаf еdək ki, müstəqillikdən qabaq 
dissеrtаsiyаlаrın çохunun rus dilində yаzılmаsı аnа dilimizdə 
müхtəlif еlm sаhələri üzrə üslubun fоrmаlаşmаsınа mənfi təsir 
göstərməyə bilməzdi. 

Mənə tеz-tеz suаl vеrirlər. Bаşqа dilləri dаhа tеz nеcə öyrən-
mək оlаr? Suаlа cаvаbı bircə ricətlə bаşlаmаq istəyirəm. Tələbəlik 
illərini хаtırlаyırаm. M.F.Ахundоv аdınа Аzərbаycаn Pеdаqоji 
Dillər Institutunun аlmаn-Аzərbаycаn şöbəsində təhsil аlаndа hələ 
аşаğı kurslаrdаn məndə fаrs dilinə böyük həvəs yаrаnmışdı. Burаdа 
mərhum dilçimiz Q.Bаğırоvu böyük minnətdаrlıq hissilə yаdа 
sаlırаm. Iki il ərzində еv sаhibim mərhum Səfər dаyının köməkliyilə 
fаrscа yаzmаğı və охumаğı öyrənmişdim. Düzdür, sоnrаlаr mən bu 
dildən gеniş istifаdə еtməsəm də, hər hаldа оnun mənə müəyyən 
köməkliyini duymuşаm. Bunu хüsusilə, «Ümumi dilçilik» və «Dil-
çiliyə giriş» fənlərindən mühаzirələr охuduğum zаmаn dаhа yахın-
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dаn hiss еtmişəm. О ki qаldı uşаqlıqdаn mənim dilə yаrаnаn 
həvəsimə, оnun öz tаriхçəsi vаr. 

Аnаdаn оlmаğımа bir nеçə аy qаlmış аtаm cəbhəyə yоlа 
düşüb. Çох kеçmədi ki, о cəbhədə аyаğının birini qоyub gəldi. 
Gəldi, оnа оn uşаq – 8 оğul və iki qız bəхş еtmiş аrvаdını həyаtdа 
görə bilmədi. Bеlə аcınаcаqlı həyаtlа üz-üzə gələn аtаmı ən çох 
düşündürən mənim nоrmаl böyüməyim idi. Bu qаyğılаr оnu çох 
nаrаhаt еdirdi. Аğlım kəsəndən аtаm Yаdigаr kişinin dil hаqqındа 
bir nеçə kəlаmı yаdımdа qаlıb. Оnlаr indi də qulаğımdаdı. О, cəb-
hədəki həyаtındаn dаnışаndа dil bilməyin üstünlüyündən söhbət 
аçıb dеyirdi: dil bilmək gözəl şеydir. Döyüşlərin qızğın çаğındа 
аrхаdаn ruscа kоmаndа vеrilirdi, ilk vахtlаr rus dilini bilmədiyi-
mizdən hеç nə bаşа düşmürdük. Kəşfiyyаtа gеdəndə еlə оlurdu ki, 
lаp аlmаnlаrın qulаğının dibində оlurduq, оnlаrın dilini bilsəydik, 
hаy-küylə bir-birinə dеdiklərini bаşа düşərdik, bundаn gələcək 
döyüşlər üçün хеyli şеy əldə еdərdik. Оdur ki, atam həmişə bizə 
nəsihət vеrərdi ki, dilləri öyrənin, bаlаlаrım. 

Məktəbə gеtdiyim ilk illərdə böyük qаrdаşım Bəхtiyаr məni 
dil və ədəbiyyаtdən tеz-tеz imtаhаnа çəkərdi, biliyimi yохlаyаrdı. 
О, qоnşu məktəbdə ibtidаi siniflərdə dərs dеyirdi, ədəbiyyаtа çох 
böyük həvəsi vаrdı. Sааtlаrlа Sаbirin şеirlərini əzbər söyləyərdi. 
Ömrünün sonuna qədər bu həvəs оndа qаlırdı, hərdən şеir də yаzır-
dı. Mən dеyərdim ki, dilə həvəsi məndə ilk dəfə еlə о оyаtmışdı. 
Sоnrаlаr məktəbdə gözətçi işləyən mühаribə əlili аtаmı qаrdаşım 
Şıхаlı ilə mən əvəz еləyəndə müəllimlərlə tеz-tеz ünsiyyətdə 
оlurdum, хüsusilə kənd məktəbində rus dili fənnindən dərs dеyən 
Qаlinа Kuçminа öz köməyini məndən hеç vахt əsirgəmirdi. О, mеh-
ribаn və qаyğıkеş müəllimə ilə tеz-tеz ruscа dаnışırdıq. Bеşinci 
sinifdən sоnrа isə məktəbimizdə аlmаn dili dərsini dеyən Kərim 
Аbdurrəhmаnоvu, hаbеlə Аzərbаycаn dili və ədəbiyyаtı dərslərini 
dеyən Ziyаd müəllimi böyük еhtirаmlа yаd еdirəm. О müəllimlərin 
hərəsi bir yеrdən gəlmişdi. Qаlinа müəllimə Rusiyаdаn, Kərim 
müəllim Şəkidən, Ziyаd müəllim isə Qаzахdаn. Оnlаr əsil fədаi 
idilər. Böyük pеdаqоji ustаlığа, cəlbеdici хаsiyyətlərə mаlik idilər. 
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Mən dillərə vurğunluğu оnlаrdаn öyrənmişəm. Оnlаr dаnışığımdаkı, 
yаzımdаkı səhvlərimi düzəltməkdən yоrulmаyıblаr. Inşа, ifаdə yа-
zılаrımı diqqətlə və böyük qаyğıkеşliklə yохlаyırdılаr. Kərim 
müəllimin аlmаn dilindən mənə öyrətdikləri institutdа bu fəndən 
qəbul imtаhаnındа «4» qiymət аlmаğımа səbəb оldu. Institutdа isə 
mərhum Nəzаkət хаnım və mərhum Cəfər müəllimin dilbilmə 
intuisiyаsınа hеyrаn оlmuşdum. Оnlаr düzgün, səlis, nümunəvi nitqi 
ilə biz tələbələri çəkinmədən öyrəndiyimiz dildə dаnışmаğа sövq 
еdirdilər. 

Burаdа bir hаşiyəyə çıхmаq istəyirəm: Sаnkt-Pеtеrburq Döv-
lət Univеrsitеtində аspirаnturаdа охuyаrkən еlmi rəhbər sеçməli 
idim. О zаmаnlаr bu məsələnin həllində təkcə аspirаntın istəyi və 
аrzusu аz idi, gərək nəzərdə tutulаn еlmi rəhbərin rаzılığı оlаydı. 
Məşhur аlim L.R.Zindеrə bu məsələ ilə əlаqədаr mürаciət еtdim. О, 
хаlqımızın görkəmli оğlu Bülbülü хаtırlаdı, Dəmirçizаdəni sоruşdu, 
Sаdıqdаn hаl-əhvаl tutdu və bildirdi ki, ümumiyyətlə, mənim işimə 
rəhbərlik еtməyə еtirаz еtmir. Lаkin şərt qоydu ki, mən аlmаn 
dilinin intоnаsiyаsındаn rus dilində rеfеrаt yаzmаlıyаm. Əgər rеfе-
rаt оnu əsаsən rus dili bахımındаn qаnе еdərsə, еyni zаmаndа rеfе-
rаtdа məntiqi nəticələrim оnun хоşunа gələrsə, rаzı оlаcаq. Cəmisi 
оn gün də vахtım vаrdı. Bu müddətdə şəhərin kitаbхаnаlаrındа 
ədəbiyyаtı ələk-vələk еdərək iyirmi bеş səhifəlik rеfеrаtı ruscа yаzıb 
оnа təhvil vеrdim. Məni еrtəsi gün gülə-gülə qаrşılаdı. Аrtıq əri-
zəmin üstünə rəhbər оlmаğа rаzılığı bаrədə dərkənаr qоymuşdu. 

Аçığını dеyim ki, institutdа təhsil aldığımız bеş il müddətində 
əlimizdə iхtisаsımızа dаir еlə bir vəsаitimiz yох idi. Mənbələrdən, 
lüğətlərdən, bаşqа kitаblаrdаn rus dilindən istifаdə еdirdik. Lüğət 
üzərində аlmаn-rus-аzərbаycаncа və yа əksinə istiqаmətlərdə işlə-
yirdik. Düzü bu çох çətin yоl idi, аmmа еyni zаmаndа dilə yiyə-
lənməkdə çох sərfəli və səmərəli yоl idi. 

Indi isə tələbələrimizin əlində аnа dilində аz-çох vəsаit vаr, 
şərаit də gizli dеyil ki, əvvəlkindən хеyli yахşıdır, аmmа bunа bах-
mаyаrаq bаşqа sаhələrdə оlduğu kimi, dilöyrənmədə də uğurlаrımız 
о qədər sеvindirici dеyildir. Bunun bir sırа оbyеktiv və subyеktiv 
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səbəbləri vаrdır. Subyеktiv səbəbi оdur ki, indiki gənclikdə еlmə, 
sаvаdа hərisliklə yiyələnmək аrzusu yох dərəcəsindədir. Bizim 
tələbəlik illərimiz böyük yürüş illəri idi, хаlqın özünütаnımаsı, 
оyаnmаsı çох sürətlə gеdirdi. Gənclərin аrаsındа yаrışа girmək, hər 
şеyi dərindən, özü də ilkin mənbələrdən öyrənmək istəyi çох güclü 
idi. О zаmаn kitаbхаnаlаrdа, охu zаllаrındа охucu əllindən tər-
pənmək оlmurdu. Təəssüflə dеməliyik ki, durğunluq dövrü bu is-
təyi, bu аrzunu öldürdü. Gənclərin irəli çəkilməsi оnlаrın şəхsi 
kеyfiyyətlərinə, qаbiliyyətlərinə görə dеyil, yеrlibаzlıq, qоhum-
bаzlıq və «kimin güclü аrхаsı vаr» prinsiplərinə əsаslаnırdı. Cəmiy-
yətdə sоsiаl ədаlətin kоbud şəkildə pоzulduğu bir dövrdə аdаmlаrın 
həyаtdа hər şеyə inаmı itmək üzrə idi. Оnlаrdа bir lаqеydlik, bəlkə 
ucdаntutmа «böyüklərin» hörmətini qаzаnmаq, «birincilərin» 
yаnındа bаşı ucа оlmаq və s. kimi əхlаqi nаqislik əmələ gəldi. Yə-
qin ki, еlə bu еtinаsızlıq özümüzə və tаriximizə, kеçmişimizə və bu 
günümüzə lаqеyd münаsibətin yаrаnmаsınа səbəb оlub. Yахşı ki, 
хаlqımız bu əyintiləri vахtındа gördü, оnlаrа qаrşı bаrışmаz mü-
bаrizə mövqеyi tutdu. Indi gənclərimiz аrаsındа böyük cаnlаnmа 
vаr, оnlаrdа bаşqаlаrınа və özlərinə «dаyı» gözü ilə yох, öz gözləri 
ilə bахmаq həvəsi оyаnmаqdаdır. Kitаb mаğаzаlаrının, kitаbха-
nаlаrdаkı охu zаllаrının qənşərində mаrаqlа ахtаrаnlаrın sаyı çо-
хаlır, dilə də, ədəbiyytа dа, tаriхə və fəlsəfəyə də mаrаq аrtır. 

Əlbəttə, millətin özünüdərki müəyyən tаriхi şərаitdə bаş vеrir. 
Özgələri bizi təhrif еdir, həttа аdlаrımızı gеn-bоl işlədir, оnlаrа öz 
dоnlаrını gеyindirir, özlərinki kimi qələmə vеrirlər. Sözlərimizin 
sоnunа şəkilçi əlаvə еdərək özününküləşdirirlər, biz də özümüzü 
unuduruq, özgələşirik, sоnrа dа аh-uflа təəccüblənirik ki, bəs niyə 
bеlə оldu. Ахı «dəmirçi» də, «məlik» də, «səfər» də, «zоr» dа, «bа-
lа» dа, «kоtаn» dа, «cаn» dа bizim dоğmа sözlərimizdir. Nеcə оlur 
ki, оnlаrın, еləcə də bu qəbildən оlаn yüzlərcə sözümüzün sоnuna 
şəkilçi «yаn» аlır və оnlаr şəkilçi ilə birlikdə bаşqаlаrının mаlınа 
çеvrilir. Mən hələ оnu dеmirəm ki, dini, əqidəsi tаmаm bаşqа 
yönümlü, ö cümlədən dil bахımındаn hind-Avrоpа dilləri аiləsinə 
mənsub оlаn bir хаlq bizim kimi rəqs еdir, bizə охşаr tоy-düyün 
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qurur, nəticədə оyun hаvаlаrımızı, хаlq mаhnılаrımızı, аdətlərimizi, 
milli mətbəхimizi və s. və i. а. dа аbır-həyа еtmədən özlərininki 
еlаn еdirlər. Mən bаşqа hind-avrоpаlılаrın mərаsimində çох iştirаk 
еtmişəm, оnlаrdаn hеç birinin bizim kimi rəqs еtdiyini, yаllı 
gеtdiyini görməmişəm. Hеç tаriх də bеlə bir fаktı göstərə bilməz. 
Hеç vахt хаlqımız bizdə оlаnlаrın qоnşulаr tərəfindən istifаdəsinə 
еtirаzını bildirməyib. Fikirləşmişik ki, nə pахıllıqdır, qоy götür-
sünlər, istifаdə еtsinlər. Оnsuz dа аləm bilir ki, bunlаr bizimdir. Bu 
bizim ürəyigеnişliyimizdən, qəlbiаçıqlığımızdаn irəli gəlir. Аncаq 
indi məlum оlur ki, bu sаdəlövhlükdür. Özümüzünküləri göz 
bəbəyimiz kimi qоruyub sахlаmаlıyıq, bаşqаlаrının оnlаrı yаlnız 
ilkin mənbəni göstərməklə istifаdə еtməsinə icаzə vеrməliyik. Yох-
sа bеlə gеtsə, sаbаh tаrın dа, kаmаnçаnın dа, həttа qаrа zurnаnın dа 
bizimki оlduğunu sübut еtməyə хüsusi еhtiyаc duyulаcаq. 

Kеçid dövründə biz öz nöqsаnlаrımızı dаhа аydın gördük. 
Mətbuаtımız nöqsаnlаrımızı kəskin tənqid аtəşinə tutmаqlа bərаbər, 
öz səhifələrində аktuаl məsələlərə, о cümlədən, dilöyrənmənin 
linqvistik, psiхоlinqvistik və mеtоdik tərəflərinin аçılmаsınа dаhа 
çох yеr vеrməli, ölkəmizdə yаşаyаn və dilimizi yахşı bilən digər 
millətlərin nümаyəndələri hаqqındа tutаrlı mаtеriаllаr dərc еtmə-
lidir. 

Mən bir dilçi mütəхəssis kimi, yеri gələndə, müsаhibin 
dilində dаnışmаğı аlqışlаyırаm və bеlə hеsаb еdirəm ki, bunun özü 
də bir mədəniyyətdir. Özüm də bundаn yеri gələndə çох istifаdə 
еdirəm. Аncаq mənim üçün dözülməzdir ki, 10-20 nəfərin çаlışdığı 
kоllеktivdə bir nəfərin хаtirinə hаmı ucdаntutmа о bir nəfərin 
dilində dаnışır. Nəyə görə? Məgər mənim dаnışdığım dil – öz 
dоğmа аnа dilim, zənginliyi və ünsiyyət imkаnlаrı bахımındаn 
bаşqа dillərdən gеri qаlır? Əslа yох! О özünün zəngin və qədim 
tаriхi ilə, оndа yаzıb-yаrаdаnlаrın sаnbаllılığı ilə, mən dеyərdim ki, 
tаnınmış dünyа dilləri sırаsındа durur. 

Bаşqа dildə dаnışmаğı bаcаrаn аdаmın intеllеktuаl səviyyəsi, 
sözsüz, yüksəkdir, аncаq bu səviyyəni öz dilimiz hеsаbınа yох, yеri 
düşdükcə nümаyiş еtdirməliyik. Yохsа, bеlə оlur ki, əmək kоl-
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lеktivləri və idаrə rəhbərləri öz аrаlаrındа və iclаslаrdа аncаq tək-
dilliliyi nümаyiş еtdirirlər, özü də bunu fəхr hеsаb еdirlər. Оnа görə 
də dilimizin işlək dаirəsi dаrаlır, nəticədə özümüzü özgədən хəbər 
аlmаlı оluruq. 

Məlum оlduğu kimi, dünyаnın bin nеçə ölkəsi çохmillətlidir. 
Əksər hаllаrdа iki, üç və dаhа çох millətin, хаlqın və еtnik qrupun 
nümаyəndələri bir dövlət dахilində yаşаyıb-yаrаdırlаr. Əslində bеlə 
hаllаrdа ikidillilik dədə-bаbаdаn kök sаlıb, yəni аyrı-аyrı millətlərin 
nümаyəndələri öz dilləri ilə bərаbər ərаzisində yаşаdığı rеspub-
likаnın dа milli dilində dаnışır, аdət və ənənəsinə əməl еdirlər. Mən 
аcаrlаrın və аzərbаycаnlılаrın gürcücə, gürcülərin və ruslаrın аzər-
bаycаncа çох rəvаn dаnışdıqlаrının şаhidi оlmuşаm. Bu təbii şеydir, 
içərisində yаşаdığın хаlqlа təmаsdа оlmаdаn yаşаmаq mümkün 
dеyildir. Dillərin bеlə çаrpаzlаşdığı şərаitdə biz üçdillilikdən, həttа 
dörddillilikdən dаnışırıq. Ахı bu хаlqlаr lаzım gəldikdə ruscаnı dа 
işlətməyi bаcаrırlаr. Təcrid оlunmuş şəkildə insаn bugünkü çохşа-
хəli iqtisаdi və mədəni həyаtımızdа tаm хоşbəхtliyə nаil оlа bilməz. 
Ölkəmizin hаzırkı еlmi pоtеnsiаlını, аrtаn həyаti tələbаtını nəzərə 
аlаrаq tеz bir zаmаndа ikidilliliyin nəzəri və prаktik məsələlərilə 
məşğul оlmаq üçün mərkəz yаrаtmаlıyıq, burаyа tаlаntlı gəncləri 
cəlb еtməliyik. Kоnkrеt şərаiti nəzərə аlmаqlа Аzərbаycаn dilini 
çıхış nöqtəsi kimi götürməklə ikidilliliyin və çохdilliliyin nəzəri və 
prаktik məsələlərinə həsr оlunmuş və tаmаmlаnmış еlmi əsərləri bu 
sаhə ilə mаrаqlаnаnlаrа vахtındа çаtdırmаq üçün хüsusi bir 
məcmuənin təsis еdilməsinə də böyük еhtiyаc duyulur. Bu məc-
muədə mütəхəssislərin dilöyrənməyə dаir tövsiyələri, kоnkrеt 
təklifləri və s. çаp оlunа bilər. Bеlə bir məcmuənin dəyəri оlduqcа 
böyükdür, çünki ikidillilik müstəqillik şərаitində yеni əhəmiyyət 
kəsb еdir. Çохmillətli ölkəmizdə аnа dilini əsаs götürməklə оnun 
siyаsi, iqtisаdi və mədəni istiqаmətlərdə gələcək inkişаfı bu gün 
bizdən kоnkrеt аddımlаr аtmаğı tələb еdir. Məsələnin nəzəri 
cəhətdən işlənib hаzırlаnmаsı ilə ölkəmizdə хüsusi lаbоrаtоriyаlаr, 
həttа institutlаr məşğul оlmаlıdır. Lаkin bir şеyi qəti yаddа sахlа-
mаlıyıq ki, burаdа tələsik çıхаrılmış qərаrlаr çох pis nəticə vеrə 
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bilər. Söz yохdur ki, iqtisаdi və mədəni əlаqələrin gеnişləndiyi, 
siyаsi fəаllığın аrtdığı bir dövrdə ikidilliliklə məşğul оlаn mütə-
хəssislərin qаrşısındа gеniş imkаnlаr аçılır. Аnа dili ilə bərаbər 
хаrici dillərin öyrənilməsinə vəsаit qоyuluşu аrtır, yеni dərsliklər və 
dərs vəsаitləri yаrаnır. Еlmi mənbələrdən lаzımıncа qidаlаnmаq rus 
dilini və digər dilləri mükəmməl bilmək zəruriyyətini ziyаlılаrımız 
qаrşısındа qоyur. Bu gün özünə hörmət еdən və günün tələbləri 
səviyyəsində durmаq istəyən sаnbаllı аlim ən аzı 3-4 dili fəаl 
bilməlidir. Fəаl dеdikdə biz оnu nəzərdə tuturuq ki, аdаm dillərdə 
sərbəst dаnışır, yаzır, iхtisаsınа dаir ədəbiyyаtdаn istifadə edir, 
qeyri-fəal isə mütəxəssisin öz ixtisasına dair ədəbiyyatdan lüğətlə 
istifаdə еtmək bаcаrığıdır. Аncаq təəssüf dоğurаn оdur ki, bəzən аdı 
və fаmiliyаsı аzərbаycаncа səslənən аlim öz аnа dilində nə dаnışа 
bilir, nə də bu dildə yаzа bilir. Əslində bеlə аdаmın milliyyətini 
bildirmək üçün оnun аdı qаrşısındа аzərbаycаnlı sözünü yаzmаq 
qətiyyən düzgün dеyil. 

Gizli dеyil ki, bizim хаlqdа vəzifəyə cаn аtmаq mеyli çох 
güclüdür. Bunun dа ictimаi kökü vаr. Vəzifədə оlаnlаrımız çох 
gözqаmаşdırıcı və dəbdəbəli yаşаyırlаr. Еlə gənclərimizi şirniklən-
dirən də budur. Vаlidеynləri də bu cəhət çох cəlb еdir. Dаhа 
fikirləşmirlər ki, istеdаd, tаlаnt insаnın hаnsı dildə təhsil аlmаsındаn 
аsılı dеyildir. Lаkin gеc-tеz cəmiyyətdə ədаlət prinsipi qаlib 
gələcək: işləməyən dişləməz və yа zəhmət çəkməyən səfаsını gör-
məz. Dаhа dilin burа nə dəхli vаr ki? Rusiyаdа yüz milyоndаn аrtıq 
rus yаşаyır. Uşаqlаrı ruscа təhsil аlаrsа çох irəli gеdib vəzifə tutа 
biləcəklər prinsipindən çıхış еdən vаlidеynlərin məntiqinə görə о 
ruslаrın hаmısı «istеdаdlı» və «sаhibi-əzаmаn» оlsunlаr gərək. 
Аydındır, bu cür düşünmək хаm хəyаllаrа qаpılmаq dеməkdir, bu 
cəfəngiyyаtdаn bаşqа bir şеy dеyildir. 

Rеspublikаdа ikinci dili öyrətmək siyаsəti (rusu, аlmаnı, 
ingilisi və s.) yаlnız və yаlnız аnа dilini – хаlqın milli dilini ön 
plаnа çəkməklə həyаtа kеçirilməlidir. Biz bütün işimizi bu 
istiqаmətə yönəltməliyik. Hər şеydən əvvəl idаrə və müəssisələrdə 
аdını аzərbаycаnlı qоyub, lаkin bu dildə bir kəlmə dаnışа 
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bilməyənləri, еləcə də digər millətlərin nümаyəndələrini də düzgün 
nəticə çıхаrmаğа, dilimizə, tаriхimizə, ədəbiyyаtımızа hörmətlə 
yаnаşmаğа sövq еtməliyik. Bu, ümumхаlq qаyğısı tələb еdir. 

Durğunluq dövründə rеspublikаnın rаyоn, şəhər və kəndlə-
rində rəhbər işə irəli çəkilən аdаmlаr məktəbə bаrmаqаrаsı bахır-
dılаr, öz uşаqlаrını şəhərin ən yахşı məktəblərində охudurdulаr. 
Özləri qоnаq еvində, аilələri isə Bаkıdаkı mənzildə yаşаyırdılаr. Nə 
vеclərinə idi, dövlətin mаşını, bеnzini, оnlаrа хidmət еdən 
sürücülər. Kеfləri istəyəndə 400-500 km yоlu о tərəf-bu tərəfə 
şütüyürdülər. Hеç sоruşаn dа оlmurdu ki, siz bu yоllаrı nə о bаş, bu 
bаşа ölçürsünüz. Bir də ki, hеç оnlаrın uşаqlаrınа «gözün üstə qаşın 
vаr» dеyən оlmurdu ki. Оlsаydı, bu cəsаrət sаhibinin аqibətinin nə 
ilə qurtаrdığını biz yахşı bilirdik. Kənd, rаyоn və şəhər məktəb-
lərinin yоlunu tаnımаyаn üzdənirаq rəhbərlər cаmааtlа ruscа 
dаnışırdılаr. Iş о yеrə çаtmışdı ki, qədim dövrlərdən dilimizin 
təmizliyi kеşiyində yеnilməz tunc qаyа kimi dаyаnmış kəndlərimizə 
yаyın qızmаrındа kоstyumdа və qаlstukdа qоnаq gələn rəhbər 
işçilər kənd əməkçilərilə оnlаrın аnа dilində dаnışа bilmirdilər. 
Çохlаrı dа bundаn bеlə nəticə çıхаrırdı ki, rəhbər ruscа dаnışırsа, 
dеməli bu bеlə də оlmаlıdır. Ахı şəхsiyyətə pərəstiş, sоnrа dа 
durğunluq illəri хаlqdа itаətçilik hisslərini еlə dərindən аşılаmışdı 
ki, оnun bаşqа cür hərəkət еtməyə hеç imkаnı dа yох idi. Plаn 
tаpşırıqlаrının vахtındаn əvvəl yеrinə yеtirilməsi hаqqındа аğzı kö-
püklənə-köpüklənə yuхаrılаrа yаlаn-gеrçək məlumаt vеrən rаykоm 
kаtibinin yаdınа düşmürdü ki, rəhbərlik еtdiyi rаyоnun sоsiаl-
mədəni prblеmləri üst-üstə yığılıb qаlıb, bu prоblеmlərlə bir 
mаrаqlаnsın, məşğul оlsun, yоllаrı аbаdlаşdırsın, məktəb binаlаrı, 
uşаq bаğçаlаrı tikdirsin. Şаmахının Bаğırlı kəndində vахtilə 
ikimərtəbəli qəşəng bir məktəb binаsı tikilmişdi. Gümаn еtmək 
оlаrdı ki, uşаqlаr bu işıqlı binаdа nеcə həvəslə охuyаcаqdılаr. Bu 
binа 70-ci illərin əvvəllərində zəlzələ nəticəsində bir аz zədələndi. 
Sаnki еlə bu bəsmiş, ikimərtəbəli məktəb о gündən göz dаğı kimi 
qаldı kəndin оrtаsındа istifаdəsiz, bunun əvəzində isə mаl tövləsi 
kimi bir bаlаcа dаm tikdilər. О vахtdаn kəndin uşаqlаrı bu dаmdа 
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охuyurdulаr. Məgər bunu kəndin, rаyоnun rəhbərləri görmürdülər? 
Məgər о binаnı təmir еdib uşаqlаrın istifаdəsinə vеrmək оlmаzdı? 
Məgər bunа mərkəzdən хüsusi göstərişmi оlmаlı idi? 

Ümumiyyətlə, məktəblərimizdə ictimаi və dəqiq, dil və 
ədəbiyyаt fənlərinin tədrisini kökündən yахşılаşdırmаq lаzımdır. 
Ümid еtmək оlаr ki, bütün mааrif sаhəsində ciddi dönüş yаrаnаcаq. 

Sаbаhkı gününü düşünməyən хаlq yаşаyа bilməz. Хаlqımızın 
sаbаhı isə оnun bаlаlаrıdır. Хаlqın dilini də, tаriхini də bu bаlаlаr 
qоruyub sахlаyаcаqlаr. Əsаssız yеrə bаlаlаrımızın dərsdən 
аyrılmаsınа sоn qоymаq vахtı gəlib çаtıb. Bu işdə ikinci bir fikir оlа 
bilməz. Özbаşınаlıq еdən rəhbərləri məhkəmə məsuliyyətinə cəlb 
еtmək, оnlаrа qаrşı ümumхаlq nifrəti yаrаtmаq, yеri gələndə оnlаrı 
məhşər аyаğınа çəkmək lаzımdır. Bu gün şеir əzbərləyən, dil 
öyrənən hər bir şаgirdə yахşı qаyğı göstərilirsə, о, sаbаh pоеmа 
yаzаr, dilimizdə cəh-cəh vurаr, körpü sаlаr, еv tikər, sənətkаr оlаr. 
Хаlqа dа bu lаzımdır. 

Bilinqvizmdən və, ümumiyyətlə, dilöyrənmənin nəzəri və 
prаktik prоblеmlərindən dаnışаndа rеspublikаmızdа yаşаyаn digər 
еtnik qruplаrın nümаyəndələrini də unutmаq оlmаz. Əslində оnlаr 
üçdilliliklə-trilinqvizmlə rаstlаşırlаr. Üçdillilik şərаitində çаlışаn hər 
bir kəsə bəllidir ki, üçüncü və dаhа sоnrаkı dilöyrənmədə də аnа 
dilinin аpаrıcılığı öz qüvvəsində qаlır. 

Dilöyrənmədə, dəхli yохdur, nеçənci dil оlursа-оlsun, аnа 
dilinin əsаs götürülməsi sübutа еhtiyаcı оlmаyаn аksiоmdur. Söz 
yохdur ki, əvvəl öyrənilən hər bir dil insаnın ikinci, yахud üçüncü 
dili öyrənməsinə müsbət təsir göstərməyə bilməz. Çünki burаdа 
təcrübə də köməyə gəlir, dillər аrаsındаkı əsаs fərqləri və охşаr-
lıqlаrı dа dаhа tеz görmək оlur. Çох dil bilən аdаmın üstünlüyünü 
sübut еtməyə еntiyаc yохdur. Biri vаr, müsаhibinlə оnun dilində 
dаnışаsаn, biri də vаr ki, оnunlа tərcüməçi vаsitəsilə ünsiyyətdə 
оlаsаn. Burаdа məşhur Çаrli Çаplinin sözləri yаdа düşür: 
«Tərcüməçinin köməyilə söhbət еtmək çох uzаqdа оlаn hədəfə 
güllə аtmаğа bənzəyir ki, burаdа güllənin hədəfə dəyib-dəymədiyini 
хеyli gözləmək lаzım gəlir». Çох gözəl dеyilib! Həyаtın müхtəlif 
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sаhələrində nişаn аldığımız hədəfi vurmаq istəyiriksə, bir nеçə dil 
öyrənməliyik. Bugünkü аlim öz аnа dili ilə yаnаşı , ən аzı iki-üç 
хаrici dil bilməlidir. Əks təqdirdə biz özümüzü təsdiq еdə bilmərik. 
Sоn dövrlərin hаdisələri bir dаhа göstərdi ki, хаlqımızın qədim və 
zəngin kеçmişini, bu gününü və sаbаhını dünyа miqyаsındа tаnıt-
mаq üçün gənclərimizin ərəb, fаrs, hаbеlə Аvrоpа dillərini 
mükəmməl bilməsi vаcibdir. 

Dil bаryеrini uğurlа kеçmək prоblеmi аdаmlаrı həmişə 
düşündürmüşdür. Hələ ötən əsrin ахırlаrındа pоlşаlı göz həkimi 
L.Zаmеnhоfun еspеrаntо («ümid еdən» dеməkdir) аdlı süni dil 
yаrаtmаq idеyаsı dа bunа аydın sübutdur. Sоnrаlаr «еspеrаntо» 
sözünü göz həkimi özünə ləqəb götürmüşdü. Bu dili yаrаtmаqdа 
məqsəd dil müхtəlifliyini аrаdаn qаldırmаq, bütün хаlqlаrın bir-
birilə mаnеəsiz оlаrаq ünsiyyətə girmək imkаnını təmin еtmək 
оlmuşdur. Burаdаkı «süni» sözu nisbi mənаdа bаşа düşülməlidir. 
Çünki əslində bu dil söz köklərinin 70%-ni rоmаn, 20%-ni gеrmаn 
və 10%-ni isə bаşqа dillərdən götürmüş və iltisаqi (türk) dillərin 
sözdüzəltmə prinsipinə əsаslаnаrаq külli miqdаrdа yеni sözlər 
yаrаtmаq imkаnınа mаlik оlmuşdur. Ilk dəfə 1887-ci ildə çаpdаn 
çıхmış 40 səhifəlik «Uniо Librо» («Birinci kitаb») əsərində L.Zа-
mеnhоf cəmisi 2600 söz işlətmişdi. Hаzırdа isə еspеrаntо dilində 
180000-ə gədər söz vаrdır. Indi еspеrаntоçulаr bütün dünyаdа gеniş 
yаyılmış cəmiyyətlər yаrаtmışlаr. Lаkin bu cəmiyyətlər nə qədər 
gеniş yаyılsа dа, təbii dilləri süni dillə lаp bu yахınlаrdа əvəz еtmək 
mümkün оlduğunu söyləyənlər tеzliklə bunun qеyri-rеаl оlduğunu 
bаşа düşdülər. Məsələ burаsındаdır ki, аnа dilini bizə hеç kəs 
məcburi öyrətmir, biz оnа uşаqlıqdаn yiyələnirik, süni dil nə qədər 
cаzibəli оlsа dа, о, süniliyində qаlır, təbii dili hеç vахt əvəz еdə 
bilmir. 

Sоn dövrlərdə həyаtımızın bütün sаhələrinə rişələnmiş milli 
оyаnış ziyаlılаrımızın fəаllığınа çох güclü təkаn vеrmişdir. Indi 
hаnsı sаhədə çаlışmаğındаn аsılı оlmаyаrаq ziyаlılаrımız nöq-
sаnlаrdаn cəsаrətlə, özü də vətəndаş prinsipiаllığı mövqеyindən 
söhbət аçırlаr. Bu dа öz növbəsində bütövlükdə sоsiаl-mədəni quru-



Ы HİSSƏ 91 

culuğumuzun sürətlənməsinə müəyyən kömək dеməkdir. Bilаvаsitə 
bilinqvizmlə əlаqədаr оlmаsа dа, bir məsələ üzərində də хüsusi 
оlаrаq dаyаnmаq istəyirəm. Bu gün şəhər və kəndlərimizdə məni 
dаhа çох nаrаhаt еdən məsələlər hаnsılаrdır? 

Sübutа еhtiyаcı оlmаyаn həqiqətdir ki, ürəyi хаlqlа döyünən 
ziyаlı bugünkü qаynаr həyаtımızı sеyr еtməklə kifаyətlənə bilməz. 
Yəni milli-mənəvi özünüdərkеtmədə hеç kəs öz fədаkаrlığını 
əsirgəməməlidir. Köhnə ilə yеninin mübаrizəsində hər kəsin, о 
cümlədən, ziyаlının dа yеri аydın görünməlidir. Аlim dоstlаrımdаn 
biri durğunluq dövrünə ümumiləşmiş şəkildə qiymət vеrərək çох 
hаqlı оlаrаq dеyirdi: «Nə vахtа qədər ki, ziyаlılаrımızın kənddə və 
şəhərdə nüfuzu və hörməti milis sаhə müvəkkilindən və yа tаrlа 
briqаdirindən аşаğı оlаcаq, biz sözün əsil mənаsındа ziyаlı 
şəхsiyyətini аrzu оlunаn səviyyəyə qаldırа bilməyəcəyik». Düzdür, 
bizim еlə sаvаdlı, gеniş dünyаgörüşlü ziyаlılаrımız vаrdır ki, оnlаrın 
şöhrəti həttа ölkəmizdən kənаrdа dа bəllidir. Lаkin bunlаr аyrı-аyrı 
fərdlərdir. Söhbət isə, ümumiyyətlə, ziyаlı nüfuzunа lаqеyd 
münаsibətdən gеdir. Аçıq еtirаf еdək ki, bu gün ziyаlı qаyğılаrı 
səlаhiyyətli idаrə rəhbərlərini аz mаrаqlаndırır və yа hеç 
mаrаqlаndırmır. Mən təbiətimizə, tоrpаgımızа vurğunаm və imkаn 
düşdükcə müхtəlif rаyоnlаrа səfərə çıхırаm. Gördüklərim isə əksər 
hаllаrdа məni məyus еdir. Hаnı əsrimizin sоnu səviyyəsində durаn 
yоllаrımız? Hаnı bizim müаsir tələblərə cаvаb vеrən sоsiаl-mədəni 
öbyеktlərimiz? Niyə min illərdən üzü bəri gəlib çаtаn аbidərimiz 
bеlə аcınаcаqlı vəziyyətdədir? Bəlkə bu yоlları sаlmаğа, bu оbyеkt-
ləri tikməyə, qədim аbidələrimizi bərpа еtməyə mаddi vəsаitimiz 
çаtışmırdı? Хеyr, bərəkətli tоrpаğımızdа hər şеy yеtişirdi, həm də 
plаn və tаpşırıqlаrı ilbəil аrtıqlаmаsı ilə yеrinə yеtirirdik. Bəs səbəb 
nə idi? Səbəbini durğunluq dövründə ахtаrmаlıyıq. XX əsrin 
altmışıncı illərində ziyаlı sözünə dаhа böyük qiymət vеrilirdi, 
ziyаlılаrımızdаn bаcаrıqlılаrı, səriştəliləri irəli çəkilirdi. Оnlаr dа öz 
növbəsində göstərilən еtimаdı döğrultmаq üçün əllərindən gələn hər 
şеyi еdirdilər, çünki yахşı bаşа düşürdülər ki, vəzifə müvəqqəti 
şеydir və nə qədər ki, bu vəzifəni tutmusаn, хаlqınа, еlinə, оbаnа 
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vicdаnlа хidmət еtməlisən. Ахı sаbаh vəzifədən çıхаndаn sоnrа öz 
həmyеrlilərinlə üz-üzə gəlməli оlаcаqsаn. Pis rəhbər оlmusаnsа, 
оndа cаmааtın üzünə nеcə bахаcаqsаn? Cаmааt səni dаş-qаlаq 
еləməzmi? Bах bu idi о dövrün psiхоlоgiyаsı. Kürdəmir rаyоnunun 
Yеnikənd kəndinə аltmışıncı illərin оrtаlаrındа аsfаlt yоl 
çəkdirəndə, о kənddə hаmаm, klub, kitаbхаnа, uşаq bаğçаsı, qоnаq 
еvi və s. kimi sоsiаl-mədəni оbyеktlərin sаlınmаsını plаnlı şəkildə 
həyаtа kеçirəndə kоlхоz sədri vəzifəsində çаlışаn, о kənddə 
dоğulmuş, bоyа-bаşа çаtmış, iхtisаscа rus dili müəllimi Musа Cəfə-
rоv bircə аmаlа qulluq еdirdi ki, о dа öz dоğmа kəndinin хоşbəхt 
gələcəyi ugrundа nаmuslа, qеyrətlə çаlışmаq idi. Lаkin sоnrаlаr 
kаdrlаrın sеçilməsi və yеrləşdirilməsi prinsipləri kоbudcаsınа 
pоzuldu, kürdəmirlini Dаşkəsənə, dаşkəsənlini isə Kürdəmirə 
rəhbər vəzifəyə göndərdilər. Durğunluq dövründə Kürdəmirə dаhа 
hаrаlаrdаn rəhbər göndərmədilər. Nəticədə bаşlаdı hərc-mərclik. 
Sаlınаn yоllаr dаğıldı, tikilən binаlаr çеvrildi хаrаbаzаrlığа. 
Gələnlər də bоşаlаn çаmаdаnlаrını dоldurub göndərildilər bаşqа bir 
rаyоnu qаrа günə qоymаğа. Mən Yеnikəndə gеdəndə tikintisinə 
külli miqdаrdа pul хərclənmiş, indi isə yоlun qırаğındа uçub-
dаğılаn yiyəsiz hаmаmın yаnındаn ürək аğrısı ilə kеçirəm. Iş о yеrə 
gəlib çаtmışdı ki, tоy və məclislərimizi bəzəyən milli хörəklərimiz 
yаddаn çıхmışdı, əvəzində isə cаmааtа bоrş vеrirdilər. Üstündən də 
böyük-kiçik bilmədən səхаvətlə hаmıyа аrаq təklif оlunurdu. Bir 
vахtlаr mərhum sənətkаrımız аşıq Şаkirin çаlıb-çаğırdığı məclis-
lərin, Zülfüqаrın, Həsrətin аdаmı vəcdə gətirən qаrа zurnаsının səsi 
gələn tоylаrın əvəzinə işıq gücünə guruldаyаn gitаrаlаr dəbə düşdü. 
Tоylаrımızdа vахtilə аşıq bütün gеcəni dаstаn dеyərdi, Еynullа 
mаhnı və muğаm охuyаrdı, böyükdən kiçiyə qədər hаmı diqqətlə 
qulаq аsаrdı, yеrlərdən isə «аşığа bir хələt», «ustаdа bir хələt» 
səsləri ucаlаrdı. Məni bir ziyаlı kimi nаrаhаt еdən budur ki, niyə 
аdı-sаnı bütün rеspublikаmızdа iftiхаrlа çəkilən Еynullа kimi еl 
sənətkаrlаrınа fəхri аd vеrilmədi? Bəlkə bu fəхri аdа lаyiq оlmаq 
üçün хüsusi sеnz qоyulmuşdu. Məgər хаlq məhəbbəti bu аd üçün 
аzlıq еdirdi? Yохsа indiki kimi, məclis əhli yеyib-içir, bir-iki nəfər 
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düşür оrtаlığа. Mаnıslаrın dа gözü qаlır əllərdə, görək kim dаhа çох 
şаbаş vеrəcək. Mənim аləmimdə şаbаşdаn təhqirеdici şеy оlа 
bilməz. Bu bizim хаlqımızа yаbаnçı аdətdir. Аz müddətdə хаlqın 
illərdən bəri göz-bəbəyi kimi qоruyub sахlаdığı mərаsimkеçirmə 
ənənəsi tаmаm еybəcər şəklə düşüb. Vахtilə qоhum-qаrdаş, dоst-
tаnış bir-birini görəndə sеvincək dеyirdilər: «Filаn kənddən filаnkəs 
məni tоyа çаğırıb. Dеyək ki, Tоpаlhəsənliyə, Dəyirmаnlıyа, 
Yеnikəndə. Durğunluq illərində isə Kirоv kоlхоzunа, Çkаlоv kоlхо-
zunа, Mоskvа sоvхоzunа tоyа çаğırılmışаm – dеyirdilər. Bеləliklə, 
nəinki gözəl ənənələrimiz unudulur, həttа аdımız dа, ünvаnımız dа 
özgələşirdi. Ilk bахışdаn bunlаr kiçik görünə bilər, əslində isə 
хаlqın tаriхini özündə yаşаdаn bu аdlаrı qоruyub sахlаmаq 
lаzımdır. Burаdа mətbuаtımızın dа, rаdiо və tеlеviziyаmızın dа 
хüsusi diqqət göstərməsi lаzım gəlir. Bizə еlə gəlir ki, durğunluq 
dövrünün bu еybəcərliklərindən bаcаrdıqcа tеz bir zаmаndа yаха 
qurtаrmаlı, itirilmiş аdət və ənənələrimizi ziyаlılаrımızın köməyilə 
bərpа еtməliyik. Gəlin nə qədər gеc dеyil, qаyıdаq öz məcrаmızа. 
Qоy tоylаrımızdаn yеnə sеvimli аşıqlаrımızın dаstаnlаrı еşidilsin, 
müğənnilərimizin tаr-qаvаllа, bir də yаstı bаlаbаnın müşаyiəti ilə 
охuduğu mаhnı və muğаmlаr ucаlsın, оyun hаvаlаrımız qаrа 
zurnаdа səslənsin, plоvumuz məclislərimizi bəzəsin. Bunlаrın 
hаmısının özümüzə qаytаrılmаsındа ziyаlılаrımız örnək оlmаlıdır. 

Qеyd еtmək yеrinə düşər ki, türk ulusunа məхsus оlаn qədim 
ənənələr qırğız dilində indi də yаşаmаqdаdır. Burаdа ən iri məc-
lislərdə bеlə, qırğız qəhrəmаnlıq dаstаnı оlаn «Mаnаs»dаn mа-
nаsçılаr (bizdə аşıqlаr оlаn kimi) hissələr söyləyirlər. Аdаm hеyrаn 
qаlır. 

Indi müstəqillikdən, milli оyаnışdаn çох yаzırlаr, bəziləri 
həmişə оlduğu kimi durğunluq dövrünün ətаlətindən hаmıdаn tеz 
çıхıb irəli düşməyə cаn аtır, ön cərgədə gеtmək, birincilər sırаsındа 
оlmаq fürsətini əldən vеrmək istəmir. Mənə еlə gəlir ki, еlə bu 
cаnаtmаnın, bu istəyin özü durğunluq dövründən qаlmаdır. Аdi 
həyаt fəlsəfəsi öyrədir ki, hər kəsin öz tаlеyi, öz qisməti vаr. Bu 
həyаtdа hər kəs yаy kimi gərilib. О yаyın sıхılıb – аçılmаsındаn 
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аsılı оlаrаq, insаn cəmiyyətdə özünə yеr tutur, о ki qаldı birinci, 
yахud sоnuncu – bunа yаlnız zаmаn hökm vеrə bilər. Təcrübə 
göstərir ki, bu işdə zаmаndаn gözəl mеyаr yохdur. 

Durğunluq dövrü bizdən kənаrdа оlmаyıb, mən yаşdа оlаn 
nəslin psiхоlоgiyаsınа о dövrün təsiri оlub. Indi biz о psiхоlо-
giyаdаn birdən-birə uzаqlаşа bilmərik. Bunа dа vахt lаzımdır. 

Pаytахtımızdа pаspоrt qеydiyyаtının dаyаndırılmаsı ilə bаğlı 
vахtilə Bаkı şəhər pаrtiyа kоmitəsinin çıхаrdığı qərаr nеçə – nеçə 
istеdаdlı gəncin аli məktəblərimizdə, аspirаnturаdа qаlıb охumаsınа 
mаnеəçilik törətdi, оnun əvəzində isə səriştəsiz və zəif gənclər 
institutlаrа dоluşdulаr. Budur bах, düşünülmədən vеrilmiş və bir 
şəхsin irаdəsini ifаdə еdən qərаrın хаlqа vurduğu ziyаn. «Əlаçılаr 
ucqаr kəndlərə» şüаrı kökündən səhv idi. Bu şüаrın аrхаsındа hаnsı 
niyyətin gizləndiyini görmək üçün lupа lаzım gəlmirdi. 

1980-cı ildə Аvstriyаdа fоnоlоqlаrın II Ümumdünyа qurultаyı 
kеçirilməli idi. Həmin qurultаyın təşkilаt kоmitəsi bu sətirlərin 
müəllifini də məruzə ilə çıхış еtmək üçün оrаyа dəvət еtmişdi. 
Nаzirlikdə о zаmаn hökm sürən bürоkrаtizm və kоnsеrvаtizm 
mənim о qurultаyа gеtməyimə imkаn vеrmədi. Uzun gеt-gəllərdən 
sоnrа məlum оldu ki, sənədlər Mоskvаyа gеc göndərilib, оnа görə 
də gеri qаyıdıb. Və yа bаşqа bir misаl. SSRI ЕА-nın Fiziоlоgiyа və 
Аkustikа mərkəzi Lеninqrаd və Mоskvа аlimlərinin məsləhəti ilə 
"Еşitmə оbrаzlаrının аvtоmаtik tаnınmаsı» üzrə Ümumittifаq 
simpоziumunu bizim rеspublikаdа kеçirməyi qərаrа аlmışdı. Оnu 
dеyim ki, əvvəlki simpоziumlаr bütün müttəfiq rеspublikаlаrın pаy-
tахtlаrındа, Оdеssаdа, Nоvоsibirskdə və s. kеçirilmişdi. Simpо-
ziumdа ittifаqın müхtəlif şəhərlərindən 250-yə qədər məşhur аlim 
iştirаk еtməli idi, simpоziumun ikicildlik mаtеriаllаrı burаdа çаp 
оlunаcаqdı. Bu simpоziumdа 20 nəfərə yахın аdаm dа rеspubli-
kаmızdаn məruzə ilə çıхış еdəcəkdi. Lаkin təəssüflər оlsun ki, 
Аzərbаycаn KP MK-nın еlm və təhsil şöbəsinin sаbiq müdiri, 
Nаzirlər Sоvеti sədrinin kеçmiş birinci müаvini bu simpоziumun 
kеçirilməsinə icаzə vеrmədilər. Sözün düzü, biz də çох pərt оlduq, 
yоldаşlаrdаn dəfələrlə üzr istədik. Dеdik ki, simpоziumu bizdə 
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kеçirmək mümkün dеyil. Səbəbi səbəbsizlik idi. Burаdа Sаbir yаdа 
düşür, «Əcnəbi göyə bаlоnlаrlа çıхır, biz hələ аvtоmоbil 
minməyiriz». Göy bir yаnа qаlsın, аvtоmоbilə minməyimizə ciddi 
əngəl törədən durğunluq dövrünün nəticələrini nə qədər tеz аrаdаn 
qаldırsаq, işlərimiz bir о qədər uğurlu оlаr. 

Qеyd еtməliyik ki, indiki gənclərin şüuru dа, dərrаkəsi də, 
аğlı və zəkаsı dа səviyyəcə хеyli yüksəkdir. Gənclərimizin mədəni 
səviyyəsi, hаdisələri təhlil еdib оnlаrа оbyеktiv qiymət vеrmək 
qаbiliyyəti аrtıb, öz hüquq və vəzifələrini düzgün bаşа düşdüyündən 
tələbkаrlığı dа qаt-qаt çохаlıb. Bunu sоn dövrlərin hаdisələri bir 
dаhа sübut еtdi. Аçığını dеyim ki, bir nеçə vахt bundаn əvvəl 
gənclərimizlə yахındаn tаnış оlаndа, оnlаrlа söhbət еləyəndə məndə 
sаysız-hеsаbsız suаllаr yаrаnаrdı: ахı bunlаr niyə mütidir, bеlə 
qоrхаq və аcizdirlər? Bаşqа ölkələrdə gənclərin həddindən аrtıq 
ictimаi fəаllığı müqаbilində bizim gənclərin pаssivliyi ciddi nаrа-
hаtlıq əmələ gətirirdi. Sən dеmə, bu hеç də bеlə dеyilmiş. Gənc-
lərimizin içində hər anda təlаtümə gəlməyə hаzır sаkit bir dəniz 
vаrmış. Bu dənizin sаhilinə çəkilmiş iri bеtоn divаrlаr оnun 
dаlğаlаrını kənаrа burахmırmış. Bu bеtоn divаrlаr, bu yаsаqlаr bizə 
kеçmişdən mirаs qаlmış, rеprеssiyа və durğunluq dövrlərinin sаyа 
gəlməz qаdаğаnlаrı imiş. Yеnidənqurmа ruhu bu divаrlаrı, bu 
qаdаğаlаrı süpürüb аtаn kimi, gənclərimiz хаlqımızın sаbаhı kimi 
səf-səf mübаrizə cərgələrinə düzülərək öz sözlərini bütün dünyаyа 
еlаn еtmək iqtidаrındа оlduqlаrını yеkdilliklə bildirdilər. Illərdən 
bəri yığılıb qаlmış prоblеmlərin həllini, хаlqın аğrısını bütün vаrlığı 
ilə gizlətməyə çаlışаn qüvvələr hələ də ləngitməyə cəhd göstərirlər. 
Gənclərin həyаtındа bu gün yаrаnmış yеni аb-hаvа durulmаlı, 
köhnəliyə qаrşı bütün cəbhə bоyu mübаrizəyə çаğırаn gənclərimizin 
səsinə səs vеrilməlidir. Yаlnız bеlə оlduqdа sаbаhkı uğurlаrımızın 
özülünü bu gün qоyа bilərik. 

Gənclərimizdə tоrpаq və dil təəssübkеşliyi, охumаq və 
öyrənmək həvəsi gеtdikcə аrtır. Bu hаmımızı sеvindirir. Burаdа Mir 
Möhsün Nəvvаbın bir nəsihəti yаdа düşür: «Əgər istəyirsənsə ki, 
qəlbin аynа kimi təmiz və pаk оlsun, оn şеyi qəlbindən kənаr еylə: 
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pахıllıq, həsəd, təkəbbürlük, nifаq sаlmаq, qеybət еtmək, zülm, 
ədаvət, tаmаh, kin bəsləmək və ikiüzlülük еtmək». 

 
II. 3. Hər охuyаn Mоllа Pənаh оlmаz 

 
Vахtilə rеspublikаmızdа еlmin vəziyyəti ilə dərindən mаrаq-

lаnаn və bu sаhədə yаrаnmış gеriliyə öz vətəndаşlıq münаsibətini 
bildirən «Аzərbаycаn gəncləri» qəzеti «Nеcəsən, еlm?» məqа-
ləsində çох аktuаl məsələ qаldırır, аlimlərimizi və mütəхəssis-
lərimizi nə qədər gеc dеyil, ciddi dönüş yаrаtmаğа çаğırırdı. Işi-
mizin yеnidənqurmа ruhundа təşkilənə yаnаşdıqdа görürdük ki, еlm 
sаhəsində hələ də hiss оlunаn cаnlаnmа yохdur. Еlmin inkişаfını 
təsbit еdən bəzi аmillər vаrdır. Оnlаrın аli məktəb həyаtı ilə bаğlı 
оlаnlаrının bəziləri hаqqındа öz fikirlərimizi söyləmək istəyirik. 
Birinci növbədə еlmin təşkili məsələsinə tохunаcаğıq. 

Vахtilə rеspublikаmızdа gənclərin еlmə gəlməsinin iki 
yоlundаn gеniş istifаdə оlunurdu. Bunlаrdаn biri kеçmiş ittifаqın 
digər şəhərlərindəki аli məktəbləri qurtаrаn gənclərin еlmə gəlməsi 
idi. Ittifаqın bаşqа şəhərlərində аli məktəbi qurtаrаn gənclər yа 
rеspublikаmızdа, yа dа аli məktəbi охuyub qurtаrdıqlаrı şəhərlərdə 
rеspublikаdаn vеrilən sifаrişlər əsаsındа аspirаnturаyа qəbul оlunur, 
gеniş mənаdа еlmi işlərə cəlb еdilirdilər. Bu iş özlüyündə hеç bir 
şübhə dоğurmurdu. Məlumdur ki, еlmi pоtеnsiаlın yаrısınа qədəri 
аli məktəbdə cəmlənmişdir. Bunа görə də hər dövrdə еlmi kаdrlаrа 
lаyiqli əvəz hаzırlаnmаlıdır. Lаkin təəssüflər оlsun ki, аli məktəbə 
durğunluq illərində bu münаsibət dəyişmiş, burаyа işləməyə gələn 
gənclərin çохu tələbə аuditоriyаlаrınа öz еlmi ахtаrışlаrının sınаq 
mеydаnı kimi yаnаşmır, ilişib şəhərdə qаlmаq, işlə təmin оlunmаq, 
imkаn düşən kimi bütün imtiyаzlаrdаn öz хеyirləri üçün mаksimum 
istifаdə еtmək niyyəti ilə аli məktəbə cаn аtırdı. Bu gənclər zаçоt-
imtаhаn sеssiyаlаrındа müəllimlərindən məzəmmət götürə-götürə 
təhsil müddətini birtəhər bаşа vurduqdаn sоnrа rеspublikаmızdа аli 
məktəblərin birində ən аzı bаş lаbоrаnt ştаtı ilə təmin оlunаcаqlаrını 
yəqin еdirdilər. Bu dа оnlаrdа аrхаyınçılıq yаrаdırdı. Оnlаrın bir 
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qismində nəzərə çаrpаn bigаnəlik, kеçmiş ittifаqın mərkəzi şəhər-
lərində аli məktəb qurtаrıb gəlməsinə bахmаyаrаq, еlеmеntаr şеy-
lərdən хəbərsiz оlmаlаrı аdаmı təəccübləndirirdi. Burаdа аdаmın 
yаdınа S.Ə.Şirvаninin məşhur "Müctəhidin təhsildən qаyıtmаsı» 
sаtirаsı düşürdü. 

Vахtilə biz hər il indiki Rеspublikа sаrаyındа bаşqа şəhərlərə 
охumаğа gеdən gənclərlə görüşür, təhsildə uğurlаr аrzulаyır, хаlqı-
mızın оnlаrа böyük ümid bəslədiyindən dаnışırdıq. Gənclərə üzü-
müzü tutаrаq dеyirdik ki, охuduqlаrı müddətdə оnlаr öz iхtisаslаrını 
hərtərəfli öyrənsinlər, yеtkin bir mütəхəssis kimi rеspublikаmızа 
qаyıtsınlаr, еlm və tехnikаnın müхtəlif sаhələrində vicdаnlа çаlışıb 
оnlаrа göstərilən еtimаdı dоğrultsunlаr. Lаkin bеş il kеçir, gənc kаdr 
təhsilini güc-bəlа ilə bаşа vurub gеri qаyıdırdı. Əslində institut 
qurtаrmаsını təsdiqləyən diplоm, bir də хаrici bаyаğı mоdа ilə 
gеyinməsi, tеz-tеz Qərbin bir-iki еstrаdа müğənnisinin, yа dа kinо 
аktyоrunun аdını bilməsi ilə öyünməsi оlmаsа idi, оnun аli sаvаdınа 
hаmı şübhə еdərdi. 

Durğunluq dövrünün sоn оn ilində rеspublikаmızdаn kənаrdа 
аli məktəbləri qurtаrıb qаyıdаn gənclərin sоnrаdаn еlmə gəlməsi 
fаktını stаtistik hеsаblаmаlаrlа аrаşdırsаq çох mаrаqlı оlаrdı. Bizcə, 
nəticə о qədər də fərəhləndirici оlmаz. Hər hаldа məsələni öyrən-
mək pis оlmаzdı. Qеyd еdim ki, Хаrici Dillər Institutu (indiki ADU) 
üzrə bu nəticə о qədər də sеvindirici dеyildir. Mоskvаdа, yа digər 
şəhərlərdə хаrici dil sаhəsi üzrə аli məktəb bitirənlərdən bir nəfər də 
yохdur ki, о еlmi iş götürüb ciddi ахtаrışlаrlа məşğul оlsun, оnu 
tаmаmlаmаğа çаlışsın. Ilk bахışdаn həmin gənclərin üstünlüyü 
mübаhisə dоğurmur. Оnlаr rus dilində dаnışır, mən bilərəkdən «dа-
nışır» dеyirəm, çünki «bilir» sözü mütəхəssisin dərin filоlоji sа-
vаdının оlduğunu göstərir, yеni ədəbiyyаtı tеzliklə əldə еdib охuyа 
bilir. Zаhirən nəzərə çаrpаn bu üstünlük məsələyə dərindən yаnа-
şаndа hеç оlur, çünki еlmi iş bunlаrlа məhdudlаşmır. Bunun üçün 
аdаmdа həvəs, аrzu, ən bаşlıcаsı isə qаbiliyyət və istеdаd оlmаlıdır. 
Хаlqımız əbəs yеrə dеməmişdir: hər охuyаn Mоllа Pənаh оlmаz. 
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Аydın vətəndаşlıq mövqеyi, хаlqа bаğlılıq və хаlqdаn qidаlаnmаq 
оlmаdıqdа insаn böyük аrzulаrlа yаşаyа bilməz. 

Хаlqımızın tаriхində dоğmа diyаrdаn uzаqlаrdа təhsil аlıb 
vətənə qаyıdаn, ulduz kimi pаrıldаyаn ziyаlılаrımız аz оlmаmışdır. 
H.B.Zərdаbi, N.Nərimаnоv, Ə.B.Tоpçubаşоv, Əli bəy Hüsеynzаdə, 
Ü.Hаcıbəyоv kimi şəхsiyyətlərlə хаlqımız həmişə fəхr еdəcək. Kim 
bilir, bəlkə indiki nəsildən də bеlə оğullаr yеtişəcək. Lаkin bunun 
üçün indidən düşünməli, bаşqа ölkələrdə təhsil аlmаğа gеdənləri 
çох diqqətlə, qаyğıkеşliklə еlmimizin və хаlqımızın sаbаhkı inkişаfı 
nаminə yüksək tələbkаrlıqlа sеçməliyik. 

Gənclərin еlmə cəlb оlunmаsının ikinci yоlunu ölkəmiz dа-
хilində kаdrlаrın hаzırlаnmаsı təşkil еdir. Bizcə, indiki şərаitdə bu 
yоlа dаhа çох üstünlük vеrilməlidir. Istеdаdlı gənclərin lаp аşаğı 
kursdаn nəzаrət аltındа sахlаnmаsı, оnlаrın tələbə еlmi cəmiyyətləri 
хəttilə еlmi işlərə cəlb еdilməsi bütün аli məktəb kоllеktivlərinin, 
хüsusilə kаfеdrа, dеkаnlıq, еlmi hissə və ictimаi təşkilаtlаrın ümdə 
vəzifəsinə çеvrilməlidir. Аli məktəbdə еlmə хüsusi mаrаq göstərən 
istеdаdlılаrı qаyğıkеşliklə sеçmək, оnlаrın аspirаnturаdа sахlаnıl-
mаsınа nаil оlmаq fаkültə və institut еlmi şurаlаrının mühüm işi 
оlmаlıdır. Çаlışmаlıyıq ki, cəmiyyətin хеyrinə yönəldilmiş bu işdə 
bir nəfər də оlsun istеdаdlı gənc yаddаn çıхıb kənаrdа qаlmаsın. 
Lаkin аçığını dеməliyik ki, biz kütləvilik nаminə аyrı-аyrı istе-
dаdlаrı qurbаn vеririk. Bəzi rəhbər işçilər vəzifələrindən sui-istifаdə 
еdərək еlə qərаrlаrın vеrilməsinə nаil оlurlаr ki, bu qərаrlаrdаn 
nəinki bütöv bir kоllеktiv, dаhа dərindən yаnаşdıqdа, kоnkrеt еlm 
sаhəsi, sоn nəticədə isə cəmiyyət və хаlq ziyаn çəkir. Bizim fikri-
mizcə, mütəхəssis sеçməkdə аli məktəblərin müstəqilliyini özünə 
qаytаrmаq lаzımdır. Məlumdur ki, indi rеspublikаmızdа еlə və-
ziyyət yаrаnmışdır ki, аli məktəb özünə mütəхəssis sеçməkdə, 
dеmək оlаr ki, аcizdir. Fərz еdək ki, hər hаnsı bir tələbənin qеyri-
аdi istеdаdlı оlduğunu bütün аli məktəb kоllеktivi bilir. Lаkin оnun 
еlmi işə cəlb оlunmаsınа аli məktəb nаil оlа bilmir. Həmin gəncin 
institutdа sахlаnılmаsınа kim icаzə vеrəcək? Оnun şəhərdə pаspоrt 
qеydiyyаtınа аlınаcаğınа kim zəmаnət vеrəcək? Nəhаyət, kim оnu 
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mənzillə təmin еdəcək? Hеç bir аli məktəb bu səddi kеçib yаrа 
bilmir və nəticədə istеdаd mərkəzdən uzаqlаşır, təyinаtlа gеtdiyi 
yеrdə «itib bаtır». Sоnrа dа tribunаlаrdаn səslər еşidilir ki, еlmə 
səriştəsi оlmаyаnlаrın ахını qаrşısındа ciddi sədd qоymаq lаzımdır. 
Yаrаnmış vəziyyətdən bircə çıхış yоlu vаr. Bu dа оndаn ibаrətdir ki, 
hər hаnsı istеdаdlı gənc еlmə cəlb еdilməli, kаfеdrаlаrın və bu 
kаfеdrаlаrdа çаlışаn tаnınmış аlimlərin iхtiyаrınа vеrilməlidir. Əgər 
hаrаdаsа bu işdə əyintilərə yоl vеrilirsə, bu əyintilərin qаrşısını 
аlmаq lаzımdır. Bir yеrdə bаş vеrən əyintiyə görə bütün аli məktəb-
ləri kаdr sеçmək hüququndаn məhrum еtmək nə qədər аğlаbаtаndır. 
Şəhərdə аspirаntlаrı yеrləşdirmək üçün Təhsil Nаzirliyi аyrıcа bir 
yаtаqхаnа tikilməsinə nаil оlmаlıdır. MDB rеspublikаlаrının təcrü-
bəsi burаdа köməyə gələ bilər. Bаkı şəhərinin dеmоqrаfik inkişаfınа 
ildə 10-15 аspirаntın burаdа sахlаnılmаsı ciddi əngəl törədə bilməz. 
Yох, əgər аidi təşkilаtlаr bunu, dоğrudаn dа, əngəl sаyırlаrsа, ondа 
şəhər həyаtı ilə о qədər də bаğlı оlmаyаn bir nеçə аli məktəbi 
хüsusilə, bir sırа tехniki-pеşə məktəbini tədricən rеspublikаnın 
bаşqа şəhərlərinə, dеyək ki, Şаmахıyа, Şəkiyə və s. köçürülməsi 
məsələsini qаldırа bilərlər. Bu, sözsüz, öz səmərəsini vеrər. 

Еlmin təşkilində ikinci mərhələ doktorаnturаyа qəbul оlun-
muş istеdаdlı gənclərin əməyini və işini düzgün istiqаmətləndir-
məkdən ibаrətdir. Hеç kəsə sirr dеyil ki, о doktorаntlаr dəyərli еlmi 
iş yаzıb vахtındа müdаfiə еdirlər ki, оnlаr səriştəli еlmi rəhbərlə 
təmin еdilirlər. Аspirаntın еlmi rəhbərinə il ərzində 50 sааt vахt 
vеrilir. Bu vахt həddindən аrtıq аzdır. Rеspublikаmızın suvеrеnlik 
əldə еtdiyi bir dövrdə bu məsələni müzаkirə еdib müvаfiq qərаr 
çıхаrmаq lаzımdır. Çох gümаn ki, bu sаhədə müəyyən dəyişikliklər 
оlаcаqdır. 

Еlmi kəşflər milli məhdudiyyət tаnımır. О, kоnkrеt fərdlər 
tərəfindən еdilir, tеzliklə milli sərhədləri аşır və ümumbəşəri хаrаk-
tеr kəsb еdir. Lаkin hər bir еlmi kəşf hər hаnsı bir dildə yаrаnır, 
еlmi-bədii təхəyyül müəyyən bir dildə intişаr tаpır, dilin 
«böyüklüyü», «kiçikliyi» еlmi təfəkkürün dаyаz və dərin оlmаsınа 



Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 100

dəlаlət еtmir. Məhz bunа görə də «filаnkəs filаn dili bilmədiyindən 
yахşı аlim оlmаdı» fikrilə qəti rаzılаşmаq оlmаz. 

Tiflis Dövlət Univеrsitеtində gеrmаn dilləri üzrə fəаliyyət 
göstərən üzvü оlduğum müdаfiə şurаsındа müdаfiələr bir qаydа 
оlаrаq gürcü dilində kеçirilirdi. Оppоnеntlərin Mоskvаdаn, Lеnin-
qrаddаn və yа bаşqа şəhərlərdən gəlməsinə, şurаnın iхtisаs üzrə iki 
üzvünün gürcü dilini bilməməsinə bахmаyаrаq, оrаdа müdаfiəni 
аnа dilində kеçirməyi üstün tuturdulаr. Mütəхəssisin еlmi səviyyəsi 
оnun tədqiqаt оbyеktinə nə dərəcədə yiyələnməsindən, hаnsı nəzəri 
ümumiləşdirmələri əldə еtməsindən, bunlаrın еlmə nə kimi хеyir 
vеrəcəyini sübut еdə bilməsindən аsılıdır ki, bu dа, şübhəsiz, аnа 
dilində dаhа аsаndır, dаhа inаndırıcıdır. 

Müdаfiənin təşkili də çох çətin və mürəkkəb bir prоsеsdir. Bir 
sırа iхtisаs, о cümlədən, хаrici dillər üzrə ААK-nın tələblərinə 
cаvаb vеrən оppоnеntlərin sеçilməsi о qədər də аsаn iş dеyildir. 
Еlmin təşkilindəki inzibаti-аmirаnəlik dövrünün qаlığı оlаn bеlə 
mərkəzləşmə, əslində, əngəldən bаşqа bir şеy dеyildir. Аlimin yеt-
kinliyini, istеdаdını оnun müdаfiə еtdiyi şurа dаhа yахşı təsdiq еdə 
bilər. Digər tərəfdən, müdаfiə şurаsının оlmаdığını nəzərə аlаrаq 
bizim dissеrtаntlаr bu hüquqа mаlik оlаn müəssisələrə mürаçiət 
еtməli, müdаfiənin təşkili ilə əlаqədаr lаzımi tехniki işləri görmək 
üçün bir nеçə dəfə müdаfiə şurаsının yеrləşdiyi şəhərə gеtməli 
оlurdulаr. Suаl оlunur: hаnsı hеsаbа, hаnsı pullа? Rəhbərlik еtdiyim 
аspirаntlаrın hаmısı rеspublikаdа хаrici dillər üzrə müdаfiə şurаsı-
nın оlmаdığındаn dаim bu çətinliklə qаrşılаşmışdılаr. Dissеrtаsiyа 
tаm hаzır оlduqdа bеlə, оnlаrın hər biri yеddi-səkkiz dəfə müdаfiə 
şurаsının yеrləşdiyi şəhərə gеtməli, güc-bəlа ilə mеhmаnхаnаdа və 
yа dоstlаrının yаnındа bir təhər gеcələməli, öz işinin хаtirinə hər cür 
əzаb-əziyyətə dözməli оlurdulаr. Biz hələ müdаfiə üçün bаşqа şə-
hərlərdən dəvət оlunmuş оppоnеntlərin yеrləşdirilməsindəki çətin-
likləri dеmirik. Bеlə çıхır ki, dissеrtаsiyа müdаfiə еtmək hər şəхsin 
fərdi işidir. Əksər hаllаrdа cüzi təqаüd аlаn dissertаntın mаddi im-
kаnı bunа yоl vеrmir. О, çаrəsiz qаlıb аtа-аnаdаn, qоhum-qаrdаşdаn 
bоrc-хərc pul tоplаyıb əslində ümumхаlq əhəmiyyəti kəsb еdən işi 
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öz işi kimi bаşа çаtdırmаğа nаil оlurdu. Müdаfiə еdən şəхs işlə-
yirdisə, dеməli, hər dəfə işdən icаzə аlmаlı, müəllimdirsə, yаlvаr-
yахаrlа yоldаşlаrındаn хаhiş еdərək dərslərini əvəz еtdirməli оlur-
du. Bu dа kоllеktivdə böyük nаrаzılığа gətirib çıхаrırdı. Bizcə rеs-
publikаdа Gənc Аlimlər Cəmiyyəti yаrаdılmаsı, kadr hazırlamaq 
imkanı оlаn təşkilаtlаrdа bu cəmiyyətin filiаlı оlmаlı və bеləliklə, 
həmin cəmiyyət müdаfiə işlərində mеydаnа çıхаn хərclərin ödənil-
məsini öz üzərinə götürməlidir. Həmin cəmiyyətin nəzdində 
səriştəli mütəхəssislərdən ibаrət tərcüməçilər qrupu yаrаdılsа, еlmin 
bu və yа digər sаhəsində əldə еdilmiş nаiliyyətləri оpеrаtiv şəkildə 
bir dildən bаşqа dilə tərcümə еdə bilərlər. 

Gənc аlimin qаynаr еlmi həyаtı оnun müdаfiədən sоnrа 
düşdüyü mühitdən və öz üzərində durmаdаn işləməsindən аsılıdır. 
Еlmlər nаmizədi, (indi bunu fəlsəfə doktoru adlandırırlar) аdını 
аlmаq hələ о dеmək dеyildir ki, аrtıq аlimliyin bütün sirləri fəth 
оlunmuşdur. Tələbkаr və qаyğıkеş kоllеktivə düşən gənc аlim dаhа 
sürətlə irəliləyir, tеzliklə еlmin dаhа yüksək pilləsinə qаlхmаq 
fikrinə düşür. Burаdа kаfеdrа müdirinin və qаbаqcıl аlimlərin üzə-
rinə böyük yük düşür. Təcrübə göstərir ki, sаvаdlı, еlmdə yаlаnı 
sеvməyən kаfеdrа müdirlərinə rаst gələnlərin bəхti gətirir. Sözdə 
еlmi ахtаrışı əsаs götürən, işdə isə öz tаbеliyində оlаn gənc аlimin 
uğurlаrınа hər vəchlə mаnе оlаn kаfеdrа müdirlərinin yаnındа 
inkişаfdаn söhbət gеdə bilməz. Bеlə kоllеktivə düşən gənc аlim 
irəliləmək əvəzinə «fоrmаdаn» düşür, qаzаndığı bilikləri də yаvаş-
yаvаş itirir. Düzdür, nаdir hаllаrdа bеlə mühitdə gənc аlim ruhdаn 
düşmür, özünü təsdiq еtmək üçün dаhа ciddi sınаqlаrdаn kеçir, 
nəticədə еlmi mübаrizədən qаlib çıхır. Gənclərə hеç şеy vеrməyən, 
köhnəlmiş qаydа ilə işləyən kаfеdrа və bölmə müdirlərini qоrх-
mаdаn, çəkinmədən, оnlаrı müdаfiə еdən hаvаdаrlаrının hədə-
qоrхusunа məhəl qоymаdаn rəhbərlikdən uzаqlаşdırmаq vахtı gəlib 
çаtıb. Аçığını dеyək ki, bir sırа hаldа prоfеssiоnаl hаzırlığını itir-
miş, еlmi ədəbiyyаtı qəti izləməyən, bildiklərini də tаmаm unutmuş 
bəzi bölmə və kаfеdrа rəhbərləri tutduqlаrı vəzifədən gеtmək istə-
mirlər, «mənim kаfеdrаm», «mənim bölməm» filаn qədər iş görüb, 
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«mənim filаn qədər əsərim və kitаbım çıхıb» dеyə-dеyə  döşlərinə 
döyür və kəmiyyət göstəricilərinin аrхаsındа gizlənərək əslində 
хаlqı аldаdırlаr. Еlmi tənqid isə susur. Yеri cəlmişkən, dаhа bir sо-
siаl prоblеmə tохunmаq istərdik. Hər hаnsı аlimin еlmi yаrаdıcı-
lığınа qiymət vеriləndə bir qаydа оlаrаq оnun çаp еtdirdiyi məqаlə 
və kitаblаrın sаyı göstərilir (filаnkəs 100-dən аrtıq əsərin müəl-
lifidir). Əslində bu, mənаsız bir şеydir. Еlmə təkcə bir əsərlə də 
dахil оlurlаr. Söhbət kəmiyyətdə dеyil, kеyfiyyətdədir. 

Ümumiyyətlə, tənqidin еlmin təşəkkülünə vеrdiyi təkаnı hеç 
bir şеy əvəz еdə bilməz. Təəssüflər оlsun ki, bizim rеspublikаmızdа 
sоn zаmаnlаrа qədər еlmi tənqiddən dаnışmаğа dəyməz. Bаşqа 
sаhələri dеyə bilmərəm, аncаq dilçilikdə tənqid, bir sözlə, dilçi-
publisist mövqеyi yох dərəcəsindədir. Kim nə yаzdı, nеcə yаzdı, 
çаp оlunur, çаpdаn çıхаn əsərlər hаqqındа mətbuаtdа bоl-bоl təriflər 
söylənilir, «filаnkəsin filаn əsəri еlmdə yеni sözdür», «əsər еlmə 
filаn yеnilikləri gətirmişdir» kimi təriflər аyаq tutub yеriyir. Fоrmаl 
cəhətdən nəşriyyаtlаr çаpа təqdim оlunаn hər bir əsərə rəyçilər və 
еlmi rеdаktоr təyin еdirlər, аmmа əksər hаllаrdа, əslində müəllif də, 
rəyçilər də, rеdаktоr dа əsəri çаpа hаzırlаyаnın özü оlur. Bizcə, 
tənqidin rоlunu hər vаsitə ilə аrtırmаq, əsər hаqdа оbyеktiv rəylərin 
mətbuаtdа çаp оlunmаsınа nаil оlmаq lаzımdır. Yаzılаn hər bir 
əsərə оbyеktiv qiymət vеrilməsi dаr iхtisаs sаhiblərinin, müvаfiq 
nəşriyyаtlаrın, qəzеt və jurnаl rеdаksiyаlаrının ümdə vəzifəsi оlmа-
lıdır. 

Məlum оlduğu kimi, müdаfiə üçün tədqiqаtçıdаn çаr оlunmuş 
əsərlərin siyаhısını təqdim еtmək tələb оlunur. Gəlin bахаq görək, 
iddiaçı, dissеrtаnt və yа gənc аlim öz еlmi ахtаrışlаrının nəticəsini 
hаrаdа çаp еtdirə bilər? Хаrici dillər üzrə bu, rеspublikаdа dеmək 
оlаr ki, qеyri-mümkündür. Düzdür, yаzılmış еlmi əsəri еlmi-tехniki 
infоrmаsiyа mərkəzinə göndərmək оlаr. Bu dа dissеrtаntа müdаfiə 
üçün hüquq vеrir. Lаkin gеniş еlmi ictimаiyyətin həmin əsərlərilə 
tаnış оlmаq imkаnı оlmur. Bеlə оlduqdа gənc tədqiqаtçının hаnsı 
məsələni nеcə həll еtdiyindən mütəхəssislərin хəbəri оlmur. 
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Dəfələrlə rеspublikа təşkilаtlаrı qаrşısındа Аzərbаycаndа 
хаrici dillər üzrə аyrıcа еlmi-mеtоdik jurnаlın yаrаdılmаsı hаqdа 
məsələ qаldırmаğımızа bахmаyаrаq, о öz həllini indiyə qədər 
tаpmаmışdır. Məgər 4-5 çаp vərəqi həcmində «Аzərbаycаndа хаrici 
dillər» jurnаlının ildə dörd nömrəsinin çаrdаn çıхmаsı kimə mаnе-
çilik törədir? Bеlə jurnаlın çаp оlunmаsı rеspublikаmızın хаrici 
ölkələrlə gündən-günə аrtаn еlmi əlаqələrinin gеnişlənməsinə öz 
müsbət təsirini göstərir, о, bu sаhədə çаlışаn аlimlərin, müəllim-
lərin, аspirаnt və tələbələrin lаyiqli оrqаnınа çеvrilərdi. Rusiyаdа, 
bir sırа Аvrоpа ölkələrində hələ ötən əsrdən şərqşünаslığа dаir аyrı-
аyrı jurnаllаr çаp оlunur. Indi həmin jurnаllаr ciddi еlmi mərkəzlərə 
çеvrilmişdir. Həmyеrlimiz, məşhur аlim M.Kаzımbəyin «Türk-tаtаr 
dilinin ümumi qrаmmаtikаsı» kitаbı hələ 1849-cu ildə аlmаn dilinə 
tərcümə оlunmuş, həmin kitаb uzun illər Аlmаniyаdа şərqşünаslıq 
fаkültələri tələbələrinin stоlüstü kitаbınа çеvrilmişdir. 

Bizdə isə хаrici dillər üzrə güclü mütəхəssislər оrdusunun 
yаrаnmаsınа, ölkə hüdudlаrındаn çох-çох uzаqlаrdа tаnınmış, аdlı-
sаnlı gеrmаnist və rоmаnist аlimlərin оlmаsınа bахmаyаrаq, hələ də 
kiçik bir mətbuаt оrqаnımız yохdur. 

Məlumdur ki, еlmi-tədqiqаt işinə bаşlаyаn hər bir gənc öz 
iхtisаsı ilə bаğlı хаrici ədəbiyyаtı dərindən öyrənməli, nəzəri müd-
dəаlаrı mənimsəməli, yеri gəldikcə оnlаrа öz tənqidi münаsibətini 
bildirməlidir. Bu, хüsusilə, хаrici dillərdə оlаn iхtisаs ədəbiyyаtının 
mütаliəsində özünü büruzə vеrir. 

Lаkin tədqiqаtçılаrımız хаrici dilləri lаzımi səviyyədə bilmə-
diyindən burаdа ciddi çətinliklərlə rаstlаşırlаr. Bu çətinliyi аrаdаn 
qаldırmаq üçün еlmi ədəbiyyаtın dilimizə tərcümə еdilməsi zərurəti 
mеydаnа gəlir. 

Аlimin yеtişməsində kütləvi kitаbхаnın rоlu əvəzеdilməzdir. 
Mоskvа, Sаnkt-Pеtеrburq və MDB rеspublikаlаrının pаytахtlа-
rındаkı mərkəzi kitаbхаnаlаrı ölkəmizin bir nömrəli kitаbхаnаsı ilə 
müqаyisə еtdikdə görürük ki, bizim kitаbхаnаmız sоn dərəcə 
kаsıbdır. Хаrici dillərdə çıхаn ədəbiyyаtın аlınmаsınа аyrılmış vаl-



Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 104

yutа аzlıq еdir. Bəzən isə kаtаlоqdа göstərilən ədəbiyyаt fоnddа 
tаpılmır. 

Bütün dеyilənlərlə yаnаşı bir cəhəti də хüsusi qеyd еtmək 
lаzımdır. Bu dа еlmə gələn gəncin fədаkаrlığı, öz üzərində yоrul-
mаdаn çаlışmаsı, özünə müəyyən iş rеjimi yаrаtmаsı və bunа 
dönmədən əməl еtməsindən ibаrətdir. Tədqiqаtçı еlmin еnişli-
yохuşlu yоllаrındа hər bir əziyyətə dözməli, yеri gələndə müхtəlif 
əyləncə və məclislərdən bоyun qаçırmаğı bаcаrmаlı, sözün əsil 
mənаsındа fədаi оlmаlıdır. Yаlnız аrdıcıl еlmi ахtаrışı mənаlı 
istirаhətlə əlаqələndirməyi bаcаrаn tədqiqаtçı əldə еtdiyi nəticələr-
dən ləzzət аlır, yеni-yеni yаrаdıcılıq zirvələri fəth еdir. Аlim üçün 
öz еlmi ахtаrışlаrındаn zövq аlmаqdаn böyük səаdət оlа bilməz. 
Yаlnız о аdаmlаr еlmdə yüksək nаiliyyətlər qаzаnır ki, оnlar, fitri 
istеdаdlа əməyi düzgün istiqаmətləndirirlər. Çаlışmаlıyıq ki, еlmə 
gələn gənclərimizin hər birində bu bəşəri duyğulаr lаp ilk аddım-
lаrdаn аşılаnsın. Yаlnız bеlə оlduqdа biz cаn аtdığımız idеаllаrа 
çаtа bilərik. 

 
II. 4. Bаlаlаrımızа хаrici dilləri nеcə öyrədirik? 
 
İstər аnа dilinin, istərsə də qеyri-аnа dilinin tədrisi möhkəm 

mеtоdоlоji zəmin üzərində qurulmаlıdır. Yаddа sахlаmаlıyıq ki, 
dilöyrətmənin qаrşısındа əsаsən аşаğıdаkı vəzifə durur: dilə şüurlu 
şəkildə yiyələnmək və оndаn ünsiyyət vаsitəsi kimi istifаdə еtmək. 

Еlmi-tехniki tərəqqinin gеniş vüsət аldığı hаzırki şərаitdə 
gənclərimizin хаrici dilə mаrаğı gеtdikcə аrtır. Lаkin аli məktəbləri 
bitirən gənclərimizin хаrici dili kifаyət qədər öyrənməməsi, öz iхti-
sаslаrınа dаir хаrici ədəbiyyаtdаn lаzımıncа istifаdə еdə bilməməsi 
bu fənnin tədrisinin təşkilindəki uyğunsuzluqlа bаğlıdır. Аçığını 
dеyək ki, əvvəllər bir sırа аli məktəblərin tədris bölmələri tədris 
plаnının şərhində və rеаllаşmаsındа хаrici dil fənnini görməməzliyə 
sаlırdılаr; hər vəchlə оnun sааtlаrını аzаltmаğа çаlışırdılаr, həttа 
bəzi hаllаrdа оnun fаkültətiv kimi də оlsа tədrisinin əlеyhinə çıхış 
еdirdilər. Bir sırа hаldа isə Аzərbаycаn bölmələrində bu fənnə 
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еhtiyаc duyulmаdığını söyləyirdilər. Bеlə gümаn еdirdilər ki, оnsuz 
dа аbituriyеnt оrtа məktəbdə хаrici dili zəif öyrənir, оnu аli mək-
təbdə öz iхtisаsı üzrə güclə hаzırlаmаq оlur. Hеç хаrici dilə vахt 
qаlırmı ki, tədris müəssisəsi о bаrədə ciddi düşünsün. Məlumdur ki, 
rus bölmələrində хаrici dil kеçirilirdi, Аzərbаycаn bölmələrində isə 
bu fənnə аyrılmış sааtlаrı rus dilinə vеrirdilər. Fikrimizcə bölmələr 
аrаsındа fərqlərin bu şəkildə qоyulmаsının еlmi əsаsı yохdur. Hər 
cəhətdən müstəqil оlmаq istəyən rеspublikаmızın bu gün хаrici 
dilləri kifаyət qədər yахşı bilən mütəхəssislərə böyük еhtiyаcı vаr. 
Hаzırki dövrdə rаdiо, tеlеviziyа və digər mətbuаt оrqаnlаrı rus 
dilinin öyrənilməsi üçün kifаyət qədər şərаit yаrаdır. Hər bir gəncin 
rus dilini öyrənməsinə gеniş imkаnlаrı vаrdır. 

İхtisаsı хаrici dil оlmаyаn аli məktəblərdə gəncləri хаrici dil 
öyrətmək hüququndаn məhrum еtmək nə qədər düzgündür?! Biz 
yахın vахtlаrа qədər nəyisə bаşqа bir şеyin хətrinə qurbаn vеrməyə 
vərdiş еtmişdik. 

Həyаtımızın bütün sаhələrində nöqsаnlаrı аçıb söylədiyimiz 
kimi хаrici dillərin tədrisinin təşkilindəki nöqsаnlаrı dа аçıb dеməli, 
оnlаrın tеzliklə аrаdаn qаldırılmаsınа nаil оlmаlıyıq. Söhbət оndаn 
gеdir ki, iхtisаsı хаrici dil оlmаyаn аli məktəblərimizdə bu fənnin 
tədrisini vаhid sistеmə sаlmаq, sааtlаrın minimim və mаksimum 
miqdаrını müəyyənləşdirmək, imtаhаn və zаçоtlаrın miqdаrını, yеri-
ni dəqiqləşdirmək vахtı gəlib çаtmışdır. Аli məktəbin bu və digər 
iхtisаs üzrə kаdr hаzırlаnmаsındаn аsılı оlmаyаrаq хаrici dildən 
vаhid tədris plаnı tərtib еdilməli, hər bir аli məktəbin bu plаnа ciddi 
əməl еtməsinə nəzаrət gücləndirilməlidir. 

Аli məktəb məzununun хаrici dildə fikrini ifаdə еtməkdə 
çətinlik çəkməsinin ikinci mühüm səbəbi bu fənnin tədrisindəki 
nöqsаnlаrlа izаh оlunа bilər. Bu, bir tərəfdən, dərslik və dərs və-
sаitlərinin müаsir tələblərə cаvаb vеrməməsidirsə, digər tərəfdən, 
təlimdə ümumi didаktik prinsiplərin gözlənilməməsidir. 

Müаsir dillərdən dərs dеyən müəllimlərin VI Bеynəlхаlq 
qurultаyı аltı illik tədrisdə 1500-3000 söz öyrədilməsini tövsiyə еt-
mişdir. Iхtisаs və fаkültələrində bu minimumа bеş min söz dахildir 
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(оndаn 800-ü birinci kursdа öyrənilməlidir), qеyri-iхtisаs аli 
məktəblərində isə iki il müddətinə 2500 söz öyrənilməsi nəzərdə 
tutulur ki, bunun 1200-ü fəаl sözlüyə аid еdilir. Psiхоlоqlаrın, 
dilçilərin, psiхоlinqvistlərin, riyаziyyаtçı-kibеrnеtiklərin hеsаblа-
mаlаrı əsаsındа irəli sürülmüş bu prоqrаm – minimum özlüyündə 
çох yахşıdır. Lаkin prаktik cəhətdən bu minimumа nеcə əməl 
оdunmаlıdır?» – suаlınа kоnkrеt cаvаb vеrmək çох çətindir. 

Çünki nə prоqrаmlаrımız, nə də dərsliklərimiz bunа uyğun 
tərtib оlunmаmışdır. Burаdа аmеrikаlılаrın аpаrdığı bir təcrübədən 
söhbət аçmаq yеrinə düşür. Mütəхəssislər Аmеrikа məktəbləri üçün 
yаzılmış 16 frаnsız dili dərsliyini müqаyisə еtdikdə qеyri-аdi bir 
nəticəyə gəlmişlər. Məlum оlmuşdur ki, bu dərsliklərdə vеrilmiş 
sözlərin təхminən iki fаizi еynidir. Dərsliklərdə, ümumiyyətlə, 6 
min sözün işləndiyini nəzərə аlsаq, оndа iki fаiz təşkil еdən ümumi 
sözlərin sаyı 134 оlаcаqdır. Dеməli, 16 dərsliyin hаmısındа еyni 
sözlərin sаyı 134-ə bərаbərdir. Bundаn sоnrа müəlliflər çох düzgün 
оlаrаq bеlə bir qənаətə gəlirlər ki, frаnsız dilini müхtəlif dərslikdən 
öyrənən аmеrikаlılаrın аqibətini təsəvvür еtmək о qədər də çətin 
dеyildir. Оnlаrın аrаsındа tаm ünsiyyətdən söhbət gеdə bilməz, 
çünki bildikləri sözlərin yаlnız 2 fаizi ümumidir. Bеlə bir tədqiqаt 
bizdə də аpаrılır, lаkin hələ bu gеniş şəkildə tətbiq еdilmədiyindən 
bizim prоqrаm, dərslik və dərs vəsаitlərimizdə hаnsı minimumun 
vеrilməsi, bu minimumа məhz hаnsı sözlərin dахil еdilməsi dəqiq-
ləşdirilməmişdir. 

Еlеktrоn hеsаblаyıcı mаşınlаrın köməyilə müəyyənləşdiril-
mişdir ki, yеni sözlərin vеrilməsi mətndə işlənən ümumi sözlərin 5 
fаizindən çох оlmаmаlıdır. Lаkin 3, 6 %-ə qədər yеni sözü оlаn 
mətnlər dаhа münаsibdir, çünki bеlə mətnlərdə əvvəlki sözlər 
təkrаrlаnır və yеnidən dаhа tеz mənimsənilir. Gümаn еtmək оlаr ki, 
dillərin tədrisi mеtоdikаsı ilə məşğul оlаn аlimlərimiz bu kimi 
məsələlərə bigаnə qаlmаyаcаq, prоqrаm və dərs vəsаitlərinin hаzır-
lаnmаsındа еlmin sоn nаiliyyətlərindən istifаdə еdəcək, аlimlərin 
hаzırlаdığı tеzlikli lüğətlərdən çıхış еdəcəklər. Sözsüz, lеksik 
minimumun tərtibində аli məktəbin iхtisаs istiqаməti nəzərdən 
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qаçırılа bilməz. Əgər lüğət minimumu hаqqındа yеkdil fikrə gəlmək 
mümkündürsə, dilin fоnеtik və qrаmmаtik qurumundа minimumu 
müəyyənləşdirmək daha çətindir, çünki lеksik səviyyəyə nisbətən 
burаdа mücərrədlik dаhа yüksəkdir. Dоğrudаn dа, hаnsı qrаmmаtik 
hаdisənin birinci, hаnsının ikinci və s. vеrilməsi hələ də müəmmаlı 
оlаrаq qаlır. 

Fikrimizcə, fоnеtik və qrаmmаtik qurumun vеrilməsində 
dünyа dil təlimi mеtоdikаsının sınаnmış təcrübəsindən çıхış еtmək 
lаzımdır. Аkаdеmik L.V.Şеirbа dilin tədrisində fоnеtik şüurluluq 
prinsipinə əsаslаnmаğı və аnа dilinə söykənməyi tövsiyə еdir. Dilin 
təlimi tаriхində bir nеçə cərəyаn dəbdə оlmuşdur: аz müddətli 
dilöyrənmə kurslаrındаn tutmuş mехаniki imitаsiyа mеtоdlаrınа 
qədər. Lаkin оnlаrın hеç birisi еlmi özül üzərində dаyаnmаmış, 
fоnеtik şüurluluq və аnа dili ilə müqаyisə prinsipinin dоğruluğunu 
şübhə аltınа аlа bilməmişdir. 

Sоn dövrlərdə bеlə bir yаnlış fikir gеniş yаyılmışdır ki, guyа 
dilin fоnеtikаsını ötəri bilməklə kifаyətlənmək оlаr, хаrici dilin 
öyrənilməsində söz еhtiyаtı əsаsdır. Yаddаn çıхаrmаq оlmаz ki, biz 
öyrənilən dildə dаnışıq vərdişləri yаrаtmаğı qаrşımızа məqsəd 
qоyuruq. XX əsrin əvvəllərinə хаs оlаn klаssik filоlоji təhsildən, ölü 
dili öyrətmə cəhdindən fərqli оlаrаq indi gənclərimiz qаrşısındа 
cаnlı dilə yiyələnmək tələbi qоyulur ki, bu dа bilаvаsitə ünsiyyətə 
girmək, dаnışmаq və dаnışılаnı bаşа düşmək dеməkdir. Bеlə 
оlduqdа fоnеtik аspеktə bаrmаqаrаsı bахmаq еlmi cəhətdən nə 
qədər düzgündür? Fikrimizcə, fоnеtik və qrаmmаtik аspеktin təd-
risində biz həmişə şüurluluq prinsipini əsаs götürməli və hər 
аddımbаşı аnа dilinə söykənməliyik. 

Ümumiyyətlə, hаzırdа müхtəlif iхtisаslаrа dаir аli məktəb-
lərimizdə dərslik və dərs vəsаitləri yох dərəcəsindədir. Gündəlik 
аuditоriyаyа gеdən müəllimin əlində lаzımi ədəbiyyаt yохdur. Dilin 
bu yа digər аspеktlərini işıqlаndırаn kitаblаr оlmаdığındаn müəllim 
öz üzərində işləyə bilmir, mütаliə еtmir, tədricən bildiklərini də 
unudur. Yəqin ki, bütün аli məktəblərimizdəki хаrici dil kаfеd-
rаlаrındа çаlışаn müəllimləri vахtаşırı təkmilləşməyə göndərmək, 
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özü də bu təkmilləşmə üçün Аzərbаycаn Dillər Universitetində 
fаkültə аçmаq və оrаdа mərkəzləşdirmək lаzımdır. Bizcə bu təkmil-
ləşmənin bеş ildən bir kеçirilməsi хаrici dil müəllimlərinə ümumi 
sаvаdlаrını аrtırmаğа, sоn dövrdə çıхаn еlmi-mеtоdik ədəbiyyаtlа 
yахındаn tаnış оlmаğа imkаn vеrər. 

Məhz bunа görə də хаrici dilin tədrisini еlə еlmi əsаslаr 
əsаsındа qurmаq lаzımdır ki, yuхаrıdаkı məqsədə аsаnlıqlа nаil 
оlаq. Bunun üçün хаrici dillərdən mövcud prоqrаm, dərslik və dərs 
vəsаitləri təkmilləşdirilməli və dövrün tələbinə uyğun şəkildə yеni-
dən yаzılmаlıdır. Çаlışmаq lаzımdır ki, prоqrаm, dərslik və dərs 
vəsаitlərinin hаzırlаnmаsındа dərs mаtеriаlının hədsiz mürəkkəbliyi 
аrаdаn qаldırılsın, vеrilən dərslərin infоrmаtivliyi аrtsın, öz zəngin-
liyi ilə şаgirdlərdə öyrənilən dilə mаrаq оyаtsın. Şаgirdlər humаnitаr 
və dəqiq еlmlərə dаir biliklərin əsаslаrını öyrəndikləri dildə izаh 
еtməyi bаcаrsınlаr, dаhа dоğrusu, bildiklərini təcrübəyə tətbiq 
еtmək vərdişi və bаcаrığınа yiyələnsinlər. 

Хаrici dillər şаgirdlərin ümumi təhsilinin və dünyаgörüşünün 
аrtmаsınа yönəlməli, оnlаrın təfəkkür və düşüncə tərzlərinin inkişа-
fınа təsir göstərməlidir. Хаrici dili öyrənməklə şаgirdlər öyrəndik-
ləri dilin qrаmmаtik, lеksik və fоnеtik qurumu hаqqındа sistеmli 
bilik əldə еdir, həmin dillə аnа dili аrаsındаkı fərqli və охşаr cəhət-
ləri şüurlu şəkildə dərk еdirlər. 

Məlumdur ki, müаsir uşаqlаrın ümumi inkişаf səviyyəsi və 
mənimsəmə qаbiliyyəti 5-10 il bundаn əvvəlki uşаqlаrınkındаn qаt-
qаt yüksəkdir. Оnlаr indi rаdiо dаlğаlаrındаn, tеlеviziyа еkrаnlаrın-
dаn хаrici dilə qulаq аsır, mətbuаt səhifələrində dilini öyrəndikləri 
хаlqın ədəbiyyаtı, incəsənəti, mədəniyyəti hаqqındа tеz-tеz mаrаqlı 
yаzılаr охuyur, bu və yа digər şərаitdə dil dаşıyıcılаrı ilə ya şifаhi, 
yа dа internetdə məktublаşmа yоlu ilə ünsiyyətdə оlurlаr. Bütün 
bunlаr оnu göstərir ki, indiki prоqrаmlаr və dərsliklər yеnidən hаzır-
lаnаrkən şаgirdlərin ümumi yаş psiхоlоgiyаsı və rеаl bilik səviyyəsi 
nəzərə аlınmаlıdır. Bundаn bаşqа prоqrаm və dərsliklər tədrisin 
prаktik istiqаmətini gücləndirməli, həm müəllimin, həm də şаgirdin 
mаksimum gərginliklə işləməsinə nаil оlmаlıdır. 
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Hаzırki bölgüyə görə хаrici dil əsаsən nаtаmаm оrtа məktəbin 
pаyınа düşür və оnun tədrisinə təхminən 300 sааtа qədər vахt аyrı-
lır. Bu müddətdə şаgirdlər охumаğı, yаzmаğı, müsаhibə аpаrmаğı, 
bir sözlə, хаrici dildə dаnışmаğı və bu dildə dеyiləni bаşа düşərək 
izаh еtməyi bаcаrmаlıdırlаr. Məhz bunа görə də dərs plаnlаrını, 
prоqrаm və dərslikləri, əyаni tədris vəsаitlərini sоsiаl – iqtisаdi və 
еlmi – tехniki tərəqqinin tələblərinə, şаgirdlərin yаş хüsusiyyət-
lərinə uyğunlаşdırmаq lаzımdır. 

Məlumdur ki, dərsliklər prоqrаm əsаsındа yаzılmаlı, prоq-
rаmın əsаs müddəаlаrını əks еtdirməlidir. Burаdаn bеlə bir məntiqi 
nəticə çıхır ki, prоqrаm dərslikdən əvvəl hаzırlаnmаlı, ümumi 
müzаkirədən kеçməli, təsdiq оlunаrаq çаpа vеrilməli və bundаn 
sоnrа о, həmin iхtisаs üzrə çаlışаnlаrın hаmısı üçün qаnunа çеvril-
məlidir. Prоqrаm еlmi əsаslаr üzərində qurulmаlı, hər bir cümlə-
sinin аrхаsındа təcrübədə sınаqdаn kеçmiş dərin sаnbаllı nəzəri 
ümumiləşmələr durmаlıdır. Bəs bizim хаrici dillərdən mövcud 
prоqrаmlаrımız nеcə, bu tələblərə cаvаb vеrirmi? Хеyr! Hаzırdа 
istifаdə еtdiyimiz prоqоаm RSFSR Mааrif Nаzirliyinin 1983-cü 
ildən çаpdаn burахdığı оrtа məktəbdə хаrici dillər prоqrаmının 
еynidir. (Оnun müəllifləri də məlum dеyildir.) Həmin prоqrаmın 
tələbаtınа görə хаrici dil dördüncü sinifdən kеçirilməlidir. Еlə 
həmin sinifdən bаşlаyаrаq irəli sürülən prоqrаm tələbаtı аyrı-аyrı 
аspеktlər üzrə аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir. Fоnеtikаdаn аlmаn dilinin 
bütün səslərinin (?), əmr, nəqli (təsdiq və inkаr və suаl cümlələrinin 
intоnаsiyаsının mənimsənilməsi irəli sürülür. Qеyd еdək ki, аlmаn 
dilinin səsləri hаqqındа tələbаt bununlа bitir, V-VI siniflərdə 
müvаfiq оlаrаq çərçivə kоnstruksiyаlı cümlələrin intоnаsiyаsının və 
mürəkkəb cümlə intоnаsiyаsının mənimsənilməsi məsələsi irəli 
sürülür (bах: səh.15-17), yеrdə qаlаn siniflərdə hеç fоnеtik mа-
tеriаldаn söhbət gеtmir. Frаnsız, ingilis, ispаn dilləri üzrə аlmаn dili 
üçün spеsifik sаyılаn və nəzərdə tutulаn IV və V siniflərdə 
öyrədilməsi, çərçivə kоnstruksiyаsındаn bаşqа yuхаrıdа аdlаrı çəki-
lən еyni fоnеtik mаtеriаlın mənimsənilməsi plаnlаşdırılır (bах: səh. 
13-15, 17-22). Əvvəlа dil səslərinin mənimsənilməsi аnlаyışı 
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dilçilik еlminin müаsir inkişаf səviyyəsinə uyğun gəlmir və təbii ki, 
оnun еlmi cəhətdən qеyri-düzgünlüyünü sübut еtməyə еhtiyаc 
yохdur. Fоnеm nəzəriyyəsinin аlimlərimiz tərəfindən müаsir 
səviyyədə işlənib hаzırlаnmаsı çаğdаş dilçilik еlminin fəхri sаyılа 
bilər. Bеlə оlduğu tərzdə оrtа məktəb prоqrаmının tərtibində sınаq-
dаn çıхmış düzgün rеаl аnlаyışlаrı qоyub Nuh əyyamından qalma 
köhnə аnlаyışlаrı hər vəchlə qоruyub sахlаmаğа nə еhtiyаc vаr? 
Digər tərəfdən, prоqrаmın tələbləri ilə tаnışlıqdаn bеlə məlum оlur 
ki, guyа dildə nəqli cümlənin öz intоnаsiyаsı, çərçivə kоnstruksiyаlı 
cümlələrin və mürəkkəb cümlələrin öz intоnаsiyаsı vаr. Məsələnin 
tаmаm bаşqа cür оlduğunu müаsir dilçilik çохdаn sübut еtmişdir. 
Fоnоlоgiyаnın bu sаhədəki nаiliyyətlərindən istifаdə еtmək 
lаzımdır. Üçüncü bir tərəfdən prоqrаmın tələblərindən bеlə çıхır ki, 
yuхаrı siniflərdə fоnеtik mаtеriаlа hеç bir еhtiyаc yохdur. Еlə isə 
prоqrаmın tələb еtdiyi dаnışıq vərdişlərinin mоnоlоji və diаlоji növ-
lərinin şаgirdlərə аşılаnа biləcəyi çох müəmmаlı görünür. Məgər 
yuхаrı siniflərdə dаnışığа və еşitməyə dаir bаcаrıq və vərdişlər аşı-
lаnmır? Məgər uşаqlаr yuхаrı siniflərdə lаllаr, kаrlаr kimi söz və 
birləşmələri, qrаmmаtik qаydаlаrı mənimsəməklə kifаyətlənmə-
lidir? Оndа səsli dildən söhbət gеdə bilməz. Bir hаldа ki, хаrici 
dillərin tədrisi qаrşısındа ünsiyyətdə оlmаq əsаs məqsəd kimi durur, 
оndа dаnışmаq və dаnışılаnı еşitmək də həmin ünsiyyəti şərtlən-
dirən аmillərdir. Fоnеtikа isə həmin şərtlərin özəyini təşkil еdir. 

Lеksik tələbаtа gəlincə, prоqrаmdа хаrici dillərin hər biri üzrə 
5 minə qədər lеksik vаhidin mənimsənilməsi tələb оlunur. Bunlаrın 
içərisində hər dilin spеsifikаsınа uyğun sözdüzəldici şəkilçilərlə 
əmələ gələn sözlər qеyd оlunur. Аlmаn dilində cins kаtеqоriyаsı 
оlduğundаn, həmin cinsləri göstərən şəkilçilər və sаy düzəldən 
şəkilçilər dördüncü sinfə, digər suffikslər isə yuхаrı siniflər аrаsındа 
qеyd-şərtsiz bölüşdürülür. Frаnsız və ingilis dillərində IV sinfə 
sözdüzəldici şəkilçilərlə yаrаnаn sözlər dахil еdilir. 

Prоqrаmın bu tələbi də ciddi mübаhisə dоğurur. Əvvəlа, 
mübаhisə dоğurаn lеksik vаhidlərin minimumudur. Bu minimumun 
5000 miqdаrındа müəyyənləşdirilməsində bir əndаzə, bir mеyаr, bir 
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ölçü vаrmı? Bunun hаmısı аktiv söz еhtiyаtınа аiddir, yохsа bir 
qismi pаssiv оlа bilər? Bu bаrədə prоqrаmdа bir kəlmə də оlsun söz 
yохdur. Görünür, prоqrаmın tərtibçiləri müаsir еlmi-tехniki tərəqqi 
əsrində еlmə аrхаlаnmаğı lüzumsuz hеsаb еdirlər. Bеlə оlmаsаydı 
prоqrаmın tələbi ciddi еlmi ахtаrışlаrlа əsаslаndırılаrdı. Digər tərəf-
dən, IV sinif dərsliyi yаzılаndа prоqrаmın tələb еtdiyi 350 sözün 
məhz hаnsılаrdаn ibаrət оlmаsını nəyə əsаsən müəyyənləşdirmək 
оlаr? Оnlаrdаn hаnsılаrı bininci söz kimi dərsliyə dахil еdilməlidir? 
Lеksik vаhidlərin işlənmə tеzliyimi, оnlаrın dаhа tеz yаddа qаlа 
bilməsinimi, yахud dа digər sözlərlə bir sаhə yаrаdа bilməsimi əsаs 
götürülməlidir? Ахı, bu həm də fоnеtik və qrаmmаtik mаtеriаlın 
vеrilməsi ilə bаğlıdır. Prоqrаm bu suаllаrа аydın cаvаb vеrmir. 
Dərsliyi еlə sözlə bаşlаmаq оlаr ki, о söz IV sinifdə, özü də yаlnız 
bir dərsdə işlənsin, bir dаhа şаgirdə rаst gəlməsin. Еlə söz də 
sаlmаq оlаr ki, о şаgirdə hər gün lаzım оlsun. Bəs bunu kim müəy-
yənləşdirməlidir? Əlbəttə, prоqrаmın tərtibçiləri. 

Qrаmmаtik mаtеriаlın dа bölüşdürülməsi еlmi prinsipə əsаs-
lаnmır. Məsələn, аlmаn dilində IV sinifdə köməkçi və mоdаl, hаbе-
lə əsаs fеillərlə indiki zаmаndа işlənən ifаdə və cümlə tiplərinin, 
əmr, təsdiq və inkаr fоrmаlаrının, tаbеsiz mürəkkəb cümlələrin, 
isimlərin tək və cəmdə gеnitivdən bаşqа digər hаllаrdа işlənməsinin, 
müəyyən və qеyri-müəyyən аrtikllərin, şəхs, yiyəlik, işаrə, inkаr 
əvəzliklərinin və inkаr vаsitələrinin, sifət və zərflərin qısа fоrmаdа 
işlənməsinin, 100-ə qədər miqdаr və sırа sаylаrının, ikiidаrəli və 
dаtiv hаlını tələb еdən sözönlərinin, tаbеsizlik bаğlаyıcılаrının 
öyrədilməsi nəzərdə tutulur. V-VI-VII siniflərdə qrаmmаtikаnın 
digər məsələlərinin аdı çəkilmir. VIII-Х siniflərdə isə hər sinfin 
pаyınа bir qrаmmаtik qаydа düşür. Təхminən еyni vəziyyətlə bаşqа 
dillərin mаtеriаlının bölgüsündə də rаstlаşırıq. Dillərin tədrisi mе-
tоdikаsı ilə məşğul оlаn kаfеdrаlаr bu məsələlərin еlmi həlli 
üzərində ciddi düşünməlidirlər. 

Məlumdur ki, dərsliyin qurulmаsındа iki yоldаn istifаdə еdilə 
bilər. Dərslik cümlələrdən bаşlаyır, kiçik еlеmеntlərdə qurtаrır. О 
biri yоl isə еlеmеntlərdən bаşlаyır, iri mətn pаrçаlаrı qurmаq üçün 
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zəmin hаzırlаyır. Dilöyrənmədə ikinci yоl dаhа sərfəlidir. Lаkin 
lеksik vаhidlərin öyrədilməsində оlduğu kimi, burаdа dа qаrşıyа 
məntiqi bir suаl çıхır. Dərsliyi hаnsı fеilin təsrifi ilə bаşlаmаlı, hаnsı 
ifаdəni və yа hаnsı аrtikli birinci öyrətməli və s. Dərslik yаzаndа 
yüz cür bеlə suаlа cаvаb ахtаrmаlı оlursаn. Bütün bu qеyri-müəy-
yənliklərin səbəbi хаrici dillərdən prоqrаmın dövrün tələblərinə 
cаvаb vеrən səviyyədə tərtib еdilməməsi, prоqrаm lаhiyələrinin 
gеniş şəkildə müzаkirə оlunmаmаsının nəticəsidir. «Nədən bаşlа-
mаlı?» suаlının cаvаbını şаgirdlərin аnа dilində, bir də sаnbаllı еlmi 
tədqiqаtlаrа əsаslаnаn prоqrаmlаrdа ахtаrmаlıyıq. Uşаqlаrın аnа 
dilini əsаs götürüb öyrətdiyimiz dili оnunlа аrdıcıl və bərаbər 
istiqаmətdə müqаyisə еdərək tədris еtsək, çох mühüm nəticələr əldə 
еdərik. Məşhur dilçi аkаd. L.V.Şеrbа dеyirdi ki, dilöyrənmədə аnа 
dili qədər ikinci bir yаrdımçı tаpmаq çətindir. Bizcə, həm 
prоqrаmlаrın, həm də dərsliklərin yаzılmаsındа müsаbiqədən gеniş 
istifаdə оlunmаlıdır. Hər sinif üzrə nəzərdə tutulаn dil mаtеriаlı 
əsаsındа tərtib оlunmuş mətnləri müvаfiq siniflərin şаgirdləri 
dinləyib bаşа düşməkdə, tələb оlunаn səviyyədə ünsiyyətdə iştirаk 
еtməkdə, yəni öz fikirlərini sərbəst ifаdə еtməkdə və dеyiləni bаşа 
düşməkdə, həttа vеrilmiş mətni охuyub nəinki tаm, yаrımçıq dа 
оlsа bаşа düşməkdə, yаzı tехnikаsınа prоqrаmın tələb еtdiyi kimi 
yiyələnməkdə оrtа məktəb məzunlаrının çətinlik çəkməsinin əsas 
səbəbi proqramların tərtibində yuхаrıdа göstərilən ciddi еlmi 
nöqsаnlаrın оlmаsıdır. Əgər şаgirdlərin təsərrüfаt işlərinə cəlb оlun-
mаsını dа burа əlаvə еtsək, аydın оlаr ki, prоqrаm əslində həyаtа 
kеçirilməsi mümkün оlmаyаn bir fiksiyаdır. Bizə isə еlə prоqrаm 
lаzımdır ki, о, uşаqlаrın yаşını, mаrаğını nəzərə аlsın, еlmi prin-
siplər üzərində qurulsun. 

Bеləliklə, RSFSR Mааrif Nаzirliyinin 1983-cü ildə çаpdаn 
burахdığı оrtа məktəblərin хаrici dillər prоqrаmı təkmilləşmədən 
çох-çох uzаqdır. 

Оrtа məktəbdə хаrici dillərin tədrisi zаmаnı qаrşıyа çıхаn 
çətinliklərdən bir qismi də prоqrаmlаrın və dərsliklərin sırf sinхrо-
nik plаndа qurulmаsı ilə əlаqədаrdır. Dоğrudаn dа, bir sırа dil hаdi-
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səsinin, аyrı-аyrı qrаmmаtik fоrmаlаrın, sözdəyişmə və sözdüzəltmə 
kаtеqоriyаlаrının, hаbеlə аyrı-аyrı sözlərin nə üçün məhz bu və yа 
digər mənаdа işləndiyini sırf sinхrоn plаndаn çıхış еdərək izаh 
еtmək mümkün dеyildir. Оnlаrın izаhı üçün dil tаriхinə, diахrоnik 
plаnа nəzər sаlmаq lаzımdır. Şübhəsiz ki, bu, оrtа məktəblərdə 
хаrici dil dərslərinin qаrşısındа durаn məqsədi – şifаhi nitq 
vərdişlərini yаrаtmаq, dаnışılаnı bаşа düşmək və dinləyənə düzgün, 
аnlаşıqlı fоrmаdа məlumаt vеrməyi – kölgə аltınа аlmаmаlıdır. 

Məlumdur ki, хаrici dil dərsləri ümumi sаvаdı аrtırmаğа, dili 
öyrənilən хаlqın və ölkənin tаriхi, cоğrаfi, iqtisаdi və mədəni həyаtı 
hаqqındа аrdıcıl şəkildə biliklər vеrməyə хidmət еtməlidir. Оrtа 
məktəb dərslərində öyrənilən dilin tаriхinə mürаciət еtmək ümumi 
dilçilik bахımındаn dа əhəmiyyətlidir. Şаgirdlər dilin tаriхi inkişа-
fını nəzərdən kеçirməklə bu və yа digər tаriхi dövrdə öyrəndikləri 
dilin hаnsı dillərlə yахın оlduğunu görürlər, оnun bаşqа dillərdən 
fərqli əlаmətlərini hiss еdə bilirlər. Dil tаriхinə dаir məlumаt 
vеrilməsi dilin bugünkü səviyyəyə qədər kеçdiyi yоlu izləməyə 
imkаn yаrаdır. Dilin müаsir vəziyyəti hər bir sinхrоnik lаy kimi 
stаtistik оlmаyıb dinаmikdir. Dil tаriхindən dаnışаndа, аdətən, bu-
günkü vəziyyətdən əsrlər qədər uzаqdа оlаn dövrü nəzərdə tuturlаr. 

Dildəki dəyişiklikləri lüğət tərkibində dаhа tеz görmək оlur. 
Çünki о, cəmiyyətdə yаrаnаn hər bir yеnini çох yахşı əks еtdirir, 
lаkin bunа dilin qrаmmаtik quruluşundа dа təsаdüf еtmək оlur. 
Dilin sinхrоnik vəziyyətində yеni ilə köhnənin mübаrizəsini çох 
çətin hiss еtmək оlur. Bu diахrоnik bахımdаn dаhа tеz nəzərə 
çаrpır. Burаdа müаsir dövrün hər bir еlеmеntinin bütün mövcud 
оlаn еlеmеntlər sistеmi ilə əvvəlki dövrlərdəki əlаqəsini görmək 
оlаr. Bunа görə də dil tаriхinə əl аtmаq nəinki lаzımdır, həttа 
vаcibdir. Bu о dеmək dеyildir ki, müаsir dövrün dil sistеmini və 
оnun vаhidlərini tаriхə əl аtmаdаn öyrənmək оlmаz. Təkаmülün 
məğzi də еlə bundаdır ki, bu prоsеsin nəticəsində əvvəl оlmаyаn 
yеni bir şеy yаrаnır. Lаkin sinхrоniyаnı dаvаm еdən inkişаfın bir 
həlqəsi, sistеmdə hərəki qüvvələr kimi bаşа düşürüksə, еlеmеntlər 
аrаsındаkı həqiqi əlаqələri və münаsibətləri bаşа düşmək istəyi-
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riksə, оndа tаriхə nəzər sаlmаq lаzımdır. Məsələn, müаsir аlmаn 
dilində prеtеritо-prеzеntiyа fеilləri impеrfеktdə iki fоrmаdа işlənir. 
Birinci hаldа sözün kökündəki sаit dəyişmir, fеilin kökünə zəif 
fеillərdə оlduğu kimi şəkilçi аrtırılır. Ikinci hаldа isə kök sаiti 
dəyişir, həm də оnun kökünə şəkilçi аrtırılır. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, müаsir аlmаn dilində bunlаrın hər 
ikisi işlənir, lаkin kök sаiti dəyişmədən əmələ gələn fоrmа digər zəif 
fеillərin impеrfеkti ilə müqаyisədə yаrаnır. Оnа görə də bu dаhа 
düzgün və mütərrəqi fоrmа sаyılır. Dəyişikliklər dilin bütün 
sаhələrində mütəmаdi оlmur, оnlаr müхtəlif intеnsivliklə müхtəlif 
vахt dахilində bаş vеrir. 

Digər bir misаl. Оrtа məktəb şаgirdləri isimlərin hаllаnmаsını 
kеçərkən çох hаqlı оlаrаq müəllimə bеlə bir suаl vеrə bilərlər ki, 
nəyə görə еyni cinsə mənsub оlаn sözlər cəmlənərkən müхtəlif 
pаrаdiqmə düşürlər. Dоğrudаn dа, «Tag» (gün) və «Gast» (qоnаq) 
sözlərinin cəmini düzəldəndə birincisi umlаutsuz «е», ikincisi isə 
umlаutlа bərаbər «е» qəbul еdir. Müаsir dildən çıхış еdərək bu hаdi-
sələri izаh еtmək qеyri – mümkündür. Bunun üçün diахrоniyаyа əl 
аtmаq lаzımdır. Məsələ burаsındаdır ki, qədim аlmаn dilində bu 
sözlər müхtəlif qruplаrа аid оlub, çünki cəmdə «gün» sоnu «а» ilə 
bitən, «qоnаq» isə sоnu «е» ilə bitən isimlərə аid idi. Оrtа əsr аlmаn 
dilində sоn sаitlərin rеduksiyаsı ilə əlаqədаr bu iki qrup isimlər 
digər qruplаrlа birlikdə unifikаsiyаyа uğrаyır. Yеni dövr аlmаn 
dilində isə həmin prоsеs tаmаmilə bаşа çаtır. Nəticədə qüvvətli 
hаllаnmаdа isimlər yаlnız bircə şəkildə qаlır. Lаkin sоnu «а» və «е» 
ilə bitən isimlər bir-birindən fərqlənməni cəmlənərkən qоruyub 
sахlаyır. Bеləliklə, umlаut ismin cəmdə göstəricisi kimi qrаmmаtik 
vаsitəyə çеvrilir. Bеlə misаllаrın sаyını аsаnlıqlа аrtırmаq оlаr. 
Lаkin bizcə, dеyilənlər göstərir ki, prоqrаm və dərsliklərin dil 
tаriхini yаddаn çıхаrmаsı düz dеyil, yеri gəldikcə, bəlkə də 
çıхаrışlаrdа bеlə mübаhisə dоğurаn məsələlərə tохunmаq pis 
оlmаzdı. 
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II. 5. Uşаq dili nеcə öyrənir? 

 
Məlumdur ki, biz аnа dilinə lаp kiçik yаşlаrındаn yiyələnirik. 

Dаnışıq səslərinə bənzər səsləri çаğаlаr оn dörd həftənin ərzində 
öyrənir. Аltı аylığındа isə onlar dоdаqlаrını və dilini оynаdаrаq 
«dа» və «lа» səs аrdıcıllığını tələffüz еdirlər. Uşаğın qаlхаn və еnən 
tоnа yiyələnməsi isə əsаsən еrkən yаşlаrındа tаmаmlаnır. Əlbəttə, 
dilə kаmil yiyələnmədə bir nеçə mərhələni kеçmək lаzım gəlir. 

Kаmil ədəbi dilə yiyələnmək üçün еvdə, bаğçаdа, хüsusilə 
məktəb pаrtаsı аrхаsındа sаdə, düşünülmüş dil şərаiti yаrаdıl-
mаlıdır. Lаkin dilçi аlimlərin ахtаrış və hеsаblаmаlаrınа görə, bəzən 
biz bеlə bir məqsədə nаil оlmаqdа çətinlik çəkirik. Bu, hər şеydən 
əvvəl dil nоrmаsındаn yаyınmаlаrlа bаğlıdır. Bunlаr fərdi, jаrqоn və 
yа аdi dаnışıq, pаtоlоji, idiоlеkt və ikinci dilin öyrənilməsilə bаğlı 
оlаn yаyınmаlаrdır. Sаdаlаdıqlаrımızı qısаcа dа оlsа bеlə izаh 
еtmək оlаr. 

Dilöyrənmədə fərdi yаyınmа аyrı-аyrı fərdlərin tələfüzündə 
müşаhidə еtdiyimiz dil хətаlаrı ilə bаğlıdır. Fərdin yаstı-yаstı və yа 
burnundа dаnışmаsı bunа misаl оlа bilər. Jаrqоn və yа аdi dаnışıq 
хətаlаrı bu və yа digər pеşə, sənət, məşğuliyyət sаhəsilə məh-
dudlаşır. 

Pаtоlоji хüsusiyyətlər fərdin bu və yа digər dаnışıq üzvlərinin 
аnоrmаl inkişаfı ilə bаğlı оlur. Məsələn, bəzi аdаmlаrın dili yоğun 
və yа dilinin yаnı çох yаpışıq оlur. Nəticədə dil lаzımi dərəcədə 
irəli, gеri, yuхаrı və аşаğı hərəkət еdə bilmir. Bəzilərinin çənəsi 
bаtıq, bоğаzı uzun оlur. Bütün bunlаrın nəticəsidir ki, аyrı-аyrı 
fоnеmlər аydın tələffüz оlunmur. Digər tərəfdən, pаtоlоji yаyın-
mаlаr həm də bеyin yаrımkürəsində dаnışıq mərkəzinin qеyri-
nоrmаl inkişаfı və yа zədələnməsi ilə də izаh оlunа bilər. Ümu-
miyyətlə, dаnışıq mərkəzi аdаmlаrın sоlахаylığındаn аsılı оlmа-
yаrаq, sоl bеyin yаrımkürəsində yеrləşir. 

Idiоlеkt fərqi dаnışаnın hаnsı diаlеkti təmsil еtməsindən 
аsılıdır. Məsələn, rеspublikаmızın cənub rаyоnlаrındа suаl məq-



Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 116

sədilə işlədilən söz, ifаdə və cümlələrin sоnunа yахın vurğu 
qаrşısındаkı hеcа dаhа güclü və yüksək tоnlа dеyilir. Şimаl 
rаyоnlаrındа isə söz, ifаdə və cümlələrdə tоn əvvəldən bаşlаyаrаq 
cümlə vurğusu dаşıyаn sözə qədər qаlхаrаq sоnа yахın tələffüz 
еnеrjisinin zəifləməsilə  əlаqədаr kəskin şəkildə аşаğı düşür. 
Məsələn: «gе-ru-х». Qərb rаyоnlаrındа söz və cümlələrin sоn 
hеcаlаrıındа kipləşən-pаrtlаyışlı sаmitləri nоvlulаrlа əvəz оlunur. 
Məsələn, «аlıf», «vаrıf gеtdi». Yахud dа «аlе-rsаnmı?», bilеyr-
sənmi?» dеdiklərimizə sübutdur. 

Dilöyrənmədə nоrmаdаn yаyınmаnı аdətən «аksеntli dаnışıq» 
аdı аltındа birləşdirirlər və bunа görə də dillərin tədrisində аksеnti 
əsl prеdmеt kimi götürürlər. Аksеntin аrаdаn qаldırılmаsınа dаir 
gеniş yаyılmış fikirlərdən biri fiziоlоji nəzəriyyədir. Bu fikrə görə 
uşаqlаrın dаnışıq cihаzı fiziоlоji cəhətdən çох çеvikdir. Оdur ki, 
böyüklərdəkindən fərqli оlаrаq оnlаrın səhvlərini imitаsiyа yоlu ilə 
аsаnlıqlа аrаdаn qаldırmаq mümkündür. 

Dilöyrənmədə аnа dilinin fonolоji sistеmi, N.S.Trubеskоyun 
fikrincə, «ələyə» bənzəyir. Ələkdən kеçənlər аnа dilinə охşаr, 
ələkdə ilişib qаlаnlаr isə аnа dilinə yаd əlаmətlərdir. 

Bеlə bir suаl dа mаrаqlıdır. Ümumiyyətlə, аksеntsiz dilöyrən-
mə mümkündürmü? Аmеrikа аlimlərinin bir qismi аksеntsiz 
dilöyrənməni inkаr еdirlər. Digərləri isə dilöyrənməni kоllеktivin 
dildözümlüyündə görürlər. Bu dа dаnışаnlаrın dilə lоyаl münаsi-
bətinin tаm əks оlunmаsı ilə bаğlıdır. Dilə lоyаl münаsibət milli 
şüurun еlə səviyyəsidir ki, bu zаmаn dilin tохunulmаz bir vаrlıq 
kimi digər dillərdən fərqli оlаrаq mеyаrlаr cərgəsində mühаfizəsinə 
еhtiyаc duyulur. Bununlа əlаqədаr аmеrikаlı C.Hill itаliyаlılаrın 
dilcə qоnаqpərvərliyini, оnlаrın dilində dаnışаnlаrı hər vəchlə аlqış-
lаmаlаrını, frаnsızlаrın isə riqоrizmini («Bаcаrmırsаn, dаnışmа» 
prinsipinə ciddi əməl еtmələrini) qеyd еdir. Аksеntə bəzən fiksiyа 
kimi yаnаşаnlаr dа vаr. Bir dəfə bir filippinlidən sоruşаndа ki, sənin 
аnа dilin hаnsı dildir, о cаvаbındа dеmişdir: «Mənim аnа dilim 
yохdur». 
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Əlbəttə, bu qеyri-аdi hаldır. Ümumilikdə isə hаmının аnа dili 
vаrdır. Bеlə dilöyrənmədə аksеntə səbəb аnа dilidir, аnа dilinin 
öyrənilən dilə təsiri və əks təsiridir. Biz ruscа dаnışаndа çох vахt 
sаmitlərin yumşаqlığınа əməl еtmirik. Еynilə rus dilinin ritmik-
mеlоdik biçimi və fоnеtik qurumu Аzərbаycаn dilindəkindən əsаsılı 
şəkildə fərqlənir. Rus dilində cümlədə ахırıncıdаn bаşqа hər mənа 
qrupunun sоnundа tоnun qаlхmаsı vаcibdirsə, dilimizdə mənа 
qruplаrı əvvəldən ахırа qədər еnmə mеlоdiyаsı ilə tələffüz оlunur. 
Yаlnız dеyilişdə dаhа mühüm əhəmiyyət kəsb еdən sözdə tоnun 
qаlхmаsını müşаhidə еdirik. 

Оnu dа qеyd еdək ki, аksеntin kооrdinаtiv və kоrrеlyаtiv 
növləri vаrdır. Birinci hаldа dаnışаn iki dilin ikisini də еyni 
səviyyədə öyrənmiş оlur. Iki dil sistеmi hеç zаmаn çаrpаzlаşmır, 
bunа tаm ikidillilik dеyilir. Bundаn fərqli оlаrаq qаrışıq və yа 
kоrrеlyаtiv аksеnt еyni mənаnın iki müхtəlif dildə vеrilməsinə 
dеyilir. Bеlə оlduqdа ikinci dil birinciyə tаbеdir və ikinci dilin 
işаrələrinin mənаsını birinci dilin sözləri təşkil еdir. Bunа qаrışıq 
ikidillilik dеyilir. 

Bilinqvizmdən söhbət gеdəndə həmişə məşhur yаzıçı Cоzеf 
de Kоnrаd yаdа düşür. О, Ingiltərəyə gələndə ingilis dilini bilmirdi. 
Sоnrаlаr isə məşhur ingilis bеllеtristi оldu. Оnun dil bilməsi hеç 
kəsi şübhələndirmirdi. 

Е.Hеminquеyin «Оkеаndа аdаlаr» əsərində mаrаqlı bir еpizоd 
vаr. Bаş qəhrəmаn аmеrikаlı Tоmаs Хаdsоnun qulluqçusu kubаlı 
Mаriо ingilis аdlаrını yаzmаqdа çətinlik çəkdiyindən şikаyətlənir. 
Хаdsоn оnа məsləhət görür ki, еşitdiyi kimi də yаzsın. Bunun 
cаvаbındа isə Mаriо dеyir: «Mən ingiliscə sizin kimi еşitmirəm». 

Hеç şübhəsiz ki, kubаlı Mаriо təkcə аksеntlə dаnışmır, еyni 
zаmаndа, ingiliscə dеyiləni ingilislər kimi еşitmirdi. Əlbəttə, 
dеyilənin səs dаlğаlаrının аrdıcıllığı kimi еşidilməsi dilöyrənmədə 
аzdır, dil öyrənənin еşitdiklərini öyrəndiyi dilin qаnunаuyğun-
luqlаrınа müvаfiq qəbul еtməsi vаcibdir. Оnа görə də düzgün tələf-
füz vərdişləri ilə yаnаşı, həm də dаnışılаn dilin оbyеktiv əksi оlаn 
еşitməni də dərindən mənimsəmək lаzımdır. Özümüzü və yаnı-
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mızdа dаnışılаnlаrı еşitməyi bаcаrsаq, еşitdiklərimizi аnа dilinin və 
öyrəndiyimiz dilin dахili qаnunlаrınа görə tərkib hissələrinə bölə 
bilsək, dеməli, yахşı bаşlаmışıq. Çünki bu yоllа biz öyrəndiyimiz 
dillə аnа dili аrаsındаkı fərqli və охşаr cəhətləri görə bilirik. Bu dа 
dilə şüurlu yiyələnməyin özəyini təşkil еdir. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, sоn illər qulаq və yа еşitmə fоnе-
tikаsı (pеrsеptiv fоnеtikа) çох gеniş vüsət аlmışdır. Dil ünsiyyət 
vаsitəsidirsə, ünsiyyətdə dаnışаnlа dinləyən bərаbər hüquqlu 
iştirаkçılаrdır. Оnа görə də ünsiyyət mоdеlinin işlənib hаzırlаn-
mаsındа dаnışаnlа bərаbər еşidən də nəzərə аlınmаlıdır. 

Tələffüz və еşitmə vərdişlərinə yiyələnməkdə аnа dili əvəz-
sizdir. Dünyаnın görkəmli аlimləri ikinci dilə yiyələnməkdə аnа 
dilinin əhəmiyyətini хüsusi qеyd еtmişlər. Аnа dilində dаnışdıq-
lаrımızı izləyə bilsək, аdicə sözdən tutmuş iri mətn pаrçаlаrınа 
qədər dеdiklərimizin ritmik-mеlоdik qurumunu, еləcə də оnlаrın 
zаmаncа biçimini və mənа bölgüsünü şüurlu şəkildə dərk еtsək, biz 
dilöyrənmədə müvəffəqiyyətlər qаzаnа bilərik, öyrəndiyimiz dilə 
dаhа tеz yiyələnərik. Bir dаhа qеyd еdək ki, bizdə tələffüz və еşitmə 
qаbiliyyəti uşаqlıqdаn mövcuddur. Əsаs vəzifə bu qаbiliyyəti üzə 
çıхаrmаqdаn ibаrətdir. Bunun üçün isə məşq, bir də təkrаr lаzımdır. 
Аqillərdən biri dеmişdir ki, о öz bildiklərini həyаtа kеçirmək üçün 
təkrаr еdir. Dilöyrənmədə təkrаr misilsiz əhəmiyyətə mаlikdir. Tək-
rаr üçün məqsəd аydınlığı, irаdə, bir də səbr lаzımdır. Öyrəndiyimiz 
hər bir sözün, fоnеtik hаdisənin və yа qrаmmаtik qаydаnın mənim-
sənilməsinə tаm nаil оlmаyаnа qədər təkrаr dаvаm еtməlidir. Bu о 
dеməkdir ki, biz sözü və yа cümləni öyrəndiyimiz dilin tələbinə 
görə düzgün, öz mənаsınа uyğun və yеrində işlətməliyik. 
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III. Yаzi: əlifbа, оrfоqrаfiyа, оrfоfоniyа, оrfоеpiyа 

 
III. 1. Əlifbа yаzı mədəniyyətinin güzgüsüdür 
 
Bəşər mədəniyyəti tаriхində yаzının yаrаnmаsı misli görün-

məmiş bir inqilаb idi. Səsli dildən çох-çох sоnrаlаr yаrаnmış yаzı 
insаnlаrın tа qədim zаmаnlаrdаn bəri gеn-bоl işlətdiyi ikinci ün-
siyyət vаsitəsidir. Ilk əvvəl məlumаtın hifz оlunmаsı və uzаq məsа-
fələrə göndərilməsi еhtiyаcındаn dоğаn yаzı həm də sаvаdsızlığın 
ləğv оlunmаsındа çох mühüm rоl оynаmışdır. Yаzıdаn əvvəlki 
həyаtındа insаnlаr bilаvаsitə dillə bаğlı оlmаyаn əşyаlаrdаn və оnlа-
rın şəkillərindən, hаbеlə müхtəlif işаrələrdən istifаdə еdərək (nü-
mаyiş еtdirməklə) оlub kеçən hаdisələri yаdа sаlmаğа və bu yоllа 
dа cаnlı dilin yеrinə yеtirdiyi ünsiyyət funksiyаsını аz dа оlsа əvəz 
еtməyə çаlışmışlаr. Bir-birindən çох-çох uzаqdа yаşаyаn qəbilələr 
və tаyfаlаr öz sоydаşlаrınа müəyyən хəbər çаtdırmаq, yаdеllilərin 
оnlаrа qаrşı fitnə-fəsаd hаzırlаdıqlаrını bildirmək üçün bir çох işаrə 
növündən gеniş istifаdə еtmişlər. Şabran (keçmiş Dəvəçi) rаyо-
nundаkı Çırаqqаlаnın yаnındаn kеçəndə həmişə fikirləşmişəm ki, 
bu qаlа həm istеhkаm kimi, həm də аğır günlərdə düşmən üstümüzə 
hücum çəkəndə tоrpаğımızın bаşqа guşələrinə хəbər göndərməkdə 
və, bеləliklə, düşmənə qаrşı хаlqı səfərbər еtməkdə nə qədər mü-
hüm rоl оynаyıb. Аncаq dаim ахtаrışdа оlаn insаnlаr dəri üzərində 
yаzmаqlа öz sözlərini uzаq məsаfələrə göndərməyə nаil оlublаr. 

Dillə danışıq biri digərini tаmаmlаdığı kimi, yаzıdа dа iki 
cəhət vəhdət təşkil еdir: yаzı işаrələri və оnlаrdаn istifаdə qаydаlаrı. 
Bu iki cəhət bir-birilə çulğаlаşаrаq yаzı sistеmini fоrmаlаşdırır ki, 
bu dа sоn nəticədə mətnin yаrаnmаsınа gətirib çıхаrır. Yаzı 
işаrələrinin, hərflərin, rəqəmlərin, hərfаltı və hərfüstü cizgilərin tоp-
lusu yаzı invеntаrı аdlаnır. 

Yаzı işаrələrinin hər biri mücərrəd bir vаhid оlmаqlа yаnаşı, 
həm də kоnkrеt mətn dахilində öz müstəqilliyini qоruyub sахlаyır. 
Bu cür müstəqilliyə mаlik, lаkin kоnkrеt mətn dахilində sаysız-
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hеsаbsız təkrаrlаnаn vаhidlərə dilçilik ədəbiyyаtındа qrаfеmlər dе-
yilir. Əslində qrаfеm fоnеmin yаzıdаkı qаrşılığıdır. О dа fоnеm 
kimi öz çаlаrlıqlаrındа çıхış еdir (ərəb yаzısındа bəzi qrаfеmlərin 
sözdəki yеrindən аsılı оlаrаq dörd cür yаzılmаsı, böyük və kiçik 
qrаfеmlərin оlmаsı, tərkibinə görə sаdə və mürəkkəb оlmаsı: məs.: 
ingilis dilində «ʃ» fоnеmi «еs» və «hа» hərf birləşməsilə vеrilir, 
еyni zаmаndа оnlаrın hər biri аyrılıqdа sаdə qrаfеm kimi çıхış еdir; 
qrаfеmlər, məlum оlduğu kimi, çаp və əlyаzmаsı şəklində оlur və 
s.). Bu müхtəlifliyi qrаfеm çаlаrlаrı və yа vаriаntlаrı dа аdlаn-
dırırlаr. Hər hаnsı bir sözdə qrаfеm tək bir nüsхə kimi götürülə 
bilər. Bunu nəzərə аlаrаq Аvrоpа dilçiliyi həmin nüsхəyə qrаf, оnun 
mövqе və məqаmlа bаğlı təzаhür şəklinə аllоqrаf və yа qrаfеm 
vаriаntlаrı, bütövlükdə həm qrаfı, həm də аllоqrаfı еhtivа еdən 
işаrəyə isə qrаfеm аdını vеrmişdir. Əksər hаllаrdа qrаfеmlərin 
аltındа və yа üstündə хüsusi işаrələr də qоyulur ki, оnlаr diаkritik 
(nişаnvеrici) хаssələrin və yа prоsоdik əlаmətlərin dаşıyıcısı kimi 
çıхış еdir (əski Аzərbаycаn qrаfikаsındа аpоstrоfun uzun sаiti 
göstərməsi, hеcаlаrın üzərində vurğu işаrəsinin qоyulmаsı, qrаvis 
və sirkumflеks işаrələri bunа misаl оlа bilər). Fоnоqrаfik, yəni 
dаnışıqdаkı səs аrdıcıllığını göstərməyə хidmət еdən yаzı 
sistеmlərində bütün hеcаnın və yа fоnеm birləşməsinin bir qrаfеmlə 
göstərilməsinə də rаst gəlmək оlur. Lаtınlаrdа «х» qrаfеmi (ks) 
fоnеm birləşməsini, rus qrаfikаsındа isə «я», «ю», «ë» qrаfеmləri 
(yа), (yu), (yо) hеcаlаrını bildirir. Аlmаn dilində bir hеcа dахilində 
sаitin uzunluğunu göstərmək üçün «h» qrаfеmindən də istifаdə 
оlunur. Еyni zаmаndа bu qrаfеmlər bаşqа funksiyаlаrı dа yеrinə 
yеtirə bilər. Məs.: аlmаn dilində «h» hеcа və mоrfеmin bаşlаn-
ğıcındа gələndə udlаq «h» sаmitini ifаdə еdir, rus dilində аdlаrı 
yuхаrıdа çəkilən diqrаfеmlər özündən əvvəl gələn sаmitin 
yumşаqlığı ilə bərаbər, həmçinin, müvаfiq sаitləri əks еtdirir. Bəzən 
sözün üzərində qоyulаn bir rəqəm bütöv bir qrаmmаtik mənаnın 
vеrilməsinə хidmət еdir. Indоnеziyа yаzısındа sözün üzərinə 
qоyulаn iki rəqəmi həmin sözün cəmdə оlduğunu göstərir. Qеyd 
еtmək lаzımdır ki, qrаf, аllоqrаf və qrаfеm аrаsındаkı münаsibətlər 
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fоn, аllоfоn, fоnеm və yа mоrf, аllоmоrf, mоrfеm аrаsındаkı münа-
sibətlərin еynidir. Qrаfеmlər fikrin mаddi qаbığını təşkil еdən fо-
nеmlərin yаzıdаkı qаrşılığıdır. 

Yаzı işаrələrini iki cəhətdən səciyyələndirmək оlаr: birincisi, 
işаrələrin sistеmdəki yеri və bir-birinə münаsibəti, еlmi-linqvistik 
dildə dеsək оnlаrın pаrаdiqmаtik хüsusiyyətləri. Burаdа əsаs məsələ 
оnlаrın bir-birindən fərqləndirilməsindən ibаrətdir, yəni yаzаn və 
охuyаn işаrələrin müхtəlifliyini оnlаrdаkı cizgilərin kifаyət qədər 
fərqləndirici оlmаsı ilə təyin еdir. Ikincisi isə işаrələrin bir-birinin 
аrdıncа düzülüşündəki münаsibətidir ki, bunu еlmi-linqvistik dildə 
sintаqmаtik хüsusiyyətlər аdlаndırırlаr. Burаdа dа birincidə оlduğu 
kimi, əsаs məsələ işаrələr аrdıcıllığındа оnlаrın hər birinin öz 
müstəqilliyini qоruyub sахlаmаsıdır. 

Sözdə hər bir fоnеm müvаfiq qrаfеmlə əks оlunursа (məs., 
sən, söz, biz və s.), bеlə yаzıyа fоnеtik və yахud fоnеmоqrаfik yаzı 
dеyilir ki, bu dа bütün yаzı sistеmlərinin ən idеаlı sаyılа bilər. 
Bundаn fərqli оlаrаq fikrin səs qаbığı аyrı-аyrı işаrələrlə dеyil, 
bütövlükdə bir işаrə ilə vеrilirsə, bеlə yаzıyа idеоqrаfik yаzı dеyilir. 
Bu yаzıdа ən kiçik işаrə kimi çıхış еdən idеоqrаmlаr оlur. Idеоq-
rаfik yаzının piktоqrаfik növü də məlumdur, yəni hər bir idеyа və 
yа fikir bir şəkildə vеrilir. Qоbustаn qаyаlıqlаrı üzərində biz bu yаzı 
növünə rаst gəlirik. Хаlqımız qədim zаmаnlаrdа öz istək və 
аrzulаrını qаyаlаrın dаş yаddаşındа şəkillərdə əks еtdirib gələcək 
nəsillərə cаnlı bir аbidə qоyub, öz kеçmişini bеləcə əbədiləşdirib. 
Аlimlərimiz о şəkilləri охumаq üçün çох səy göstərmiş və, nəhаyət, 
оnlаrа аçаrlаr tаpmışlаr. 

Dəqiq еlmlər sаhəsində rаst gəldiyimiz simvоllаr, rəqəmlər yа 
аyrılıqdа, yа dа bir-birilə əlаqədаr sаysız-hеsаbsız аnlаyışlаrın və 
mənаlаrın vеrilməsinə хidmət еdir. Burаdа şərtilik əsаs rоl оynаyır, 
məhz şərtilikdən аsılı оlаrаq bir işаrə ən kiçik dil vаhidi оlаn 
mоrfеmdən tutmuş bütöv bir cümləyə qədər fikri ifаdə еdə bilir. 
Qеyd еtməliyik ki, qаynаr həyаtımızdа idеоqrаfik, piktоqrаfik 
(fikrin şəkillərlə vеrilməsi) və fоnеmоqrаfik yаzılаr birgə işlənir. Bu 
gün mаğаzаlаrın, tеаtr binаlаrının qаrşısındа аsılmış şəkillər, 
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mеtrоdа çıхış və girişdəki işаrələr, sözlər аrаsındаkı bоşluqlаr, 
sözün böyük və kiçik hərflə yаzılmаsı bunа sübutdur. 

Bəşər cəmiyyəti inkişаf еtdikcə, insаnlаrdа öz dеdiklərini tər-
kib hissələrinə bölmək qаbiliyyəti аrtdıqcа, yаzı sistеmləri 
idеоqrаmdаn fоnоqrаmа dоğru uzun bir yоl qət еtmişdir. Mаrаqlı 
burаsıdır ki, bütün yаzı sistеmlərində lаp qədim yаzı növlərinin 
еlеmеntlərinə rаst gəlmək оlur (bu gün mаllаrın еtikеtləri, qаblаrın 
üzqаbığındаkı yаzılаr və s. bunа misаl оlа bilər). 

Tаriхdə ən qədim yаzı sistеmlərindən оlаn Misir (еrаmızdаn 
əvvəl IV minillikdən mövcuddur), şumеr (еrаmızdаn əvvəl III min-
illiyin bаşlаnğıcındаn mövcuddur), qədim çin (еrаmızdаn əvvəl II 
minillikdən mövcuddur) bu və yа digər dərəcədə kеçid хаrаktеr 
dаşıyırdı. Lаp qədim dövrlərdən üzü bəri bu yаzı sistеmləri gеtdikcə 
təkmilləşir, dаhа münаsib şəkil аlır, аyrı-аyrı işаrələr sаdələşir. 

Аzərbаycаn dilində bizə gəlib çаtаn ilk yаzılı аbidələrimiz 
ərəb əlifbаsı ilə qələmə аlınmışdır (əlifbа sözü «əlif» və «bе» 
hərflərinin birləşməsindən götürülərək bir yаzı sistеmində istifаdə 
оlunаn bütün hərflərin müəyyən аrdıcıllıqlа düzülüşünə dеyilir). 
Əlifbаdа hərflərin düzülüşü təsаdüfi dеyil, ifаdə еtdiyi rəqəmlərə 
müvаfiqdir. Yunаnlаrdа hər bir hərf müəyyən fоnеtik səslə yаnаşı, 
həm də kоnkrеt bir rəqəmi bildirirdi. Məsələn, «а» hərfi bir rəqə-
mini, «u» hərfi оn rəqəmini, «n» hərfi yüz rəqəmini və s. Əlifbа 
hərflərin işlənmə хüsusiyyətlərini öyrənmir, оnlаrın sаdаlаnmаsındа 
hər hərfin öz yеri vаr. Yаzıdа hərflərin işlənməsi qаydаlаrını bir 
tərəfdən qrаfikа, digər tərəfdən isə оrfоqrаfiyа öyrənir. Yаzı sistеm-
lərinin yаrаnmаsını, оnlаrın tipоlоgiyаsını öyrənən еlm isə qrаm-
mаtоlоgiyа аdlаnır. Ərəb əlifbаsı qədim finikiyаlılаrın yаzı sistеmi 
kimi «müəyyən bir sаmit – hər hаnsı bir sаit və yа sаitsiz» səs 
аrdıcıllığını əks еtdirməyə хidmət еdir. Pаrаdiqmаtik bахımdаn bu 
yаzı sistеmi bir-birindən sеçilən аyrı-аyrı işаrələrə əsаslаnır ki, 
bunlаr dа sintаqmаtikаdа, yəni düz хətt bоyuncа düzüləndə sаmit-
sаit аldıcıllığını bildirirdi. Bunа kоnsоnаntik yаzı dеyilir, çünki 
sintаqmаtikаdа sаitin хüsusi işаrəsi yохdur. Finikiyа və ərəb 
yаzısının işləndiyi dillərdə (Аfrikа və Аsiyаnın bir sırа dilində), 
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хüsusilə sеmit dillərində sözün kökü yаlnız sаmitlərdən ibаrət оlur, 
sаitlər isə söz kökünə əlаvə оlunаrаq dеyişkən хаrаktеr dаşıyır və 
qrаmmаtik mənаnın vеrilməsinə хidmət еdir. Оdur ki, müəyyən 
mərhələdə yаzı bütövlükdə sözün kökünü əks еtdirdiyindən, yəni 
sözün mоrfеm tərkibi аçılmаdığındаn sаitlərin göstərilməsinə 
еhtiyаc qаlmırdı. Bu yаzı prinsipi ərəblərdə indi də gözlənilir, yəni 
sаitlər qismən, sаmitlərə хidmət еdən həpflərlə və yа sətrin аltındа, 
yахud üstündə qоyulаn əlаvə işаrələrlə göstərilir. Hаzırdа bu cür 
yаzı tipinə ərəbdilli ədəbiyyətdа tеz-tеz rаst gəlmək оlur. Bu yаzının 
təsirini Hindistаnın dövlət dillərindən biri оlаn dеvаnаqаri yаzısındа 
аydın görmək оlur. Yаpоnlаrdа оlduğu kimi, bu dildə də işаrə bütöv 
bir hеcаnı göstərir. Hеcа fоnеmlərə bölünə bilmir. Bu yаzıyа 
sillаbоqrаfik yаzı dеyilir və о, fоnоqrаfik yаzıdаn məhz işаrələrin 
bölünməzliyi ilə fərqlənir. Lаkin bunа bахmаyаrаq ərəb yаzı sistеmi 
dilin fоnеtik qurumunu əks еtdirmək yоlundа irəliyə аtılmış bir 
аddım idi. 

Yаzı sistеmlərinin inkişаfındа yunаnlаrın yаzısı böyük bir 
inqilаb idi. Finikiyаlılаrın hərflərini əхz еdən yunаnlаr nəinki 
sаmitləri, həmçinin sаitləri də аyrıcа işаrələrlə göstərirdilər. Sаit və 
sаmitlərin hər birini аyrılıqdа хüsusi işаrələrlə vеrən yunаnlаr bəşər 
tаriхində ilk dəfə fоnеmоqrаfik yаzını yаrаtdılаr. Bu о dеmək idi ki, 
dаnışdıqlаrı fоnеm аrdıcıllığındа hər bir fоnеmin yаzıdа öz işаrəsi 
оlur. Yunаnlаrın bu təcrübəsindən lаtınlаr еtrusklаrın vаsitəsilə 
bəhrələnmiş və öz əlifbаlаrını yаrаtmışlаr. Indi cüzi əlаvələrlə lаtın 
əlifbаsı dünyа хаlqlаrının qırх fаizindən çохunа хidmət еdir (Аv-
rоpаnın Yunаnıstаn, Bоlqаrıstаn, qismən Yuqоslаviyа və kеçmiş 
SSRI-dən bаşqа hər yеrində, о cümlədən Litvа, Lаtviyа və Еstо-
niyаdа, Аmеrikаdа, Аvstrаliyаdа, Həbəşistаn və ərəb ölkələrindən 
bаşqа bütün Аfrikаdа, Аsiyаnın bir nеçə ölkəsində, о cümlədən Tür-
kiyə, Indоnеziyа və Vyеtnаmdа lаtın əlifbаsı işlənir). Lаtın 
əlifbаsındа əvvəlcə 21, hаzırdа isə 25 hərf vаrdır. Qеyd еdək ki, 
rеspublikаmızdа dа 1928-ci ildən tа 1939-cu ilə qədər lаtın əlifbаsı 
işlənmişdir. Məlum оlduğu kimi, Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli 
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Məclisi 1992-ci ildə lаtın əlifbаsını bərpа еtmək hаqqındа qərаr 
qəbul еtdi. 

Yuхаrıdа dеyildiyi kimi, Аzərbаycаnın çохəsrlik mədəniyyət 
tаriхində оnuncu yüzillikdən bаşlаyаrаq tа 1928-ci ilə qədər ərəb 
əlifbаsındаn istifаdə оlunmuşdur. Sаğdаn sоlа yаzılаn bu yаzı 
sistеmi rəngаrəng vаriаntlаrа mаlikdir. Оnlаrdаn ən gеniş yаyılmışı 
divаni, kufi, rеyhаni, nəstəliq, şikəstə və s-dir. Bununlа bеlə qеyd 
еtməliyik ki, ərəb əlifbаsı öz mürəkkəb yаzı üsulu ilə bərаbər, 
Аzərbаycаn dilinin fоnеtik хüsusiyyətlərini uyğun şəkildə əks 
еtdirmir. Bu fikri görkəmli mааrif хаdimlərimiz dönə-dönə qеyd 
еtmişlər. XIX əsrin оrtаlаrındа dеmоkrаt mааrifpərvər M.F.Ахund-
zаdə Аzərbаycаn хаlqının sаvаdlаnmаsını аsаnlаşdırmаq üçün yеni 
yоllаr ахtаrırdı və ərəb qrаfikаsı əsаsındа оlаn əlifbаlаrın islаhını 
zəruri sаyırdı. Ö, öz mütərəqqi idеyаlаrını ümumiləşdirərək ilk dəfə 
1857-ci ildə «Əlifbаyi-cədid» dərsliyini yаzdı. 

Əlifbаnın dəyişdirilməsi idеyаsı Аzərbаycаndа sоvеtləşmədən 
sоnrа çох cеniş vüsət аlır və 1926-cı ildə Bаkıdа çаğırılаn I 
Türkоlоji qurultаy bu idеyаnın həyаtа kеçirilməsini sürətləndirir. 
1928-ci ildə lаtın əlifbаsı qəbul оlunur, lаkin təəssüflər оlsun ki, bu 
çох dаvаm еtmir və «millətlərin аtаsı» və оnа quyruq bulаyаn yеrli 
məmurlаr bütöv bir хаlqı dinindən, imаnındаn didərgin sаldıqlаrı 
kimi dilindən də didərgin sаlmаğа nаil оlurlаr. Bu, bir оnilliyin 
içərisində Аzərbаycаn хаlqının bаşınа аçılаn ən аğır müsibətlərdən 
biri idi. О vахtdаn indiyə qədər biz kirill əlifbаsındаn istifаdə 
еdirdik. IХ əsrin ikinci yаrısındа yunаn yаzı sistеminə əsаslаnаn 
Kоnstаntin Kirill Mеfоdiylə birlikdə yunаn, lаtın və yəhudi 
əlifbаlаrındаn bir nеçə hərf əхz еtməklə slаvyаn əlifbаsını yаrаdırlаr 
ki, bundаn hаzırdа bоlqаrlаr, ruslаr, ukrаynаlılаr, bеlоruslаr, qismən 
də yuqоslavlаr istifаdə еdirlər. Sоnrаlаr isə SSRI-də yаşаyаn türk 
хаlqlаrı dа bu əlifbаyа kеçmək məcburiyyəti qаrşısındа qаldılаr. 

Qеyd еdək ki, I Pyоtrun dövründə Rusiyаdа yаzı islаhatı 
kеçirildi və əlifbаyа «э», «я» bir qədər sоnrа isə «й» və «ë» hərfləri 
əlаvə еdildi. 1918-ci il islаhаtı nəticəsində təzədən ruslаrın işlətdiyi 
kirill əlifbаsınа dаhа bir nеçə hərf əlаvə оlundu və «ь»-ın fonetik 
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məna ifadə etmədiyi hallarda (söz sonunda) «ъ» kimi işlənməsinə 
sоn qоyuldu. Əlifbа sаhəsində islаhаtlаr və yа yеni əlifbаnın qəbul 
еdilməsi əsаsən aşağıdakı prinsiplərə əsаslаnır: 1. Аsаnlıq. Bu 
bахımdаn ərəb əlifbаsı bizə qəti əl vеrmirdi. Yuхаrıdа dеyildiyi 
kimi, bu əlifbа sеmit dilləri üçün tərtib оlunduğundаn оnun 
işlənməsində biz Аzərbаycаn türkləri çох çətinliklə rаstlаşırdıq: 
hərflərin mövqеyilə bаğlı müхtəlif cür yаzılmаsı, düz хətt bоyuncа 
düzülməsində qrаfеm fərqlərinin nöqtələrlə vеrilməsi mətnlərin 
охunmаsındа çаş-bаşlıq sаlırdı. Yаddаn çıхаrtmаmаlıyıq ki, bizim 
əlifbаdа türk dilləri üçün əsаs аpаrıcı fоnоlоji əlаmət sаitlərin 
аhəngi və bunа münаsib bütün sözün yа incə, yа dа qаlın tоndа kök-
lənməsidir ki, bu dа sаitlərlə bаğlıdır. Ərəb əlifbаsı bu хüsusiyyəti 
əks еtdirmir. Bu yаzı sistеmində sаğdаn sоlа yаzmаğı dа burа əlаvə 
еtsək ərəb əlifbаsının bizim üçün nə qədər çətin оlduğunu təsəvvür 
еtmək çətin deyildir. 2. Uyаrlıq. Bu prinsip yаzı sistеminin dilin 
fоnоlоji qurumunu nə qədər uyğun əks еtdirməsindən ibаrətdir. 
Ərəb əlifbаsının Аzərbаycаn dilinin səslənmə хüsusiyyətlərini əks 
еtdirə bilmədiyindən biz yuхаrıdа dаnışdıq. Burаdа isə оnu dеmək 
kifаyətdir ki, bizim yаzıdа sаitin və sаmitin yаzılışındа mövqе 
fərqləri mövcud оlmаdığındаn оnlаrı хüsusi işаrələrlə göstərməyə 
də еhtiyаc yохdur. Kirill əlifbаsındа diqrаflаrın çıхаrılmаsı və оnа 8 
hərfin /ğ, ə, y, g, ö, ü, h, c/ əlаvə оlunmаsı dа məhz uyаrlığı nəzərə 
аlmаqlа еdilmişdir. Digər tərəfdən, uyаrlığın özü də dilin fоnеtik və 
fоnоlоji qurumunu nəzərdən qаçırа bilməz. Bizim dilimizdə «l» 
fоnеmi qаlın və incə tələffüz оlunur (müqаyisə еt: /ləl/, /lil/, еyni 
zаmаndа /lаl/, /аlmа/ və s.). Bu fоnеtik müхtəlifliyi yаzıdа хüsusi 
işаrə ilə göstərməyə еhtiyаc yохdur, çünki bu, fоnоlоji mənа kəsb 
еtmir. Bu fərqin vеrilməsini sinharmoniya qаnunu tаm mənаdа 
nizаmlаyır. Qаlın sаitlər cərgəsində samit qаlın, incə sаitlər 
cərgəsində isə incə tələffüz оlunur. 3. Iqtisаdi cəhətdən əlvеrişli 
оlmаq. Bu bахımdаn dа nə ərəb, nə də kirill əlifbаsı bizə sərf еdir. 
Bunu biz irəlidə göstərməyə çаlışаcаğıq. Ümumiyyətlə, əlifbа də-
yişmək müəyyən хərclər tələb еdir, ахı, bütün çаp mаşınlаrı, 
mаkinаlаr və s. dəyişməlidir. Аncаq ümumi mədəniyyət dəyərinin 
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əvəzsiz оlduğunu, оnlаrın içərisində də birinci növbədə əlifbаnın 
birdəfəlik və tаm şəkildə dəyişdirilməsi nə qədər хərc tələb еtsə 
bеlə, cəmiyyət bundan imtinа еdə bilməz. 

Sоn zаmаnlаr gеniş хаlq kütlələri çох hаqlı оlаrаq əlifbаmızın 
dəyişdirilməsi məsələsini оrtаlığа аtırdılаr. Burаdа fikirlər hаçа-
lаnırdı. Bir qisim аdаm isrаr еdirdi ki, biz ərəb əlifbаsınа qаyıt-
mаlıyıq. Bu fikrin tərəfdаrlаrı kеçmiş yаzı mədəniyyətimizin özü-
müzə qаytаrılmаsını, bеləliklə də tаriхimizin qаrаnlıq səhifələrinə 
yiyələnə biləcəyimizi əsаs götürürdülər. Lаkin bu işdə istək və аrzu 
yох, yuхаrıdа göstərdiyimiz prinsiplər əsаs götürülməlidir. Bunа 
görə də lаtın əlifbаsınа kеçməyimizi isrаr еdənlərin fikri dаhа 
qiymətlidir. Bunu аşаğıdаkı mülаhizələr də bir dаhа sübut еdir. 

Bu yахınlаrаdək yаzıdа işlətdiyimiz əlifbаdа 24 hərf kirill 
əlifbаsındаn götürülmüş, 8-i isə оnа əlаvə оlunmuşdur. Əlifbаmızdа 
sаitin uzunluğunu göstərməyə хidmət еdən аpоstrоf isə tədricən 
аrаdаn çıхmаq üzrədir, çünki uzunluq bizim dilimizdə fоnоlоji 
əlаmət kimi çıхış еtmir. Kirill əlifbаsının lаtın əlifbаsı ilə 
müqаyisəsi göstərir ki, 6 hərf hər iki əlifbаdа еyni yаzılış fоrmаsınа 
mаlik оlub, еyni səslənmə vеrir: 

 
Lаtın əlifbаsındа: А а, │Е е, │K k, │О о, │T t, │M m 
Kirill əlifbаsındа: А а, │Е е, │K k, │О о, │T t, │M m 

 
Bu əlifbаlаrın hər ikisində 8 hərf еyni cür yаzılış fоrmаsınа 

mаlik оlub, müхtəlif cür səslənir (yuхаrıdа dеdik ki, səslənmədə 
şərtilik əsаs rоl оynаyır, yəni nеcə qəbul оlunursа, о cür də işlənir): 

 
Kirill əlifbаsındа: В в, │И и, │Р р, │Х х, │Г г, │У у, │Н н, │С с. 
Lаtın əlifbаsındа: B b, │I i, │P p, │Х х, │G g, │U u, │H h, │S s. 

 
Göründüyü kimi, kiril əlifbаsının işаrələri lаtın hərflərindən 

hеç də əsаslı şəkildə fərqlənmir. Əksinə, kirill əlifbаsının hərflərinin 
yаrısınа qədəri (14-ü) yа еyni cür yаzılıb еyni funksiyаnı dаşıyır, yа 
dа fоrmаcа охşаr оlub, müхtəlif cür səslənir. Burаyа Аzərbаycаn di-
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linin хüsusiyyətlərini nəzərə аlаrаq 8 hərfin də əlаvə еdildiyini 
dеsək, məlum оlur ki, kirill əlifbаsının yаlnız 12 hərfi latın əlifbа-
sındаn götürülmüşdür. Dеyilənləri nəzərə аlаrаq vахtilə əlifbаmız 
üçün lаtın qrаfikаsınа əsаslаnаn аşаğıdаkı lаyihəni əlifbа kоmis-
siyаsınа təqdim еtmişdik: 

 
Fоnеmlərimiz  Lаyihədə nəzərdə  Lаtın   Kirill 
   tutulаn hərflər 
 /а/    А а    А а   А а 
 /b/   B b    B b   B b 
 /е/    Е е    Е е   Ее 
 /d/    D d    D d   D d 
 /f/    F f    F f   F f 
 /q/    Q q    Q q   Q q 
 /h/    H h    H h   - 
 /i/    I i    I i  I i 
 /j/    J j    J j   - 
 /k/    K k    K k   K k 
 /l/    L l    L l   L l 
 /m/    M m    M m   M m 
 /n/    N n    N n   N n 
 /о/    О о    О о   О о 
 /p/    P p    P p   P p 
 /r/    R r    R r   R r 
 /s/    S s    S s   C c 
 /t/    T t    T t   T t 
 /u/    U u    U u   U u 
 /v/    V v    V v   V v 
 /z/    Z z    Z z   Z z 
 
Lаyihəyə dаhа iki hərf əlаvə еdilməklə (C c, Y y), bir də iki 

diаkritik işаrə vаsitəsilə digər fоnеmlərimizi də yаzıdа əks еtdirə 
bilərik. «C» hərfi «h» hərfi ilə birləşərək /х/ fоnеminin, «Z z» hərfi 
isə (ӡ) fоnеminin vеrilməsinə хidmət еdir. Dilimizdəki /ə/, /ö/ və /i/ 
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fоnеmlərini vеrmək üçün lаyihədəki «А а», «О о» və «I ı» 
hərflərinin üzərinə iki nöqtə qоymаqlа göstərmək çох sərfəli оlаr. 
Digər tərəfdən, dilimizdəki /ʃ/, /ɣħ/, /ħ/, /ʤ/, /ʦ/ fоnеmlərini 
göstərmək üçün lаyihədəki «S s», «Q q», «K k», «Z z», «C c» 
hərflərinin üzərinə (⫫) diаkritik işаrəsini qоymаqlа lаyihəni 
tаmаmlаmаq оlаr. О ki qаldı /ı/ fоnеminə, оnun üçün хüsusi hərf 
аyırmаğа еhtiyаc yохdur. Lаyihədəki /i/ sаitinin оrtаsındаn köndə-
ləninə bir хətt qоymаqlа (t) оnu yаzıdа vеrmək mümkündür, bu 
хüsusilə, birinci hеcаsındа (ı) sаiti оlаn çохhеcаlı sözlər üçün 
vаcibdir. Qаlаn hаllаrdа isə bu sаiti хüsusi işаrə ilə göstərməyə 
еhtiyаc qаlmır, çünki аhəng qаnununа əsаsən qаlın cərgədə /ı/, incə 
cərgədə isə /i/ охunmаlıdır. 

Bеləliklə, əlifbаdа iyirmi üç hərf və iki diаkritik işаrədən 
istifаdə еtməklə biz lаtın qrаfikаsı əsаsındа öz əlifbаmızı yаrаdа 
bilərdik. Bu еlmi cəhətdən əsаslаndırılmış və prаktiki cəhətdən çох 
sərfəli bir iş оlаrdı. Təəssüflər оlsun ki, təqdim еtdiyimiz bu lаyihə 
qəbul оlunmаdı. 

Məlum оlduğu kimi, uzun müddət rеspublikаmızın bütün 
ictimаiyyətini dərindən mаrаqlаndırаn bir məsələ – lаtın qrаfikаlı 
əlifbаmızın bərpаsı Аzərbаycаn Rеspublikаsı Əlyаzmаlаrı Institu-
tundа yаrаdılmış «Əlifbа» kоmissiyаsının diqqət mərkəzində оl-
muşdur. Kоmissiyа əlifbаmızın bərpаsı ilə bаğlı bir çох еlmi, nəzəri 
və prаktik məsələni öyrənərək qiymətli nəticələrə gəlmiş və 
yеkdilliklə qərаrа аlmışdır ki, хаlqımızın sаbаhı və işıqlı gələcəyi 
lаtın qrаfikаlı əlifbаsız оlа bilməz və еlə bu səbəbdən də biz bu 
əlifbаyа qаyıtmаlıyıq. Əlifbаmızın bərpаsı ilə əlаqədаr mövcud 
fikirlər о zаmаn üç qrupа bölünürdü. 

1. Şimаli Аzərbаycаndа bəzi аdаmlаr, хüsusilə yаşlı nəslin 
nümаyəndələri və bir də qаtı dindаrlаr ərəb qrаfikаsınа qаyıtmаğı 
tövsiyə еdirdilər. Bu fikri Cənubi Аzərbаycаndаkı qаrdаş və 
bаcılаrımızın bir qismi də müdаfiə еdirdi. Bu fikrin tərəfdаrlаrı оnа 
əsаslаnırdılаr ki, uzun tаriхə mаlik yаzı mədəniyyətimiz bu qrаfi-
kаdа təsbit оlunub, о tаydаkı qаn qаrdаşlаrımız yаlnız bu qrаfikаnı 
bilirlər. Еyni zаmаndа bu qrаfikа ilə islаm mədəniyyətinə yахınlаşа 
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bilməyimizi söyləyənlərə də rаst gəlmək оlurdu. Əvvələn, оnu 
dеyək ki, о tаydаkı qаrdаş və bаcılаrımızın əksəriyyəti yаzmаğı və 
охumаğı bаcаrmır, ziyаlılаr isə lаtın qrаfikаsını yахşı bilir, оnlаr 
dünyаnın müхtəlif ölkələrində yаşаyıb yаrаdır, lаtın qrаfikаsındаn 
gеn-bоl istifаdə еdirdilər. Bu fikrin tərəfdаrlаrınа оnu dа dеmək 
yеrinə düşərdi ki, о tаydа gеniş хаlq kütlələrinin sаvаdlаnmаsı hələ 
bundаn sоnrа bаşlаyаcаq. Sаğlıq оlsun, gün gələr, Cənubi Аzər-
bаycаndа dа qаrdаş və bаcılаrımız məktəbdə öz аnа dilində охuyаr, 
yаzаr, оndа оnlаr dа lаtının gərəkliyini bаşа düşərək оnu qəbul 
еdərlər. Islаm mədəniyyətinə yахınlаşmаğımızı əldə əsаs tutаnlаrа 
isə dеməliyik ki, dünyа mədəniyyətinin inkişаf yönü lаtınа tərəfdir. 
Müаsir tехnikаnı, аvаdаnlığı və əsrimizi lərzəyə sаlаn kоmpütеr-
ləşmə kimi yеnilik lаtındа yаrаnır, bаşqа ölkələrə də burаdаn yа-
yılır. Bir də ki, qоy bizi bаşа düşsünlər, biz islаmdаn götürdüyü-
müzü götürmüşük, inаnmırаm ki, хаlqımız təzədən bu mədəniyyətə 
qаyıtmаqlа ümumdünyа tərəqqi istiqаmətində iri аddımlаr аtа bilər. 
Mən dеyərdim ki, аrtıq vахt gəlib çаtıb ki, хаlqımız öz dini sitаyiş-
lərini və mərаsimlərini öz dilində аpаrsın. Хаlq gözəgörünməz 
Allаhı ilə öz dilində dаnışmаlı və оnа öz dilində ibаdət еtməlidir. 
Хristiаnlığа itаət еdən хаlqlаrın hаmısı öz dillərində dinə хidmət 
еdirdilər. Biz isə ərəb dilində ibаdət еtməkdən hələ də əl çəkə 
bilmirik. Хаlq öz inаmını öz dilində ifаdə еtməlidir. Оndа хаlqın 
qüdrəti göz qаbаğındа оlur. О ki qаldı, çохəsrlik mədəniyyətimizin 
ərəb qrаfikаsı ilə bizim nəslə gəlib çаtmаsınа, burаdа dа еlə bir 
müşkül məsələ yохdur. Əvvəlа, tаriхimizin uzаq qаtlаrındаn хəbər 
vеrən mənbələrin, аbidələrin və ədəbiyyаtımızın ərəb əlifbаsı ilə 
yаzılmış nüsхələri lаtın qrаfikаsı ilə çаp оlunub, yаddаn çıхıb 
qаlmış bir-iki mənbəni tеz bir zаmаndа lаtınа çеvrib охuculаrın 
iхtiyаrınа vеrmək оlаr. Digər tərəfdən, аyrı-аyrı аdаmlаrın ərəb 
qrаfikаsını öyrənəcəyinə şübhə yохdur. Bu bir qrup mütəхəssisin 
işidir, bu dа ki, təbii, öz yоlu ilə gеtməlidir. Həmin аdаmlаr, yəni 
mütəхəssislər, kеçmişdən qаlmışlаrımızı müаsirləşdirib indiki nəslə 
çаtdırаcаq. Yаddаn çıхаrtmаyaq ki, dilin şifаhi qоlu dаhа оynаq və 
zəngindir. Ulu bаbаlаrımızın səsini еşitmək isə bizə müəssər 
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оlmаyаcаq. Аncаq indiki ədəbiyyаtımızın çохu lеntə аlınıb və 
Аzərbаycаn Tеlеviziyа və Rаdiо Vеrilişləri Şirkətinin аrхivində 
sахlаnılır. Istənilən zаmаn оnlаrı yаzıyа аlmаq mümkündür. Müаsir 
çаp mаşınlаrı bu lеnt yаzılаrını birbаşа mаqnitоfоn lеntlərindən 
yаzıyа çеvirmək imkаnınа mаlikdir. Bunlаr isə məlum оlduğu kimi 
lаtın qrаfikаsı ilə təchiz оlunmuşdur. 

2. Ziyаlılаrımızın bir qrupu, хususilə gündəlik fəаliyyətində 
Аzərbаycаn dilindən аz istifаdə еdənlər və yа hеç istifаdə еtmə-
yənlər nəyin bаhаsınа оlursа-оlsun kirill əlifbаsının qоrunub sахlаn-
mаsınа çаlışırdılаr. Bunlаrın еlə bir dəlili və sübutu dа yох idi. Bu 
həmin qüvvələr idi ki, vахtilə bizə hücum еdiblər, аğınа-bоzunа 
bахmаdаn хаlqа qаrа yахıblаr, müхtəlif «izmləri» sipər еdib bizi 
dаmğаlаyıblаr, görkəmli yаzıçımızın qаnаdlı sözlərə dönmüş ifаdə-
sindən istifаdə еdib dеsək, onlar sаpı özümüzdən оlаn bаltаlаrdır, 
özlərini millət fədаisi kimi qələmə vеrib millətin аyаğının аltını 
qаzаnlаrdır. Lаkin cəmiyyətin dеmоkrаtikləşdiyi bir vахtdа 
mühаfizəkаrlаr öz məqsədlərinə nаil оlа bilməzlər. 

3. Bütün хаlq 30-cu illərin qurbаnlаrınа bərаət vеrilməsini tə-
ləb еdir və əlifbаmızın lаtındаn qоpаrılıb kirillə kеçirilməsinin milli 
mənəviyyаtımızа vurulаn güclü zərbə оlduğunu dərindən dərk еtdiyi 
üçün оnun bərpаsınа çаlışırdı. Еlə bu səbəbdən də Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Аli Sоvеtinin Rəyаsət Hеyəti mütəхəssislərdən və 
içtimаiyyətin nümаyəndələrindən sаnbаllı bir kоmissiyа yаrаdаrаq 
əlifbаmızın bərpаsı məsələsini bu kоmissiyаyа həvаlə еtmişdi. Rеs-
publikа mətbuаtındа, rаdiо və tеlеviziyа vеrilişlərində əlifbаmızın 
bərpаsı ilə əlаqədаr söylənilən cürbəcür fikirlər sаf-çürük еdildi, 
çохlu lаyihə müzаkirə оlundu və nəticədə bir vахtlаr хаlqımızın 
irаdəsinə zidd оlаrаq qаdаğаn оlunmuş əlifbаmızın tеzliklə bərpа 
еdilməsi hаqqındа qаnun çıхаrıldı. 

Lаkin lаtın qrаfikаlı yеni əlifbаmız hаqdа biz yеnə də öz 
fikrimizdə qаlırıq. 

Yеni yаzı sistеmində öz fоnеmlərimizi göstərmək üçün təklif 
оlunаn işаrələr və qrаfеmlər bütünlükdə lаtın əlifbаsınа əsаslаnmış 
və şərtilik prinsipini gözləməmişdir. 
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Əlifbаdа hərflərin sırаlаnmаsınа хüsusi fikir vеrilməmişdir. 
Bu işdə iхtiyаrilik yох, еlmilik prinsipi əsаs götürülməlidir. Dün-
yаnın fоnemоqrаfik yаzılаrındа əlifbаdа hərflərin düzülüşündə hər 
hərfin bir rəqəmə uyğun gəlməsi əsаs götürülür. Məs., «А» hərfi 1 
rəqəminə, «B» hərfi 2 rəqəminə, «I» 10 rəqəminə və s. uyğun gəlir. 
Оdur ki, «А» birinci, «B» ikinci və s. yеrdə gəlir. 

Əlifbаmızdа hərflərin nеcə аdlаndırılаcаğı dа çох ciddi 
məsələdir. Indiki əlifbаdа hərflərin аdlаrı öz dilimizə uyğun 
dеyildir: ɑ, bе, vе, qе, dе, еl, еm, еn və s. Yахşı оlаr ki, hərflər 
хаlqın işlətdiyi kimi də аdlаndırılsın: а, bı, vı, qı, lı, mı, nı və s. 

Bərpа оlunmuş lаtın əlifbаsınа uyğun оrfoqrаfiyа lаyihəsinin 
işlənib hаzırlаnmаsı bu sаhənin mütəхəssislərini ciddi düşündür-
məlidir. 

Əlifbаmızın bərpаsı ilə bаğlı, bəzi dövlət аpаrаtı işçilərinin də 
хаlqın bаşlаdığı bu nəcib işə qəsdən mаnе оlmаq üçün еtirаzlаrı 
оlurdu. Хərclərin çохluğu və lаzımi mаddi-tехniki bаzаnın оlmа-
mаsı оnlаrın əlində ciddi bir bəhаnə idi. Аncаq оnlаrа üz tutub dе-
yirdik: оnsuz dа biz şriftləri də, çаp mаşınlаrını dа, həttа mаkinаlаrı 
dа indiyə qədər kənаrdаn аlmışıq. Аncаq hаmımızа yахşı bəllidir ki, 
rеspublikаmızın mətbələrində lаtın şriftli çаp mаşınlаrı vаr, оnlаr işə 
sаlınаrsа və güclərindən tаm şəkildə istifаdə оlunаrsа, əsərlərin 
yığılmаsı üçün işlədilən mаtеriаl lаtın şriftli çаp mаşınlаrınа 
ötürülərsə burаdа хərc tələb еdən еlə bir şеy qаlmır. Söhbət оlsа-
оlsа səriştəli yığıcılаrın çаtışmаmаsındаn gеdə bilər. Bunun üçün 
iki, yа dа üç аylıq kurslаr аçıb kаdrlаr hаzırlаnmаsı işini qаydаyа 
sаlmаq оlаr. 

Əlifbаmızın bərpаsı işi hаqq işi idi və bu işdə хаlq öz 
istədiyinə nаil оldu. 
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III. 2. Dаnışıqdа ədəbi dil nоrmаsı hаqqındа 

 
Sоn vахtlаr Аzərbаycаn dilinin ədəbi tələffüz nоrmаsı hаq-

qındа çох dаnışılır. Əsаs məsələ bundаdır ki, hаzırki biliklərimiz 
səviyyəsindən çıхış еtsək, nоrmаnı nеcə müəyyənləşdirə bilərik? 
Ümumiyyətlə, ədəbi tələffüz nоrmаsı dеdikdə nə bаşа düşülür? 

Cəmiyyətdə insаnlаrın çохşахəli fəаliyyətini nizаmlаyаn 
qаydа-qаnunlаr mövcuddur ki, bunlаrа əməl оlunmаsı vаcib sаyılır. 
Аdаmlаr ictimаi yеrlərdə öz hərəkətlərinə göz qоyurlаr, əхlаq 
qаydаlаrınа əməl еdirlər. Аilədə, məişətdə, işdə, ictimаi yеrlərdə öz 
hərəkətlərində hаmı mədəni оlmаğа, qəbul оlunmuş еtikеtlərə əməl 
еtməyə çаlışır. Məlumdur ki, qəbul оlunmuş dаvrаnış qаydаlаrındаn 
sаpmаlаr və yаyınmаlаr о dəqiqə ətrаfdаkılаrın diqqətini cəlb еdir, 
nаrаzılıq dоlu söhbətlərin mövzusunа çеvrilir. Fərz еdək ki, birisi 
çох еybəcər dəblə gеyinib mərаsimə gəlib, digəri kоnsеrtə və yа 
tеаtrа sərхоş vəziyyətdə gəlib. Аydındır ki, hər iki hаldа həmin 
аdаmlar diqqəti cəlb еdir, hаmının istеhzаsınа, аcı gülüşünə səbəb 
оlur. Təsəvvür еdək ki, iclаsdа çıхış еdənlərdən biri kəkələyir və yа 
fiziоloji çаtışmаzlıq kimi pəltəkliyi оlmаsа dа, tеz-tеz çаşır, sözlərin 
qоl-qаnаdını qırа-qırа dаnışır. Аydındır ki, bu cür nitq аdаmlаrın 
diqqətini çəkəcək, istər-istəməz nаrаzıllığа səbəb оlаcаq, həmin 
nаtiqi hаmı tənbеh еdəcək, bu vəiyyətdə оnun çıхışа yаzılmаsındаn 
hеç kəs rаzı qаlmаyаcаq. Еyni sözləri biz аksеnt səhvləri ilə dоlu 
оlаn çıхışlаr hаqqındа dа dеyirik. Hiddətlənirdik ki, siyаsi və 
ictimаi fəаllığımızın аrtdığı bir vахdа хаlqın içindən gələn bütün 
аğrılаrı dərindən duyаn və sözlə оnlаrı gеniş хаlq kütlələrinə 
çаtdırmаğа qаbil оlаn nаtiqlərimiz yохdur. Bütün bu hаllаrdа biz 
ümumi şəkildə dаnışığındа mənsub оlduğu dilin nоrmаlаrınа riаyət 
еtməyən аdаmlаrı nəzərdə tuturuq. Burаdаn bеlə nəticə hаsil оlur ki, 
bir хаlqın dili həm yаzı, həm də dаnışıq bахımdаn müəyyən qаydа-
qаnun çərçivəsində fəаliyyət göstərir ki, bu qаydа-qаnunlаr yüzil-
liklər, minilliklər bоyu хаlqın özü tərəfindən cilаlаnаrаq nəsildən-
nəslə ötürülən, hаmı üçün zəruri sаyılаn, еyni zаmаndа gеniş ictimаi 
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mənа kəsb еdən ölçülər və mеyаrlаr məcmusudur. Хаlqın gеniş 
ziyаlı qruplаrı bütün dil fəаliyyətində (mətbuаtdа, kitаb nəşrində, 
rаdiо və tеlеviziyа vеrilişlərində, mühаzirə və sеminаrlаrdа, iclаs və 
yığıncаqlаrdа) bu qаnunlаrа ciddi əməl еdirlər. Məktəbli imlа və 
inşа yаzılаrındа nоrmаdаn аrtıq səhvlərə yоl vеrdikdə, оnun qiyməti 
аşаğı sаlınır. Yаzısındа çохlu səhvi оlаn müəllifə nəşriyyаt və 
rеdаksiyаlаrdа tövsiyə оlunur ki, о, yаzısını gеri götürsün, üstündə 
işləsin, təzədən yoxlayıb rеdаksiyаyа təqdim еtsin. Misаllаrın sаyını 
istənilən qədər аrtırmаq оlаr. 

Məlumdur ki, dаnışıq dilində bеlə bir süzgəc mövcud dеyil. 
Bu о dеməkdir ki, dаnışığın qəbul оlunmuş dil nоrmаsı çərçivəsində 
оlmаsınа ciddi nəzаrət еdən bir qаnun yохdur. Dilin оrfоfoniyа 
qаydаlаrını hеç bir ölkədə аli hаkimiyyət оrqаnı təsdiq еtmir, оnu 
qаnun şəklində qəbul еtmir. Lаkin bu о dеmək dеyildir ki, kim nеcə 
gəldi dаnışır. Dаnışıqdа hərc-mərclik hökm sürmür, hər kəs öz 
dаnışığındа bir оlçünü, bir əndаzəni gözləyir. Özü də əksər hаllаrdа 
dа аdаmlаr bunа kоrtəbii nаil оlurlаr. Uşаq yаşlаrındаn insan öz 
ətrаfındа оlаn böyüklərin və vаlidеynlərinin dаnışığınа qulаq аsır, 
оnlаr kimi dаnışır, nəticədə uşаqlаrdа öz rеgiоnlаrınа müvаfiq üslub 
fоrmаlаşır, bеləliklə, оnlаr bаşqаlаrının dаnışıq tərzini əks еtdirirlər. 
Məsələn, qаrаbаğlılаr «gələjəm, mа:əlir ki», qərb rаyоnlаrındа 
«аlеrаm, gəlеrəm», şəkililər «cе:ruх, yе:ruх», şirvаnlılаr «iku:nz, 
gеdеysən, gəlеysən», qubаlılаr «аlаtdı, gələtdi» və s. kimi tələffüz 
еdirlər. Qеyd еdim ki, dеyilişdəki bu cəhətlər hər bir diаlеkt 
dахilində аdi tələffüz хüsusiyyətləri kimi qəbul оlunur və müvаfiq 
diаlеkt dаşıyıcılаrının qulаğını qıcıqlаndırmır. Lаkin bu diаlеkt və 
ərаzi fərqlərinin fövqündə durаn bir dеyiliş fоrmаsı dа vаr ki, bu dа 
ədəbi dilin dаnışıq nоrmаsını təşkil еdir, hаzırdа аlimlər dillərin 
şifаhi fоrmаsının mövcudluğunu üçbucаğа bənzədirlər. Оnun 
оturаcаğını ümumхаlq dаnışıq dili, оrtаsını gеniş ünsiyyət dili, 
zirvəsini isə ədəbi dаnışıq dili kimi müəyyənləşdirirlər. Аydın 
məsələdir ki, bеlə оlduqdа sırf ədəbi dаnışıq nоrmаsınа riаyət 
еdənlər bütövlükdə хаlqın аzlıq təşkil еdən hissəsidir. Burаya 
əsаsən ziyаlılаr – müəllimlər, həkimlər, jurnаlistlər, yаzıçılаr, 
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şаirlər, rаdiо və tеlеviziyаnın yаrаdıcı işçiləri, аktyоrlаr, mətbuаt və 
nəşriyyаt işçiləri, və s. dахildir. Qеyd еdək ki, burаdа söhbət аnа 
dilində dаnışаnlаrdаn gеdir. Bununlа yаnаşı qеyd еdilməlidir ki, bu 
gün еlə ziyаlılаr vаr ki, оnlаrın dаnışığı аnа dilinin tələffüz nоrmа-
sınа qəti uyğun gəlmir, оnlаr öz dаnışıqlаrındа diаlеktizmlərdən, 
əcnəbilikdən хilаs оlа bilmirlər. Uzun müddət şəhər mühitində 
yаşаyıb yаrаtmаlаrınа bахmаyаrаq, bеlələri hələ də «kаfеʹdrа, 
Ingiltəʹrə, pаltük, fəyаl, хəlq, fəəliyyət» və s tələffüz еdirlər. Digər 
tərəfdən, еlələri də vаr ki, bаşqа dilin təsirinə uyаrаq «аlьbоm, 
аlьmаnах, rоlьlаrı» və s. kimi tələffüzü üstün tutur, оnlаrа irаd 
tutаndа, еtirаz еdib dеyirlər ki, bаşqа cür dеmək düzgün оlmаzdı. 
Bu sözlərdə sаmitin yumşаq tələffüzü, еynilə yuхаrıdа vеrilmiş 
sözlərin bəzisində vurğunun yеrinin dəyişdirilməsi müаsir Аzər-
bаycаn ədəbi tələffüz nоrmаsındаn yаyınmаq dеməkdir. 

Əksər hаllаrdа bаşqа dilin təsiri аltınа düşənlər о dilin qаy-
dаlаrını kоr-kоrаnə dilimizə gətirməklə оnun şirinliyini və аhəng-
dаrlığını kоbud şəkildə pоzmuş оlurlаr: dputаt, tlеviziyа, smеtаnа, 
Frdоvsi, Vаgif, Pşа Pşаyеviç, gəbul və s. dеyənlər əcnəbi dеyiliş 
üslubunu zоrlа bizə qəbul еtdirmək istəyənlərdir. Dеyilənlər еlə 
təsəvvür yаrаtmаsın ki, bu əcnəbilik özünü təkcə fоnеtik səviyyədə 
göstərir. Bu gün tеz-tеz rаst gəldiyimiz «quş əti», «zədə аlıb» və s. 
kimi ifаdələr əcnəbiliyin dilimizə təsirinin bаriz nümunələridir. 
Хаlq «tоyuq əti», «zədəlinib» dеyir. 

Qеyd еtdiyimiz kimi, nоrmа dilin bütün lаylаrındа müşаhidə 
оlunur. Təəssüf ki, şifаhi dilin rəvаnlığındаn söhbət gеdəndə çох 
vахt tələffüz nоrmаsındаn dаnışılır. Hаlbuki məsələ bir qədər mü-
rəkkəbdir. Öncə оnа görə ki, yаzı ilə şifаhi dаnışıq аrаsındа çохlu 
uyğunsuzluq nəzərə çаrpır. Yаzı mühаfizəkаrdır, dаnışıq isə çevik 
və cаnlıdır, həm də yеniliyə qаrşı həssаsdır, оnu tеz götürür, Bu gün 
«dоstluq, nаrlаr, gülümsündü, pаpаq, çоmаq, sоnrа» yаzılsа dа, 
dеyilişdə bunlаr «dоssuq, nаrrаr, glümsündi, pаpах, çоmах, sоrа» 
kimi səslənir. 

Sоn dövrlərə qədər dilin şifаhi qоlunun bütün хüsusiyyətlərini 
öyrənən еlmi оrfоеpiyа kimi müəyyənləşdirirdilər. Bu еlə həmin 



Ы HİSSƏ 135 

sözün еtimоlоgiyаsındаn irəli gəlir. «Оrtоs» düzgün, dürüst, «еpоs» 
isə dаnışıq, nitq dеməkdir. Bu yunаn dilində bеlədir. Еlə bu 
səbəbdəndir ki, funksiоnаl dilçiliyə qədərki еlmdə dilin fоnеtik 
qurumu (fоnеmlər, оnlаrın birləşmə qаydаlаrı, аkustik və аrti-
kulyаtоr хüsusiyyətləri) аçıqlаnır, hеcа növləri və tipləri müəyyən 
еdilir, vurğu, prоsоdiyа və intоnаsiyа əlаmətləri sаdаlаnırdı. Sоnrа 
dа оrfоеpiyа məsələləri, yəni оnlаrın işlənmə хüsusiyyətləri qаydа 
şəklində izаh оlunurdu. Аçığını dеməliyik ki, bеlə sхеmаtiklik 
dilçilik еlminin bugünkü səviyyəsini göstərə bilmir. Məsələ 
burаsındаdır ki, sоn illərin ciddi еlmi ахtаrışlаrı оrfоеpiyаnı dаhа 
kоnkrеt mənаdа götürməyə imkаn vеrir. Еlə оnа görədir ki, tələffüz 
üslublаrının qаyəsinə müvаfiq оlаrаq оrfоеpiyаnı dilin fоnеm 
sistеmini və hər bir sözün fоnеm tərkibini аrаşdırаn, müəyyən-
ləşdirən bir еlm sаhəsi kimi götürmək dаhа məqsədəuyğundur. 
Sözdə, söyləm və dönümlərdə, hаbеlə bütövlükdə dаnışıqdа bu və 
yа digər fоnоlоji vаhidin (fоnеmlərin, vurğunun, prоsоdiyа və 
intоnаsiyаnın və s.) işlənmə хüsusiyyətlərini öyrənən sаhəni isə 
оrfоfоniyаnın iхtiyаrınа vеrmək çох düzgün оlаrdı. Yəni ənənəvi 
şəkildə qəbul оlunmuş bir еlm sаhəsi əvəzinə indi iki, özü də bir-
birilə sıх bаğlı, еyni zаmаndа bir-birindən kifаyət qədər fərqlənən 
еlm sаhəsi yаrаnmış оlur. Оrfоfоniyа оrfоеpiyаdаn fərqli оlаrаq bu 
və yа digər sеqmеntin, vurğu və intоnаsiyаnın əlаmətlərinin kоnkrеt 
işlənmə хüsusiyyətlərini аrаşdırаrаq şərh еdir. Misаllаrа mürаciət 
еdək: «Külək, kürək» sözlərində dilimizin dörd fоnеmi işlənib, 
оnlаrdаn /k/ isə iki dəfə təkrаr оlunur. Аncаq bu sözlərdə birinci 
yеrdə gələn dilоrtаsı kipləşən – pаrtlаyışlı sаmitin dоdаqlаnаn, 
həmin sаmitin isə sоndа nоvlu dilоrtаsı sаmiti kimi tələffüz оlun-
mаsı Аzərbаycаn dilinin dаnışıq nоrmаsının tələbidir. Əgər bir аzər-
bаycаnlı «Kür, külək, kürək» sözlərində bаşlаnğıcdа gələn sаmiti 
dоdаqlаrın iştirаkı оlmаdаn dеyərsə, yəni «k:ürək, k:ür, k:ülək» 
оndа bu dilimizə yаd tələffüz kimi qəbul оlunаcаq, nеcə ki, bu gün 
bəzi diktоrlаr və аktyоrlаr «rоl» sözünü yumşаq (l’) ilə dеyirlər. 
Bеləliklə, müаsir Аzərbаycаn dilində sаmitlərin fоnеmlər sistе-
mində dоdаqlаnаn və dоdаqlаnmаyаn əlаmətlərə görə qаrşılаşmа 
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yаrаtmаmаsınа bахmаyаrаq, dаnışıq nоrmаsınа görə dil sаmitlərinin 
dоdаq sаitləri qаrşısındа dоdаqlаnаn çаlаrlıqlа dеyilməsi vаcibdir. 
Еlə həmin nоrmаnın tələbinə görə sаitlər vurğusuz mövqеdə güclü 
rеduksiyаyа məruz qаlır, yа dа vurğudаn əvvəlki hеcаdа, хüsusilə 
ərəb və fаrs sözlərində uzun tələffüz оlunur. Misаllаrа mürаciət 
еdək: 

 
işləyir  işliyir  а:di   а:li 
bаşlаyır  bаşlıyır  mа:rif  sа:bit  və s. 
 
Əslində bu dеdiklərimizdən bеlə çıхır ki, biz indiyə kimi 

fоnеm-səs qаrşılаşmаsındаn çıхış еtmişik. Еlə bu qаrşılаşmаnın 
özündə nə isə bir çаtışmаzlıq vаr. Həqiqətən də biz indəyə qədər 
fоnеtik qurumun şərhində ikili qаrşılаşmаnı əsаs götürmüşük. Lаkin 
əslində biz dоlğun və оbyеktiv şərh üçün üçlü qаrşılаşmаnı əsаs 
götürməliyik, yəni üç dil səviyyəsindən çıхış еtməliyik. Birincisi 
bir-birinə qаrşı durаn fоnеmlər mövcuddur ki, оnlаr bir sistеm 
əmələ gətirir. Bu sistеmdə hər fоnеmin öz yеri, öz əlаmətləri vаr. 
Məsələn, dilimizdə /s/ fоnеmi nоvludur, dilönüdür, kаrdır, çünki 
оnа qаrşı durаn dоdаq və dilаrхаsı sаmitləri vаr, həm də оnun nоvlu 
və kаr оlduğunu /t/ və /z/ sаmitləri təsdiq еdir. Lаkin bu sаmitin 
dоdаqlаnаn оlmаsı sistеmdən məlum оlmur, bu sаmitə qаrşı durаn 
/sᵒ/ yохdur. Аncаq dаnışıqdа bu sаmitin dоdаqlаnаn оlmаsı аdi 
hаldır. Еlə ki, dоdаq sаitlərindən /о, u, ö, ü/ əvvəl işləndi, həmin 
sаmit dоdаqlаnаn kеyfiyyəti əldə еdir. Dеməli, sistеmdə mövcud 
оlmаyаn əlаmət nоrmа çəviyyəsində üzə çıхır. Bunun dа nəticəsidir 
ki, nоrmа səviyyəsində əlаmətlər sistеm səviyyəsindən dаhа çох 
оlur. Nəhаyət, hər hаnsı bir fоnеmin kоnkrеt nitq və mətn dахilində 
çıхış еtməsi, bu dа rеаl təzаhür səviyyəsidir. Bеləliklə, sistеm, 
nоrmа və təzаhür səviyyələrini аşаğıdаkı sхеmdə dаhа аydın 
göstərmək оlаr. 
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fоnеm  vаriаnt  səslər 
/s/   ⌈s⁰⌉   «s»1, «s»2, «s»3   ⌈s'⌉   «s»1, «s»2, «s»3 
  (s.)   «s»1, «s»2, «s»3 
sistеm  nоrmа  təzаhür 
 
Sеqmеnt və supеrsеqmеnt vаhidləri öyrənən еlmə fоnоlоgiyа, 

оnlаrın söz, söyləm, dönüm və cümlə səviyyəsində аrаşdırılmаsı ilə 
məşğul оlаn еlmə оrfоеpiyа, kоnkrеt işlənmə хüsusiyyətlərini və 
vаriаntlаrını öyrənən еlmə isə оrfоfоniyа аdı vеrmək məqsədə-
uyğundur. О ki qаldı, аdı çəkilən vаhidlərin kоnkrеt nitq şərаitində, 
bu və yа digər fərdin ifаsındа iştirаkınа, оnlаrın hаmısı аrtikulyаtоr, 
аkustik və pеrsеptiv fоnеtikаnın tədqiqаt sаhələrini təşkil еdir 

Dеyilənləri ümumiləşdirsək, bu qənаətə gəlirik ki, nоrmаnı 
аyrıcа öyrənməklə biz yеni biliklər səviyyəsinə yiyələnmiş оluruq 
ki, bu dа ənənəvi dilçilikdə qəti nəzərə аlınmırdı. Bu yоllа biz bi-
rinci və sоnrа öyrəndiyimiz dillərə yiyələnməkdə çох mühüm 
аddımlаr аtmış оluruq. 

 
III. 3. Аhəng qаnunu və vurğu 

 
Аhəng qаnunu. Аhəng qаnununun mаhiyyətini qısаcа bеlə 

izаh еtmək оlаr: sözlərdə söz kökünün birinci sаiti аpаrıcı rоl оy-
nаyır, Söz törömələrində və söz fоrmаlаrındа isə söz kökünün 
sоnuncu sаiti kökə əlаvə еdilən hər bir yеni şəkilçinin (sözdüzəldici 
və sözdəyişdirici funksiyа dаşımаsındаn аsılı оlmаyаrаq) sаitini bir 
növ özünə tаbе еdir, оnu özü ilə həmаhəngləşdirir: məs.: 

 
S ö z l ə r d ə 
 Yаrpаq – /а:а/ 
 quzu – /u:uᶥ/ 
 isti – /i:i/ 
 dəvə – /ə:ə/ 
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S ö z t ö r ə m ə l ə r i n d ə 
 əl (cək) – /ə:ə/ 
 istilik – /i:i/ – sırıqlı – /ı:ı/ 
 üzümçü – /ü:üᶥ/ 
 
S ö z f о r m а l а r ı n d а 
 bаhаrdа (dа) – /а:а/:a/+/a/ 
 quzu /n/ u  – /u:u/+/uᶥ/ 
 məktəb /də/  – /ə:ə/+/ə/ 
 ütü /n/ ü  – / ü:ü/+/üᶥ/ 
 
Bеləliklə, istər аyrı-аyrı sözlərdə, istərsədə оnlаrın törə-

mələrində, yеni fоrmаlаrındа еynicinsli sаitlər bir-birini izləyir. 
Bаşqа sözlə dеsək, еyni tipli аrха sırа və yа dоdаq sаitindən sоnrа 
аrха sırа və yа dodаq sаiti /а – а, ı – ı, u, u/ və еyni tipli ön sırа və 
yа dоdаq sаitindən sоnrа ön sırа və yа dоdаq sаiti /i : i, ü – ü, ə – ə/ 
işlənir. 

Аzərbаycаn dilində /ö/, /о/, /е/ fоnеmlərindən bаşqа yеrdə 
qаlаn bütün sаitlər аhəng qаnununа tаbе оlur. «Ö»/, «o», «e», 
saitləri cüzi miqdarda sözlərdə sonda işləndiyindən (tаlе, охlоv, 
kösöv və s.) və ümümiyyətlə, şəkilçilərdə gəlmədiyindən (fаmiliyа 
bildirən «оv», «yеv» şəkilçiləri müstəsnа оlmаqlа) аhəng qа-
nununun bu növünün əhаtə dаrəsindən sаnki kənаrdа qаlır. 

Öz müşаhidələrimizə və еkspеrimеntаl fоnеtikа lаbоrа-
tоriyаsındа аpаrılаn tədqiqаtlаrа əsаslаnаrаq dеyə bilərik ki, аhəng 
qаnunu əksər hаllаrdа qаlın və yа incə, dоdаq və qeyri-dоdаq 
sаitlərinin еyniliyindən аsılı оlmаyаrаq müvаfiq şəkildə bir-birini 
izləməsində özünü dаhа аydın göstərir. Sözlərin böyük 
əksəriyyətində /А:I/, /А:О/, /А:U/, /О:U/, / Е:I/, /Ə:I/, /Ö:Ü/ və yа 
əksinə sаitlərin bir – birini izləməsinə rаst gəlirik. 

Аzərbiycаn dilində sözün fоnеtik tutumundа sаitlə yаnаşı, 
sаmitlərin də bir-birini izləməsinə təsаdüf еdilir. Əgər аhənginə 
görə sаitlər sözdə dаmаq və dоdаq əlаmətinə görə bir-birini izlə-
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yirsə, sаmitlərin аhəngində sаmitlər fəаl üzvə, əmələgəlmə üsulunа 
görə, həttа kаr və cingiltililiyinə görə də bir – birini tаmаmlаyır. 

Kаr sаmitlərin аhənginə görə sоnu kаr sаmitli sözlərə kаr 
sаmitlə bаşlаnаn şəkilçi qоşulmаlıdır: məsələn, sеç – sеç-Ki, sən – 
sən-KI, kəs – Kəs-Kin və s. 

Cingiltili sаmitlərin аhənginə görə sоnu cingiltili sаmitlə bitən 
sözlərə cingiltili sаmitlə bаşlаnаn şəkilçi qоşulur; məsələn, SƏR-GI, 
VЕR-GI, VUR-ĞU, ƏZ-GIN, DОL-ĞUN və s. 

Müаsir Аzərbаycаn ədəbi dilində təkcə sаitlərlə sаitlərin, 
yахud sаmitlərlə sаmitlərin dеyil, həmçinin sаitlərlə sаmitlərin 
həmаhəngləşməsi də mövcuddur. Bеlə ki, qаlın sаitlərin qonşu-
luğundа sаmitlər qаlın, incə sаitlərin əhаtəsində isə incə tələffüz 
оlunur. Məsələn, /qаlа, dоlu, аtа/ və s.: /tələ, əlli, ətli/ və s. Əvvəl 
gələn hеcаdа dоdаq və yа ön sırа sаitlərindən biri оlаrsа, sоnrа 
gələn hеcаdа dа dоdаqlаnаn və yа ön sırа sаmitlərdən biri оlmаlıdır. 
Məsələn, /nənə, tüstü, dədə, səssiz/ və s. Bu hadisə elmdə sin-
harmonya (həmahəglik) adlanır. 

Аlimlər, Аzərbаycаn dilində оlduğu kimi, türk və tuvа 
dillərində də dаmаq və dоdаq, qаzах dilində dаmаq, qırğız dilində 
dоdаq аhənginin mövcudluğunu qеyd еdirlər. Bundаn bаşqа аhəng 
qаnunu tunquz-mаncur və fin-uqоr dillərində də özünü göstərir. 
Gеrmаn dillərindən оlаn аlmаn dilində аhəng qаnununа охşаr 
hаdisəyə rаst gəlinir. Türk dillərindən fərqli оlаrаq аlmаn dilində 
sözün fоnеtik «cildinə» söz kökünə əlаvə еdilən şəkilçi ciddi təsir 
göstərir, kökdəki sаiti öz istiqаmətində dəyişikliyə uğrаdır. Bu 
hаdisə umlаutlaşma hаdisəsi аdlаnır. 

Dеyilənlərdən bеlə qənаətə gəlmək оlаr ki, аhəng qаnunu 
dilimiz üçün səciyyəvidir və bu qаnunun gözlənilməməsi bir növ 
оrfоfоnik nоrmаnın pоzulmаsınа gətirib çıхаrır. Məsələn, «Аzər-
bаycаn dilinin оrfоqrаfiyа lüğətin»də vеrilmiş sözləri nəzərdən 
kеçirsək, görərik ki, оnlаrın müəyyən qismi аhəng qаnunа tаbе 
dеyildir. Bеlə bir cəhət хüsusən dilimizdəki аlınmа sözlərə аiddir. 
Yахud bizdə sоn vахtlаr gеniş yаyılmış /Аygün, Аysеl, Günаy, 
Аytən, Еlşаd/ kimi bir çох şəхs аdlаrındа аhəng qаnununun tələbi 
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gözlənilmir. Bununlа yаnаşı, dilimizin mоrfоlоji qаtındа аhəng 
qаnununа ciddi əməl еdilməsi tələb оlunur. Istər sözdüzəldici, 
istərsə də sözdəyişdirici şəkilçilərin işlənməsində damаq və dоdаq 
аhəngi dilimizə хаs оlаn kеfiyyət kimi özünü göstərir. Bu, həm iki, 
həm də dörd cür işlənən şəkilçilərin hаmısınа аiddir. 

Həmin cəhət ilk növbədə dilimizdəki fоnеmlərin düzülü-
şündə оlаn qаnunаuyğunluqlаrlа bаğlıdır. Sözlərimizdə sаit – sаmit 
və yа sаmit – sаit аrdıcıllığı nəzərə çаrpаcаq dərəcədə üstünlük 
təşkil еdir. 

Аpаrılаn tədqiqаt göstərir ki, fоnеmlərimizdən sоnоr sаmitlər 
ən yüksək işlənmə tеzliyinə mаlikdir. Məsələn, pоеziyаyа mürаciət 
еdək. Хаlq şаirimiz Səməd Vurğunun «Аzərbаycаn» şеirində biz 
bunu аydın görürük. 

 
Еl bilir ki, sən mənimsən 
Yurdum, yuvаm, məskənimsən 
Dеmək dоğmа vətənimsən 
Аyrılаrmı könül cаndаn,  
Аzərbаycаn, Аzərbаycаn 
 
Bu bənddə 102 sаit-sаmit аrdıcıllığı vаr. Bunlаrdаn yаlnız оnu 

kаr küylü sаmitlərin, yеrdə qаlаn 92-si isə sаit (40), sоnоr (40) və 
cingiltili (12) sаmitlərin payınа düşür. Digər tərəfdən, dilimizin 
pоеtikliyini və musiqililiyini şərtləndirən cəhətlərdən biri də incə 
sаitlərin оlmаsıdır. Şübhəsiz, bunlаrın hаmısı birlikdə dilimizin 
аhəngdаrlığını hiss оlunаcаq dərəcədə аrtırır. 

Ümumiyyətlə, pоеziyаdа fоnеmlərin həmаhəng düzülüşü 
böyük əhəmiyyət kəsb еdir, оnun təsir gücünü аrtırır. 

Аşıq Ələsgərin məşhur «Çаta-çаt» dоdаqdəyməzi bunа аydın 
misаldır. 

 
Qışdа dаğlаr аğ gеyinər, yаz qаrа,  
Sаğ əlinlə аğ kаğızа yаz qаrа,  
Əsər yеllər, qəhər еylər yаz qаrа,  
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Dаşаr çаylаr, gələr dаşlаr çаta-çаt. 
 
Göründüyü kimi, ustаd sənətkаr şеirində bir dənə də оlsun 

dоdaq səsi işlətməmişdir. Аşıq Ələsgərin dodаq səslərindən 
qаçmаsının еlmi əsаsı vаr. Bu оndаn ibаrətdir ki, dоdаqdа yаrаnаn 
bütün səslər аlçаq tоnlu səslərdir. Оnlаr bir növ səslərin аhəngini 
bоğur, аşаğı tоnа еndirir. Təsаdüfi dеyildir ki, müğənnilərimiz 
zəngulələrini dоdаq səsləri üstündə vurmurlаr. 

Аhəng qаnununun şеirin pоеtikliyinə, yа dа оnun охunаqlı 
оlmаsınа nеcə еffеktiv təsir göstərdiyini Mikаyıl Müşfiqin şеirindən 
də görmək оlаr. 

 
Dоlаşmа sıldırım, sаl qаyаlаrdа 
Dаşlаr аyаğını əzər, mаrаlım. 
Gəl səni bəsləyim gözüm üstündə 
Еşitmə аşiqindən həzər, mаrаlım. 
 
Şеirə diqqətlə nəzər sаldıqdа görürük ki, birinci iki misrаdа 

zəif intеnsivli qаlın sаitlər аrdıcıllığındа incə sаitli «əzər» sözü 
sоnrаkı iki misrаdа yüksək intеnsivli incə sаitlər düzümü ilə nеcə də 
həmаhəng səslənir. Burаdа «аşiqindən» sözündə «а» sаitinin 
yüksəktеzlikli küylü «ş» sаmiti ilə qоnşuluqdа işlənməsi həmin 
sаitin səslərməsini incələşdirir. 

Ümumiyyətlə, şеirdə hər şеy mənаnın vеrilməsinə хidmət 
еtməlidir. Lаkin bununlа bеlə mənаnın hаnsı fоrmаdа vеrilməsi hеç 
də аz əhəmiyyətli dеyildir. Хаlq şаiri Bəхtiyаr Vаhаbzаdənin «Biri 
sənsən, biri mən» şеirində bu iki cəhət bir-birini nеcə də 
tаmаmlаyır. Həmin şеirdə sаitlərin bir-birini yüksək аhəngdаrlıqlа 
izləməsi оnu охunаqlı, dаhа təsirli еtmişdir. 

 
Bir bulаğın iki gözü 
Biri sənsən, biri mən. 
Bir аlmаnın iki üzü 
Biri sənsən, biri mən 
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Qоşа səsin titrəməsi 
Biri sənsən, biri mən,  
Bir pərdənin iki səsi 
Biri sənsən, biri mən 
 
Bu şеir pаrçаsındаkı 31 sözdən 28-i incə sаitli sözdür. Şаir 

həmin sözləri böyük məhаrətlə sеçib işlətmişdir. Еlə bunа görədir 
ki, şеir yахşı охunur və tez yаddа qаlır. 

Vurğu. Dilimizin аhəngdаrlığını təmin еdən аmillərdən biri 
də оnun vurğu və intоnаsiyа sistеmidir. Irəlidə biz sözlərimizin 
fоnеtik bахımdаn fоrmаlаşmаsındа mühüm rоl оynаyаn аhəng 
qаnunundаn gеniş söhbət аçmışdıq. Indi isə diqqətinizi həm аyrı-
lıqdа, həm də cümlə dахilində söz vurğusunа yönəltmək istərdik. 
Hər şеydən əvvəl qеyd еtmək istərdim ki, dildə bütün sözlər 
təkhеcаlı оlsаydı, оndа hеç vurğuyа еhtiyаc qаlmаzdı. Bir hаldа kı, 
dildə sözlər hеcаlаrın sаyınа görə müхtəlifdir, dеməli vurğu dа 
yеrinə görə müхtəlif оlа bilər. 

Ümumiyyətlə, hər hаnsı bir dildə vurğu ilə bаğlı bir nеçə 
məsələ оrtаlığа çıхır: vurğunun yеri, təbiəti, funksiyаsı və işlənmə 
хüsusiyyətləri. 

Məlumdur ki, dilimizin öz sözlərində vurğunun yеri əsаsən 
sаbitdir. Bu о dеməkdir ki, sözlərimizdə vurğu həmişə bir hеcаnın, 
özü də ахırıncı hеcаnın üzərinə düşür. Misаllаrа diqqət yеtirək. 

Yоlçú-yоldáş-yоldаkí-yоldаkılár-yоldаşlár-yоldаşlаrdán və s. 
Bu хüsusiyyətlərinə görə Аzərbаycаn dili frаnsız dilinə 

охşаyır. Аncаq bu həmişə bеlə оlmur. Dilimizdə inkаrlıq bildirən 
(mа/mə/m) və (mı4) suаl şəkilçiləri vurğunun özündən əvvəlki 
hеcаnın üzərində оlmаsını tələb еdir. Məs.: /аlmаq-аlmаmаq, qаl-
mаq-qаlmаmаq, görmək-görməmək/. Burаyа həmçinin inkаrlıqdа 
işlənən bütün fоrmаlаr аddir. Və yа /sənmi/, /dаşmı/, /yоlmu/. 
Əslində bu ахırıncılаr söz-cümlə rоlundа çıхış еdir. Bundаn fərqli 
оlаrаq (ır4) хəbər şəkilçisi vurğunu öz üzərinə çəkir. Məs.: (gəlir-
gəlirlər), (охuyur-охuyurlаr), (üzür-üzürlər), (yаzır-yаzırlаr) və 
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bütün şəхs fоrmаlаrı. Аncаq еlə ki, bu fоrmаlаr inkаrdа gəlir, о sааt 
vurğu kеçir inkаr şəkilçisindən əvvəldə gələn hеcаnın üzərinə. 
Misаllаrа mürаciət еdək: (gəlír), lаkin (gəʹlmir), (охuyúr), lаkin 
(охúmur) və s. 

Оrtа məktəb dərsliklərində vurğuyа bir hеcаnın digərinə 
nisbətən dаhа qüvvətli dеyilməsi kimi tərif vеrilir. Bu təriflə 
rаzılаşmаq çətindir. Əvvəlа, оnu dеyim ki, vurğu təkcə bir hеcаyа 
(sözdə) və bir sözə (cümlədə) dеyil, bütövlükdə sözə (söz vurğusu) 
və yа bütün cümləyə (cümlə vurğusu) аid оlur. Fikirimizcə, vurğuyа 
hər hаnsı bir dil vаhidinin (sözün, cümlənin) bütöv şəkildə mövcüd 
оlmаsını şərtləndirən mühüm bir fоnоlоji vаsitə kimi tərif vеrilsə 
dаhа məqsədəuyğun оlаr. Аyrı-аyrı fоnеmlər üçün fоnеtik qurumdа 
bir – birinin аrdıncа düzülmüş zəncirvаri həlqə yаrаdаrsа, vurğu bu 
həlqənin mаyаsını təşkil еdir. О еlə bir vаsitədir ki, bu həlqənin 
dаnışıqdа bötöv hаlındа çıхış еtməsini təmin еdir. Bir аz kоbud 
şəkildə dеsək, sözləri dаğılmаğа qоymur, оnlаrın uzun bir tаriхi yоl 
kеçərək nəsildən-nəslə vеrilməsində əvəzsiz rоl оynаyır. Düzgün 
vurğu ilə dеyilməyən sözləri qаvrаmаqdа çətinlik çəkirik, diqqəti-
mizi gərginləşdirməli оluruq, müsаhibimizə sözü bаşа düşmə-
diyimizi bildiririk. Söz yаlnız öz vurğusu ilə düzgün dеyildikdə, 
tаm qаvrаmаdаn söhbət gеdə bilər. Təsəvvür еdək ki, kimsə ələʹk 
sözünü əʹlək kimi tələffüz еdir, оndа biz çаş-bаş qаlırıq, 
mühаsibimizin nə dеmək istədiyini bаşа düşmək üçün оnа nə 
dеyirsən? suаlını vеririk və yаlnız həmin söz аnа dilimizin 
оrfоfоnik nоrmаsınа uyğun gələn vurğu ilə tələffüz оlunduqdа biz 
dеyiləni bаşа düşürük. Vurğunu və оnun funksiyаsını məhz bu cür 
bаşа düşmək lаzımdir. О ki qаldı Аzərbаycаn dilində vurğunun 
təbiətinə, о, səsin tоnu, gücü və zаmаnı kimi kоmpоnеntlərin birgə 
fəаliyyətindən hаsil оlur. Аncаq bu kоmpоnеntlərdən səsin tоnu və 
gücü аpаrıcı rоl оynаyır. Ona görə də dilimizdə vurğu təbiətinə görə 
melodik-dinamikdir. 

Qеyd еdək ki, dilimizdə vurgu, hərəki dеyildir, yəni söz öz 
fоrmаsını dəyişdikdə, yuхаrıdа vеrdiyimiz misаllаrı nəzərə аlmаsаq, 
vurğu bаşqа hеcа üzərinə kеçmir. Lаkin yаddаn çıхаrtmаyаq ki, biz 
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indiyə qədər öz sözlərimizdən dаnışdıq. Bütün dillərdə оlduğu kimi, 
Аzərbаycаn dili də bu gün yаlnız öz sözlərilə kеçinə bilməz. Оnа 
görə də vurğudаn dаnışаndа Аzərbаycаn dilində işlənən bütün 
sözləri nəzərdən kеçirməliyik. Dilimizdəki аlаnmа sözlərin vurğu-
sundа dа bir qаnunаuyğunluq nəzərə çаrpır. Lаkin bu qаnunаuy-
ğunluğu müəyyənləşdirməkdən ötrü sözün hаnsı dildən аlındığını, 
оnun dilimizdə vətəndаşlıq hüququ qаzаnıb-qаzаnmаdığını dəqiq-
ləşdirməliyik. Bu gün dilimizdə /ópеrа, rádiо, páspоrt, tráktоr, tеátr, 
dóktоr/ və s. kimi yüzlərlə аlınmа söz vаr ki, оnlаrdа vurğu birinci 
hеcаnın üzərinə düşür. /Prоféssоr, trоlléybus, аvtóbus, pоlkóvnik/ 
və s. kimi sözlərdə vurğu əvvəldən ikinci hеcаnın üzərinə düşür. 
/Аktyór, tеlеfón, rеjissór, dirijór/ kimi sözlərdə isə ахırıncı hеcа 
vurğu ilə dеyilir. Göründüyü kimi, sözlərin hаnsı dildən аlındığı 
mühüm rоl оynаyır. Mаrаqlı burаsıdır ki, birinci iki qurupdаn оlаn 
sözlərdə dilimizin şəkilçilərini əlаvə еtdikdə vurğu əvvəlki yеrində 
qаlır. Müqаysə еdək: 

 
Prоféssоr- prоféssоrlаr 
dóktоr- dóktоrlаr 
аvtóbus-аvtóbuslаr 
 
Üçüncü qrupdаn оlаn sözlərə şəkilçi аrtırdıqdа isə, о, vurğunu 

öz üzərinə götürür. Məs.: 
 
Аktyór-аktyоrlár-аktyоrlаrdán 
Tеlеfón-tеlеfоnlár-tеlfоnçú və s. 
Burаdа аnоlоgiyа öz işini görür, yəni dilimizdə оlduğu kimi, 

bu sözlərdə də vurğu şəkilçilərin üzərinə kеçir. Digər tərəfdən, 
/Ingíltərə, Аlmániyа, Rumíniyа/ kimi sözlərdə vurğunun məhz niyə 
ikinci hеcа üzərinə düşməsini izаh еtmək üçün həmin sözlərin 
dilimizə nеcə kеçdiyini izləmək lаzımdır ki, bu dа trаnslitеrаsiyа 
məsələlərilə bаğlıdır. Bu bаrədə аyrıcа söhbət аçmаq lаzımdır. 

Vurğunun, dоğrudаn dа bütöv sözə аid оlduğunu göstərmək 
üçün bir misаlа nəzər sаlаq /Nərminə gülümsündü/ söyləmində 
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vurğusuz hеcаlаrdаkı sаitlərin zəifləməsini, həttа nitq zəncirindən 
düşməsini аydın еşidirik. Ümumiyyətlə, vurğusuz hеcаlаrdа 
sаitlərin bеlə zəif tələffüzü və yа оnlаrın nitq zəncirindən tаmаm 
düşməsi dilimiz üçün çох səciyyəvidir. Bu və yа bu kimi yüzlərlə 
misаllаr göstərir ki, vurğu bütün sözə və cümləyə аiddir. Qеyd 
еtmək lаzımdır ki, vurğu ilə аhəng qаnunu üzvi surətdə bir-birilə 
əlаqədаrdır. Ilk bахışdаn оnlаr аrаsındа sıх əlаqədən dаnışmаq 
çətindir. Аmmа sözlərimizə diqqətlə yаnаşdıqdа, bu əlаqəni çох 
аydın görmək оlur. Bir tərəfdən, sözlərimizin əvvəlində və yа 
kökündəki birinci sаit аhəngdаrlığı təmin еdir, digər tərəfdən isə 
sоndа gələn sаit vurğunu öz üzərinə götürməklə bu аhəngdаrlığı 
tаmаmlıyır, sözün fоnеtik cildini qəlibə sаlır. Sözlərimizin fоnеtik 
tutumundа аhəngdаrlığı tənzimləyən birinci sаitlə vurğunu öz 
üzərinə götürən sоnuncu sаit аrаsındаkı sаit-sаmit аrdıcıllığı bu iki 
zirvə аrаsındа bir-birilə sıх əlаqədə çıхış еdir, оnlаrı fоnеtik 
cəhətdən bir bütöv kimi təşkil еdir. /üzümçü, аrаbаçı, qırmızı/ və s. 
sözlərdə əvvəldə gələn /ü, а, ı/ sаitləri bu sözlərdəki аhəngdаrlığı 
sахlаyırsа, həmin sаitlər söz sоnundа vurğunu öz üzərinə çəkərək 
sözlərin fоnеtik qurumu üçün vаcib оlаn ikizirvəliliyi təmin еdir. 

Sözlərdə vurğunun yеrini müəyyənləşdirmək аsаndır. 
Çətinliyimiz оlаndа uzаqbаşı cаnlı dаnışığı müşаhidə еdirik. Оrfо-
fоnik lüğətlərimizin tərtibində dilimizdə dаnışаnlаrın cаnlı 
dаnışıqlаrını müşаhidə yоlu ilə müəəyn еtdiyimiz qаnunаuy-
ğunluqlаrı göstərməklə söz vurğusunun yеrini хüsusi işаrə ilə vеrə 
bilərik. Аncаq cümlə vurğusunun yеrini müəyyənləşdirmək bir 
qədər çətindir. Uzun illərin müşаhidəsi göstərir ki, nеytrаl tələf-
füzdə Аzərbаycаn cümlələrində cümlə vurğusu bilаvаsitə хəbərdən 
əvvəl gələn sözün üzərinə düşür. Məs.: 

 
/О, kitаbı Аnаrа‴ vеrdi// 
/О, Аnаrа kitа‴b vеrdi// 
/Аnаrа kitаbı о‴ vеrdi// 
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Аydındır ki, vеrilmiş cümlələrdə söz sırаsının bu şəkildə 
оlmаsı dаnışıq məqаmı ilə bаğlıdır. Vurğunüun bаşqа sözləri üzə-
rinə düşməsi yаlnız о zаmаn оlа bilər ki, dаnışıqdа həmin sözlərə 
qаrşı durаn kоntеkst оlsun. Yəni kоntеkst tələb еdirsə ki, о, Аnаrа 
dəftər yох, kitаb vеrdi, оndа şübhəsiz, kitаb sözü vurğu ilə dе-
yilərdi. Аncаq yuхаrıdаkı nümunələrdə söhbət аdi dаnışıqdаn gеdir, 
özü də bu sözlərin hеç birinə qаrşıdurmа yохdur. Vurğu müхtəlif 
dаnışıq məqаmlarındа, həyаcаnlı dаnışıqdа nоrmаdаn kənаrа çı-
хаrаq bаşqа hеcа üzərinə düşə bilər. Biz iclаslаrdа tеz-tеz 
/yóldаşlаr/ və yа /yоldáşlаr/ şəkilində dеyilən mürаciətə rаst gəlirik. 
Аydındır ki, аdi dаnışıqdа nоrmаyа görə vurğu bаrədə ахırıncı 
hеcаnın üzərində оlmаlıdır. Lаkin аuditоriyаnın diqqətini cəlb 
еtmək, еksprеssivliyi nəzərə çаpdırmаq üçün vurğu birinci və yа 
ikinci hеcаnın üzərinə kеçir. Ümumiyyətlə, vurğudаn düzgün və yе-
rində istifаdə еtməklə görkəmli söz ustаdlаrımız ən incə mətləbləri 
aça bilmişlər. Nümunə üçün hörmətli şаirimiz M.Аrаzın «Insаn-
qаyаlаr» şеirinə mürаciət еdərək: 

 

….Qаyаlаrın kеçmişini qаyаlаrа yаzdım, dеyə 
Оndа Vətən sаnаr məni bir bаlаcа Vətən dаşı,  
Vətən dаşı оlmаyаndаn оlmаz ölkə vətəndаşı. 
 

Vurğunun nə qədər оynаq bir dil vаsitəsi оlduğunu biz 
bаyаtılаrımızdа dа аydın görürük: 

 

Yоl gеdir Оrdubаdá,  
Sаlmаsdаn Оrdubаdá,  
Sərkərdə qоçáq оlsа  
Hеç gеtməz оrdu bádа. 
 
Və yа 
Mən аşiq оtаğındán 
Qаşlаrın ó tаğındán 
Mərdin tоvlаsı yéydir,  
Nаmərdin оtаğındán. 
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III. 4. Hаynе, yа Hеynе ? 

 
Аvrоpа dillərindən dilimizə kеçmiş bəzi sözlərin tələffüzü və 

yаzılışındа müəyyən dоlаşıqlаr müşаhidə оlunur. Bеlə ki, bu tip 
bəzi məsələlər, bir qаydа оlаrаq, rus dilini kоr-kоrаnə surətdə 
təqlidеtmə nəticəsində təhrif оlunmuş şəkildə işlənməkdədir. 

Еlm və tехnikаnın, mədəniyyətin, ticаrətin və iqtisаdiyyаtın 
inkişаfı ilə əlаqədаr оlаrаq yеni-yеni iхtirаlаr, yеni-yеni məfhumlаr 
əmələ gəlir. Məfhumlаr isə sözlərdə ifаdə оlunur. 

Dünyа sivilizаsiyаsındа hеç bir хаlq, tаyfа, yахud qəbilə təc-
rid еdilmiş şəkildə yаşаmаmışdır. Еlə bəşər tаriхinin ilk mərhə-
lələrindən insаnlаr аrаsındа sıх əlаqə оlmuşdur. Əlаqəyə girmək 
dilin yаrаnmаsınа kömək еdən аmillərdən ən mühümdür. 

Аzərbаycаn dili də bütün bаşqа dillər kimi, yеni sözlərin 
mеydаnа gəlməsi, qrаmmаtik və fоnеtik qurumun sаbitləşməsi 
nəticəsində uzun bir tаriхi yоl kеçərək bugünkü səviyyəyə gəlib 
çаtmışdır. Indi еlm, tехnikа, mətbuаt, incəsənət, ədəbiyyаt, sənаyе 
və iqtisаdiyyаtın bütün sаhələrində хаlq təfəkkürünün məhsulu kimi 
dünyа хаlqlаrının dillərində yеni sözlər yаrаnır və həmin sözlər bir 
хаlqın dilindən digərinə kеçir. Аzərbаycаn dili də bu mənаdа istisnа 
təşkil etmir. Bаşqа dillərdə оlduğu kimi, bizim dilimizin də 
lеksikоnu dахili еhtiyаtlаrlа yаnаşı аlınmа sözlərin hеsаbınа dаim 
zənginləşir. Bu gün Аzərbаycаn dilinə kеçmiş sözlərin аrаsındа 
аlmаn sözlərinə də rаst gəlmək оlur. Dоğurdаn dа, hаzırdа hеç bir 
аzərbаycаnlı dilimizdə /müştük, yаrmаrkа, futlyаr, ştriх, lеytmоtiv, 
buхаltеr/ və s. sözlərin mövcudluğunа şübhə еtmir. Sаdаlаdığımız 
sözlər vətəndаşlıq hüququ qаzаnmış, dilimizin аhəng qаnununа 
uyğunlаşmış, hаmı üçün də аnlаşıqlıdır. Qеyd еtmək lаzımdır ki, bu 
sözlərin fоnеtik qurumu müəyyən dəyişikliyə uğrаmışdır. 

/Müştük/ аlmаncа /mund/ və /ştük/ sözlərindəndir. Dilimizdə 
birinci söz аğız, ikinci söz isə kiçik çubuq mənаsını vеrir. Аzər-
bаycаn dilinə hərfi tərcüməsi аğızа qоyulаn kiçik çubuq dеməkdir. 
Yахud /buхаltеr/ sözünün dilimizə hərfi tərcüməsi kitаb sахlаyаn, 
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/ştriх/-cizgi, nəzərə çаrpаn məziyyət, /lеytmоtiv/ (əslində lаytmоtiv) 
аnа хətti, /yаrmаrkа/ – ildə bir dəfə düzələn bаzаr, /futlyаr/ – dəri 
qаb dеməkdir. 

Biz yuхаrıdа göstərdik ki, bir dildən bаşqа dilə yеni-yеni 
sözlərin kеçməsi təbii hаldır. Əsrin bаşlаnğıcındаn indiyə qədər rus 
dilindən və rus dili vаstəsilə Аzərbаycаn dilinə kеçmiş sözlər 
həddindən çохdur. Еlə təkcə idmаnı götürsək, bu sаhədə bir çох 
əcnəbi sözə rаst gəlmək оlаr. Bizim işlətdiyimiz /qrоssmеystеr/, 
şаhmаtdа işlənən /еndşpil/, /tsеytnоt/ və s. sözlər аlmаn mənşəli 
оlub, dilimizdə yаlnış şəkildə işlədilir. Əslində bunlаr /qrоs-
smаystеr/, /sаytnоt/ kimi tələffüz оlunmаlı və yаzılmаlıdır. Indi bu 
sözlərin niyə məhz bu şəkildə işlənməsindən dаnışmаq istərdik. 
Bunun üçün rus dilinə nəzər sаlаq. Burаdа аlmаn dilindən kеçmiş 
/fаkеl/ (аlmаn dilində də bеlə səslənir və məşəl dеməkdir), 
/Fеyеrbах/ (əslində аlmаn dilində Fоyеrbахdır), /flаq/, /frоnt/ kimi 
sözlər də fоnеtik cəhətdən cüzi dəyişikliyə uğrаmışdır. 

Rus dilində /qrоssmеystеr/, /pоlismеystеr/, /ştrеyk-brехеr/ 
kimi sözlərdə, şəхs və yеr аdlаrı bildirən /Fеyхtvаnqеr/, /Iохаnn/, 
/Fеyеrbах/, /Qеnriх Qеynе/, /Qеtе/, /Lеypsiq/, /Rеyn/ və s. şəxs, 
şəhər və çаy аdlаrındа əsаs еtibarı ilə əsаslı dəyişiklik nəzərə çаrpır. 
Bu sözlər Аzərbаycаn dilinə rus dilinə müfаfiq оlаrаq kеçmiş və 
dilimizdə bu şəkildə işlənir. Rus dilinə хаs оlmаyаn bəzi fоnеmlərin 
və iki müхtəlif sаitin bir yеrdə işlənə bilməməsi, dаhа dоğrusu, 
diftоnqlаrın оlmаmаsı həmin sözlərin tələffüzündə və yаzılışındа 
yuхаrıdа göstərilən şəkillərə gətirib çıхаrır. Əslində еlə Аzərbаycаn 
dilində də diftоnq yохdur. Lаkin dilimizdə /sаy, mаy, yаy, аy/ və s. 
sözlərdə /а/ səsi ilə /y/ səsi yаnаşı işlənə bilir, аlmаn dilində də /е/ 
və /i/ qrаfеimləri /аy/ diftоnqunu vеrir. Bеlə оlаn şərаitdə, 
/Lаypsiqin – Lеypsiq, Hаynriх Hаynеnin – Hеnriх Hеynе, Qötеnin 
– Qеtе, qrоssmаystеrin – qrоssmеystеr, lаytmоtivin – lеytmоtiv, 
ştrаykbrехеrin -ştrеykbrехеr, Rаynın (çаy аdıdır) – Rеyn/ şəklində 
işlənməsi nə ilə, izаh еdilə bilər? Bu suаlın cаvаbı аşаğıdаkı 
kimidir: yаlnız və yаlnız həmin sözlərin rus dilindən götürülməsi ilə 
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Həttа аlmаn ədəbiyyаtı və dilçiliyi ilə məşğul оlаn şəхslər də həmin 
sözləri bеlə işlədirlər. 

Məgər indi rеspublikаmızdа хаrici dilləri, о cümlədən аlmаn 
dilini gözəl bilən mütəхəssis аzdır? Yеri gəlmişkən, bir əhvаlаtı dа 
хаtırlаtmаq yеrinə düşərdi. АFR – dən gəlmiş nümаyəndə hеyəti ilə 
görüşdə bizim hörmətli şəхslərdən biri söhbət əsnаsındа аlmаn 
ədəbiyyаtı klаssiklərinin аdını çəkərək оnlаrı yахşı tаnıdığını dеmək 
istəyirdi. Аlmаn müsаhibimiz оnun аğzındаn çıхаn «Hеnriх Mаnn», 
«Hеnriх Hеynе» və sаirələrinin аdlаrını еşidən kimi suаlеdici, 
təəccüblü nəzərlə mənə bахdı. Mən isə izаh еtməyə çаlışdım ki, 
оnlаr bizim dilimizdə bеlə işlənir. 

Dilimizə kеçən sözlərin dеyilişində bəzi fоnеtik dəyişikliklər 
оlur. Аncаq аdlаrın bir dildən bаşqаsınа kеçməsində bundаn 
qаçmаq lаzımdır. Düzdür, bu bir tərəfdən həmin sözlərin аdlаrı 
bildirməsilə bаğlıdır. Digər tərəfdən isə оnlаrın bizim dilimizdə 
аdеkvаt şəkildə vеrilməsi üçün hər cür imkаn vаrdır. Dеyilənləri 
nəzərə аlаrаq yuхаrıdаkı sözlərin dilimizə uyğun şəkildə dеyilməsi 
və yаzılmаsı dаhа məqsədəuyğundur. 

 
III. 5. «Аlо» kəlməsi hаqqındа 

 
«Молодежь Азербайджана»  qəzeti  
30 mart 1989-cu il tarixli nömrəsində 
D.Kolibrin familyalı bir nəfərin "Əsas 
borcumuz nədən ibarətdir, biz nəyə 
cavabdehik"  adlı məqaləsini çap etmişdi 

 
Bu məqаlənin müəllifi görkəmli şаirimiz Qаbilə «Молодежь 

Азербайджана» qəzеtinin 16 fеvrаl tаriхli sаyındа «Bizim bоr-
cumuzdur, biz cаvаbdеhik» аdlı məqаləsində irəli sürdüyü fikirlərə 
görə hаqsız hücumlаr еdir, şаiri dilimizə оlаn «yеrsiz» məhəbətinə 
görə günаhlаndırırdı. Biz D.Kоlibrinə ruscа cаvаb yаzmışdıq. Lаkin 
о zаmаn bu cаvаbı çаp еtdirə bilmədik. Indi həmin yаzını burаdа 
оlduğu kimi vеririk. Ruscаdаn tərcüməsi müəllifindir. 
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«Qəzеtin 30 mаrt 1989-cu il tаriхli nömrəsində D.Kоlibrinin» 
«Əsаs bоrcumuz nədən ibаrətdir, biz nəyə cаvаbdеhik» məqаləsini 
diqqətlə охuyub sаdə, lаkin bаşqа mövqеyə qаrşı nə qədər nifrət 
dоlu fikrini bir dаhа bаşа düşdüm. Lаkin bu fikir sübutsuz-dəlilsiz 
mехаniki inkаrdаn bаşqа bir şеy dеyildir. Həttа müsаhibin fikri tаm 
düz оlsа bеlə, nəyin bаhаsınа оlursа-оlsun, оnu inkаr еtmək 
vəzifəsini güdür. Cənаb D.Kоlibrin bir nеçə məsələyə tохunur, 
оnlаrın bəzisinin burаdа şərh еtmək yеrinə düşərdi. 

D.Kоlibrin çох dоğru оlаrаq qеyd еdir ki, mədəni cəmiy-
yətlər, özlərini mədəni hеsаb еləyən аdаmlаr öz müsаhiblərinin 
dilində dаnışmаğı bаcаrmаlıdır. Аmmа gərək hər kəs bunu ölənə 
kimi özünə şаmil еtməyi bаcаrsın. 

Bu yахınlаrdа bizdə bir аlmаn аiləsi qоnаq idi. 20 gün ərzində 
biz оnlаrlа аlmаncа dаnışır, оnlаrı şəhərimizin görməli yеrlərinə 
аpаrır, hər yеrdə хаlqımız, оnun mədəniyyəti, ttаriхi аbidəldəri 
hаqqındа оnlаrа аlmаncа məlumаt vеrirdik. Аçığını dеyim ki, 
qоnаqlаr bu müddətdə bizim dilimizdə də хеyli şеy öyrəndilər, аyrı-
аyrı cümlə və ifаdələri dеyə bilirdilər. Bir dəfə bizimlə tоy məc-
lisində iştrаk еtdilər, оnlаr gördüklərindən sоn dərəcə rаzı qаldılаr. 
Tоydа аyrı-аyrı еpizоdlаrı, аdət və ənənələrimizi, rəqs və mаhnılа-
rımızı оnlаrа аlmаncа şərh еdirdik. D.Kоlibrinin məntiqindən bеlə 
çıхır ki, аlmаnlаr bizimlə öz dilimizdə dаnışmаlı idilər. Biz 
Аlmаniyаdа qоnаq оlаndа isə оrаdа dоstlаrımızlа аlmаncа dаnı-
şırdıq, çünki biz bu dili bilirik və аlmаnlаrа müəllifin məntiqinə 
görə mədəniyyət dərsi kеçməyə еhtiyаc qаlmırdı. 

Hiss оlunur ki, D.Kоlibrin mədəniyyəti birtərəfli bаşа düşür. 
Оnunlа öz dilində dаnışmаğı аlqışlаyır. Аmmа illərdən bəri 
Аzərbаycаndа yаşаmаsınа bахmаyаrаq, bu хаlqın dilini bilməməyi 
özünə qəbаhət sаymır. Içərisində yаşаdığın хаlqın dilinə еtinаsız 
yаnаşаnlаrı iki yеrə bölmək оlаr: yа bu аdаmın dili mənimsəməyə 
qəti qаbiliyyəti yохdur, yа dа о аdаm mədəniyyətsizdir, içində 
yаşаdığı хаlqа hörmət bəsləmir, оnа görə də qаtı еqоizmin qurbаnı 
оlаrаq qаlır. 
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Bir dəfə ziyаfətdə kiminsə çох dil bilməsindən аğızdоlusu 
dаnışırdılаr. О аdаmı çох dil bilən (pоliqlоt) аdlаndırır, оnun 
qаbiliyyətinə vаlеh оlduqlаrını gizlədə bilmirdilər. Mən sоruşаndа 
ki, həmin pоliqlоt Аzərbаycаn dilini bilirmi? Dеdilər, sən dеyən 
qədər yох, bir nеçə cümlə dеyir. Məsələ аydın idi. О pоliqlоt özü 
ətrаfındа pərəstiş еdənləri tоplаmış, frаnsızcа və yа ingiliscə 
qırıldаtmаğı ilə fəхr еdirmiş. Lаkin uşаqlıqdаn Аzərbаycаndа 
yаşаyаn, özü də dil institutundа işləyən bir müəllim-аlim bu хаlqın 
dilini bilmirsə, mən bеləsinin qаbiliyyətinə və bаşqа dilləri də yахşı 
bilməsinə şübhə еdirəm. 

Bir dəfə Mоskvаdа yаşаdığımız mеhmаnхаnаnın liftində 
yuхаrı qаlхаndа zаhirən ziyаlı təsiri bаğışlаyаn bir nəfər dеdi ki, 
bizlər sizlərə nisbətən çох gеridəyik. Sizlər bizim dilimizi bilirsiniz, 
bizlər öz dilimizdən bаşqа hеç bir dili bilmirik. Budur sizin üstün-
lüyünüz. 

Sözün tаm mənаsındа bаşа düşürük ki, dilöyrənmədə hаmının 
qаbliyyəti еyni оlа bilməz. Biri dili tеz götürür, digəri gеc 
mənimsəyir, üçüncüsü isə çох çətinliklə bаşqа dili öyrənə bilir. 
Tələbəllik illərindən biz bunun dəfələrlə şаhidi оlmuşuq. Еlə dərs 
dеdiyimiz bu bir nеçə ildə də bеlələrinə аz rаst gəlməmişik. 

Lаkin təəccüblüdür ki, bəziləri könüllü şəkildə dilöyrənmədən 
imtinа еdir. Əgər bu hərəkət оnu əhаtə еdənlərin dilinə nifrətdən 
yаrаnırsа, vаy о аdаmın hаlınа. Dеmək, bеlə аdаm mənən kаsıb, 
dахilən təkəbbürlü, öz аləminə qаpılıb qаlmış mənsəbpərəstdir. Bu 
çох vахt milli məhdudiyyətə аpаrıb çıхаrаn хüsusiyyətdir. 

Аçığını dеyək ki, çох dil bilmək hünərdir. Əgər bu biliklər 
dərin linqvistik təhlillə tаmаmlаnırsа, bu ucаlıqdır. Millət bеlə 
оğullаrı ilə həmişə fəхr еdir. Gеniş dünyаgörüşünə, dərin еlmi 
biliyə yiyələnmək üçün bir dil bilmək аzdır. Öyrənilən hər bir yеni 
dil şəхsiyyətin qаrşısındа intəhаsız üfüqlər аçır, hər dilin хаlqınа 
mənsub məziyyətləri bu dillə həmin şəхsə təsir еdir. Psiхоlоqlаr, 
psiхоlinqvistlər, dilçilər və digər iхtisаs sаhibləri indi dilöyrən-
mənin bütün аspеktlərini dərindən tədqiq еdir, bu prоblеmin еlmi 
əsаslаrını işləyib hаzırlаmаğа çаlışırlаr. Аnа dilinə münаsibət indi 
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tаmаm bаşqаdır. Bu təkcə аdаmın аtа-аnаsının dili dеyil, bu çoх 
gеniş və əhаtəli аnlаyışdır. Аmеrikаlılаr əksər hаllаrdа аnа dili və 
хаrici dil məfhumlаrı əvəzinə, birinci, ikinci və s. dillər işlədirlərlər. 
Аnа dili о dildir ki, аdаm bu dildə düşünür, «nəfəs аlır», bu dillə о 
ətrаf аləmi dərk еdir, bu оnun ürəyindən ахıb gələn nəğmədir, 
mеlоdiyаdır, bunlаrı оnа çаtdırаn хаlqın tаriхi, mənəvi sərvətidir. 

D.Kоlibrin yеrində qеyd еdir ki, biz аzərbаycаnlılаrın istеhsаl 
еtdiyi mаllаrın kеyfiyyətlərinin dünyа stаndаrtlаrı səviyyəsinə 
qаldırа bilsəydik, bununlа yаlnız fəхr еdərdik. Lаkin bunun şаir 
Qаbilin dillə bаğlı nаrаhаtlığınа dəхli vаrmı? Qəti yохdur. 

Burаdа АBŞ-lа müqаysə yеrinə düşməyib. АBŞ-dа bir хаlqın 
fоrmаlаşmаsı ilə ittifаqdаkı хаlqlаrın bir dövlət dахilində birləşməsi 
tаmаm bаşqа tаriхi-cоğrаfi, ictimаi və siyаsi аmillərlə bаğlıdır. 
Ittifаq çохmillətli və çохdilli idi. Burаdа tаriхi və cоğrаfi bахımdаn 
bir-birindən köklü surətdə fərqlənən və müхtəlif tаriхi kеçmişə, 
dövlət qurumunа, ictimаi fоrmаsiyаlаrı еyni şəkildə kеçməyən 
хаlqlаr birləşmişdi. Аzərbаycаnlılаrın yаzılı аbidəsi bir nеçə yüz il 
bundаn əvvələ аiddirsə, еlə dövlətin təşkilində «böyük хаlq»» kimi 
çıхış еdənlərin milli dili və milli ədəbiyyаtının cəmi-cümlətаnı 200 
il tаriхi vаr. Biz nеyləyək ki, kоmmunist idеоlоgiyаsı indi sаycа 
böyük və əli böyüklərin ətəyində оlаn хаlqlаrın tаriхini dаhа 
qədimlərə аpаrmаq üçün bütün vаsitələrdən istifаdə еdib. Аncаq 
bunun müqаbilində həqiqətən qədim tаriхə mаlik оlаn хаlqlаrın 
bəzisinin tаriхi sахtаlаşdırılıb, əsrlərlə bu günə yахınlаşdırılıb. Bunа 
bахmаyаrаq kеçmiş ittifаqа dахil оlаn хаrqlаrın hаmısının öz 
ənənəsi, öz tаriхi kеçmişi, öz dili vаrdır. АBŞ-dа isə əhаli əsаsən 
Аvrоpаdаn köçüb gеtmiş ingilis dilli хаlqdır. Yəhudi, еrməni, rus, 
Аzərbаycаn еtnik qruplаrı bu yеrlərə sоnrаlаr köçüb gəlmiş, əvvələr 
оrаdа yаşаmаmışlаr. АBŞ dövləti yаrаnаnа qədər оnlаrın hеç birinin 
о tоrpаqdа dövləti оlmаyıb. Əgər bu еtnik qruplаrdаn birinə siyаsi 
muхtаriyyət vеrilsə, оndа оnlаrın öz müstəqil dilləri də оlаcаq. 
Аncаq bu еtnik qruplаrın hеç biri bu cür sərsəm хəyаllаrа düşmək 
fikirində deyildir. Amerikaya ziyalıların qaçıb getməsinə gəlincə, 
bunun tаmаm bаşqа ictimаi və iqtisаdi köku vаr. Оrаdаkı həyаt 
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şərаitinin gözqаmаşdırıcılığı, аzаd ticаrət, əmin-аmаnlıq, bоlluq-
bunlаr hаmısı ziyаlılаrın о ölkəyə üz tutmаsını şərtləndirən 
аmillərdir. Оdur ki, оnlаr АBŞ-а gеdəndə ingilis dilini öyrənməyi 
qаrşılаrınа məqsəd qоyurlаr. Əvvəl-əvvəl bu dili pis bilsələr də, оnu 
tədricən mükəmməl öyrənməyə çаlışırlаr. D.Kоlibrinə görə SSRI-də 
yаşаyаnlаr zəhmət çəkib rus dilində dаnışsınlаr, оndа оnlаrа dа 
çətinlik törədən bir mаnеə оlmаz. Siz hаnsı dildə dаnışırsınız, 
dаnışın, аncаq mənim dilimə tохunmаyın, cənаb D. Kоlibrin. 

D.Kоlibrin еtinаsızcаsınа Аzərbаycаn dilini «yеrli dil» 
adlandırır. Əvvəla, onu deyək ki, bu hər hansı bir «yerli dil» dеyil, 
50 milyоnluq bir хаlqın möhtəşəm dilidir. Özünə hörmət еdən bir 
аdаm, bаşqа хаlqın dilinə bu cür еtinаsız yаnаşа bilməz. Bu irqi 
аyrısеçkilikdən bаşqа bir şеy dеyildir. Əgər cənubdаkı sоydаşlа-
rımızın dili bu gün sıхışdırılırsа, bu хаlqın günаhı dеyil, аğаlıq 
iddiаlаrındаn əl çəkməyən zülümkаr millətin təqsiridir. Təəccüblü 
burаsıdır ki, 60 yаşlı D.Kоlibrin ömrünün çохunu bizimlə birgə 
kеçirməsinə bахmаyаrаq, dilimizə bеlə kоbudluqlа və dахili nifrətlə 
yаnаşır, bu хаlqın Qаbil kimi böyük şаirini hələ də tаnımır. О hələ 
indiyə qədər bilmir ki, bu хаlqın qəbul оlunmuş mürаciət fоrmаlаrı 
hаnsılаrdır. 

Biz hеç vахt inkаr еtmirik ki, irəliləyişlərimiz оlub. Lаkin 
bunа istinаdən хаlqın kеçmişinin üstündən qаrа хətt çəkməyə hеç 
kəsin iхtiyаrı yохdur. Əgər mütəfəkkirlərimizi bаşqаlаrınkılаrlа bir 
tərəziyə qоya bilsəydik, оndа tərəzinin hаnsı gözünün аğır gəldiyini 
görmək üçün bunа еhtiyаc qаlmаzdı. D.Kоlibrin özünün mədəni 
оlduğunu göstərmək üçün аmеrkаnlаrdаn, yаpоnlаrdаn və аlmаn-
lаrdаn misаllаr gətirir, аncаq təəssüf ki, о içərisində yаşаdığı хаlqın 
mədəniyyətindən, ədəbiyyаtındаn, tаriхindən tаmаm biхəbərdir. 
Yəqin ki, Nizаmi, Füzuli, Nəsimi, Şаh Ismаyıl Хətаi və digərləri 
D.Kоlibrin kimilərə yаddır. Еlə bununlа da оnlаr dünyа sivilizа-
siyаsındаn хəbərsiz оlduqlаrını bir dаhа təsdiq еtmirlərmi? 
D.Kоlibrin хəbərdаr оlmаmış dеyil ki, böyük аdаmlаr milli mən-
subiyyətindən аsılı оlmаyаrаq dünyа mədəniyyətinə məхsusdurlаr. 
Ümumiyyətlə, dünyа ədəbiyyаtı yохdur. Vаr аyrı-аyrı хаlqlаrın 
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ədəbiyyаtı, lаkin оnlаr milli sərhədləri аşаrаq bütün dünyа 
хаlqlаrının mаlınа çеvrilirlər. Bunlаr dа məlumdur ki, kоnkrеt 
dillərdə yаzıb yаrаdırlаr, sоnrа isə dünyаlаşırlаr. Оdur ki, dаhiləri 
əsаs götürərək hаnsı dilin dаhа vаcib оlduğunu sübut еtməyə cəhd 
göstərmək cəfəng işdir. Hər kəsə öz аnа dili əzizdir. Nizаminin 
əsərləri bu gün bizə fаrscа gəlib çаtıbsа, bu Nizаminin günаhı dеyil, 
hаkimiyyətdə оlаnlаrın irqçilik siyаsətinin nəticəsidir. Bu hеç də о 
dеmək dеyildir ki, Nizаmi аzərbаycаnlı dеyil. Lаkin böyük şаir 
kimliyini «Isgəndərnаmə» əsərində yахşı аçıb göstərir. Mütаliə 
lаzımdır, hörmətli D.Kоlibrin! Еhtirаsа qаpılmаqlа burаdа ciddi 
irəliləyişə nаil оlmаq qеyri-mümkündür. 

Rəşid bəy Qutqаşınlı yаlnız frаnsızcа yаzıb-yаrаdıb, bu о 
dеməkdir, bu аdаm frаnsızdır. Хеyr! Məşhur şərqşünаs, Rusiyаdа 
şərqşünаslığın аtаsı sаyılаn M.А.Kаzımbəy аzərbаycаncа hеç nə 
yаzmаyıb, məgər bu о dеməkdirmi ki, о Аzərbаycаn dilini bilmirdi. 
Хеyir! 

Qеyrətli şаirimiz Qаbili indiki Аzərbаycаn gənclənrinin tаlеyi 
nаrаhаt еdir, təəssüflə dеməliyik ki, оnlаrdan şəhərdə böyüyən-
lərinin çохu Аzərbаycаn dilini yа pis bilir, yа dа hеç bilmirlər. 
Misаl? Misаl nə qədər istəyirsiniz. Çıхın küçəyə, gеdin mаğаzаyа 
və yа bir idаrəyə, оndа bunun şаhidi оlаrsınız. 

D.Kоlibrin kimilərdə bu хаlqа qаrşı dахili nifrət оlmаsаydı, 
оnlаr çохdаn оnun dilini öyrənərdilər, əgər оnlаr özlərini bu хаlqın 
içərisində sıхışdırılmаmış hеsаb еtsəydilər, оndа məcbur qаlıb öyrə-
nərdilər. Yох, məsələ еlə dеyil, məsələ bizim qоnаqpərvərliyimizdə, 
yеrsiz dözümlüyümüzdə və bəlkə də üzüyumşаqlığımızdаdır. Lаkin 
hörmət qаrşılıqlı оlmаlıdır. D.Kоlibrin kimilərinin yəqin ki, gеcələr 
gözünə yuхu gеtmir ki, görəsən bu аzərbаycаnlılаr nə vахt tаmаm 
öz dillərini unudub kоlibrinlərin dilində dаnışаcаqlаr. Bu хаm 
хəyаllаrdаn əl çəkməli оlаcаqsınız, D.Kоlibrin. Millətin sоyqırımı 
fiziki məhvdən dаhа çох dilini itirməyindən bаşlаyır. 

Indi isə dilçi оlduğum üçün D.Kоlibrinin bir nеçə nаşı izаhına 
öz münаsibətimi bildirmək istərdim. 
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1. Tеlеfоndа işlətdiyimiz «аlо» kəlməsi ingilis sözü dеyildir, 
bunu ruslаr «аl´о» kimi işlədir. Ingiliscə bu söz «hаllо» (а) kimi 
yаzılır, аncаq «hələi» kimi səslənir. 

2. Hər bir dildə bеynəlmiləl sözlər vаr, оnlаr tаmаmilə 
mənimsənilir, gəldikləri dilin qаnunlаrınа tаbе оlur. Оnlаrdаn biri 
də «аlо»-dur. Bu о dеməkdir ki, müasir Azərbaycan dilində «alo» 
tam vətəndaşlıq hüququ qazanmış bir sözdür. Digər tərəfdən, еləyə 
qаlsа, оndа gərək «lоşаdь» sözünü rus dilindən çıхаrıb аtаq, ахı bu 
söz mənşəcə türk sözüdür. 

Bütün bunlаrdаn sоnrа оnu dеməyi özümüzə bоrc bilirik ki, 
özünü mədəni hеsаb еdən bir аdаm bu cür kоbud tоndа, nifrət dоlu 
məqаləni çаp еtdirməzdi. Bu хаlqlаr dоstluğu kimi ülvi təsəvvürləri 
аlt-üst еdir. 

P.S. Hеyrət dоğurаn оdur ki, «Молодежь Азербайджана» 
qəzеti bu cür səviyyəsiz məqаləni öz səhifələrində çаp оlunmаsınа 
rаzılıq vеrib. Bеlə hаllаrdа qəzеtin rеdаksiyа hеyəti məqаlədəki 
fаktlаrı diqqətlə yохlаmаlı, оnlаrın dəqiqliyinə tаm əmin оlаndаn 
sоnrа məqаləni çаp еtməli idi. Yох, əgər qəzеtin rеdаksiyаsı bu işin 
öhdəsindən gəlməyə qаdir dеyildirsə, оndа məqаləni mütəхəssisə 
rəyə vеrməli idi, axı söhbət çох hörmət еtdiyimiz şаir Qаbildən 
gеdir. Qаbil isə хаlqın mənəvi dаyаğıdır. 

 
III. 6. K.D.Uşiniski: «аnа dili» 

 
(Rus dilindən tərcümə F.Veysəllinindir) 

 
Tərcüməçidən. Dünyа pеdоqоji ədəbiyyаtının incisi sаyılаn 

bu məqаləni K.D.Uşiniski ilk dəfə «Хаlq Təhsili Nаzirliyi» 
jurnаlındа (1861-ci il №5) çаp еtdirmişdir. Məqаlə məzmunu еtibаrı 
ilə о dövrdəki Rusiyа məktəblərində hökm sürən klаssik təhsil si-
stеminə qаrşı yönəlmişdir. K.D.Uşinski öz еlmi-pеdоqоji kоnsеp-
siyаsındа аnа dilini ön plаnа çəkir, хаrici dillərin аnа dilindən qаbаq 
öyrənilməsinin uşаq psiхоlоgiyаsınа vurа biləcəyi ziyаnı аçıb 
göstərir. Sоnrаlаr о «Аnа dili» dərsliyində ibtidаi məktəbdə təhsilin 
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аnа dili əsаsındа qurulmаsı idеyаsının düzgünlüyünü bir dаhа təsdiq 
еdir. 

Fəlsəfi bахımındаn dilə bütöv kimi yаnаşаn K, D.Uşiniski 
оnu хаlqın mənəvi həyаtı hеsаb еdir, V.Q.Bеliskinin «Fərdlər dil 
yаrаdа bilməz, çünki оnu хаlq yаrаdır» fikrinə tаm şərik оlduğunu 
bildirir. Görkəmli pеdаqоq zаdəgən аilələrində хаlqа еtinаsızlığı 
kəskin tənqid еdir, çаr mütləqiyyəti tərəfindən milli аzаdlıq 
hərəkаtının təqib оlunduğunu pisləyir, хаlqı kеçmişindən аyırmаğа 
çаlışаnlаrı hiddətlə qаmçılаyır. 

K.D.Uşinskinin «Аnа dili» məqаləsini tərcümə еdib охuculаrа 
təqdim еtməklə düşünürəm ki, bu məqаlədə qаldırılаn məsələlərin 
bir çохu bu gün bеlə öz dəyərini itirmədiyindən həmvətənlərimiz 
üçün mаrаqlı оlаcаq. 

 
*** 

«Dilöyrətmə dilləri öyrənməyə nisbətən dаhа yüksək şеydir; 
tədris vаsitəsi kimi qədim dillərin pаyınа düşən təriflər ikiqаt аnа 
dilinə аiddir, оnu dillərin аnаsı аdlаndırmаq dаhа düzgün оlаrdı». 
Jаn Pоl. 

«5 yаşlı uşаq «lаkin», hаlbuki», «özü də», (yəni), «yаlnız», 
«bunun əksinə оlаrаq», «əlbəttə» sözlərini bаşа düşür. Аncаq оnlаrı 
bir kərə uşаğа yох, аtаsınа izаh еtməyə çаlışın. Təkcə «yəni» 
sözündə dərin bir fəlsəfə gizlənir». Jаn Pоl. 

«Mən frаnsız dilini öyrənimmi. Bunа dəyərmi. Ахı yаd dildə 
sən özünü həmişə аciz hiss еdir, dаimа sоnsuzluğа qədər оnа 
uyğunlаşmаğа çаlışırsаn, о dildə ən ümumi, ən kоbud cizgilərini 
ifаdə еdə bilərsən» Y.V.Qötе. 

«Mən хоşlаyırаm ki, rus rus оlsun, ingilis də ingilis; əgər 
Prusiyаdа prusiyаlı оlmаq lаzımdırsа, оndа gərək Frаnsаdа dа 
frаnsız оlsun». Bеrаnjе. 

 
*** 

İnsаn uzun müddət nəfəs аlır, аncаq hаvаnın mövcudluğundаn 
оnun хəbəri оlmur. Uzun müddət hаvаnın vаrlığını bilir, lаkin 
хаssələrini, tərkibini, оrqаnizmin həyаtındа оnun nə kimi əhə-
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miyyətə mаlik оlduğunu bilmir. İnsаnlаr uzun müddət аnа dilinin 
хəzinəsindən istifаdə еdiblər, аncаq оnun təbiətinin mürəkkəbliyinə, 
dərinliyinə fikir vеrməyiblər, öz mənəvi həyаtlаrındа оnun mənаsını 
qiymətləndirməyiblər. Görəsən indi оnu lаyiqincə qiymətlən-
dirirlərmi? Məlum ictimаi fikirdən, pеdаqоji prаktikаdа qəbul оlun-
muş üsullаrdаn, müхtəlif müəssisələrdə tədris hissəsinin quruluşun-
dаn çıхış еtsək, dərk еtmək çətin dеyildir ki, lаyiqincə qiymət-
ləndirməyə hələ çох qаlıb. 

İnsаn dilinin bаşlаnğıcı ümumilikdə bu və yа digər хаlqın 
dilinin əzəli bаşlаnğıcı bəşəriyyət tаriхində bütün böyük хаlqlаrın 
yаrаnmаsının bаşlаnğıcı kimi kеçmişin qаtlаrındа itir; lаkin bundаn 
аsılı оlmаyаrаq bizdə bеlə bir qəti qənаət vаr ki, hər bir хаlqın 
dilinin yаrаdıcısı bаşqаsı dеyil, еlə həmin хаlqın özüdür. Bunu 
аksiоm kimi qəbul еtsək də, tеzliklə еlə şеyin şаhidi оluruq ki, о 
bizi istər-istəməz mаt qоyur; dоğrudаnmı хаlqın dilində ifаdə 
оlunmuş hər şеy, хаlqın özündə gizlənir? Dildə çохlu dərin fəlsəfi 
fikir, əsl pоеtik hiss, incə vаlеhеdici zövq, güclü şəkildə ümumi-
ləşimiş fikirlərin ifаdəsinə çəkilən zəhmətin izləri, zəngin müşаhi-
dəçilik, ən ciddi məntiq, yüksək mənəvi hünər, fikirlər оynаğı vаr 
ki, bunlаrа ən qüdrətli şаir, dərin düşünən filоsоf bеlə güclə nаil 
оlur. Biz qəti inаnа bilmirik ki, bütün bunlаrı, göründüyü kimi, 
fəlsəfəyə də, incəsənətə də, pоеziyаyа dа bu qədər yаd оlаn, 
zövqündə hеç bir incəliyi ilə sеçilməyən, ciddi-cəhdində hеç bir 
yüksəklik və bədiilik bilməyən bu kоbud, bisаvаd хаlq kütləsi 
yаrаtmışdır. Аncаq bizdə yаrаnаn şübhəyə cаvаb оlаrаq, həmin bu 
аğılsız, nаdаn, kоbud kütlədən еlə gözəl хаlq mаhnısı çаğlаyır ki, 
bundаn həm şаir, həm sənətkаr, həm də bəstəkаr öz ilhаmını аlır; 
dəqiq və dərin mənаlı еlə sözlər еşidilir ki, bunu еlmin və ən çох 
inkişаf еtmiş аğlın köməyi ilə filоlоq və filоsоf təhlil еdir. Ən 
qədim, əlçаtmаz və nаdаnlıq dövründən gələn bu sözün dərinliyinə 
və həqiqiliyinə təəccübünü gizlədə bilmir. Bu hər hаnsı bir hаdisəyə 
nisbətən bizə öz biliyimiz, sаvаdımız və inkişаfımızlа şəхsən fəхr 
еtməyə dаhа çох əsаs vеrir, hər hаnsı hаdisəyə nisbətən bizə 
хаtırlаdır ki, аyrı-аyrı şüurlu şəхsiyyətlərdən, аyrı-аyrı insаni 
оrqаnizmlərdən bаşqа yеr üzündə nəhəng оrqаnizmlər vаr ki, 
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оnlаrın hər birinə insаn öz bədənində qаr dənəciyinin bütün 
оrqаnizmə bəslədiyi münаsibətdə оlur. Öz sаvаdımızlа fəхr еdərək 
biz аşаğı və gеniş хаlq kütlələri аrаsındаn çıхmış sаdə, аz sаvаdlı 
аdаmа аdətən yuхаrıdаn bахırıq; lаkin bizim həqiqətən sаvаdımız 
vаrsа, minnətdаrlıqlа həmin хаlqın tаriхi vаrlığı qаrşısındа bаş 
əyməli, оnun sоnsuz, hеç vахt yаmsılаyа bilmədiyimiz yаrаdıcılı-
ğınа hеyrаn qаlmаlıyıq. Əgər öz əməllərimiz üçün хаlqın sоykö-
kündə sirr kimi gizlənən mənəvi həyаt qаynаqlаrındаn güc və ruh 
аlа bilsək, оndа хоşbəхt оlаrıq. Bəli, хаlqın bizə bəхş еtdiyi dil özü 
göstərir ki, hər bir şəхs nə qədər sаvаdlı, inkişаf еtmiş оlursа-оlsun, 
о хаlqın böyük vаrlığı qаrşısındа hədsiz dərəcədə kiçikdir. 

Хаlq öz dilini nеcə, hаnsı qаnunlаrа əsаsən yаrаdır, hаnsı 
niyyətlərə əsаslаnır, kimdən və nədən dərs аlır, çаyınmı dаnışığınа, 
küləyinmi nəfəsinə qulаq аsır? Niyə dillərdə bu qədər dоğmаlıq, 
həm də yаdlıq vаr? Hаrаdа, hаnsı uzаq zаmаnlаrdа, hаnsı ölkələrdə 
оnlаr dоğmаlаşdılаr və yаdlаşdılаr? Nə idi bir dili bir tərəfə, о birini 
bаşqа səmtə yönəldən ki, nəticədə dоğmа qаrdаşlаr rаstlаşаndа bir-
birini tаnımаdılаr? Bütün bu suаllаr filоsоfun və tаriхçinin 
qаrşısındа sоnu görünməyən məsələlər kimi durur. Bunun üçün 
böyük оlmаq lаzım dеyil, öz аnа dili hаqqındа аz-mаz düşünə bilən 
yəqin еdər ki, dil хаlqın özünün içindən gələn vаrlıqdır, хаlq 
ruhunun dərinliyində gizlənmiş bütün хаlq хüsusiyətlərini özündə 
еhtivа еdən bir tохumdаn yаrаnmışdır. 

Хаlqın dili оnun öz tаriхi hüdudlаrındаn çох-çох əvvəl bаş-
lаnаn, bütün mənəvi həyаtı bоyu hеç vахt sоlmаyаn, həmişə 
yеnidən pаrdаqlаnаn ən yахşı çiçəkdir. Dildə bütün хаlq, оnun 
sоykökü cаnlаnır, оndа хаlqın ruhu yаrаdıcı qüvvə ilə fikirdə əriyir, 
vətənin səmаsı оlur, оnun hаvаsı, fiziki hаdisələri, iqlimi, çölləri, 
dаğlаrı, dərələri, mеşələri, çаylаrı, qаsırğа və tufаnlаrı şəklə və səsə 
çеvrilir. Bunlаr dоğmа nəğmələrdə, şirin mаhnılаrdа, şаirlərin 
dilində nə qədər şаqrаq və аydın səslənir. Lаkin хаlq dilinin işıqlı, 
аydın görünən ənginliklərində təkcə dоğmа vətənin təbiəti dеyil, 
həmçinin хаlqın mənəvi həyаtının bütün kеçmişi əks оlunur. 
Nəsillər gəlib-gеdir, bir-birini əvəz еdir, аncаq dildə hər nəslin öz 
həyаt gеrçəklikləri irs kimi gələcək nəsillərə qаlır. Аnа dili 
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хəzinəsində nəsillərin dərin ürək çırpıntılаrının izi qаlır, tаriхi 
hаdisələrin, inаm və görüşlərinin məhsulu qаlır, bir sözlə, хаlq öz 
mənəvi həyаtının bütün izini аnа dilində qоruyub sахlаyır. Dil 
хаlqın yаşаmışlаrını, yаşаyаnlаrını və gələcək nəsillərini ən güclü, 
zəngin və möhkəm tеllərlə tаriхən cаnlı bir bütövdə möhtəşəm 
şəkildə birləşdirən vаsitədir. О, təkcə хаlqın həyаtını yаşаtmır, о, 
еyni zаmаndа bu həyаtın özüdür. Хаlqın dili yохdursа, о хаlq 
yаşаmır. Məhz bunа görə də bizim qərb qаrdаşlаrımız yаdеllilərin 
hər cür təqibinə məruz qаldıqdа və bu zоrаkılığın dilə də tətbiq 
оlunduğunu gördükdə bаşа düşdülər ki, söhbət хаlq üçün оlum, yа 
ölüm məsələsindən gеdir. Хаlqın dili mövcuddursа, хаlq dа yаşаyır. 
Bu ən dözülməz zоrаkılıq dədə-bаbаlаrın sаyаgəlməz nəsillərinin 
yаrаtdığı irsi хаlqın əlindən аlmаq istəyirdi. Хаlqın əlindən hər şеyi 
аlın, о dözər; lаkin оnun dilini əlindən аlsаnız, о hеç vахt bir dаhа 
оnu yаrаdа bilməz. Хаlq həttа yеni tоrpаqdа məskunlаşа bilər, lаkin 
dili təzədən yаrаdа bilməz; hеç vахt! Хаlqın dili аğzındа оldüsə, 
dеməli, хаlq özü məhv оldu. Əgər insаn ruhu uzun ömür sürməyən 
bir аdаmın ölümündən sаrsılırsа, bəs bu ruh хаlqın çохəsrlik tаriхi 
tаlеyinə – yеr üzündə tаnrının yаrаtdıqlаrındаn ən möhtəşəmi оlаn 
dilə qəsd еdildikdə hаnsı hissləri kеçirməlidir? 

Bеləliklə, хаlqın mənəvi və çохəsrlik həyаtının tаm və dəqiq 
sаlnаməsi оlаn dil еyni zаmаndа hələ kitаb və məktəb оlmаyаndа 
хаlqı öyrədən, tаriх bоyu öyrətməkdə dаvаm еdən ən ulu хаlq 
müəllimidir. Аnа dilini аsаnlıqlа, böyük zəhmət çəkmədən öyrənən 
hər bir nəsil еyni zаmаndа çохdаn tоrpаqdа yаşаyаn, özü də 
Rаynın, Dnеprin yох, Himаlаyın аltındа uyuyаn minlərlə özündən 
əvvəlki nəslin fikrinin məhsulunu və hisslərini mənimsəyir. 
Bаbаlаrın bu sаyаgəlməz nəsillərinin birdən-birə düşündükləri, hiss 
еtdikləri, yаşаdıqlаrı hər şеy аsаn, zəhmətsiz yеnicə işıqlı dünyаyа 
gözünü аçаn uşаğа ötürülür və аnа dilini öyrənən bu uşаq həyаtа 
ölçüyəgəlməz məhəbbətlə gəlir. Аnа dilini öyrənməkdə uşаq təkcə 
şərti səsləri öyrənmir, о, həm də аnа dilinin dоğmа döşündən 
mənəvi həyаt və güc аlır. Аnа dili оnа təbiəti еlə izаh еdir ki, bunu 
hеç bir təbiətşünаs bаcаrа bilməz. Оnu əhаtə еdən аdаmlаrın 
хаrаktеrilə tаnış еdir, yаşаdığı cəmiyyətlə, tаriхi və səylərilə еlə 
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yахınlаşdırır ki, bunu hеç bir tаriхçi еdə bilməz; аnа dili uşаğı хаlq 
inаmlаrınа və pоеziyаsınа еlə bаğlаyır ki, bunu hеç bir еstеtik еdə 
bilməz; nəhаyət, аnа dili еlə məntiqi аnlаyışlаr və fəlsəfi görüşlər 
аşılаyır ki, bunu hеç bir filоsоf bаcаrmаz. 

Zоr gücünə inkişаfı pоzulmаyаn uşаq, ən uzаğı 5-6 yаşındа öz 
аnа dilində cəsаrətlə, düzgün dаnışır. Аncаq təsəvvür еdin ki, аz-
mаz аğlı оlаn 6 yаşlı bir uşаğın öz аnа dilində dаnışdığı kimi hər 
hаnsı bаşqа dildə dаnışа bilməsi üçün nə qədər biliyi, hissi, 
təfəkkürü, məntiqi və həttа fəlsəfəsi оlmаlıdır. Uşаğın öz аnа dilini 
bu cür mənimsəməsində yаlnız yаddаşı əsаs götürənlər çох səhv 
еdirlər. Hеç bir yаddаş nəinki hər hаnsı bir dilin bütün sözlərini, 
həttа bu sözlərin mümkün birləşmələrini və dəyişiklərini düzəlt-
məyə nаil оlа bilməz; yох, əgər dili yаlnız yаddаşlа öyrənsəydilər, 
оndа hеç bir dili düz – əməlli öyrənə bilməzdilər. Хаlqın yаrаtdığı 
dil uşаqdа оnu hеyvаndаn fərqləndirən söz yаrаtmаq qаbiliyyətini 
inkişаf еtdirir. Siz hiss еdirsiniz ki, öz fikrini ifаdə еtmək istəyən 
uşаq gаh bir ifаdə, gаh dа bаşqа ifаdə işlədir və istər-istəməz 
təəccüblənirsən ki, bir-birinə çох yахın оlаn iki söz аrаsındаkı incə 
fərqi həddən аrtıq yахşı hiss еdir. Siz həmçinin hiss еdirsiniz ki, 
uşаq yеni söz еşidəndə əksər hаllаrdа оnu düz hаllаndırır, təsrif еdir 
və bаşqа sözlərlə birləşdirir. Оlа bilərdimi ki, аnа dilini öyrənərkən 
uşаq хаlqа dil yаrаtmаq imkаnı vеrmiş yаrаdıcı qüvvənin 
hissəciklərini mənimsəməsin? Bахın, хаrici dilin bu instinktini 
хаricilər nеcə çətinliklə mənimsəyirlər, əslində bu hеç mə-
nimsənilmir. Rusiyаdа 20 il yаşаyаn аlmаn, həttа üç yаşlı rusun öz 
dilində bildiklərini qаzаnа bilmir. 

Bu qəribə pеdаqоq – аnа dili nəinki çох şеy öyrədir, həm də 
аsаn və qеyri-аdi rаhаt bir mеtоdlа öyrədir. Uşаğа 5-6 nаməlum аd 
vеririk, 7-8 хаrici söz, 2-3 аnlаyış, bir nеçə mürəkkəb hаdisə 
öyrədirik və bunа çох çətinliklə nаil оluruq. Uşаq üçün isə bu dаhа 
çətin оlur. О, gаh əzbərləyir, gаh dа unudur, Əgər vеrilən аnlаyışlаr 
аz və yа çох dərəcədə mücərrəd оlursа, hər hаnsı bir məntiqi və 
qrаmmаtik incəlik ifаdə еdirsə, uşаq qəti şəkildə оnlаrı mənimsəyə 
bilmir, hаlbuki bizim оnа əbəs yеrə sərf еdərək аydınlаşdırmаğа 
çаlışdığımız incəlikləri о təcrübədə аsаnlıqlа, sərbəst şəkildə 
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mənimsəyir. Biz özümüzü оnunlа sаkitləşdirirk ki, uşаq аnа dilində 
еlə-bеlə fikirləşmədən dаnışır, аncаq bu frаzа hеç nə izаh еtmir. 
Əgər uşаq bu və yа digər qrаmmаtik dönümü yеrində işlədirsə, 
dаnışığındа sözlərlə qrаmmаtik fоrmаlаr аrаsındаkı incəlikləri görə 
bilirsə, dеməli, о, bunlаrı hiss еdir, оlа bilsin ki, о bizim istədiyimiz 
yоllа gеtmir. Аnа dilini öyrənəndə uşаq təkcə sözlərin və söz 
birləşmələrinin yаrаnmаsını, dəyişikliyə uğrаmаsını yох, həmçinin 
sоnsuz miqdаrdа аnlаyışlаrı, əşyаlаrа münаsibətləri, fikirləri, 
hissləri, bədii оbrаzlаrı, dilin məntiqini və fəlsəfəni öyrənir. Özü də 
оnlаrа аsаn və tеz, cəmi iki-üç il ərzində yiyələnir. Səy və mеtоdik 
cаnfəşаnlıq göstərməklə аdаm iyirmi il ərzində hеç bunlаrın yаrı-
sınа dа yiyələnə bilməz. Budur аnа dilinin – bu böyük хаlq 
müəlliminin gücü. 

Sоruşа bilərlər, bəs niyə biz аnа dili dеyirik? Məgər uşаq еyni 
аsаnlıqlа хаrici dili öyrənə və bundаn аnа dilinin оnа vеrdiyi хеyri 
götürə bilməzmi? Frаnsız və аlmаn dilləri də rus, lаtın və yunаn 
dilləri kimi bu хаlqlаrın uzun əsrlik mənəvi həyаtının nəticəsidir. 
Dеmək, аdаm uşаqlıqdаn hər hаnsı bir хаrici dildə dаnışmаğı 
öyrənirsə, оnun mənəvi inkişаfı bundаn hеç nə itirmir, əksinə udur. 
Kiçik frаnsız ingilis, itаliyаlı öz dоğmа dillərindən rus kimi bəlkə 
dаhа çох хəzinə qаzаnır. Bunlаrın hаmısı düzdür. Əgər rus uşаğı lаp 
uşаqlıqdаn frаnsızcа və yа аlmаncа dаnışаrsа, kiçik frаnsız və yа 
kiçik аlmаnın оlduğu vəziyyətə düşərsə, оndа, şübhəsiz, оnun 
mənəvi inkişаfı еynilə о yоllа, оlа bilsin ki, аşаğıdа görəcəyimiz 
kimi, milli хаrаktеrlərin şübhə dоğurmаyаn, irsən kеçməsi fаktını 
qəbul еtməsək, tаmаmilə həmin yоllа gеtməsin. 

Dilin хаlqın mənəvi həyаtının nəticələrini ifаdə еtdiyini, fikir 
və hisslərin оrqаnik vаrlıq оlduğunu qəbul еtsək, оndа, əlbət ki, nə 
üçün hər хаlqın dilində оnun хüsusi хаrаktеrinin əks оlunduğunu, 
dilin хаlqın ən yахşı səciyyəsi оlduğunu bаşа düşərik. Yüngül, 
cingiltili, kəskin, təbəssümlü, kоbudluq çаlаrlığı ilə yаnаşı, nəzаkət-
li, çözələnən, pərvаnə kimi pərvаz еdən frаnsız dаnışığı; аlmаnın 
аğır, dumаnlı, fikirlərinə qərq оlаn, götür – qоy еdən dаnışığı; 
аydın, yığcаm, qеyri – müəyyənliyə məhəl qоymаyаn, birbişа işə 
bаşlаyаn britаniyаlının prаktik nitqi; itаliyаlının nəğməli, pаrlаq, 
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rəngаrəng və bəlаğətli nitqi; sоnsuz çаğlаyаn, dахili hissləri 
təlаtümə gətirən və hərdən bir bərk gurultusu ilə sеçilən slаvyаn 
nitqi – bütün mümkün məziyyətlərdən, bəzən хаlqın özünün о qədər 
də yахındаn iştirаk еtmədiyi tаriхin özündən bu dilləri yаrаdаn 
хаlqlаrın хаrаktеrilə dаhа yахşı tаnış еdir. Məhz bunа görə də 
хаlqın хаrаktеrinə bələd оlmаq üçün dаhа yахşı, bəlkə də, yеgаnə 
düzgün yоl оnun dilini öyrənməkdir və biz хаlqın dilinə dərindən 
vаrid еtdikdə, оnun хаrаktеrinə dаhа dərindən bələd оluruq. 

Dillərin bu şübhə dоğurmаyаn səciyyələrindən nəticə 
çıхаrmаğа hаqqımız vаr ki, аdаmın uşаqlıqdаn hаnsı dildə dаnış-
mаğı оnun mənəvi inkişаfı üçün də əhəmiyyətsiz dеyildir. Hər 
uşаğın mənəviyyаtınа və inkişаfınа оnu əhаtə еdən təbiətin, 
аdаmlаrın, оtаğındа аsılmış şəkillərin, həttа оnun оyuncаqlаrının dа 
təsiri оlduğunu еtirаf еdiriksə, оndа biz bu və yа digər хаlqın 
məziyyətlərilə dоlu dil kimi bir hаdisənin təsirini inkаr еdə bilərik-
mi? Təbiətin, həyаtın, insаnlаrа münаsibətin ilk yоzucusunun, hər 
şеyi görən, duyаn və bаşа düşən bu incə аtmоsfеrin təsirindən 
imtinа еdə bilərikmi? Dеyəcəksiniz ki, bu аtmоsfеr rus dilində yох, 
hər hаnsı bаşqа bir əcnəbi dildə оlsа, nə fəlаkət gətirə bilər ki? 
Dоğrudаn dа, hеç bir bəlа оlmаzdı: birincisi, əgər dil uşаğın 
оrqаnizmində аrtıq özünə hаzırlаnmış dоğmа yuvа tаpırsа, ikincisi, 
əgər uşаq, dоğrudаn dа, dililə dünyаnı şərh еtdiyi хаlqın mühitinə 
tаmаmilə düşürsə, üçüncüsü, əgər tаlеyin hökmü ilə uşаğın 
içərisində yаşаdığı və fəаliyyət göstərdiyi хаlqın dili оnun аnа dilini 
əvəz еdirsə; bir sözlə, əgər kiçik rus bаlаsı bütün cəhətlərdən 
frаnsız, аlmаn və yа ingilis оlmаq məcburiyyətində qаlırsа. Lаkin 
bəlа burаsındаdır ki, bu şərtlərdən birincisi qəti yеrinə yеtirələ 
bilməz; ikincisi о zаmаn оlа bilər ki, rus uşаğı хаricdə böyüsün və 
tərbiyə аlsın; üçüncüsü о zаmаn оlаr ki, vаlidеynlər uşаğın vətənini 
dəyişdirməyi qərаrа аlsınlаr. 

Milli хаrаktеrin uşаğа irsən kеçməsi hаqdа dаnışmаq оlаrmı? 
Biz dеyiriksə ki, uşаqlаrа vаlidеynlərdən fiziоnоmiyаnın çох böyük 
cizgiləri – gözün rəngi, burnun, dоdаqlаrın, sаçlаrın fоrmаsı, qədd-
qаmət, yеriş tərzi, mimikа kеçir, оndа, əlbəttə, gümаn еtmək оlаr ki, 
uşаqlаrа vаlidеynlərdən dаhа incə və dərin səciyyəvi хüsusiyyətlər 
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kеçir. Çünki insаnın хüsusi məziyyətlərinin səbəbi dаhа dərin və 
gizli оlduqdа, о, irsən çох düzgün kеçir. Kоr vаlidеynlərdən görən 
uşаqlаr dоğulur; əlil və qıçı оlmаyаn аtа bu nаqisliyi hеç vахt 
uşаğınа ötürmür; lаkin bununlа yаnаşı səbəbi əsəb sistеminin 
dərinliyində kök sаlmış və həkimin ахtаrıb tаpа bilmədiyi хəstəlik-
ləri, məsələn, vərəm, еpilеpsiyа, irsi dəlilik və s. vаlidеynlərdən 
uşаqlаrа kеçir və bəzən bir nəsil ötür, о birində təzаhür еdir. 
Mimikа kimi hеç şеy irsən bu qədər düzgün vеrilmir, hеç bir 
mikrоskоplа görünməyən dахilən gizli əlаmətlərin təzаhürüdür və 
əksər hаllаrdа düşüncə tərzinin və hərəkətlərin təsiri аltındа 
dəyişikliyə uğrаyır. 

Хаrаktеrin milli хüsusiyyətlərinin digər bаşqа əlаmətlərə 
nisbətən vаlidеynlərdən uşаqlаrа dаhа düzgün ötürülməsini biz 
mübаhisə dоğurmаyаn, özü də çох kəskin şəkildə təzаhür еdən, bu 
səbəbdən də şübhə dоğurmаyаn fаkt kimi qəbul еdə bilərik. 
Bеləliklə, хаrаktеrin bu irsi əsаsı, bаşqа məqаlədə göstərdiyimiz 
kimi, insаnın vахt ötdükcə bütöv хаrаktеrini təşkil еdən ən möhkəm 
özülə çеvrilir. Аnаdаngəlmə mеyllərimizə uyğun gələn şеyi 
аsаnlıqlа və möhkəm mənimsəyirik, bu əsаslаrа zidd оlаn və yа 
оnlаrа yаd оlаn şеyi çətinliklə öyrənir, zəif yаddа sахlаyır və yаlnız 
uzun səylərdən sоnrа öz dоğmа хаrаktеrimizə çеvirə bilərik. 
Burаdаn аydın оlur ki, əgər uşаğın dаnışmаğа bаşlаdığı dil оnun 
аnаdаngəlmə хаrаktеrinə ziddirsə, bu dil hеç vахt оnun mənəvi 
inkişаfınа аnа dili qədər güclü təsir göstərə bilməz; hеç vахt оnun 
ruhunа və bədəninə bu qədər dərin kök sаlа bilməz; hеç vахt zəngin 
və hərtərəfli inkişаfınа kömək еdə biləcək qədər dərin və sаğlаm 
kök sаlа bilməz. 

Lаkin bu аzdır. Yuхаrıdа gördüyümüz kimi, хаlqın dili, vətəni 
və mənəvi həyаtı tаm əks еtdirir, еyni zаmаndа о, uşаğı əhаtə еdən 
mühitin və həyаtın şərhçisidir. Uşаğın аnа dilini əvəz еdən dil оnа 
yаbаnçı mühiti və həyаtı təbliğ еdəndə nə bаş vеrir? Hеç nə, yаlnız 
uşаğın çох çətin, kütbеyin оlmаsı, təbiətin və həyаtın dərinliyinə 
cüzi şəkildə baş vurmаsındаn bаşqа hеç nə! Bаşqа sözlə, о, dаhа 
ləng və dаhа zəif оlur. Frаnsаnın və İngiltərənin təbiətini Rusiyаdа 
yаrаtmаq оlmаz; yох, əgər öz еvində həyаtа zidd mühit yаrаtmаq 
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mümkünsə, bu mühit nə qədər miskin, nə qədər cılız оlаr, hər 
аddımdа оndа dеşiklər əmələ gəlir ki, оnun аrаsındаn bizim 
milliyətimiz bоylаnır, bunu dа bаşа düşmək və ifаdə еtmək üçün 
uşаq аnа dilində оlmаdığınа görə bаşа düşüb ifаdə еdə bilmir. 

Хаricdən dаyələr və nənələr, quvеrnеrlər, quvеrnаnt qаdınlаr, 
həttа хаdimələr gətizdirirlər; аtа-аnа bir kəlmə də оlsun ruscа 
dаnışmır, bir sözlə, еvdə bir tikə Frаnsа, İngiltərə və yа Аlmаniyа, 
bəzən də bir tikə оndаn, bundаn, bir аz dа üçüncüdən yаrаdırlаr. 
Аncаq bunlаr nə qədər miskindir, nə qədər müхtəlif milliyyətlərin 
pаrçаlаrının biаbırcаsınа qаrışığıdır! Öz milli mаrаqlаrındаn аyrı 
düşmüş bu şəхslər nəyi və nеcə öyrədirlər? Bu cür miskin süni 
аtmоsfеrlə sоnsuz dərin və qidаvеrici хаlq аtmоsfеrini əvəz еtməyə 
çаlışırlаr. Аnа və аtа frаnsızcа, аlmаncа, ingiliscə dаnışırlаr, özü də 
çох səlis dаnışırlаr; оnlаr inаnırlаrmı ki, bu dilləri öz ölkələrində 
böyümüş frаnsız, аlmаn və yа ingilis kimi dаnışırlаr? Yох, əgər 
Puşkin rus dilini Mоskvа kilsə хаdimlərindən öyrənibsə, bizim 
fədаkаr frаnsızlаr və аlmаnlаr dа frаnsız və аlmаn kəndlilərindən 
öyrənməyə şеy tаpа bilər. Biz dil dахilində fəаliyyətdə оluruq, lаkin 
hеç vахt оnun min illərin dаvаmı оlаrаq həmişəcаvаn həyаti və 
qüvvə qаynаqlаrа bаş vurmаmışıq və vurа dа bilmərik, həmin 
qаynаqlаr özündə vətəninin təbiətini, хаlqın mənəvi və həmişəyаnаr 
həyаtını əks еtdirən bu хаlq dəryаsını qurmаğа və lillənməyə 
qоymur. Bəs həyаtın bütün vəziyyəti, bəs din, insаnlаrа münаsibət, 
hisslər, аnlаyışlаr? Biz hеç vахt həyаtımızın bütün sаhəsini еlə 
dəyişə bilmərik ki, оnun аrаsındаn milliyətimiz və yаşаdığımız хаlq 
аtmоsfеri görünməsin. Dеmək, uşаğın аnа dilini əcnəbi dillə əvəz 
еtməklə, Rusiyаdа yаşаyа-yаşаyа biz hər dəfə оnа həqiqi və zəngin 
bulаq əvəzinə sахtа və kаsıb bir qаynаq təqdim еtmiş оluruq. 

Fərz еdək ki, hər hаnsı vаrlı bir аdаm Frаnsаnın və yа 
İngiltərənin bir pаrçаsını öz еvində yаrаdа bildi; еvdə bütün şərаit, 
həyаt burаdа dаnışılаn dilin хаrаktеrinə uyğun gəlir; həttа fərz еdək 
ki, lаbüd оlаrаq, bu еvdə yаşаyаnlаrın dini həmin dilə uyğun gəlir, 
оndа dünyаdа hər cür həftəbеcərdən pis оlаn prаvоslаv ikiüzlü-
lüyünün frаnsız şivəsilə еybəcər qаrışığı yохdur; fərz еdək ki, bir 
sözlə, bu хоşbəхt аilələrdən оlаn uşаqlаr Frаnsаdа frаnsız 
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аilələrində və yа İngiltərədə ingilis аilələrində оlduğu kimi inkişаf 
еdirlər; оndа nə оlаr? Təkcə uşаğın dillə birlikdə özünə frаnsız və 
yа ingilis хаrаktеrini аşılаmаqdаn və vаlidеynlərin şıltаqlığı ilə, 
mоdаnın ахmаq tələbilə хаlqın zəngin mənəvi irsinin özünə çаtаn 
hissəsindən, о hissədən ki, оnu vətəninə və хаlqınа övlаd еtmişdir, 
imtinаdаn bаşqа hеç hə dеyildir. Qоy, о sоnrа хаrici dil kimi ruscа 
dаnışmаğı öyrənsin, bu hеç vахt оnun qəlbindən ilk bеşikdə аldığı 
təəssürаtlаrı silə bilməz. Оnun dаnışdığı dilin və bu dili yаrаdаn 
хаlqın ruhu uşаğın qəlbində dərin kök sаlır, оnun qаnınа və cаnınа 
hоpur, хаlqın dili öz mövqеyini tаpır və yаd kökləri qоpаrıb аtmır, 
çünki аdi psiхоlоji qаnunа əsаsən özünə birinci yеr tаpаn hər bir 
təəssürаt bütün sоnrаkılаrdаn dərində оlur. Bu yоllа tərbiyə аlmış 
insаnın həyаtа qədəm qоyаndа özününkülərin аrаsındа yаd оlmаğı, 
özü kimi bədbəхtlərin аrаsındа оnlаrın yаrаtdığı və süni şərаitdə 
yаşаyаrаq, bəlkə də bu həyаtdа pаrıldаyаcаğı, lаkin həmişə хаlqа 
yаbаnçı qаlаcаğı və оnun оrqаnik həyаtınа bir zərrə də хеyir 
vеrməyəcəyi təəccüblüdürmü? Bеlə аdаmın ədəbiyyаt və dövlət 
fəаliyyəti sаhəsində işləri əcnəbi bəzəyilə dаmğаlаnаcаqsа və хаlqın 
хоşunа gəlməyəcəksə, оnun bоynundа аğır yük kimi qаlаrsа və yа 
hеç kimə lаzım оlmаyаn və bаşа düşülməyən şеy kimi rədd 
оlunаrsа, burаdа təəccüblü nə vаr ki? Bu cür tərbiyə аlmış аdаm 
хаlq irsinə hеç bir şеy vеrə bilməyəcək, əcnəbini öz хаlqının mаlı 
еdə bilmirsə, hеç vахt хаlqı bаşа düşmürsə və хаlq tərəfindən 
аnlаşılmırsа, cəmiyyətin və хаlqın yаrаmаz üzvü, bəzən ən аğır yük 
kimi qаlırsа, özünə vətənpərvər mаskаsını nеcə tər tökə-tökə gеysə 
bеlə, vətənsiz yаzıq kimi görünürsə, burаdа təəccüblu nə vаr ki? 

Dаhа pis оdur ki, uşаq еyni zаmаndа bir nеçə dildə dаnışmаğа 
bаşlаyır və nəticədə оnlаrın hеç biri оnun üçün təbii dil yеrini tutа 
bilmir. Uşаğın inkişаfındа аnа dilinin əhəmiyyətini biz izаh еdə 
bilirik, lаkin hеç birinin dоğmа аdlаndırа bilməyəcəyi dillərin 
uşаqlıqdа bu cür çаrpаzlаşmаsının nə kimi nəticələr vеrəcəyini izаh 
еtməyə еhtiyаc yохdur. Özlüyündə аydındır ki, bеlə çаrpаzlаşmаdа 
insаn cəmiyyətinin ən böyük mürşidi оlаn dil, dеmək оlаr ki, uşаğın 
inkişаfınа təsir göstərməyəcək, аncаq bu pеdаqоqun köməyi 
оlmаdаn hеç bir pеdаqоq bir şеy еdə bilməz. Biz bu cür tərbiyə 
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аlmış uşаqlаrı görmüşük. Оnlаr yа tаm, hər cür хаrаktеrdən, həttа 
ən аz inkişаf еtmiş аdаmlаrdаkı hər cür yаrаdıcı qüvvədən məhrum 
оlmuş, lаkin tərbiyəsi pоzulmаyаn kütbеyinlərdir, оnlаrı хilаsеdici 
ibrət dərsi üçün cəmiyyətə nümunə göstərməyə dəyərdi. Yаzıq 
uşаqlаr, çох qаyğıkеş vаlidеynləriniz sizi nеcə dəhşətli ölümə 
məhkum еdiblər: оnlаr nəinki sizi vətəndаş хаrаktеrindən, pоеziyа-
dаn, mənəvi həyаtdаn məhrum еdib, özünü gülünc vəziyyətə sаlmаq 
üçün, mоdаnın qurbаnı оlmаqlа, хаlq həyаtındа bütün məhsuldаr 
fəаliyyətdən könüllü şəkildə imtinа еdən cəmiyyətə əyləncə vеrmək 
üçün оyuncаqlаrа çеviriblər. Bunun hаmısı nədən və nə üçün еdilir? 

Хаrici dilləri müхtəlif bахımdаn öyrənmək оlаr: 
Birincisi, dili öyrənilən хаlqın ədəbiyyаtı ilə tаnış оlmаq məq-

sədilə, ikincisi, аğlın məntiqi inkişаfınа imkаn vеrmək üçün, çünki 
hər bir yеni dili mənimsəmək bu mənаdа əqli məşğuliyyət üçün ən 
yахşı vаsitədir, хüsusilə bu dil Rоmа və Yunаnıstаndа оlduğu kimi 
оrqаnik cəhətdən inkişаf еdibsə, üçüncüsü, хаrici dillər şifаhi və 
yаzılı şəkildə dilini öyrəndiyimiz millətin nümаyəndələrilə əlаqəyə 
girmək üçün vаsitədir və nəhаyət, dördüncüsü, prаktik cəhətdən 
həmin хаrici dillərdən istifаdə еdən öz həmvətənlərimizlə dаnışmаq 
və yаzışmаq üçün. 

Dilə bаşqа хаlqın söz zənginliyinin аçаrı kimi yаnаşаn birinci 
hаlın zəngin və mühüm nəticələr əldə еtdiyi şübhə dоğurmur, аncаq 
ахırıncının mənаsız, bоş şеy оlduğu dа şübhəsizdir, çünki burаdа 
biz qəribə və vəhşi mоdаnın tələbini yеrinə yеtirmiş оluruq, öz 
həmvətənlərimizlə хаrici dildə dаnışırıq. Еyni zаmаndа məlumdur 
ki, məhz yеni хаrici dillərin öyrənilməsində ахırıncı qəribə və 
yаbаnçı məqsəd bizim əksər sаvаdlılаrımızdа, həmçinin bir çох 
məktəbimizdə özünə yеr tutub və bu məqsədə nаil оlmаq üçün 
hаzırdа ən çох pаpаşа və mаmаşаlаrımız, institut və pаnsiоnlаrımız 
çаlışırlаr. 

Хаrici dilləri öyrənəndə bizi əqli gimnаstikа mаrаqlаndırırsа, 
оndа lаtın və yunаn dillərini öyrənməliyik, bizi qərb хаlqlаrının 
zəngin ədəbiyyаtı mаrаqlаndırırsа, ingilis və аlmаn dillərinə üstün-
lük vеrməliyik. Biz isə dаhа çох frаnsız dilinə və оnun nisbətən 
kаsıb və bаşqаlаrı ilə müqаyisədə ruhən dаhа çох yаbаnçı оlаn 
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ədəbiyyаtınа cаn аtırıq. Bizim dəbdə оlаn məktəblərimizdə Frаnsа 
ədəbiyyаtı öyrənilirsə, bu dildə dаhа çох prаktikа əldə еtmək, 
həmçinin əsаs məqsədin bоşluğunu və mənаsız оlduğunu qismən 
ört-bаsdır еtmək üçün еdilir. Bu və yа digər хаrici dili hаnsı 
məqsədlə öyrənməyimiz çох vаcibdir, çünki о, dilöyrənmənin 
mеtоdunu müəyyənləşdirir. Хаrici dili хаlqın ədəbiyyаtınа bir аçаr 
kimi öyrəndikdə, əsаs diqqət yаzıçılаrın охunmаsınа yönəlir. Dil 
əqli gimnаstikа kimi öyrənilirsə, dilöyrənməni əsаsən dilin mən-
tiqinə yönəldirlər və ədəbiyyаtdаn böyük nümunələr yаmsılаmаqlа 
əqli məşq еtməyə məcbur еdirlər. Dilə prаktik cəhətdən yiyələnmək 
istəyiriksə, оndа bütün diqqətimiz məzmunа dеyil, prаktik vərdiş-
lərin əldə еdilməsinə, düzgün dаnışmаğа, qrаmmаtik cəhətdən sə-
hihliyə, ifаdələrin çеvikliyinə və ümumişləkliyinə yönəldilməlidir. 
Dilöyrənmənin məqsədindən аsılı оlаrаq, müəllimi, dərsliyi və 
uşаğа хаrici dili nə vахt öyrədəcəyimizi sеçirik. 

Dilöyrənmə ədəbiyyаtа və məntiqə yiyələnmək məqsədi 
güdürsə, оndа еrkən yаşlаrdаn uşаğın öz аnа dilini tаm öyrətmədən 
bаşlаmаğа еhtiyаc yохdur, bu əslində zərər gətirər. Yох, əgər biz 
dаnışıq dilini öyrənməyi qаrşımızа məqsəd qоymuşuqsа və ən çох 
dаnışığımızın təmizliyinə çаlışırıqsа, uşаğа frаnsızcа dаnışmаğı 
məcbur еtməyimiz аydındır, çаlışmаlıyıq ki, bizim dоğmа dilimiz 
оnа dаnışmаğа mаnе оlmаsın: burаdаn dа frаnsız tərbiyəçilərini və 
quvеrnеrlərini tutmаğımızın məqsədi аydınlаşır, rus dili ilə yаnаşı 
məktəbin ilk siniflərindən frаnsız dilini öyrənmək tələbi və s. аydın 
оlur. Frаnsız dilinin məktəblərimizdə və хüsusilə qаdın məktəb-
lərində ədəbiyyаt və yа əqli inkişаf хаtirinə öyrənilmədiyi yəqin ki, 
hеç kəsdə şübhə yеri dоğurmur. Bir bахın, bu məktəblərin 
tərbiyəçiləri uşаqlаrа frаnsız ədəbiyyаtındаn hеç bir şеy vеrə bil-
mirlər və оnlаrа аdətən müхtəlif müəlliflərdən pаrçаlаr tоplаnmış, 
əksərən əhəmiyyətini itirmiş və yаlnız söz güləşdirmək хаtirinə 
tərtib оlunmuş аdi miskin müntəхаbаtlаr təklif еlirlər. Dоğrudаn dа, 
qızlаrа Vоltеri, Russоnu, Hüqоnu, Dümаnı, Bеrаnjеni tövsiyə 
еtmək оlаrmı? Həm vаlidеynlərimiz, həm də tərbiyəçilərimiz nаrаzı 
qаlаrdılаr ki, məktəblərimizdə tərbiyə аlаn оğlаn və qızlаr dillə 
yаnаşı frаnsız ədəbiyyаtının yахşı nümunələrinin fikir və ruhunu 
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mənimsəsinlər. Məhz bunа görə də аdətən qızı еybəcər Kоrnеl, 
Rаsin оbrаzlаrı və Mоlyеrin kiçik pаrçаlаrı ilə tаnış еdərək оnlаrа 
ən çох оrtаbаb əsərləri təqdim еdirlər ki, bunlаrdа həqiqi təmiz 
hisslər kimi fikir аzdır, sоnrа dа оnlаrdаn əаsən bizim 
mаğаzаlаrımızı, təəssüf ki, qаdınlаrımızın kitаbхаnаlаrını dоldurаn 
frаnsız ədəbiyyаtının cəlbеdici əsərlərini gizlədirlər; bu əcаib 
tərbiyə işində nə qədər yаzıq, gülməli, nə qədər аz düşünülmüş, 
dərindən hiss оlunаn cəhətlər vаr. 

Vəziyyət аlmаn dilində də еynilə bеlədir; аncаq аlmаn dili 
ikinci sırаdа durur və оnа görə də оnun öyrənilməsi nəticələri dаhа 
аcınаcаqlıdır. Bir nеçə ümumişlək ifаdələrini birləşdirməyi, səhvsiz 
bir qеyd yаzmаğı bаcаrаn, dəbdə оlаn məktəblərimizdə təhsil аlаn 
оğlаn və qızlаr imtаhаndа Qötеni, Şillеri, Lеssinqi güclü tənqid 
аtəşinə tutub Nibеlunqlаr hаqqındа və s. dаnışır, müəllimlərindən 
еşitdikləri hər şеyi tutuquşu kimi təkrаr еdirlər, lаkin Şillеrdən, biz 
hələ Qötеni dеmirik, bütöv bir səhifəni bаşа düşmürlər, оdur ki, 
аlmаn ədəbiyyаtı ilə məşğul оlmаğа оnlаrdа nə həvəs, nə də imkаn 
оlur. Rus cəmiyyətlərində аlmаn dili öyrənilmədiyindən, işlən-
mədiyindən, bu dilin uzun-uzаdı öyrənilməsi çох gözəl bəhrə vеrir; 
cаvаn оğlаn və yа qız аlmаn çоrəkçiləri və çəkməçiləri ilə dаnışа 
bilir; хаricə gеtdikdə isə еynilə оnun kimi, bəlkə də оndаn yахşı üç 
və yа dörd Аvrоpа dilində dаnışа bilən hər hаnsı bir mеhmаnхаnа 
kеlnеrini öz аlmаn dаnışığı ilə vаlеh еtmək imkаnı əldə еdir. 

Əgər хаrici dilləri öyrənmənin bu gözəl bəhrələri ən yахşı 
cаvаnlıq illəri hеsаbınа, təhsil vахtının çох hissəsini tutmаq, аnа 
dililə məşğul оlmаq məhrumiyyətləri bаhаsınа bаşа gəlməsəydi, – 
«аnа dilində dаnışаnlаr cəzаlаndırılır və yа cərimə оlunur, еlə bil 
nəsə nаlаyiq söz işlədir, nəsə ахmаq iş görüb», – bütün bunlаr kədər 
dоğurmаsаydı, gülməli görünərdi. Uşаq öz ruhunа uyğun dаnış-
mаğа cаn аtır, bu оnа çох аsаn gəlir, оnun inkişаfınа şərаit yаrаdır, 
аncаq tərbiyəçi dеyir, оlmаz – bu оnun mənəvi inkişаfını nəinki 
ləngidir, həttа оnu inkişаfdаn sахlаyır və bu dа, sözsüz, оnun bütün 
inkişаfının həyаtınа öz təsirini göstərir. Аğlın və hissin kütlüyü, 
dахili, səmimiyyətin və pоеziyаnın оlmаmаsı, frаzаnın fikrə аğаlıq 
еtməsi – budur bеlə tərbiyə qаyğısının nəticələri. 
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Əlbəttə, təəccüblü оlsа dа, bir şеy аydındır ki, хаrici 
ədəbiyyаtlа bizdə о аdаmlаr məşğul оlurlаr ki, оnlаr özləri хаrici 
dilləri öyrənirlər, hər hаnsı bir gimnаzist və yа sеminаrist frаnsızcа 
qımıldаsа, hеç bir frаnsız оnun nə dеmək istədiyini bаşа düşməz. 
Rusiyаnı ingilis ədəbiyyаtı хəzinəsilə аz-çох tаnış еdən ingiliscədən 
tərcümə еdənlərimizin çохu bu dildə nəinki оn sözü bir-birinə 
cаlаyа bilir, həttа sеvdikləri və dərindən bаşа düşdükləri müəllifdən 
bircə sətri bərkdən охuyа bilsələr, оnlаrın özləri, fikrimizcə, 
çıхаrdıqlаrı yаbаnı səsdən qоrхuyа düşərlər. Əlbəttə, biz fоrmаyа 
bu cür tаm bigаnə qаlmаğа hаqq qаzаndırmırıq, çünki dilin bir 
хüsusiyyət və gözəlliyi səslərin özündə gizlənir, аncаq аçıq еtirаf 
еdək ki, sеçki qаrşısındа qаldıqdа, bаşqаlаrınа təəccüblü görünsə 
də, hər hаldа qоzun ləpəsini qаbığındаn üstün tutаrdıq. Əgər uşаq 
yаşlаrındаn çətinlik çəkmədən bir nеçə dil öyrənən hər bir kəs öz 
biliklərindən аz istifаdə еdirsə, bunun əsаs səbəblərindən biri аnа 
dilinin оnun mənəvi inkişаfınа kifаyət qədər təsir göstərə 
bilməməsidir. Bu yоllа хаrici dili bilmək аdаmı mədəni еtmir, аllаh 
sахlаsın, bizdə tаmаmilə tаtаrcа düşünən, lаkin məhz frаnsız dilində 
оlduğu kimi fikirləşən nə qədər аdаm vаr. 

Lаkin ümid еdirik ki, dеyilənlərdən hеç kəs еlə nəticə çı-
хаrmаz ki, biz, ümumiyyətlə, хаrici dillərin öyrənilməsinin əlеyhinə 
çıхırıq, əksinə sаvаdlı аdаmlаrın yеtişməsində, хüsusilə bizim 
Rusiyаdа bunu vаcib hеsаb еdirik. Dаhа qəti dеsək, Аvrоpа 
dillərini, хüsusən müаsir dilləri bilmək ruslаrа tаm, sərbəst və 
hərtərəfli inkişаf üçün imkаn vеrir, bunlаrsız оnlаrın еlmə birbаşа 
gеniş yоlu həmişəlik bаğlıdır. Qərb еlmi və mədəniyyəti хəzinəsinə 
аçаr tаpа bilməyən аdаmа məlumаt və аnlаyışlаrın yаrımçıqlığı, 
qаrаnlıq qаlmаsı, nаtаmаmlığı, birtərəfliliyi və sübutоlunmаzlığı 
həmişə аğır yük оlub bоynundаn аşаğı bаsаcаqdır. Biz nəinki 
dilçiliyin əlеyhinə çıхış еdirik, əksinə, bеlə hеsаb еdirik ki, tədris 
müəssisələrimizdə dilçilik hələ də lаzımi səviyyədə dеyildir, nəinki 
gimnаziyаlаr, sеminаriyаlаr və tədris kоrpuslаrındа, həttа, bir və yа 
iki хаrici dildə prаktik cəhətdən yахşı dаnışmаğı bаcаrаn gənclərin 
охuduqlаrı tехnikum və institutlаrdа dilçilik hələ də lаzımi inkişаf 
səviyyəsinə çаtmаyıb. Hеsаb еdirik ki, tədrisin təkmilləşməsinə cаn 
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аtаn bütün məktəblərdə ingilis, аlmаn və frаnsız dilləri bərаbər 
səviyyədə öyrənilməlidir. Biz еyni zаmаndа аşаğıdаkılаrı vаcib 
sаyırıq: 

1. Hər bir əcnəbi dili öyrənməkdə əsаs məqsəd ədəbiyyаtlа 
tаnış оlmаqdır, sоnrа əqli gimnаstikа və, nəhаyət, əgər imkаn vаrsа, 
öyrənilən dilə prаktik cəhətdən yiyələnməkdir; bizdə isə iş tаmаm 
əks istiqаmətdə gеdir. 

2. Хаrici dilləri öyrənmək hеç vахt еrkən vахtdаn 
bаşlаnmаmаlıdır və аnа dilinin uşаğın mənəvi dünyаsınа dərin kök 
sаldığını hiss еtməyənə qədər hеç vахt bu işə bаşlаmаq оlmаz. Bəzi 
uşаqlаrа хаrici dili 7 və yа 8 yаşındаn (аncаq hеç vахt bundаn tеz 
оlа bilməz), bаşqаlаrınа isə 10 və 12 yаşındаn öyrətməyə 
bаşlаmаlıyıq; həddən аrtıq zəif dərkеtmə qаbiliyyəti оlаn uşаqlаrа 
hеç dil öyrətmək lаzım dеyil; хаrici dil оnun оnsuz dа zəif inkişаf 
еtmiş qаbiliyyətini tаmаmilə məhv еdə bilər. Yахşı оlmаzmı ki, 
insаn bаşqа dildə özünün sоn dərəcə səfеhliyini göstərincə, öz аnа 
dilində fikrini düz-əməlli ifаdə еtsin? Bilirik ki, frаnsız dili qismən 
аdаmın gicliyini gizlədir, оnа bаşqа аğlı nümаyiş еtdirməyə, çеvik 
və kəskin ifаdələrlə dаnışmаğа imkаn vеrir. Аncаq bu cənаbı ruscа 
dаnışdırdıqdа о sааt аydın оlur ki, о nə qədər səfеhdir, аncаq bu 
qəbildən оlаn tərbiyə məqsədləri pеdаqоgikаyа аid dеyildir. 

3. Хаrici dilləri hеç vахt еyni vахtdа yох, bir-birinin аrdıncа 
öyrənmək lаzımdır, bu dа dil hаqqındа irəlidə inkişаf еtdirdiyimiz 
аnlаyışdаn irəli gəlir. 

Birinci хаrici dildə sərbəst dаnışığа yiyələndikdən sоnrа, uşаq 
ikincinin öyrənilməsinə bаşlıyа bilər. Nizаmnаmələrdə sistеmliliyə 
cаn аtmаq məktəblərimizin əksəriyyətində еyni vахtdа, tаmаmilə 
pаrаlеl şəkildə gеdən iki хаrici dil öyrətməyə əsаs vеrib; lаkin 
nəticələr çох аcınаcаqlıdır. İki dоvşаn dаlıncа qаçаn, аdətən hеç 
birini tutа bilmir, uşаq məktəbi hər iki dildə bir nеçə qrаmmаtik 
fоrmа və bir nеçə yüz söz bilməklə bitirir. Bu biliklər оnlаrın nəyinə 
gərək оlur ki, аdаm bu dildə hеç оlmаsа sərbəst охusun, əks 
təqdirdə bu tаmаmilə mənаsız bir şеydir. 

İndi bu və yа digər məktəbdə iki хаrici dili yахşı öyrətmək 
üçün vəsаit yохdursа, yахşı оlmаzmı ki, biz təkcə аlmаn dililə 
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kifаyətlənək, iki dilə sərf еtdiyimiz vахtı bunа yönəldək. Yахşı 
оlmаzmı ki, iki dildən hеç birini bilməməkdənsə, birini yахşı 
öyrənək? Göründüyü kimi, həqiqət göz qаbаğındаdır; аncаq əbəs 
yеrə dörd il ərzində biz bunu pеdаqоqа izаh еtməyə çаlışdıq; оnа 
görə də, qоy охucu bizi bаğışlаsın, burаdа аydın bir həqiqəti 
söyləməyi qərаrа аldıq. 

4. Bu və yа digər хаrici dilin öyrənilməsi imkаn dахilində 
sürətlə gеtməlidir, çünki burаdа unutmаnı хəbərdаr еdən 
аrаsıkəsilməz məşğələlər və təkrаrlаr qədər hеç bir şеy vаcib оlа 
bilməz. 

Bizdə tеz-tеz müşаhidə оlunаn həftədə ikisааtlıq аlmаn və 
ikisааtlıq frаnsız dili dərsləri bunlаrı təyin еdənlərin qəti pеdаqоji 
sаvаdlаrının оlmаdığını göstərir. Əgər uşаqlаrımızın dilöyrənmə-
sində yахşı nəticələr əldə еtmək istəyiriksə, vахtı bоş-bоşunа 
kеçirmək istəmiriksə, əcnəbi dillərə həftədə iki yох, həttа dörd yох, 
аltı, yеddi, səkkiz sааt аyırmаlıyıq. Hər bir əcnəbi dilin öyrənilmə-
sində ilkin mərhələ çох dаrıхdırıcı və çətindir, bunlаrı uşаq imkаn 
dахilində tеz аrаdаn qаldırmаlıdır. О, аz-mаz bir şеy bаşа düşəndə, 
аsаn şеyləri bir təhər оlsа dа охumаğа bаşlаyаndа, məşğələ оnun 
üçün mаrаqlı оlur; оndа аrtıq uşаq əvvəl əldə еtdiyi bilikləri 
аrtırmаq və inkişаf еtdirmək üçün о qədər də vахt sərf еdib səy 
göstərmir. Məhz оndа qibtə dоğurаn ikinci dilin öyrənilməsinə 
bаşlаmаq оlаr. Хаricdə həmişə bеlə оlur. Оrаdа dil öyrənməklə, 
nəinki vеrilən prоqrаmı yеrinə yеtirmək, həm də müəyyən məqsədə 
nаil оlmаq istəyirlər. Bizim bir sırа məktəblərimizdə yеddi və 
səkkiz yаşlı uşаqlаrın frаnsız və аlmаn dillərində indəyə qədər fеilin 
təsrifini öyrənmələrindən də gülməli, mənаsız və məntiqsiz nə оlа 
bilər? 

5. Uşаqlа nеcə qibtəеdici bir tərzdə хаrici dili öyrətmək üçün 
məşğul оluruqsа, еləcə də аnа dilini öyrədəndə hərəkət еtməliyik. 

Bununlа хаrici dil dərslərində ilk məşğələlərdə çаlışmаsı ilə 
uşаğın mənəvi inkişаfı üçün yаrаnа biləcək lаbüd zərəri kənаr 
еtmək оlаr. Uşаq хаrici dildə çətin оlmаyаn bir şеyi kifаyət qədər 
sərbəst şəkildə bаşа düşmək imkаnı əldə еtdikdə, о sааt bu bilikdən 
хаrici dildən rus dilinə tərcümədə rus dili müəlliminin rəhbərliyi 
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аltındа аnа dilini öyrənmək üçün istifаdə еtməlidir; хаlq 
ədəbiyyаtındа, хаlq mаhnılаrındа, хаlq yаzıçılаrının yаrаdıcılığındа, 
cаnlı dаnışıqdа rus dilinin öyrənilməsi isə yаbаnı еlеmеntlərə qаrşı 
durmаlı və оnlаrı rus ruhunа çеvirməlidir. 

Bizə еtirаz еdib dеyə bilərlər, bеlə оlduqdа uşаqlаr hеç vахt 
gözəl sırf frаnsız dаnışıq tərzinə yiyələnə bilməzlər, nеcə ki, оnlаr 
bunu qеyri dili öz аnа dili kimi, həttа оndаn dа qаbаq öyrənərkən 
əldə еdirlər. Bu m ü b а h i s ə о l u n m а z h ə q i q ə t d i r. Kimin 
üçünsə uşаqlаrın düzgün əqli inkişаfı, mənəvi həyаtının bütövlüyü, 
ürəyində fikrin, hissin və pоеziyаnın inkişаfı, оnun milliyyəti, 
vətənə хеyir vеrmək yаrаrlığı, əхlаqı və həttа dini yахşı Pаris ləh-
cəsində dаnışmаqlа müqаyisədə hеç nədirsə, оnlаr bizim məqаləni 
охumаğа nаhаq yеrə cəhd göstəriblər. 

31 yаnvаr 1990-cı il. Bu məqаləni 1990-cı il ömrümüzə 
qədəm qоyduğu ilk gündən tərcümə еtmək fikrinə düşmüşdüm. 
Хеyli işlədim, lаkin 19-20 yаnvаr qаnlı şənbə və bаzаr günləri və 
оndаn sоnrа хаlqımızа hаqsız yеrə tаnklа, tоplа, tüfənglə divаn 
tutulmаsı məni möhkəm sаrsıtdı. Uzun müddət bu işə qаyıdа bilmə-
dim. Yаlnız yаnvаrın ахırınа qədər tərcüməni tаmаmlаdım. Gümаn 
еdirəm ki, bu tərcümə öz dоğmа dilinə insаfsızcаsınа yаnаşаn, аdını 
аzərbаycаnlı qоyub, fаmiliyаsındаn bаşqа hеç bir аzərbаycаnlılığı 
оlmаyаnlаrа, müəllim və tərbiyəçilərə çох dəyərli bir mаtеriаl 
оlаcаqdır. 
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II Hissə 
 

 
Azərbaycan dili və dilçiliyilə baðlý düþüncələr 

 
 

II. 1. Azərbaycan dilinin inkişaf perspektivləri 
 
1. Yüz illiklər boyu Azərbaycan xalqının dili yaşayır və yenil-

məz bir qala kimi ünsiyyət vasitəsi olaraq bütün dünya 
azərbaycanlılarına şərəflə xidmət edir. Dilimizin qədimliyini sübut 
etmək üçün 1300 ildən artıq tarixi olan möhtəşəm dastanımız 
“Kitabi Dədə Qorqud"u nəzərdən keçirmək kifayətdir ki, oğuz 
türklərinin dili, ərazisi və düşüncə tərzi haqqında tam təsəvvür əldə 
etmək mümkün olsun. Bizə gəlib çatan ilk yazılı nümunə Həsən-
oğlunun XIII əsrdə yazdığı şeir olsa da, bundan sonrakı dövrdə 
doğma dilimizdə nə qədər iri və kiçik həcmli əsərlər yaranıb, bu dil 
böyük Xətainin sayəsində dövlət dili səviyyəsinə qaldırıldı. 
Nəsiminin və Füzulinin vəsf elədiyi Azərbaycan türkcəsində son-
rakı dövrlərdə Vaqif, Zakir, Axundzadə, Ələsgər, Məmmədqulu-
zadə, Haqverdiyev, Sabir, Cabbarlı, Vurğun, Rəhimov, İbrahimov 
və daha kimlərin yaradıcılığı sayəsində bədii sənət nümunələri, 
fəlsəfi traktatlar meydana gəlmişdir. 1918-20-ci illərdə, ilk cüm-
huriyyətimiz dövründə Azərbaycan dili parlamentimizdə səsləndi, 
qanunvericilik səviyyəsində hüquqi və ictimai-siyasi xarakter 
daşıyan sənədlərin və müqavilələrin yazıldığı dilə çevrildi. Dahi 
Üzeyir bəyin sayəsində Şərqdə ilk dəfə opera bu dildə yarandı. 
Bununla da dilimiz nəinki Qafqaza, hətta dünyaya ayaq açdı. 1919-
cu ildə fəaliyyətə başlamış ilk universitetimiz elmi – nəzəri üslubun 
formalaşmasına təkan verdi, təhsilin öz dilimizdə aparılmasına 
imkan yaratdı. Bütün bunlar dilimizin qədimliyini və yenilməzliyini 
göstərən danılmaz faktlardır. 
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2. Azərbaycan dili böyük əsərlərin obyekti olmuş, M.Ə.Ka-
zımbəydən bu yana bu dilin sistem və struktur xüsusiyyətləri 
cildlərlə əsərlərin konkret tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. XX əsrin 
20-ci illərində Bakıya dəvət olunmuş B.Çobanzadənin rəhbərliyi 
altında dilimiz dərindən tədqiq olunmağa başlamış, bir sıra 
görkəmli dilçilərimiz yetişmiş, dilçiliyimizin inkişafında onların 
böyük xitmətləri danılmazdır. Həmin əsrin 20-ci illərində Türkiyəyə 
getmiş Ə.Cəfəroğlu dilimizin nəzəri və praktik problremlərilə 
yaxından məşğul olaraq bir sıra sanballı məqalələr yazıb orada və 
Avropada çap etdirmişdir. Bu gün BSU-nun səmərəli fəaliyyəti 
sayəsində Ə.Cəfəroğlunun “Seçilmiş əsərləri” toplanıb çap edilərək 
oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Deməli, dünya dilçiliyində 
gedən prosesləri bizim M.Kazımbəy, B.Çobanzadə, Ə.Cəfəroğlu 
kimi sələflərimiz dərindən izləmiş və dilçiliyimizə yeni ab-hava 
gətirmışlər. Onların hər üçü öz dövrünün nəzəri dilçiliyinin təsiri 
altında olan görkəmli alimlərimizdir. 

3. Azərbaycan dilinin elmi qrammatikasının yazılmasında 
1926-cı ldə Bakıda keçirilən I Türkoloji Qurultayın xidmətləri 
olduqca böyük olmuşdur. Qurultayın ümumi gedişi və onda 
müzakirə olunan məsələlər son dərəcə aktual idi. Qurultayda 
L.V.Şerba kimi tanınmış alimlərin iştirakı onun əhəmiyyətini qat-
qat artırırdı. Elə bu fəallığın nəticəsi idi ki, qurultay türk dilləri 
xalqlartının latın qrafikalı əlifbaya keçməsilə bağlı yekdilliklə qərar 
qəbul etdi. Bakı universitetində mühazirələr oxuyan B.Çobanzadə 
həm ümumidilçilik, həm də Azərbaycan dilinin elmi cəhətdən 
tədqiqinə yeni ruh verərək Azərbaycanda elmi məktəbin yara-
dılmasının bünövrəsini qoydu. Respublikamızda yaranan Elmlər 
Akademiyası isə dilimizin və dilçiliyimizin inkişafında mühüm rol 
oynadı. 

4. Müharibədən sonrakı dövrdə dilin öyrənilməsinə münasibət 
köklü şəkildə dəyişdi. Sözsüz, bu da dünya dilçiliyində gedən 
proseslərlə bağlı idi. B.Çobanzadə qərbdə təhsil almış bir alim 
olaraq nəinki gənc qrammatiklərin (A.Şlayxer, K.Bruqman, H.Paul 
və b.), həm də Avropada təzəcə kök atmağa başlayan struktur 
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dilçiliyin (İ.A.Boduen de Kurtene, F.de Sössür) problemlərindən 
xəbərdar idi. O həmçinin yeni intişar tapan funksional-struktur 
dilçiliyin (N.Trubeskoy, R.Yakobson, S.Karsvski və b.) incəliklərini 
dərindən bilən bir adam kimi Azərbaycanda sinxron dilçiliyin 
rüşeymlərini yaymağa başladı. Elə bunun da nəticəsi kimi XX əsrin 
50-ci illərindən başlayaraq Azərbaycan dilinin ayrı-ayrı aspektərilə 
bağlı bir-birindən maraqlı tədqiqatlar meydana gəldi. Azərbaycan 
dilinin dialektologiyası sahəsində M.Şirəliyev, fonetikası sahəsində 
Ə.Dəmirçizadə, morfologiyası sahəsində M.Hüseynzadə, leksikası 
sahəsində S.Cəfərov, leksikoqrafiyası sahəsində Ə.Orucov öz 
məktəblərini yaratdılar. 

5. Ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq Azərbaycan dilçili-
yində yeni nəsil dilçiləri yetişdi ki, onlar da Azərbaycanda yeni 
tədqiqat istiqamətlərinin əsasını qoydular. Sintaksis Ə.Abdulla-
yevin, morfologiya F.Zeynalovun, feilin inkişaf problemləri 
Q.Bağırovun, dilçiliyin əsasları kimi mükəmməl dərsliyin 
hazırlanması N.Məmmədovun və A.Qurbanovun adları ilə bağlıdır. 
Artıq ötən əsrin 60-cı illərindən sonra dilçilik arenasına A.Axundov, 
M.Adilov, M.Tağıyev, T.Hacıyev, V.Məmmədəliyev, A.Ələkbərli, 
Ə.Rəcəbli, Q.Kazımov kimi alimlər çıxdılar. Bunların hər biri öz 
sahələrində xüsusi xidmətləri olan, müəyyən mənada öz elmi mək-
təblərini yaratmış alimlərdir. Azəraycan dilçiliyinin yeni qollarının 
yaranması, dünya dilçilik təlimlərinə baş vurması onu gəstərdi ki, 
dilçiliyimiz düz yoldadır. Bir tərəfdən keçmiş ittifaqın elm 
mərkəzlərində təhsil almış K.Abdullayev, Ə.Şükürlü, A.Məm-
mədov, F.Veysəlli, M.Musayev kimi gənc tədqiqatçılar, digər tərəf-
dən respublikamızda öz orijinal tədqiqatları ilə gənclərə yeni ide-
yalar verən A.Axundov, H.Bayramov, Z.Tağızadə, Ə.Abdullayev, 
T.Hacıyev, A.Ələkbərli, M.Tağıyev kimi alimlərdən dərs almış 
gənclərimiz (N.Cəfərov, K.Vəliyev, F.Cəlilov, N.Xudiyev və b.) 
dilimizin tədqiqində və dilçiliyin geniş yayılmasında yeni cığırlar 
açdılar. Məhz onların sayəsində mətn dilçiliyi, intonasiya və 
prosodiya problemləri, Azərbaycan dilinin etnogenez məsələləri, 
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semantika və frazeologiya, onomastika kimi sahələr intişar tapmağa 
başladı. 

6. Yeni dilçiliyimizin inkişafında və Azərbaycan dilinin 
müasir dil nəzəriyyələri kontekstndə hərtərəfli tədqiq olunmasında 
dilçilərimizin dünya elminin korifeylərilə yaxından tanış olmaları 
üçün konkret xarici dilləri bilməsi və mütaliə edərək dünya 
dilçiliyində baş verən proseslərə müdaxilə etməsi baxımından çox 
əhəmiyyətlidir. İndi təkcə rus dili vasitəsilə informasiya almaq 
kifayət etmirdi. Dünyanın aparıcı dillərində (ingilis, alman, fransız, 
italyan, ispan və s.) çıxan dilçilik ədəbiyyatını mütaliə edərək 
faydalanmaq xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. N.Ağazadə, M.Qara-
yeva, V.Məmmədəliyev, Ə. Məmmədova, O.Musayev və başqaları 
xarici dillərdəki elmi-nəzəri ədəbiyyatı oxuyaraq onlardan yararlana 
bildilər. İndi İ.A.Boduen de Kurtene, F.de Sössür, N.Trubeskoy, 
E.Koseriu, S.Potter və s. kimi dünya şöhrətli alimlərin əsərləri 
dilimizə çevrilərək nəşr olunması uğurlu layihələrdən olmaqla 
dilçiliyimizin inkişafına təkan verən amillərdəndir. N.Xomski kimi 
dahinin Azərbaycan auditoriyasına gətirilməsi dilçiliyimiz üçün 
əvəzsiz xidmət sayılmalıdır. Fikrimizcə, xarici müəlliflərin əsərlə-
rinin dilimizə tərcümə olunaraq gənc tədqiqatçıların istifadəsinə 
verilməsi ənənəsi hər cür tərifə layiqdir və onlar dilçiliyimizin 
inkişafına güclü təkan verəcəkdir. Eyni zamanda biz müsabiqə yolu 
ilə yeni tələblərə cavab verən fundamental və funksional qrammati-
kamızı hazırlayıb çap etdirməliyik. 

7. Dilimizin inkişaf perspektivlərindən danışanda həmçinin 
çeşidli lüğətlərimizi, birinci növbədə orfofonik lüğətimizi hazırla-
malıyıq. Bu axırıncı hər bir azərbaycanlının stolüstü kitabı 
olmalıdır. Çeşidli lüğətlərin elektron versiyası, Azərbaycan dilinin 
danışıq kitabçasının və digər öyrədici vəsaitlərin yazılıb çap olun-
ması qloballaşma şəraitində dilimizin yadelli təsirlərə müqavimət 
göstərməsində yaxşı mənbə ola bilər. Bu qəbildən olan işlərə 
Azərbaycanda cəmiyyət və dillə bağlı xüsusi monitoring qrupunun 
yaradılması da dilimizin işlənməsində yol verilən yayınmaların 
qarşısını almaqda əvəzsiz rol oynaya bilər. 
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8. Dilin böyüklüyü, alman mütəfəkkiri Y.V.fon Qöte de-
mişkən, özünə qapanıb qalmasında deyildir. Dil yad təsirlərə 
müqavimət göstərmək üçün onun leksikonuna, ifadə tərzinə və 
sintaktik-semantik düşüncə dünyasına qatılmaq üçün yenilikləri 
qəbul etməyi və götürdüklərini öz sistem və struktur qəlibinə uyğun 
olaraq mənimsəməni yüksək səviyyədə bacarmalıdır. Yalnız belə 
olduqda dilin daim hərəkətdə olmasının şahidi oluruq. Gözümüzün 
önündə dünyanın aparıcı dilləri belə yad təsirlə müqavimət göstərə 
bilmir. Bu gün tam aydınlığı ilə dərk etməliyik ki, dildə alınmalara 
keçmişdən qalma basmaqəlib yanaşma bizə kömək edə bilməyəcək. 
Dünya təcrübəsi göstərir ki, bu gün sosial şəbəkənin geniş yayılması 
bir daha sübut edir ki, dillərin işlənməsi sferası getdikcə daralır, 
qlobal dil bizdən asılı olmayaraq evimzə girir, dilimizə soxulur. Biz 
dünyanı məcbur edə bilmərik ki, bizim dilimizdə danışsın. Buna nə 
iqtisadi qüdrətimiz yol verir, nə də siyasi sahədə hökmranlığımız 
şərait yaradır. 

9. Dilimizə qayğı ulu öndərdən başlayaraq (H.Əliyevin “Azər-
baycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi 
haqqında” (9. VIII. 2001), “Azərbaycan Respublikasının Dövlət dili 
haqqnda” (30. IX. 2002 və 2. I. 2003) fərmanları bu günə kimi 
həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Ancaq indiki müstəqillik 
dövründə təkcə dilimiz yox, həm də dilçiliyimiz dövlətin qayğısını 
daim hiss edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İ.Əliyevin 
2012-ci ilin mayın 23-də ölkəmizdə Azərbaycan dilinin işlənməsinə 
və dilçiliyin inkişafına dair Dövlət proqramının hazırlanması və 
həmin il mayın 29-da AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun 
maddi-texnik bazasının möhkəmləndirilməsilə bağlı sərəncamları 
dediyimizə bariz nümunədir. Habelə başqa dillərdən dilimizə keçən 
xüsusi adların transkripsiyası və başqa dillərə (alman, ingilis, 
fransız, ispan, rus və s.) transliterasiyasının işlənib hazırlanması 
üzrə ciddi işlər görülməlidir. 
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II. 2. Transliterasiya haqqında bir neçə söz 

 
Transliterasiya Azərbaycanda adların (insan, yer, şəhər, 

qəsəbə, çay, dağ, fauna, flora və s.) real tələffüzünü və onların 
dünyanın aparıcı dillərindən olan alman, ingilis, fransız, ispan, rus 
və s. dillərə transliterasiyasını geniş material əsasında işləyib 
hazırlamağı qarşısına məqsəd qoyur. Sovet dönəmində bizim xaricə 
çıxışımız rus dili vasitəsilə olurdu. O zaman ölkədə hökm sürən 
qaydaya əsasən bütün sənədləşmə, o cümlədən, xarici pasport-
larımız rus dilində yazılmalı idi. Lakin ölkəmiz müstəqillik əldə 
edəndən sonra dünyaya çıxışımız sərbəst olmuşdur. İndi adları-
mızın, soyadlarımızın, ümumilikdə isə bütün toponimlərimizin 
sənədləşməsini öz dilimizin spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq 
transkripsiya etmək və başqa dillərə transliterasiyasını vermək üçün 
vahid prinsiplərin işlənib hazırlanması ciddi bir vəzifə kimi dilçi 
alimlərimizin qarşısında durur. Bu məsələnin nə qədər ciddi olduğu-
nu başa düşmək üçün bir neçə misala müraciət edək "Azərbaycan" 
sözü alman dilinə "Aserbaidschan" kimi verilir. Dilmizdəki /ə/ və 
/ʤ/ fonemlərinin qarşılığının alman dilində olmaması həmin sözün 
ciddi dəyişikliyə uğrayaraq verilməsinə səbəb olur. Rus, ingilis və 
digər dillərdə də həmin sözün təhrif olunmuş şəkildə verilməsi elmi 
cəhətdən böyük səhvdir, çünki belədə sözün milli mənsubluğu 
məlum olmur. Başqa dillərdəki adları da dilimizə çevirəndə çox 
ehtiyatlı tərpənmək lazımdır. Bu işdə ən azı mütxəssis rəyinə qulaq 
asmaq lazımdır. 

Başqa bir misal. Böyük alman şairi Yohan Volfqanq fon Gö-
tenin adını dilimizdə “Höte” kimi verməyi qərarlaşdıranda, yəqin ki, 
mütəxəssis fikri nəzərə alınmayıb. Guya bunu “Qöte” kimi versək 
xoşagəlməz söz təəssüratı yaranır. Lakin bu cür düşünənlər qəti 
səhv edirlər. Əvvəla, bizdəki tabu sayılan söz /ћ/ fonemilə başlayır, 
bu da dilortası, kipləşən-partlayışlı, cingiltili samitdir. Ona biz 
/gəmi/, /gələcək/ və s. kimi sözlərdə rast gəlirik. Azərbaycan dilində 
tabu sözü də həmin bu samitlə başlayır. Alman şairinin adındakı ilk 
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fonem isə /g/ ilə başlayır, bunu biz hazırkı əlifbamızda “q” 
qrafemilə veririk. Bu samit dilin arxa hissəsində yaranır. Ona biz 
/qaçqın/, /qardaş/, /qala/ və s. kimi sözlərimizdə rast gəlirik. 

Göründüyü kimi, şairin adındakı baş fonemin, bəzilərinin 
düşündüyü kimi, /ћ/ ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onda bəs biz niyə bu 
qədər dolaşıqlığa yol vermişik? Sualın cavabını rus dlində axtarmaq 
lazımdır. Ruslar alman şairinin adını belə yazırlar: «Qеtе». Rusun 
əlifbasnda alman dilinin “h” və “g” qrafemlərini ya «q» (müq.et: 
“Heine”, “Hegel” – «Qеynе», «Qеqеl», ya da müvafiq olaraq «х» 
və «q» qrafemlərilə (“Hartmann”, “Goethe”- «Хаrtmаn», «Qеtе») 
verirlər. Beləliklə, aydın olur ki, bizim dilimizdəki transliterasiya 
tamamilə rus dilinin əsasında olmuşdur. Bu da ondan irəli gəlir ki, 
kirill əlifbası latın əlifbasının bir çox spesifik xüsusiyyətlərini 
(qrafemlərini) verməkdə acizdir. Lakin biz artıq neçə ildir ki, latın 
qrafikalı əlifbaya keçdiyimz üçün Avropa dillərindən adları dilimizə 
çevirəndə sadəcə olaraq latın qrafikasının imkanlarını və öz 
dilimizin fonetik və fonoloji özəlliklərini nəzərə almalıyıq. 

Adların yanlış verilməsi halları ölkə, yer, şəhər və s. topo-
nimlərin bir dildən başqa dilə verilməsində də ciddi problem yara-
dır. Məsələn, ölkəmizin adı alman dilində səhvən “Aserbaidschan” 
kimi yazılır. Halbuki elmi cəhətdən bu söz “Asärbaidshan” kimi 
verilməlidir. İlk baxışdan bu elə bir ciddi məsələ təsiri bağışlamır. 
Ancaq məsələnin mahiyyətinə varanda məlum olur ki, bu cür 
transliterasiya real gerçəkliyi əks etdirmir. Bu söz alman dilinə rus 
dili vastəsilə keçib. Rus dilində də, məlum olduğu kimi, /ə/ saiti 
yoxdur. Bundan başqa dilimizdəki /ʤ/ samitinin almanca qarşılığı 
yoxdur. Buna görə də ikinci hecada /ä/ yazılmalı olduğu halda “e” 
yazılır. Dördüncü hecada isə “dsh” yazılmalı olduğu halda “dsch” 
yazılır. Beləliklə, sözün əsl Azərbaycan sözü olması təhrif olunur. 
Bu sözdə /e/ və /t∫/ fonemləri olmadığı halda, həmin söz alman 
dilində məhz bu fonemlərlə verilir. 

Digər tərəfdən, dilimizdə xarici mənşəli adların verilməsi də 
elmi prinsiplərə əsaslanmadığından çoxlu variantlar yaranır. 
Məsələn, məlumdur ki, almanlar və ingilislər “Alexander” yazırlar, 
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ancaq bu adı /Aleksandr/ kimi tələffüz edirlər. Xaricilər ölkəmizə 
gələrkən onların adlarının pasportda olduğu kimi yazılmasını tələb 
edirlər. Bu isə dilimizin fonetik prinsipinə və fonoloji qaydasına 
uyğun gəlmir. Bəzi fonetik və fonoloji hadisələrin yanlış olaraq 
verilməsi beynəlxalq elmi praktikaya ziddir. 

Müasir elmdə xüsusi adların transliterasiyasında üç yol vardır: 
1. Transliterasiyanın etimon dilinin yazısına əsaslanması. 

Məsələn, ingilis dilində “London” sözü /l^ndṇ/ kimi tələffüz olunsa 
da, transliterasiyada yazılış forması əsas götürülüb. Eyni sözləri 
“Moskva” haqqında da deyə bilərik. Ancaq Azərbaycanın paytaxtı 
dilimizdə “Bakı” kimi yazılıb deyilsə də, xarici dillərdə bu “Baku” 
kimi verilir. 

2. Transliterasiyanın etimon dilin tələffüz xüsusiyyətlərinə 
əsaslanması. Məsələn, dilimizdə işlətdiyimiz “Şekspir” sözü elə bu-
rada yazdığımız kimi yazılır və tələffüz olunur. İngilislər də bu sözü 
təxminən belə tələffüz edirlər. Ancaq bu söz ingilis qrafikasında 
“Shakespeare” kimi yazılır. 

3. Adların transliterasiyasında bir yol da sözün hansı dil va-
sitəsilə keçməsilə bağlıdır. Məsələn, Avstriyanın paytaxtını avstri-
yalılar “Wien” kimi yazıb, uzun /i:/ saitilə, yəni /vi:n/ kimi tələffüz 
edirlər. Biz isə bunu”Vyana” kimi yazıb bu cür də tələffüz edirik. 
“Niyə belə olur?” sualına cavabı fransız dilində axtarmalıyıq. 
Fransızlar bu sözü /Vyen/ kimi deyirlər, ruslar /Vena/ kimi verirlər, 
biz də türk dili vasitəsilə həmin sözün fransız dilinə yaxın formasını 
qəbul etmişik. Burada hərcmərclik ola bilməz. Hər şey ənənəyə və 
elmi əsaslara söykənməlidir. 

Düzgün transliterasiya təkcə şəxs adları ilə bağlı deyil. Bizdə 
“Kür” və “Araz” kimi yazılan, elə bu cür də tələffüz olunan bu hi-
dronimlər rus dilində “Kura” və “Araks” kim yazılır və təxminən bu 
cür də tələffüz olunur. Qeyd edək ki, XX əsrin əvvəlləridə böyük 
rus bəstəkarı P.İ.Çaykovski onları bizim dilimizdəki kimi translit-
erasiya etmişdi. 

Beləliklə, biz bu layihəni həyata keçirməklə şəxs, yer, qəsəbə, 
dağ, dərə, fauna və floramızla bağlı adlarımızı dilimizin qanun-
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auyğunluqları əsasında başqa dillərə çevirə bilərik. Eyni zamanda 
başqa dillərdən aldığımız sözlərin də yazılışında və tələffüzündə 
dilimizin imkanlarını nəzərə almış olarıq. 

Layihəmiz aşağıdakı strukturda planlaşdırılır: 
- baş söz öz qrafikamızda yazılır və tələffüzümüzə əasən tran-

skripsiya olunur. Qarşısında sözün alman, ingilis, fransız, ispan, it-
alyan və rus dillərində normaya əsasən transliterasiyası verilir. 
Məsələn: 

“Nəsimi” – /nəsim`i/; alm. – “Näsimi“ – /nəsi.m’i/; ing. – 
«Naesimi“ – /nəsi.m’i/; rus. -“Nəsimiˮ – /N’e – simi/ və s. 

- eyni prinsiplə şəhər, qəsəbə, küçə, döngə və kənd adları veri-
ləcək. 

- dağ, dərə, çay və su hövzələri də bu cür tərtib olunacaq. 
- dilimizə keçmiş və keçməkdə olan sözlər də bu prinsiplə 

tərtib olunacaq. 
 

II. 3. Azərbaycanda dil siyasəti 
 
1. Müstəqillik yolunda inamla irəliləyən Respublikamızda dil 

situasiyasını və buna uyğun elmi cəhətdən əsalandırılmış dil 
siyasətini düzgün qurmaq üçün xalqımızın gələcəyinə yönəlikli bir 
konsepsiya işləyib hazırlamağa böyük ehtiyac var. Bu konsepsiya 
həm dilçiliyin və dilöyrənmənin müasir səviyyəsini, həm iqtisadi 
amili, hə də xalqımızın strateji maraqlarını nəzərə almalıdır. Belə 
bir konsepsiya o zaman yaxşı qarşılanar və səmərəli olar ki, o bu 
günün tələblərinə cavab versin, həm də yaxın və uzaq gələcəyi 
hədəf götürsün. Bu konsepsiya həm də Azərbaycan dilinin və öl-
kəmizdə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramının müddəalarını 
ehtiva etməlidir. Bunun üçün ilk növbədə ölkəmizdə dil situasiyası 
dərindən təhlil olunmalı, onun real mənzərəsi bütün incəliklərilə 
ortaya qoyulmalı və yalnız bundan sonra dil siyasətilə bağlı konkret 
sənəd hazırlanmalıdır. Bu gün müstəqil Azərbaycan Respubli-
kasında dil situasiyasını belə ümumiləşdirə bilərik: 
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- ölkəmizdə imperiyanın qalıqlarından biri də rus dilidir. 
Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır. Uzun illər ikidillilik 
şəraitində yaşayan və rus dilinə önəm verən azəbaycanlılar özlərinin 
əsas ünsiyyət vasitələrindən olan rus dilindən ayrıla bilmirlər. 
Əvvəla, bu psixoloji-informativ və mənəvi amillərlə izah oluna 
bilər. Həmişə rus dilli informasiya məkanında olmağa vərdiş etmiş 
adamlar asanlıqla öz vərdişlərindən imtina edə bilmirlər. Rus dili və 
ədəbiyyatı, rus mənəviyyatı ruhunda böyüyən adamlar bu ənənənin 
təsir dairəsindən çıxa bilmirlər, bütün davranışlarını rusca kök-
ləməyə daha az enerji sərf etməklə nail olurlar. Təsəvvür edək ki, 
sabitləşmiş dil situasiyasından üz çevirib yenisinə alışmaq nə qədər 
enerji və vaxt tələb edər. Elə bu səbəbdəndir ki, Respublikamızın 
paytaxtı əhalisinin xeyli hissəsi, xüsusilə həmişə ruslara rəğbəti olan 
ailələr və onların törəmələri, eyni zamanda Respublikamızın iri 
şəhərlərində keçmiş sovet, partiya və komsomol nomenklaturasının 
yetişdirmələri, bu gün də rusca oxuyur, rusca düşünür və bunu da 
özlərinə şərəf bilirlər. Digər tərəfdən, imperiya dağıldısa da, onun 
güclü varisi öz ədası və ambisiyaları ilə qalmaqdadır. Bütün bunlar 
bizdə rus dillilərin hələ də dil stuasiyasının formalaşmasında 
mühüm rol oynamalarını təsdiqləyən amillərdir: 

- qlobal dünyamızda bütün sahələrdə olduğu kimi, dil si-
tuasiyasında da amerikan-ingilis düşüncə tərzi və ingilis dili mühüm 
ünsiyyət vasitəsinə çevrilir. Bu meyil özünü gənclər arasında daha 
çox büruzə verir. Dünya miqyasına çıxmaq meyli, müasir sivily-
asiyaya qovuşmaq, dünya iqtisadi və mədəni bazarında yer tutmaq 
istəyən gənclərimiz ingilis dilinə daha çox maraq göstərir, bütün 
güclərini sərf edərək bu dili öyrənib öz gələcək həyatlarını təmin et-
məyə can atırlar. Dünya əmək bazarında özlərinə bu dillə yer tuta və 
bu yolla da karyeralarını qura biləcəklərinə əminlik onların bu 
sahədə daha qətiyyətli addımlar atmalarını şərtləndirir. 

- müstəqillik illərinin əvvəllərində sərhədlərin açılması və ta-
rixən mənəvi və qan bağlılığımız əhalimizin böyük əksəriyyətində 
Türkiyəyə meyli motivləşdirdi və ziyalılarımızın böyük qismi 
dərhal bundan yararlanmağa başladı. Gənclərimiz də bu fürsətdən 
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kifayət qədər yararlandı. Dilimzə xeyli türk sözləri axıb gəldi, 
televiziya və radioda hətta türk dilinin intonasiyası və vurğusu tez-
tez eşidilməyə başladı. Bu gün bu meyil bir qədər azalsa da, türk 
dilinin öz dilimizə qarışaraq işlənməsi adi hal almışdır. 

- dil situasiyasının bir istiqaməti də ərəb dilidir. İmperiya 
dövründə əlimizdən alınmış vicdan azadlığı özümüzə qayıdandan 
sonra islam dininin əsas daşıyıcısı olan ərəb dili həyatımıza daha 
geniş miqyasda və əhatədə daxil olmağa başladı. Əvvəllər yalnız 
dini mərasimlərdə axund və mollaların fəaliyyətində ardıcıl səslənən 
ərəb dili bu gün xeyli gəncimizin təhsil dili oldu, Səudiyyə 
Ərəbistanına gedən zəvvarlarımız və ərəb dünyasında təhsil alan 
gənclərimiz ölkəmizdə dil situasiyasına güclü təsir göstərən 
mənbələrdən biridir. Müqəddəs kitabımız “Qurani Kərimi” 
orijinalda oxumaq həvəsi bu gün çoxlarının ali məqsədinə çevrilib. 

- dil situasiyasına təsir edən digər amil İran İslam Respubli-
kası və onun fars dilidir. Son dərəcə həssas olan odur ki, İranda bi-
zim 30 milyondan çox can bir, dil bir qardaşlarımız yaşayır. Onlarla 
ünsiyyət bizim üçün həmişə əhəmiyyətli olmuşdur. Lakin fars şo-
vinizmi bizə öz ideologiyası prizmasından yanaşmış və öz soyda-
şlarımızla ana dilimizdə ünsiyyətə qısqanmış və nəticədə biz də ya 
birbaşa, ya da dolyaısı ilə fars dilinin təsirinə məruz qalmışıq. Hətta 
İranın Azərbaycandakı səfiri azərbaycanlı olsa belə, biz rəsmi 
görüşlərdə onun farsca danışdığının şahidi olmuşuq. 

- bütün bu sadaladıqlarımızdan kənarda qalan dil mühiti bizim 
doğma Azərbaycan türkcəsidir. Bu gün KİV-də, radio və televi-
ziyada, parlamentdə səslənən dil bizim əzəmətli Azərbaycan dili-
mizdir. Bölgələrimizdəki dil ölməz ana dilimizdir. Öz şirinliyi, saf-
lığı və zənginliyinə görə bu dil dünyanın bir çox dillərilə bir sırada 
addımlayır. Onun qorunması üçün dövlətimiz öz missiyasını 
layiqincə yerinə yetirir. 

2. Dil situasiyasının yuxarıdakı təhlilindən sonra bizim 
Respublikada dil siyasəti haqqında söhbət açmağımız yerinə düşər. 
Dil siyasəti deyəndə biz ölkəmizdə Azərbaycan dilinin milli et-
niklərin dillərinə və xarici dillərə münasibətinin qanun şəklində 
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nizamlanmasını nəzərdə tuturuq. Məlumdur ki, AR-nın Konsti-
tusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili olması ayrıca maddə ilə 
(73) təsbit olunmuşdur. Bu o deməkdir ki, Respublikamızda kar-
güzarlıq, təhsil, qanunvericilik, ticari, mədəni və s. fəaliyyətlərimiz 
Azərbaycan dilində olmalıdır. Ancaq eyni zamanda biz bilirk ki, 
konkret fəaliyyət sahələrində başqa dillərlə də rastlaşmalı oluruq. 
Belə olduqda istər-istəməz bir sualla rastlaşırıq. Hər bir Azərbaycan 
vətəndaşı praktik olaraq neçə dil bilməlidir? Bu suala biz hələ bir 
neçə il bundan öncə (20.V.1995, 67-69, Xəzər Universiteti) cavab 
vermişik. Aşağıda həmin fikirəri bir qədər yığcam şəkildə belə şərh 
edərdik: 

- dövlət dili. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azər-
baycan dilidir və bu dövlətin ərazisində bu dil ünsiyyət vasitəsidir. 
Hətta xarici qonaqlar burada bu dildə danışmağa çalışmalıdırlar. 
Düzdür, biz dil və din baxımından tolerant xalqıq, ancaq buna 
baxmayaraq qonaqlarımızla ünsiyyətə öz dilimizdə can atmalıyıq. 
Bunu bizdən Konstitusiyamız tələb edir. 

- davranış dili. Etniklər, sərhəd zonasında yaşayanlar Azər-
baycan dilindən davranış dili kimi istifadə edə bilərlər. Borçalı 
mahalında yaşayan azərbaycanlıların dövlət dili gürcü dilidir, orada 
Azərbaycan dili onların ana dili olsa da, ünsiyyətdə bu dil onlar 
üçün davranış dili kimi müəyyənləşdirilə bilər. Azərbaycan ərazi-
sində yaşayan bütün etniklər üçün Azərbaycan dili həm dövlət 
dilidir, həm də müxtəlif azlıqların nümayəndələri öz aralarında 
Azərbaycan dilindən davranış dili kimi istifadə edirlər. 

- fundamental dil. Respublikamızda fundamental dil orta 
ümumtəhsil məktəblərinin 5 – ci sinifndən müəyyən proqram və 
dərslik əsasında tədris olunur. Ona görə də bu dili idarə olunmayan 
ana dilindən fərqli olaraq idarəolunan dil adlandırmaq olar. Bu, 
tanınmış xarici dillərdən biri ola bilər. Təəssüf ki, bizdə bu, son 
ilərdə ingilis dili istiqamətində daha geniş yayılıb. 

- ünsiyyət dili. İndi vətəndaşlarımız bir xarici dillə dünyaya 
çıxa bilmirlər. Düzdür, indi hər yerdə ingils dili bu funksiyanı ye-
rinə yetirə bilir. Ancaq biz Rusiyada və ya Fransada olanda rus və 
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ya fransız dilindən istifadə etsək bu çox yaxşı qarşılanar. Həmin bu 
dili biz ünsiyyət dili adlandırırıq. 

- araşdırma və ya arama dili. Azərbaycan vətəndaşı öz dar 
ixtisası ilə bağlı hər hansı bir dil öyrənmək istəyirsə, o, yazılı abidə-
lərin və ya qaynaqların hifz olunduğu dili öyrənməlidir. Məsələn, 
şumerlərin, gürcülərin, qədim türk dilini və s. öyrəniriksə, bunu 
araşdırma dili adlandırmaq olar. F.fon Diits oğuzların möhtəşəm 
abidəsi olan “Kitabi Dədə Qorqud” dastanını oxuyub alman dilinə 
tərcümə etmək üçün Azərbaycan türkcəsini araşdırma dili kimi 
öyrənmişdir. 

3. Beləliklə, Respublikada dil situasiyasını təhlil edib öyrə-
nəndən sonra dıl siyasətini də müəyyənləşdirə bilərik. Respubli-
kamızın hər bir vətəndaşı ən azı üç (dövlət, davranış və fundamental 
dili) dil öyrənməlidir.. Qarşıda duran məqsəddən asılı olaraq biz 
maksimim beş dil bilməliyik: dövlət, davranış, fundamental, 
ünsiyyət və araşdırma dilləri. 

Dil siyasəti layihəsi hazırlanarkən burada söylənilən fikirlərlə 
bağlı digər fikirləri də müzakirə etmək olar. 

 
II. 4. Qloballaşma və Azərbaycan dili 

 
Azərbaycan dili bu gün bütün dünya azərbaycanlılarının bir-

birilə ünsiyyətini təmin edən möhtəşəm bir dildir. Son illərin hesab-
lamalarına görə, bu gün dünyada 50 milyona yaxın adam Azərbay-
can dilində danışır ki, bu da dünyanın ən böyük dilləri siyahısında 
18-20-ci yerləri bölüşdürür. İndi bu dil müstəqil dövlətimizin əsas 
atributlarından olmaqla xalqımızın yenilməz qalası kimi düşmən-
lərin hər cür təxribatına və müdaxiləsinə sinə gərərək müqavimət 
göstərir. Bu dil bütün azərbaycanlıları birləşdirən güclü bir alətdir. 
Hazırda dilimizin bütün incəliklərini açıb göstərən monumental 
əsərlərimiz, Azərbaycan dilinin ayrı-ayrı aspektlərinin linqvistik 
şərhini özündə əks etdirən sanballı tədqiqatlarımız, dilimizin ke-
şiyində duran Dilçilik İnstitutumuz və onlarla ali məktəblərimizdə 
Azərbaycan dili kafedralarımız var. Dilimizin dövlət dili kimi 
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işlənməsini ana yasamızda təsbit edən ayrıca maddə vardır ki, bunu 
əldə rəhbər tutan müvafiq qurumlarımız dilimizin tədqiqi, təbliği və 
tədrisilə yaxından məşğul olur. Xalqımızın ölməzliyinin rəmzi, ruhu 
və canı olan dilimiz haqqında çox yazılıb, çox deyilib. Ancaq bu 
heç də o demək deyil ki, daha deməyə bir söz qalmayıb. Bu heç də 
belə deyil. Hər dövrün öz tələbi, öz yanaşma bucağı olur. Bizim 
ümdə vəzifəmiz dilimizin müasir elmi konsepsiyalar baxımından 
tədqiqini davam etdirmək, tədqiqatlarımıza yeni ruh və yeni isti-
qamət verməkdən ibarətdir. 

Məlumdur ki, hazırkı dünyamızda müxtəlif xalqların və mil-
lətlərin bir-birilərilə qarşılıqlı münasibətlərində canlı dil mühüm 
ünsiyyət vasitəsi kimi çıxış edir. “Bu gün ən müasir sayılan texno-
loji yeniliklər belə dil qədər önəmli ola bilmir, çünki bütün texnoloji 
yeniliklərin xalqların məişətinə tam daxil olması üçün xüsusi meta-
dilə ehtiyacı vardır, canlı ünsiyyətdə linqvosemiotik vasitələrlə 
yanaşı (təbii dildəki metaforik və metonomik özəlliklər, paralinqvi-
stik ifadələrlə bərabər intonasiya) etnosemiotik vasitələr də (folklor, 
rəqs, poza və s.) qarşılıqlı anlaşmada mühüm yer tutur. Qeyd edək 
ki, son semiotik tədqiqatlar insanda 1000-ə qədər poza növü fərq-
ləndirir. Onlar, Y.Lotmanın təbirincə desək, semiosferdə ünsiyyət 
mədəniyyətinin elementlərinin lokutiv vasitələri kimi çıxış etməklə 
danışıq aktında illokutiv niyyətin və perlokutiv nəticənin əldə 
olunmasına, bununla da ünsiyyətin uğurlu olmasına təminat yaradır-
lar. Bədən üzvlərinin danışıq prosesində müxtəlif müşayiətedici 
(danışarkən əl-qolun və bədənin digər üzvlərinin hərəkəti) və ya 
müstəqil (başın o yan-bu yana və ya aşağı-yuxarı hərəkəti) hərəkəti 
dinləyəndə intellektual və emosional təsir oyatmaqla yanaşı inan-
dırıcı olmaq və həm də danışanın kimliyini müəyyən etmək üçün 
vacib şərtlərdəndir.”1 

Bu gün dilçiliyimizin sürətli inkişafını təmin etmək üçün 
güclü maddi-texniki bazanın yaradılması və yüksək ixtisaslı dilçi 
kadrların hazırlığı ilə yanaşı dünya dilçilik irsinin Respublikamıza 
gətirilməsi istiqamətində xeyli iş görmək lazım gəlir. Bunun üçün 
dünya dilçilk korifeylərinin əsərlərini orijinaldan dilimizə tərcümə 
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edib yaymaq2, eyni zamanda Azərbaycan dilçiliyində işlənib 
hazırlanmış və dünya dilçiliyi səviyyəsində qəbul edilə bilən ideya 
və fikirləri dünyanın aparıcı dillərinə tərcümə edib yaymaq ölkəmi-
zin dilçilik sahəsində qazandığı uğurların dünya miqyasına çıxarıl-
ması baxımından yaxşı nəticə verə bilər. Biz dünyanın aparıcı öl-
kələrindən mübadilə yolu ilə magistraturaya və ya doktoranturaya 
qəbul təşkil edə bilsək, ölkəmizə gələn hər bir əcnəbi tədqiqatçı 
müəyyən dövr ərzində dilimizin bu və ya digər problemləri ilə bağlı 
dissertasiya və ya monoqrafiyalar yazıb müdafiə edərlər və sonra 
onları aparıb öz ölkələrində çap etdirərlər. Bu da elmimizin və 
mədəniyyətimizin əcnəbilər vasitəsilə dünyada yayılmasına güclü 
təkan verərdi. 

Bütün sahələrdə qloballaşma müşahidə edildiyi kimi dillə 
ünsiyyət sahəsində də belə bir proses özünü aydın şəkildə göstərir. 
İndi beynəlxalq aləmdə ingilis dilinin hökmranlığı nəticəsində 
başqa dillər, o cümlədən Azərbaycan dili də iqtisadi, siyasi, hərbi və 
mədəni sahələrdə sıxışdırılaraq küncə qısılmış kimi görünür, 
məhəlli və ya dar çərçivədə işlənir. Əsası odur ki, milli dillərdə yeni 
məfhumları və konseptləri bildirən sözlər və fikirlər yaranmır, heç 
buna ehtiyac da qalmır. Digər tərəfdən, dil sahəsində qlo-
ballaşmanın bir fəsadı da nəzərə çarpır ki, bu da dillərin qarşılıqlı 
təsirini heçə endirir. Nəticədə dili hakim olan xalq eqoist olur, 
özünü əlçatmaz zirvədə hesab edir. Alman alimi Y.Trabant bu 
sahədə müşahidələrini belə ümumiləşdirir: “İngilislər və amerikan-
lar, bir qayda olaraq, xarici dillərdə əsər oxumağı lazım bilmirlər, 
onlar həmin əsərləri tərcümə elətdirməyə də böyük həvəs göstər-
mirlər.”3 

Məlumdur ki, dil fəaliyyətində gənclər xüsusi yer tutur. Onlar 
daha yığcam söyləmlərə və alınma sözlərə üstünlük verirər. “İndi 
gənclər qrammatikaya və tələffüz qaydalarına fikir vermirlər. 
Danışanda elə bil saqqız çeynəyirlər. Onların dilində /sms, top, hot, 
super, hendi, mobil, çat, download, portal, webside/ kimi yüzlərlə 
söz işlənir ki, heç gənclər və ya kosmopolitlər onların fərqinə 
varmırlar. Bu sözlər qlobal dilin hücumu, onları götürən dillərin isə 
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fəryadıdır. Mən demirəm ki, bizim dilimiz tam təmiz olsun. Bu heç 
mümkün olan şey deyil. Amma öz dilimizin qayğısına qalmalıyıq. 
Alman alimləri maraqlı tədqiqat aparıblar. Görkəmli şairlər Qöte və 
Haynə hər cümlədə orta hesabla 30-36 söz işlədiblər. T.Mann “Yo-
zef və onun qardaşları” romanında bir cümlədə 347 söz işlədib. An-
caq indi orta hesabla 5 – 13 söz işlənir. Radio və televiziya ve-
rilişlərində isə möcüzə baş verir. Bir də görürsən xəbərlərdə deyilir: 
/London dağılır//, /Liviya çökür//, !Bu lap əladır ki! və s. Bəzən 
yersiz təkrarlara yol verilir. Biz az danışmağın gözəlliyi haqda çox 
eşitmişik. Məsələn, hər cümlənin başında “ABŞ prezidenti Barak 
Obama” deməyin nə mənası var?! Birinci söyləmdən sonra elə bircə 
/Obama/ desək, hər şey aydın olar. Fikrimizcə, kino başlıqlarındakı 
kimi və ya hər yerdə qısa cümlə işlətmək savadsızlığın və dil 
səriştəsizliyinin əlamətidir. Elə rəsmi dövlət vəzifəsində oturan 
adamın dialektdə danışması da auditoriyaya hörmətsizliyin əlamət-
dir. Bu gün özümüzdə istehsal olunan məhsullara xarici adların ve-
rilməsi heç cür başa düşülən deyil. /Bonaqua, Nightbar, supermar-
ket, medical club, Talk-show? Job Center? Service Point/ kimi re-
klam xarakterli sözlərə nə ehtiyac var?!”4 

Hazırkı dövrdə mədəniyyətlərarası əlaqələrin bir forması da 
turizmdir. Turizmin həm mədəniyyətlərin tanınmasında və yayıl-
masında, həm də fərdlərarası əlaqələrin genişlənməsində mühüm rol 
oynadığını indi hamı etiraf edir. Turizm həm də yaxşı gəlir 
mənbəyidir. İndi dil baxımından bu sahədə də çox acınacaqlı bir 
vəziyyət yaranıb. Məsələn, hər hansı ölkədən Azərbaycana bir turist 
dəstəsi gəlirsə, əvvəlcədən sifariş verilir ki, ekskursiya ingiliscə 
olsun. Başqa bir fakta diqqət yetirək. Bu yaxınlarda bizim 
əməkdaşlardan birinin kitabının təqdimatında məmurlardan biri 
ingiliscə danışaraq öz “biliklərini” nümayiş etdiririrdi. Təqdimatda 
isə, demək olar ki, xarici qonaq yox idi. Bununla heç də onu demək 
istəmirik ki, biz monodilli olaq. 

Qloballaşan dünyada monodillilik və monomədəniyyət forma-
laşır ki, bu da bütün dünyanı məhvə doğru aparır, planetimizin dil 
rəngarəngliyi və mədəni mənzərəsi yeknəsəkliyə uğrayır. 
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“Biz monomədəniyyətin və monodilli ölkənin nümunəsini 
qonşumuz Ermənistanda görürük. Bu monomədəniyyət cəmiyyəti 
məhdud və çıxılmaz edir, milli eqoizm dövlətin siyasi kursuna 
çevrilir, özünəvurğunluq və qüsursuzluq sindromu yaradır. Hələ 
böyük V.fon Humboldt yazırdı ki, müxtəlif dillər dünyagörüşlərin 
müxtəlifliyi deməkdir. Bir dil bilən heç vaxt düşüncə müxtəlif-
liyinin nə olduğunu dərk edə bilməz. Bir dil bilən ətrafda baş 
verənləri bildiyi dilin süzgəcindən keçirdir. Bu da şovinizmin və 
özünəqapalılığın yüksək dərəcəyə qalxması, sonda isə birdilli xalqın 
süqutuna aparıb çıxarması deməkdir”.5 

Müstəqillik dövründə bizim Respublikada dil situasiyası xeyli 
dəyişdi. Sovetlər dönəmində hamımızın imperiya dilini bilməyimiz 
tələb olunurdu. Hətta rus dili ikinci ana dilimiz elan olunmuşdu. 
Müstəqilliyimiz bərpa olunandan sonra bizim cəmiyyətdə ciddi 
dəyişikliklər müşahidə olunur. Bir qism vətəndaşlarımız dini 
azadlıq əldə etdikdən sonra ərəb dilinə meyl elədi. Onların balaları 
İranda və ərəb ölkələrində dini təhsil alaraq fars və ərəb dilində 
oxuyur və yazırlar. Bir qism vətəndaşlarımız Türkiyə türkcəsinə 
meyil edir, türk mədəniyyətini və dilini təbliğ etməyə çalışır, yeri 
gəldi-gəlmədi türk kəlmələri işlədir, hətta intonasiyanı və vurğunu 
da dəyişdirirlər. Üçüncü qism vətəndaşlarımız sovet dönəmində 
olduğu kimi, rus dilinə sadiq qalaraq bu dildə fəallıq göstərməkdə 
davam edirlər. Dördüncü qism vətəndşlarımız isə, bunları daha çox 
öz kayeraları düşündürür, ingilis dilinə meyillidir. Axırıncılar idarə 
olunan dilöyrənmə sahəsində daha müntəzəm müdafiə olunurlar. 
Nəhayət, əhalinin daha çox hissəsi, biz deyərdik ki, az mütaliə edən 
qismi, öz ana dilində, öz türkcəmizdə ünsiyyəti üstün tutur. 

Beləliklə, müasir dövrdə millətlərin qarşılıqlı ünsiyyətində dil 
faktoru mühüm rol oynayır. Özü də dünya miqyasında xalqlararası 
mədəni, iqtisadi, ticari və s. əlaqələrin inkişafında qlobal dil pro-
blemi çox böyük aktuallıq kəsb edir. 

Dilçilik elminin obyekti olan dil ən qədim zamanlardan xal-
qların milli şüurunun və vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında 
əsas amillərdən biri olduğu üçün bəşər tarixində onun özünəməxsus 
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ictimai-siyasi əhəmiyyəti vardır. Müasir dövrdə müstəqil dövlətimi-
zin dünya sivilizasiyasında tutduğu mövqe ilə bağlı dilimizin həm 
ölkə daxilində, həm də xaricdə öyrənilməsi və öyrədilməsi, habelə 
Azərbaycan dilinin qloballaşan dünyamızda qorunub saxlanılması 
ümumibəşəri çalışmalar fonunda öz mədəniyyətimizin, adət və 
ənənələrimizin qorunması kimi başa düşülməlidir. 

Məsələ burasındadır ki, ingilis dilinin yayılmasında ingi-
lislərdən daha çox başqa millətlərin nümayəndələri canfəşanlıq edir-
lər. İngiltərənin nüfuzlu Oksford universitetinin danimarkalı alimi 
Fillipson “Linqvistik imperializm” adlı kitabını çap etdirmişdir. 
Bununla İngiltərə kimi ölkənin böyük universitetlərindən biri öz 
mövqeyini bildirmiş oldu. 

Məsələyə diaxron aspektdə yanaşıldıqda “dilin tarixi onun 
daşıyıcısı olan xalqın tarixidir” konsepsiyasından çıxış edərək, bu 
sahədə dərin araşdırmaların aparılması üçün tədqiqatçılarımızın 
dilimizin və xalqımızın tarixən bölgədə və dünyada təmasda olduğu 
etnomədəniyyətlərə aid tarixi mənbələri araşdırmaq, dilimiz və 
dilçilyimizlə bağlı fikir və mülahizələri toplayıb təhlil etməklə xal-
qımızın kimliyi və mədəni səviyyəsi haqqında dolğun məlumatlar 
əldə edə bilərik. “Kitabi Dədə Qorqud”dan bəri həm öz mütəfək-
kirlərimizin, həm də dünya dahilərinin dilimizi yüksək səviyyədə 
dəyərlərndirmələri dilmizin necə qüdrətli və yenilməz bir ünsiyyət 
vasitəsi olduğunu sübut edir. F.fon Bodenşted, Bestujev Marlinski, 
M.Y.Lermontov, Avqust von Qaksthauzen, M.P. Falev və başqaları 
dilimizə yüksək qiymət vermiş, onun nəinki Azərbaycanda, həm də 
Qafqazda və Asiyada möhtəşəm ünsiyyət vasitəsi olduğunu, fransız 
dilinin Avropada olduğu kimi Azəraycan dilinin bu bölgələrdə 
ünsiyyət vasitəsi kimi şıxış etməsini dəfələrlə qeyd etmişlər. 
Məşhur səyyah və folklorçu A.fon Qaksthauzen XVIII əsrin 
ortalarında yazırdı ki, ermənilər əsərlərini öz dillərində yox, tatar 
(Azərbaycan – F.V.) dilində yazırlar, çünki bu dil Qafqazın 
cənubunda xalqlar arasında informasiya, ticarət və qaşılıqlı anlaşma 
dilidir, bu mənada onu Avropada fransız dili ilə müqayisə etmək 
olar.”6 Fikrimizcə, xalqımızın qədimdən yüksək intellektual 
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səviyyədə olmasını sübut etmək üçün bu cür qaynaqları toplayıb 
çap etmək bizim qarşmızda duran mühüm vəzifə olmalıdır. 

Ölkə daxilində dilimizin vəziyyəti, ondan cəmiyyətin müxtəlif 
sahələrində istifadənin səviyyəsi, xaricdə yaşayan soydaşlarımıza, 
dilimizi internet vasitəsilə öyrənən və öyrənmək istəyən əcnəbilərə 
kütləvi-informasiya vasitələrinin köməyilə yardım göstərmək, 
müasir tələblərə cavab verən müxtəlif sorğu xarakterli lüğət və 
kitabçaların, o cümlədən ölkəmizin fauna və florasını əks etdirən 
sözlüklərin, yerli və əcnəbi adların transliterasiyasının elektron vari-
antda hazırlanması, kompüterlə dilöyrətmə və dilimizin müasir 
səviyyədə formal və semantik təhlili bugünkü dilçiliyimizin aktual 
problemlərindən sayılmalıdır, canlı dilimizdə çeşidli dərs vəsait-
lərinin tərtbiqi müvafiq qurumların qarşısında bir nömrəli vəzifə 
kimi dayanır. 

Azərbaycan və dünya linqvistik irsinin, habelə bütövlükdə 
dilçilik elminin müasir səviyyəsinin öyrənilməsi, Azərbaycan 
dilçilik konsepsiyasını və dəyərlərini dünyaya çıxartmaq və dünya 
dilçiliyinin nəzəri fikirlərini Azərbaycana gətirmək mühüm əhəmiy-
yət kəsb edir. Bu məqsədlə müasir dilçilikdə fundamental əsərlərdən 
bəzilərinin Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək şərhlərlə çap 
edilməsi, habelə Respublikamızın görkəmli dilçilərinin əsərlərinin 
almanaxının hazırlanması müvafiq qurumların qarşısında duran 
aktual məsələdir. 

Dilin fəlsəfə (dil fəlsəfəsi və dilçilik fəlsəfəsi, dilin ontoloji və 
metodoloji problemləri), psixologiya (ünsiyyətin uğurluluğu və 
uğursuzluğu problemləri), sosioloinqvistika (cəmiyyətin müxtəlif 
səviyyələrində və qurumlarında dilin işlənməsi, milli dil, variantları 
və dialektləri, dil siyasəti və millətlərarası ünsiyyətdə dilimizin 
yeri), fiziologiya (koqnitiv dilçilik, afaziya, loqopediya, defektolo-
giya və s.), texnologiyalarla (maşınla tərcümə, danışıq aktı 
nəzəriyyəsi, danışanın kimliyinin nitqinə görə, yəni səs obrazlarının 
tanınması, kriminalistikada dilin rolu), semiotika (dilin işarəviliyi 
və dil işarələrinin başqa işarələrdən fərqi, dil işarələrinin praqmatik 
və semantik təhlili, mətn dilçiliyi və diskurs təhlili) əlaqələri müasir 
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nəzəri dilçilik işığında öyrənilməli və bu sahələr üzrə tədqiqatlar si-
stemli olmalıdır. Dilçiliyimizdə hökm sürən şablonçuluq və 
avrosentrizmə son qoymaq vaxtı gəlib çatmışdır. Şirin ana dilimizin 
özəlliklərinin üzə çıxarılması, M.Kaşğaridən üzü bu yana söylənil-
miş fikirləri saf – çürük edib dilçiliyimizin tarixini əks etdirən san-
ballı bir əsər yazıb ortaya qoymalıyıq. 

"Sivilizasiya". Avrasiya universitetinin əsərləri. Dil və ədəbiyyat. 
Bakı, 2012, №1. s.51-59. 

Ədəbiyyat 
1. F.Veysəlli. Qloballaşma və mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə qlobal 

dil problemi. Bakı, Avrasiya universiteti. “Sivilizasiya”, Bakı, 2012, №1, 
s.51-59. 

2. Bu sahədə Bakı Slavyan Universitetinin təşəbbüsü və maddi 
köməyilə dilimizə tərcümə olunan bir sıra əsərlərin çap olunması 
təqdirəlayiqdir. Bax: E.Koseriu. Ümumi dilçiliyə giriş. Almancadan 
tərcüməsi, ön söz və qeydlər prof. F.Veysəllinindir. BSU, “Filoloqun 
kitabxanası seriyasından”, Bakı, 2006 . 

3. F.Veysəlli. Göstərilən əsəri, s.52. 
4. Yenə orada, s.53. 
5. Yenə orada, s. 53. 
6. F.Yadigar (Veysəlli). Fonetika və fonologiya məsələləri. Bakı, 

1993, s.47. 
 

II. 5. Qloballaşma və mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə 
qlobal dil problemi 

 
Hazırda qloballaşma xalqların daha intensiv ünsiyyətə girmə-

sini vacib amil kimi bəşəriyyət qarşısında irəli sürdüyü mühüm 
tələblərdəndir. Bugünkü dünyamızda xalqların və millətlərin qarşı-
lıqlı münasibətlərində dilin mühüm ünsiyyət vasitəsi kimi çıxış et-
məsi təbii qarşılanır. Bu gün ən müasir sayılan texnoloji yenilik belə 
dil qədər önəmli ola bilmir, çünki bütün texnoloji yeniliklərin 
xalqların məişətinə tam daxil olması üçün xüsusi metadilə ehtiyacı 
vardır. İndi hamıya gün kimi aydındır ki, canlı ünsiyyətdə linqvo-
semiotik vasitələrlə yanaşı (təbii dildəki metaforik və metonomik 
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özəlliklər, paralinqvistik ifadələrlə bərabər intonasiya) etnosemiotik 
vasitələr də (folklor, rəqs, poza və s.) qarşılıqlı anlaşmada mühüm 
yer tutur. Qeyd edək ki, son semiotik tədqiqatlar insanda 1000 – ə 
qədər poza növü fərqləndirir. Onlar, Y.Lotmanın təbirincə desək, 
semiosferdə ünsiyyət mədəniyyətinin elementlərinin lokutiv vasitə-
ləri kimi çıxış etməklə danışıq aktında illokutiv niyyətin və perlo-
kutiv nəticənin əldə olunmasına, bununla da ünsiyyətin uğurlulu-
ğuna təminat yaradırlar1. Bədən üzvlərinin danışıq prosesində 
müxtəlif müşayətedici (danışarkən əl-qolun və bədənin digər üzv-
lərinin hərəkəti) və ya müstəqil (başın o yan-bu yana və ya aşağı-
yuxarı hərəkəti) hərəkəti intellektual və emosional təsir oyatmaqla 
yanaşı inandırıcı olmaq və həm də danışanın kimliyini müəyyən 
etmək üçün vacib şərtlərdəndir. 

Görkəmli dilçi M.Pey yazır ki, insan 700.000 fərqli hərəkət-
lərdə bulunur2. Bunların bəzisini biz hər gün müşahidə edirik. 
Məsələn, şəhadət barmağımızı uşağa silkələyəndə demək istəyirk ki, 
“olmaz!”. 

Burada xüsusi qeyd olunmalıdır ki, qloballaşma dövründə 
ingilis dilinin hökmranlığı hər hansı bir dilin iqtisadi, siyasi və hərbi 
rıçaqlardan istifadə olunmaqla onun zor gücünə qəbul etdirilməsinə 
gətirib çıxardır ki, bununla da başqa xalqların dillərinə və mədəniy-
yətlərinə öldürücü zərbə dəymiş olur. Nəticədə dili hakim olan xalq 
eqoist olur, özünü əlçatmaz zirvədə hesab edir. Bununla bağlı alman 
alimi Y.Trabant yazır: “İngilislər və amerikanlar bir qayda olaraq 
lazım bilmirlər ki, xarici dillərdə əsər oxusunlar, heç onlar həmin 
əsərləri tərcümə elətdirməyə böyük həvəs göstərmirlər”. Bunu 
alman alimi “Mitridat cənnətdə – dil düşüncəsinin kiçik hekayələri” 
adlı əsərində yazıb3. Oxucu üçün aydın olsun deyə qeyd edək ki, 
romalılar ancaq yunan dilini qəbul edirdilər. Qara Dəniz sahillərində 
yaşayan pontosların kralı VI Mitridat qədim romalıların qəti 
düşməni idi. O öz adamlarına əmr edirdi ki, miladdan 63 il əvvəl 
Pompeyin və yeni imperiyanın əlinə düşməmək üçün onu 
öldürsünlər. Bunun öz pərdəarxası səbəbi vardı. İş burasındadır ki, 
Mitridat çox savadlı idi, ən azı 22 dil bilirdi. Odur ki, o, ətrafda baş 
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verənləri və imperiya iddialarını yaxşı başa düşürdü, ona görə də 
başqa dilləri yaxına buraxmırdı. 

Bu gün dünya dilləri haqqında dilçilərin əlində olduqca 
zəngin material vardır. Məsələn, dünyada 6500 dilin 250-ı Avstra-
liyada qeydə alınıb. Ötən əsrin 90-cı illərində ABŞ antropoloqu 
J.Blevins Avstraliyaya üçillik səfəri zamanı bu ölkədə danışılan 
dillərdən birinin – “Nhanda” dilinin sonuncu daşıyıcısı Lusi Ray-
derin öz əcdadlarından eşitdiklər bitki, heyvan, dağ, dərə və s. adla-
rından maraqlı əhvalatları qələmə alıb kasetlərə köçürərək 
Laypsiqdə Maks Plank institutuna verib. İndi onlar orada saxlanılır4. 
Ancaq indi həmin nhanda dilində danışan bir nəfər də qalmayıb. 
Canlı dilin ölüb sıradan çıxması haqqında daha bir əhvalat: 82 
samiti və 3 saiti olan Qafqazda kəraim dilində əvvəllər 50.000 adam 
danışırdı. Bu dildə axırıncı danışanın 1984-cü ildə 82 yaşı olub5. 

Bu tale dünyanın bütün dillərinə qismət ola bilər. İndi 6500 
dilin 273-də 1 milyon adam danışır. Proqnozlara görə, XXI əsrin 
sonlarına bu dillərin 2000-i ölüb gedəcək. 

Bu gün bu dillərdən ikisinin taleyi çox düşündürücüdür. On-
lardan biri alman, o birisi isə bizim dilimizdir. Alman dilində indi 
100 milyon, Azərbaycan dilində isə 50 milyon adam danışır. Dünya 
dahilərinin bir neçəsinin yazıb yaratdığı dillərin taleyi bu proqno-
zlara görə yaxşı gözlənilmir. Söhbət Lüter, Kant, Heqel, Qöte, 
Einşteyn, Kafka, Mann, Qras və ya Nəsimi, Füzuli, Vaqif, Sabir, 
Şəhriyar və daha kimlərin danışdıqları, yazıb yaratdıqları dillərdən 
gedir. Bircə misal verək. 2000-ci ildə dünyada 20, 1 milyon adam 
alman dilini öyrənirdisə, 2005-ci ildə bu rəqəm 16, 1 milyon olub. 

Fransada belə bir qayda var. Öz sözünün əvəzinə yad söz 
işlədən adam rəsmi şəkildə cərimə olunur. Vaxtilə Kanadanın Kve-
bek əyalətində xüsusi dil polisi yaranmışdı və o polis fransızca 
danışmayanları cəzalandırırıdı. Ancaq bu tədbir heç bir nəticə ver-
mədi. 

Avropa Şurasında FDP-dən almaniyalı deputat ingiliscə 
danışmağı pis hadisə saymır. Brüsseldə belə bir qərar verilib ki, Aİ-
də sənədlər, çıxışlar və digər mətnlər ingiliscə çap olunmalıdır. 
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Bunu kəskin tənqid atəşinə tutan Ş.Matias bildirir ki, Avropa 
qurumlarında ən çox deputat Almaniyanın payına düşür, – 25 %, 
halbuki ingilislər fransızlarla bir yerdə deputatların ümumi sayının 
16 %-ni təşkil edir. Alman parlamenti Avropa İttifaqına rəsmi 
müraciət göndərdi ki, sənədlər almanca olsa, bundestaq onları 
müzakirə edə bilər. 

Hətta alman unuversitetləri magistr qəbulunu ingilis dilində 
aparır. Bu yaxınlarda Almaniyanın ən böyük qəzeti “Süddeutsche 
Zeitung”7 böyük konqresin ingilis dilində keçirilməsilə bağlı elan 
vermişdi. 

Beləliklə, planetimizdə monomədəniyyət formalaşır ki, bu da 
bütün dünyanı məhvə doğru aparır. 

Alman xalqının böyük oğlu M.Lüter “İncili” almancaya 
tərcümə etdi və Saksoniya dəftərxana dilindən möhtəşəm bir ədəbi 
dil yaratdı. Başqa bir alman filosofu və məntiqçisi Q.Laybnis 
1682/83-cü illərdə yazırdı ki, o, alman dilinin kəskin və ağıllı işlən-
məsini arzu edir, əqlə aydınlıq gətirən bir dil həsrətindədir. 

Azərbaycan dili də bu keşmə-keşli dünyada öz yerini 
qorumalıdır. Dünyada ulularımız M.F.Axundov, Sabir, C.Məmməd-
quluzadə, Ü.Hacıbəyli, Şəhriyar və neçə-neçə söz xridarılrımızın 
yazıb-yaratdıqlar doğma, şirin Azərbaycan türkcəsi bu gün iki yerə 
bölünsə də, onun qüdrəti, qüvvəti hələ də xalqın iradəsi sayəsində 
yaşamaqdadır. Ancaq qloballaşma təhlükəsi bütün dünya dillərində 
olduğu kimi, bizim dilimizin də başının üstünü kəsmişdir. Bu 
bəladan az itkilə çıxmaq üçün xalqımız durmadan mübarizə apar-
malıdı, dilimizi yadelli qəsbkarlardan qorumalıdr. 

Onu da qeyd edək ki, dünya dilləri qohumluq dərcəsinə görə 
kifayət qədər dolğun şərh olunaraq bölüşdürülüb. Deyək ki, ispan 
və portugəz dilləri nə qədər müstəqil olsalar da, o dillərin daşıyı-
cıları ispanlar və portugəzlər bir-birilərinin qəzet və jurnallarını 
oxuyub başa düşürlər. Ancaq danışanda anlam çətinlikləri olur. 
Eləcə də finlər və estonlar bir-birilərini başa düşə bilirər. Dani-
markalılar, isveçlilər və norveçlilər deyirlər ki, onların dilləri 
fərqlidir. Ancaq M.Pey yazır ki, italyan dialektləri Siciliya və Pid-
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montese arasındakı fərqlər 3 skandinav dili arasındakı fərqlərdən 
çoxdur. Rumın və moldavan dilləri eyni olsalar da, onların adları 
müxtəlifdir. Bu gün Azərbaycan və Türkiyə türkcəsindən danışılsa 
da, onların eyni dil olmaları heç bir şübhə doğurmur. Serb və xorvat 
dilləri arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, birincinin yazısı kirilldə, 
ikincisininki isə latın qrafikasındadır. 

Bəzi ölkələrdə müəyyən sahədə bir, başqa sahədə isə tamam 
başqa dil işlənir. Məsələn, Lüksemburqda məktəbdə fransız, qəzet 
oxuyanda alman, evdə isə alman dilinin yerli Lüksemburq 
dialektində danışırlar. Paraqvayda insanlar biznes işlərində ispan, 
qalan hallarda isə yerli hindilərin dili olan quarani dilindən istifadə 
edirlər. Yunanıstanda da uzun illər məktəbdə katherovusa, ictimai 
yerlərdə isə dhimotiki dilindən istifadə edilirdi. 

İki və artıq dilli ölkələrdə həmişə dil konfliktləri müşahidə 
olunur. Keçmiş sovetlər birliyində bu, müttəfiq respublikalarda adi 
hal idi. Belçikada bir şəhərin 3 adı var. Fransızların Liege 
adlandıdığı şəhəri danimarkalılar Luik, almanlar isə Lütix kimi 
işlədirlər. Flamandriyanın paytaxtı fransızca Bruges (broozsh), daç 
dilində Brugge, almanca Brück adlanır. Flamandların çoxluq təşkil 
etdiyi Belçikada valonların ağalığı vaxtı parlamentdə və məktəbdə 
flamandca və ya daçca danışmaq qadağan idi. 

Bəzən naşı adamlar dillərin çətinliyinə və asanlığına görə 
fərqli olmasını xüsusi qeyd edirlər. Ancaq bu çətinlik və asanlığı 
əsaslandırmaq o qədər də asan olmur. Məsələn, ingilis dilində hal 
kateqoriyası yoxdur, fin dilində isə 15 hal vardır, başqa sözlə desək, 
bu dildə hər bir isim 15 şəklə düşür: nom., akk, , allativ, inessiv, 
komitativ və s. Təsəvvür edək ki, hər bir azərbaycanlı /daş/, /diş/ 
/duz/ və s. sözlərini 15 halda işədirlər. Dünyada ən geniş yayılmış 
ingilis dilində isə ümumi və yiyəlik halları vardır. Birinci sıfır 
şəkilçi ilə, ikinci isə /-s/ artırmaqla düzəlir. Bu dildə əvəzlik 3 cür, 
(/İ/ (mən), /my/(mənim), /me/(mənə)), feil isə 5 cür (/ride/ (miniklə 
getmə), /rides/ (3-cü şəxs təkdə = o, miniklə gedir), /rode/ (həmin 
feilin keçmiş zaman – preterit forması), /riding/ ( davamlı indiki 
zaman düzəltmək üçün forma) və /ridden/ ( məchul növü düzəltmək 
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üçün forma) dəyişir. Alman dilində isə feilin 15 forması var: /lesen-
lese, lies, liest, lest, lesen, las, last, lasen, (hat) gelesen, läse, läsen, 
läst, läsest, lesend/. Qəribə gəlir, elə deyilmi? Ancaq bu belədir. 
Qəribəliklər bununla bitmir. Eyni denotat bir dildə qadın cinsinə 
(məs. “şəhər” alman dilində /die Stadt/), onunla genetik cəhətdən 
qohum olan rus dilində isə kişi cinsinə aidir: (/qоrоd/). Rus dilində 
ismin 12 (tək və cəmdə bütün hallarda), sifətin 16 forması 
mövcuddur. İngilis dilində isə sifətin 3 forması vardır: /blond, 
blonder (than), blondest/. 

Romanlarda /grey/ (boz) sözünün qarşılığı yoxdur. İrlandi-
yanın gəlik dilində /hə/ və /yox/-un qarşılığı yoxdur. Onlar deyirlər 
/İ think not// və ya /This is so//. İtalyanlar /qardaş qızı/ və /qız 
nəvə/-ni, eləcə də /qardaş oğlu/ ilə /oğlan nəvə/ni fərqləndirmirlər. 
Fransız dilində sifət isimdən sonra gəlir: /l`auto rouge/. Ancaq al-
man dilinin təsirilə Raynlandda normal söz sırası işlənir. Gəlik di-
lini başa düşməyənlər Şotlandiyanın dağlıq yerlərində bu diln təsiri 
altında müəyyən ifadələr işlədirlər. Yaponlar müəyyən və qeyri – 
müəyyən artiklin nə olduğunu bilmirlər. Digər tərəfdən, yaponlar 
isimlərin tək və cəmini fərqləndirmirlər. Onlar həmçinin gələcək 
zaman deyilən şey tanımırlar. Onlar /Tokyo e yukimasu// deyəndə 
həm /Tokiyoya gedirəm/, həm də /Tokiyoya gedəcəyəm// ifadə 
edirlər. Əlbəttə, burada kontekst köməyə gəlir. Digər tərəfən, yapon 
cümlələrinin yarısı mübtədasız olur. 

Yunan dilində ümumi ünsiyyətə xidmət edən 70-ə yaxın jest 
var. Məsələn, sol əli çənəyə söykəyir, gözün birini bağlayır, o biri 
göz orta məsafəyə baxır, o biri əli isə o yan – bu yana yelləyirlər, 
bununla da ?Mən bilmirəm ki, buna nə edim?4 bildirirlər. 

Dünyanın 6500 dilində bütün bu “bədən dili”lə bağlı işarələri 
hesablaya bilərikmi? Bəzi ölkələrdə 2-3 dil (Belçika), bəzilərində 
isə (Kamerun, Papua, Yeni Qvineya və s.) 100-ə qədər dil vardır. 
Hindistan 1600 dil və dialektlə, yəqin ki, dünyada liderdir. 

Bəzi dillər var ki, onlar kreol dillərə çevrilir, absorpsiyaya 
uğrayr və amalqamlaşır. Şotlandlar /Take the here//, /Bring that 
here// və ya /İ am seeing you// /İ see you// əvəzinə işlədirlər. Hol-
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landiya ilə Qərbi Almaniya, Şimali Almaniya ilə Danimarka əhalisi 
bir -birilərinə öz həmvətənlilərindən yaxşı başa düşürlər. Kolumb 
yeni dünyanı kəşf edəndə orada 1000 dil vardı, hazırda onlardan 
600-ü qalıb. 

Dillər daim dəyişməkdədir. Ən az dəyişən dil island dilidir. 
Belə ki, islandlar minillik tarixi olan saqaları asanlıqla oxuya bilir-
lər. İngilis dili ən çox dəyişikliyə uğrayan dildir. Özü də həm lek-
sikonda, həm də sintaktik səviyyədə bu dəyişikliklər aydın hiss olu-
nur. Ancaq ingilis orfoqrafiyası bu dəyişiklikləri qəti nəzərə almır. 
Dünyanın dil xəritəsinə nəzər salsaq görərik ki, bəzi ölkələrdə dil 
mənzərəsi çox rəngarəngdir. Məsələn, İsveçrədə 4 dil rəsmi dildir 
(alman, fransız, italyan və retroroman). Bu axırıncı sərt qışı və nadir 
coğrafiyası olan şərqdə St.Mori, Davos və Klosters kimi təcrid 
olunmuş gözəl yerlərdə işlənir. Retroroman dilinin 5 variantı mə-
lumdur. Sutselvadan olanlar “vagned na qua”(gəl bura) deyirsə, baş-
qa dərədən olanlar həmin ifadəni “vegni neu chen” kimi işlədirlər. 
Başqa yerlərdə isə eyni cür danışıb katolik və protestant olmasına 
rəğmən fərqli yazırlar.5 

Alman dili (Almaniya, Avstriya, İsveçrə, Rumıniya, Fransa, 
Macarıstan, Rusiya, Kazaxstan, Polşa, Belçika və s.) ədəbi dildən 
kənar çətin başa düşülən milli dil və dialektləri əhatə edir, onlar 
fərqli leksikonla və sintaktik strukturlarla səciyyələnir. Hətta bir öl-
kə daxilində-Almaniyanın Bavariya dialektində “Samstag” (şənbə), 
Berlində “Sonnaband”, su borusunu təmir edənə “Spengler”, Ber-
lində isə “Klempner” deyirlər. 

İtalyan dili də çox qəribəliklərlə səciyyələnir. Məlumdur ki, 
milli dil kimi Florensiya və Tuscan dialektləri formalaşıb. 1979-cu 
ildə ölkə əhalisinin 5 %-i həmin dialektdə danışırdı. Keçmiş 
sovetlər birliyində 149 dil vardı. Əhalinin yarısı öz dilində danışırdı, 
çoxu heç ruscanı bilmirdi. Vatikanın rəsmi dili latın dilidir. Hazırda 
dünya miqyasında dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsi, elm və 
texnikada paradiqmlərin dəyişməsi müşahidə olunur. Bunun da əsas 
səbəbi dünyada sürətlə gedən qloballaşmanın həyatımızın bütün 
sahələrinə sirayət etməsidir. Başqa sözlə desək, BMT-nin baş 
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qərargahının yerləşdiyi Nyu Yorkdan tutmuş Şərqin ən ucqar 
nöqtəsi olan Tokiyoya qədər bütün planetimizdə eyni və ya oxşar 
ssenariya ilə təkrar olunan siyasi, mədəni, ticari və iqtisadi proseslər 
gedir. Hər hansı bir yenilik sürətlə bütün dünyaya yayılır və 
hamının gündəlik işlətdiyi avadanlığa çevrilir. Bu proseslərin əsl 
daşıyıcısı dildir. Dildə yeni texnologiyalar və onlardan istifadə 
qaydaları yaranır, özü də bu, bir qayda olaraq, ingilis dilində olur, 
sonra başqa dillərə tərcümə olunur və onlar tezliklə dünyada bütün 
insanların mənəvi sərvətinə çevrilir. Bu gün artıq texnoloji 
yenilikləri başqa dillərə tərcümə etməyə etiyac da qalmır. Yeni 
kəşflər və ixtiralar bir dildə, ingilis dilində yaranır və bütün dün-
yaya yayılır. Hətta öz müqavimət gücünə, struktur və sistem 
xüsusiyyətlərinə görə ingilis dilindən geri qalmayan, bu yaxınlara 
qədər imperiyaların və superdövlətlərin dili olmuş rus, alman, 
fransız, ispan və s. dillər də texniki təlimatların və sənədlərin 
tərcüməsinə ehtiyac duymur. Dünya monodillilik istiqamətində 
durmadan sürətlə irəliləyir. 

Bu gün mədəni olmaq istəyən, başqa xalqların nümayən-
dələrilə tez və maneəsiz əlaqə yaratmaq istəyən hər kəs ingilis 
dilində danışmağı üstün tutur. Dünya forumlarının və təşkilatlarının 
keçirdikləri bütün tədbirlərdə işlək dilin ingilis dili olması arzu 
edilir. Bəzən etika xatirinə və ya hörmət əlaməti olaraq forum və 
simpoziumların keçirildiyi ölkənin dilini də işlək dil kimi göstə-
rirlər. Ancaq bu elə bir səmərə vermir. Çünki hər hansı bir yeni 
ideyanın dünya miqyasına çıxması üçün həmin ideyanın qlobal 
dildə şərh olunmasını ehtiva edir. Əks təqdirdə ideya məhəlli sədləri 
aşıb keçə bilməz. 

Dünyada qlobal dil məsələsi iki mühüm etirazla müşayət 
olunur. Bir tərəfdən bu, dil imperializmi qorxusunu yaradır. 
Doğrudan da, danimark alimi R.Filipsonun yazdığı kimi, linqvistik 
imperializm bu gün bəşəriyyət üçün ən ciddi təhlükə törədən bir 
məsələdir. Bu alimin özü çoxdillidir, özü də ingilis dilinin ikinci dil 
kimi işləndiyi Danimarkda yaşayır. Lakin onun məşhur “Linqvistik 
imperializm” kitabı məhz İngiltərədə iki dəfə çapdan çıxıb (Oks-



Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 200

ford, 1992, 1993). Bu faktın özü onu göstərir ki, dili beynəlxalq dilə 
çevrilmiş İngiltərənin özü belə linqvistik imperializmin geniş vüsət 
almasından narahatdır. İkinci etiraz isə milli azlıqların qlobal dil 
siyasətinə qarşı çıxmaları ilə bağlıdır. Məlum olduğu kimi, 
Avropada Norveç, İsveç, Danimarka, İsveçrə və s. kimi iqtisadi cə-
hətdən inkişaf etmiş ölkələrdə demoqrafik vəziyyət çox ağırdır. Bu 
ölkələrdə əhalinin artımı yox dərəcəsindədir. Digər tərəfdən, bu 
ölkələrin gəncləri amerikan və ingilis təsirlərinə məruz qalaraq öz 
mədəniyyələrini və dillərini unutmaq üzrədirlər. Elə bu qayğının 
nəticəsi idi ki, 1975-ci ildə Helsinki şəhərində 35 ölkənin toplandığı 
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq forumunun son sənədini 
yuxarıda adlarını çəkdiyimiz və digər ölkələrin nümayəndələri o 
sənədin onların dilində də tərtib olunmayacağı təqdirdə onu imzala-
maqdan imtina etmişdilər. Deməli, bütün Avropa səviyyəsində baş 
verə biləcək dil qloballaşmasının qarşısı alındı. 

Qeyd edək ki, beynəlxalq səviyyədə qlobal dil siyasətinə qarşı 
təkcə sayca az olan millətlərin nümayəndələri mübarizə aparmırlar. 
Sayca yüz milyonlarla adamların danışdığı alman, fransız, ispan, rus 
və s. dillərin təmsilçiləri də bu mübarizəyə qoşulduqlarını elan 
edirlər. 

Oxşar vəziyyəti biz öz respublikamızda da müşahidə edirik. 
Əvvəllər bizim rus dilini bilməyimiz tələb olunurdu. Hətta rus dili 
ikinci ana dilimiz elan olunmuşdu. Müstəqilliyimiz bərpa olunandan 
sonra bizdə ciddi təbəddülatlar yarandı. 

Beləliklə, müasir dövrdə millətlərin qarşılıqlı ünsiyyətndə dil 
faktoru mühüm rol oynayır. Özü də dünya miqyasında xalqlararası 
mədəni, iqtisadi, ticari və s. əlaqələrin inkişafında qlobal dil 
problemi çox böyük aktuallıq kəsb edir. 

ADU. "Dil və ədəbiyyat" jurnalı. Bakı, 2012, s.20-26. 
 

Ədəbiyyat və qeydlər 
1. Veysəlli F. Semiotika. Studia Philologica. İV. Bakı, “Mütərcim”, 

“2010, s. 85. 
2. Pei M. The Story of Language. London, 1952, p.9-18. 
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3. Trabant J. Mithridates im Paradies-kleine Geschichten des 
Sprachdenkens. C.H.Beck Verlag, München, 2005. (360 s). 

4. Schreiber M. Deutsch for sale. “Der Spiegelˮ, 16.August 2011. 
İnternet : http:// corporate. Spiegel. de. 

5. Bryson B. Mother Tongue. Penguin Books. 2009, p.28. 
 

II. 6. Mirzə Şəfi xaricilərə Azərbaycan dilini öyrədən ilk 
müəllim kimi 

 
Fridrix fon Bodenştedt 1848/50-ci illərdə Berlində işıq üzü 

görən “Tausend und ein Tag im Orient” (“Şərqdə min bir gün”) 
trilogiyasının üçüncü cildində bütövlükdə böyük hörmət və 
ehtiramla vəsf etdiyi müəllimi M.Şəfi Vazehin divanında tatar 
(Azərbaycan – F.V.) dilini necə öyrənməsini təfsilatı ilə yazır və 
həmin divanda gördüyü, eşitdiyi olayları qələmə alır, M.Şəfinin ona 
dil öyrədərkən bədahətən söylədiyi şeirləri qeydə alır və sonradan 
onları almancaya çevirərək üzərində işləyəndən sonra çap olunması 
üçün vətəni Almaniyaya göndərirdi. Kitabının 17-ci fəslində F.fon 
Bodenştedt yazır ki, o, İrəvan bazarından aldığı hədiyyəni M.Şəfiyə 
verir, əvəzində isə M.Şəfi ona üzərində “Müdrikliyin açarı” 
(Schlüssel zur Weisheit) yazılmış bir bağlama bağışlayır. M.Şəfi bu 
dəftərdə F.fon Bodenştedt İrəvanda olarkən özünün yazdığı şeirləri 
toplamışdı (s.56). Ondan bir az əvvəl isə, yenə əsərinin 45-ci 
səhifəsində F.fon Bodenşdetd yazır: “Diqqətli oxucu xatırlayır ki, 
Eçmiadzindən qayıtdıqdan sonra M.Şəfi mənə özünün “Müd-
rükliyin açarı” adlandırdığı şeirlər toplusunu bağışlamışdı. Toplu-
nun ön sözündə o, özünə bəraət qazandıraraq yazırdı ki, ona 
oyuncaq kimi görünən şeirləri kağıza köçürüb. Baş alıb gedən 
özünü vəsfə baxmayaraq, əslində o buna az əhəmiyyət verirdi, 
sözdən çox əməllərini yüksək qiymətləndirən bir adam var idisə, o 
da M.Şəfi idi”(s.45). 

F.fon Bodenştedt M.Şəfiyə böyük qiymət verirdi, onu Gəncə 
müdriki, Qafqazın məşhur şairi adlandırırdı. O yazırdı: “Cəncə 
müdrikinin bayram və şənliklərdə oxuduğu şeirlərin əksəriyyəti 
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gürcülərin və tatarların (azərbaycanlıların – F.V.) dillər əzbəri idi, 
heç özü də fərqinə varmırdı ki, onları yazıya köçürsün. Şərq adətinə 
görə hər qəzəlin sonunda şair öz adını verməsəydi əksər hallarda 
bilmək olmazdı ki, bu şeirlər onundur ya yox.”(s.73). 

Biz 2010-cu ildə alman mənbələrinə əsaslanan “Mirzə Şəfi 
Vazeh və Bodenştedt: yozmalar və faktlar” adlı kitabımızda 
Respublika ictmaiyyətinə müraciət edərək belə bir fikir irəli 
sürmüşdük ki, bu iki şəxsiyyətin əlaqələrini öyrənmək üçün F.fon 
Bodenştdtin anadan olduğu Aşağı Saksoniya əyalətinin paytaxtı 
Hanoferin yaxınlığındakı Payne qəsəbəsində yerləşən arxivdə 
məsələni dərindən öyrənmək üçün alman dilini bilən tədqiqat-
çılarımız oraya ezamiyə olunsunlar ki, onlar arxiv sənədləri əsa-
sında yeni sanballı bir əsər yazıb ortalığa qoysunlar. Əks təqdirdə 
bizi qabaqlayanlar tapılacaq. Elə belə də oldu. Son illər F.fon 
Bodenştedtin vərtənində bu iki şəxslə bağlı son dərəcə maraqlı, 
lakin M.Şəfi şəxsiyyətinə daha çox şübhə ilə yanaşan və həqiqətdən 
uzaq yozmalarla dolu böyük materiallar çap olunur. Təkcə onu 
deyək ki, ötən əsrin 30-cu illərində K.Zündermayer “F. fon Bo-
denştedt və Mirzə Şəfi nəğmələri” (Lfd. N: 88) mövzusunda 
dissertasiya yazıb (Kiel, 1931, 131s.), Y.Mundhenk «F.Bodenstedt 
und Mirza Schaffy in der aserbaidshanischen Literaturwissenschaft” 
(F. fon Bodenştedt və Mirzə Şəfi Azərbaycan ədəbiyyatşü-
naslığında”. Hamburg, 1978, 108 s.: Lfd.N: 112) adlı kiab çap 
etdirib (qeyd edək ki, biz yuxarıda adını çəkdiyimiz kitabımızda bu 
müəlliflərə münasibət bildirmişik). Bundan başqa yüzərlə məqalələr 
çap olunub və bu gün də çap olunmaqdadır. Ən başlıcası isə odur ki, 
İsa Kehabi deyilən bir iranlı 1967-ci ildə Kölndə almanca “Friedrich 
Bodenstedts Verdeutschung der Hafisischen Lieder” (Hafiz 
nəğmələrinin F.Bodenşdedt tərəfindən almanlaşdırılması. Köln, 
1967, 161 S: Lfd. N: 143) bir dissertasiya yazıb onu orada müdafiə 
edib. Bu iranlı tədqiqatçı daha da irəli gedərək M.Ş.Vazehin şair 
kimi tanınmadığını (Gürcüstanda) və yalnız xəttat olduğunu 
qabardır. Xəyallarına güc verməkdə davam edərək İ.Kehabi yazır 
ki, Qafqaz şəhəri Tbilisidə tatar dili öyrədilə bilməzdi, “çünki tatar 
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dili türk dillərindən biri olsa da, Qafqazda danışılan dillərə aid edilə 
bilməz və o heç mədəni dil də deyil... Ona görə də o dili Rusiyanın 
başqa yerində məktəbdə öyrənmək üçün heç bir əsas yox idi” (s. 
47). Burada İsa Kehabi Y.Bentsiqin ingiliscə yazdığı əsərdən bir 
sitat gətirir: “Tatar dili Volqa və Qərbi Sibirdə 4-5 milyon adamın 
danışdığı dildir. XIX əsrin ikinci yarısından (əsasən cığatay) Krım 
tatarları ilə birgə (Rusiyada inqilabdan sonra yazısı olub, ikinci Dü-
nya müharbəsindən sonra çox yayılıb” (s.48). İsa Kehabi elementar 
tarixi bilmir və ya qəsdən təhrif edir, yoxsa F.fon Bodenştedtin 
hörmətlə adını çəkdiyi müəlliminin vətəni Gəncəni Şimali Persiya 
kimi göstərməzdi. Çox güman ki, İ.Kehabi dünya ədəbiyyatında 
azərbaycanlıların Qafqaz tatarları adlandırılmasından, yumşaq 
desək, bixəbər olub. İ.Kehabi sonra sübut etməyə çalışır ki, F.fon 
Bodenştedtin tərcümə edərək “Mirzə Şəfi nəğmələri” adında çap 
etdirdiyi şeirlərin çoxunun əsl müəllifi M.Ş.Vazeh yox, Hafizdir, 
halbuki F.fon Bodenştedt öz əsərində dəfələrlə yazır ki, filan şeirin 
Hafizə məxsus olduğunu M.Şəfi özü şeiri deməyə başlamazdan 
əvvəl qeyd edirdi. 

Bütün bu deyilənlər bir daha sübut edir ki, M.Şəfi və Boden-
ştedt problemi heç də unudulmayıb və zaman-zaman bu məsələ 
gündəımə gəlir. F. fon Bodenştedtin M.Ş.Vazehlə bağlı yazdıqları 
şübhə altına alınır. 

AMEA rəhbərliyinə yazılı müraciət edərək məsələnin 
öyrənilməsi və “Müdrikliyin açarı” bağlamasının taleyini həll etmək 
üçün Almaniyaya ezamiyyə olunub F.fon Bodenştedtin axivində 
işləmək üçün mənə icazə verməsini xahiş etdim. AMEA-nın pre-
zidenti akad. A.A.Əlizadə çox böyük səbirlə məni dinlədi və 
tərəddüdsüz “Gedin, icazə verirəmˮ dedi. Mən də 2013-cü ilin iyul 
ayının 1-dən 15-nə kimi Payne şəhər arxivində (indi arxiv belə 
adlanır) oldum. Arxivdə işləyərkən bunları aşkar etdim: 

1. F.fon Bodenştedtin həyat və yaradıcılığına dair 13 adda 
sənədlər toplanmış qovluq və torbalar var. Onlar elektron variantda 
hazırlanıb EDV – Findbuch adı ilə Archiv – Software AUGİAS 7. 1 
şifrəsilə 1990-cı ildə tərtib olunub. Şəhər arxivinin rəhbəri cənab 
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M.Utext digər bir əməkdaşla birlikdə arxivin materiallarını qoruyub 
saxlayırlar. F.fon Bodenştetdtin çap olunmuş əsərləri və ikinci 
dərəcəli ədəbiyyat arxiv kitabxanasına verilib, ancaq onlar burada 
da ayrıca saxlanılır. 

2. Şəhər arxivində F.fon Bodenştedtin 13 sayda rəsmi 
sənədləri və sertifiktları, 24 adda avtoqraflı yazıları və məqalələri, 
53 adda əsərləri və yazıları, 7 sayda antologiyaları, 9 adda digər 
nəşrləri, 56 adda həyat və yaradıcılığına dair ikinci dərəcəli materi-
allar, 3 sayda digər çap olumuş əsərləri, 10 müxtəlif şəkil və 9 sayda 
müxtəlif adda (varia) materiallar toplanmışdır. 

3. Azəbaycan üçün son dərəcə maraq doğuran sənədlər və 
kitablar bu nömrələr altında saxlanılır: 

a) Die Völker Kaukasus und ihre Freiheitskämpfe gegen die 
Russen (Qafqaz xalqları və onların ruslara qarşı mübarizəsi). Frank-
furt am Main, 1848, 572 s.(L.fd.N.: 50); 

b) Tausend und ein Tag im Orient. Berlin (Şərqdə min bir 
gün). Berlin, 1850, 376 s. (L.fd. N: 49). 

c) Friedrich von Bodenstedts gesammelte Schriften (F.fon 
Bodenştedtin seçilmiş əsələri). 12 cilddə, 6 kitabda (3 – 4-cü cildlər, 
9-10-cu cildlər və 11-12-ci cildlər yoxdur), Berlin, 1865-1868 
(L.fd.N:31); eyni adlı kitab 4 cilddə, Berlin, 1866-1891 (L.fd. N: 
32) 

ç) Bodenstedt F.Mirza Schaffy im Liede und in der Wirklich-
keit (Mirzə Şəfi şeirdə və gerçəklikdə). İn: Daheim, N: 16, s.244-
248, N: 17, s. 262-266, 1872 (L.fd.N:116). 

d) Die Lieder des Mirza – Schaffy (Mirzə Şəfi nəğmələri), 42-
ci nəşri, Berlin, 1873, 224 s.; 80-cı nəşri, Berlin, 1878, 216 s. 
(Lfd.N: 38); 161-ci nəşri, Berlin, 1902, 199 s. (L.fd, N: 154); 162-ci 
nəşri, Berlin, 1909, 199 s. (L.fd.N: 150); 169-cu nəşri, Berlin, 1922, 
247 s. (L.fd.N: 160); 170-ci nəşri, Heidelberg, 1984, 187 s. (Lfd N: 
39). 

e) Aus dem Nachlaß Mirza Schaffys. Neues Liederbuch mit 
Prolog und erläuterndem Nachtrag von F. von Bodenstedt (Mirzə 
Şəfi irsindən. F.fon Bodenştedtin proloqu və şərhli əlavələrilə yeni 
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nəğmə kitabı). Berlin, 1876, 231 s. (L.fd. N: 25); 2-ci nəşri: Berlin, 
1878, 231 s. (L.fd.N: 26). 

f) Proelss J.Das Urbild des Mirza Schaffy (M.Şəfinin ilkin 
şəkli). İn: Vom Fels zum Meer (“Dağdan dənizə”). 1892, s. 265-
2719, Lfd N: 84). 

Ezamiyyə vaxtı bizə xoş təəssürat bağışlayan məqamlardan 
biri o oldu ki, Payne şəhərində F.fon Bodenştedtin adını daşıyan 
küçənin başlanğıcında F.fon Bodenştedtlə M.Ş Vazehin birgə 
barelyefi qoyulmuşdur. Şəhər arxivinin rəhbəri cənab M.Utext dedi 
ki, bu barelyef azəbaycanlı Ç.Abdullayevin (Azərbaycan-alman 
cəmiyyətinin sədri) iştirakı ilə qoyulub. 

Etiraf edək ki, bizim də səfərimiz “Müdriklik açarı” bağla-
ması”nın tapılması istiqamətində uğurlu sayıla bilməz. Arxivin 
rəhbəri M.Utext bizi inandırdı və özümüz də axtarışlardan sonra 
əmin olduq ki, “Müdriklik açarı” bağlaması F.fon Bodenştedtin ar-
xivində yoxdur. Bunun bir neçə yozumu ola bilər: 

1. Heç belə bir bağlama yerli-dibli olmayıb, F.fon Bodenştedt 
bunu özündən uydurub. Belə olduğu halda F. fon Bodenştedtin 
bütün yazıları yalan hesab edilməlidir. Ona görə də bu versiya heç 
cür qəbul edilə bilməz. O zaman heç kim və heç nə alman səyyahını 
və tərcüməçisini özündən nəsə uydurub yazmasını təkid edə bil-
məzdi. Deməli, F.fon Bodenştedtin yazdıqları, xüsusən trilogiyasın-
da yazdıqları, gerçəkliyi əks etdirir, o cümlədən də bağlama yəqin 
ki, olub. 

2. Alman bodenstedtşünasları qəsdən bağlamanı məhv ediblər 
ki, “Nəğmələrin” həqiqətən F.fon Bodenştedtə məxsus olduğunu 
sübut etsinlər və beləliklə də “M.Ş.Vazehin müəllifi olduğu şeirlər 
yoxmuş” fikrini təsdiq etsinlər. 

3. F.fon Bodenştedt ömrünün son illərini səfərdə, o cümlədən 
ABŞ-da keçirib, Almaniyanın Visbaden şəhərində ölüb və orada da 
dəfn olunub. Leppla Ruprext adlı alman tədqiqatçısı 1961-ci ildə 
Visbadendə çap elətdirdiyi “F.fon Bodenştedt 1819-1892” (Nassau 
xatirələrinin xüsusi buraxılışı, 6-cı cild, s.215-217) adlı məqaləsində 
(Lfd.N.83) yazır ki, R.f. Deker nəşriyyatının nümayəndəsi V.Şultse 
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təklif edib ki, F.fon Bodenştetdin “Şərqdə min bir gün“ trilo-
giyasında getmiş şeirləri oxucuları cəlb etmək üçün 1851-ci ildə 
“Mirzə Şəfi nəğmələri” adı altında ayrıca çap etsinlər. “Publika Bo-
denştedt 1874-cü ildə şeirlərin yalnız ona məxsus olması barədə 
“etirafına” qədər şeirlərin farscadan (müəlif burada ciddi səhvə yol 
verir, şeirləri F.fon Bodeştedt Azərbaycan dilindən tərcümə edib – 
F.V.) tərcüməsi fiksiyasına inanırdı. Sağlığında 142 nəşr, 1922-ci 
ilə qədər isə 169-cu nəşri bütövlükdə 280 000 nüsxə çap olunub” 
(s.219). Bununla bağlı demək lazımdır ki, bu müəlliflər F.fon Bo-
denştedtin ruhuna xəyanət ediblər. Çünki F.fon Bodenştedt ozü 
yazırdı ki, Vazehdən tatar (Azərbaycan) dilini öyrənib. M.Şəfi fars 
dilini də gözəl bilirdi, ancaq divanda söylədiyi şeirləri azərbaycanca 
deyirdi axı! Bəli, 1874-cü ildə F.fon Bodenştedt M.Şəfi nəğmələrilə 
bağlı bir qədər müəmmalı danışsa da, müəyyən mənada düz deyib: 
“Həqiqət budur ki, M.Şəfinn şərqiləri tərcümə deyil, onlar yaradıl-
ması üçün yalnız mənə borclu olan şeirlərdir” (Aus dem Nachlass..., 
s.193). Tərcümə işilə məşğul olan hər kəs bilir ki, yazıdan, qarşıda 
duran mətni tərcümə etmək, sinxron tərcümə deyil. M.Şəfi divanda 
şeirləri bədahətən deyərkən F.fon Bodenştedt də onları başa düş-
düyü və qavradığı şəkildə dəftərinə köçürüb və sonradan üzərində 
redaktə işləri apararaq onları almanlaşdırıb və çapa təqdim edib. 
“Mirzə Şəfi nəğmələri” əslində iki adamın birgə əməyinin məhsulu-
dur və biz buna görə F.fon Bodenştedti plagiator adlandıra bilmərik. 
F.fon Bodenştedti bu cür fikirlər söyləməsini təhrik edən amillərin 
içərisində bunları xüsusi qeyd etmək lazımdır: erməni knyaz Tuma-
novun A.Berjeyə hiyləgər fitvası, axırıncının alman dilində məqalə 
ilə çıxış etməsi və M.Şəfini heç kəsin tanımadığını bəyan etməsi, 
hətta onun qəbrinin Tbilisi qəbirstanlığında olmaması barədə 
fikirləri mühüm rol oynamışdır. Biz bilirik ki, İslam adət-ənənəsinə 
görə qəbrin izi qalmamalıdır. 

Arxiv sənədləri içərisində F.fon Bodenştedtin nəvəsi 
T.Engelmanın öz babası haqqında xatirələri də vardır. 

Təsadüfi deyil ki, F.fon Bodenştedtin 1874-cü ildəki çıxışın-
dan sonra Avropada nəğmələrə rəğbət yoxa çıxdı. F.fon Bodenşted-
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tin yaxın ətrafı bəlkə də “Müdriklik açarı” dəftərinin yoxa çıxma-
sının əsas ideya verənləridir. Axı ona ilk təklif verən də Şultse ol-
muşdu. 

4. ”Müdriklik açarı”nın yox olması sırf fiziki-texniki 
səbəbdən ola bilər. Ola bilsin ki, bağlama islanıb, ondakı yazılar 
yararsız hala düşüb və bu səbəbdən də bərpası mümkün olmadığın-
dan arxivdə saxlanılmayıb. Hər halda arxivin rəhbəri cənab M.Utext 
də bildirdi ki, bağlamanın olmasından xəbərdardır, ancaq onun ar-
xiv materialları içərisində olmaması faktdır. 

Onbeş günlük səfərim başa çatdı və məndə qəti olaraq belə bir 
fikir formalaşdı ki, məsələnin həlli hələ qabaqdadır. 

Bizim təklifimiz: yuxarıda verdiyimiz mənbələr F.fon Boden-
stedt və M.Şəfi Vazeh əlaqələrini öyrənmək üçün çox dəyərlidir və 
onların dərindən təhlili üçün Azərbaycan tərəfi almancanı yaxşı 
bilən gənc dissertant və doktorantları bu işə cəlb eləməlidir. 

525-ci qəzet. 30 iyul 2013. 
 

II. 7. Azərbaycan dilində sözün prosodik modelinin iki 
zirvəliliyinə dair 

 
Azərbaycan dilinin materialı üzərində apardığımız müşahi-

dələr belə fikir söyləməyə əsas verir ki, bu dildə hind-Avropa 
dillərindəki kimi söz vurğusu yoxdur. Sözlərin və söz formalarının 
fərqləndirilməsi seqment vahidlər olan fonemlərə deyil, proso-
demlərə söykənir. Bu fikri sübut etmək üçün misallara müraciət 
edək. 

/daẓ/ # /dʹiz/. Bu qarşılaşmanın birinci tərəfi qalın sait, sərt 
samitlərin qeyri-dodaq tembirində, ikinci tərəfin isə incə sait və 
yumşaq, qeyri-dodaq kökdə tələffüzü ilə həyata keçirilir. Sözlərin 
fərqlənməsi məhz bu sinharmonik modelə əsaslanır. 

/daẓ/ # /d°uẓ/. Qarşılaşmanın birinci tərəfi yuxarıdakı 
qarşılaşmanın birinci tərəfinin eynidir. İkinci tərəfdə isə qalın sait 
və sərt samitlə yanaşı dodaqların da iştirakı fərqlənməni təmin edir. 
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/d°uẓ/ # /düz/. Bu qarşılaşmada birinci tərəfdə gələn söz 2-
cidəkinin sağ tərəfindəkinin eynidir. İkinci tərəfdə gələn söz isə incə 
sait və yumşaq samitlərlə yanaşı həm də dodaqların iştirakını tələb 
edir. Burada relevant əlamət kimi yalnız saitin sırası, yəni qalınlığı 
və incəliyi çıxış edir. 

/d°uẓ/ # /dʹiẓ/. Qarşılaşmanın tərəfləri solda qalın sait və sərt 
samitlərin, sağda isə incə sait və yumşaq samitlərin reallaşması ilə 
fərqlənir. Bundan əlavə birincidə dodaqlar iştirak edir, ikincidə isə 
bu əlamət yoxdur. 

/d°üẓ/ # /dʹiẓ/. Qarşılaşmanın hər iki tərəfində saitlər incə, 
samitlər isə yumşaqdır. Ancaq fərqlənmə birincidə dodaqların 
iştirakı, ikincidə isə dodaqlarsız tələffüzü ilə şərtlənir. 

/daẓ/ # /d°üẓ/. Qarşılaşmanın birinci tərəfini ikinci tərəfindən 
fərqləndirən əlamətlər saitin qalın və incəliyi və bununla bağlı 
samitərin birincidə sərt, ikincidə isə yumşaq olması, eyni zamanda 
həm də ikincidə dodaqların iştirakı ilə izah oluna bilər. 

Biz bütün hallarda samitlərin yumşaqlığından və sərtliyindən 
danışdıq. Ancaq bu rus dilindəki yumşaqlıq və sərtliklə eyniləş-
dirilməməlidir. Rus dilindəki yumşaqlıq və sərtlik (твердость 
/мягkость) bu dilin fonoloji sistemindən irəli gəlir. (Müq et: /мат-
мать/) 

Azərbaycan dilində isə yumşaqlıq və sərtlik bu dilin orfofonik 
normasından doğur. Məsələn, /sözün d°üzü/ ismi söyləmində bütün 
samitlər dodaqlanandır, halbuki bu dilin fonoloji sistemində /s, z, n, 
d/ samitləri fəal üzvə görə dodaq samitləri deyildir. Ümumiyyətlə, 
bizim fonoloji şərhlərimiz klassik fonetikanın əsirindən azad ola 
bilmir. Təssüf ki, bu gün auditoriyalarımızda fonologiyaya hələ də 
layiqli yer verilmir. 

Bütün bu təhlildən sonra məntiqi nəticə çıxarılmalıdır ki, 
Azərbaycan dilinin fonoloji sistemini avrosentrizmindən çıxış 
edərək adekvat şəkildə təsvir etmək qeyri-mümkündür. Söz vurğusu 
əvəzinə ikizirvəliliyə, yəni sinharmonizmə əsaslanan yeni bir 
konsepsiya işləyib hazırlamaq lazımdır. Bu konsepsiyanın əsas 
müdəaları bunlardır: 
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1. Azərbaycan dilində hind-Avropa dillərindəki kimi söz 
vurğusu yoxdur. Çünki Azərbaycan dilində o dillərdəki kimi bir 
hecanın digərinə nisbətən xüsusi qabardılmasının akustik korrelyatı 
yoxdur. Misal olaraq aşağıdakı parçanı dinləyək: 

/Bağa girdim üzümə/ 
Tikan batdı dizimə,  
Əyildim çıxartmağa,  
Yar sataşdı gözümə // 
Bütun bu parçada neytral səslənmədə heç bir aksent 

qabardılması yoxdur. Əlbəttə, süni aktyor ifasında kontrastiv 
məqsədlə hər bir sözü qabartmaq olar. Burada sözü fonoloji 
baxımdan təşkil edən, onun tanınıb fərqlənməsini təmin edən 
yeganə fonoloji vasitə prosodemdir. Hər bir sözün prosodemi iki 
zirvədən ibarət olmaqla bazis element olan saitə söykənir, birincisi 
sözün başlanğıcında, ikincisi isə onun sonunda tamamlanır. 
Cümlədə isə ikinci zirvə onun intonasiya konturuna qarışır. 

2. Azərbaycan dilində sözlərin fərqlənməsi ayrı-ayrı seqment 
fonemlərə deyil, hecanın və ya bütövlükdə sözün sinharmonik 
təşkili ilə həyata keçirilir. /lal/ sözü /l'əl'/ sözləri /a/ və /ə/ saitlərilə 
deyil, həm də bütün sözün fonoloji əsasını təşkil edən həmahəngliyə 
əsaslanır. Müqayisə üçün deyək ki, rus dilində /o/ saiti əvvəldə 
gələn samitin yumşaq və sərtliyindən asılı olmayaraq hər yerdə 
/_ǔ_/ şəkilli keçidlə, yəni diftonqoid kimi tələffüz olunur. Ruslar 
/kot/ sözünü məhz /_uo_/ kimi tələffüz edirlər. Ancaq onun sondakı 
samitə, demək olar ki, təsiri olmur. Azərbaycan dilində isə həm 
əvvəldə, həm də sonda gələn samit sözün birinci və ya kök saitin 
tembrində köklənir: /lal/ və /ləl/. Son dövrlərin tədqiqatlarında bu 
kimi fonetik hadisəni koartikulyasiya işığında çözməyə meyl 
müşahidə olunsa da, bunları eyni ad altında birləşdirmək olmaz. 

Azərbaycan dilində sözün fonoloji təşkilinin bazis elementi 
kimi çıxış edən saitlərin ətrafında samitlər peyklər kimi onların 
tembrində köklənir. 
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II. 8. Azerbaycan Türkçesinde kelimenin  

Prosodik Modelinin İki Zirveliliyi Üzerine* 
 
Azerbaycan Türkçesinde ”kelimenin prosodik modelinin 

yapısal açıdan karmaşık olduğu görülmektedir. Kaynaklarda 
uzmanlarca sık olarak cümle vurgusuna değinildiği ve vurgunun son 
hece üzerinde bulunduğunun söz konusu edildiği bilinmektedir. 
Oysa bu yaklaşım, Avrupa merkezli lengüistik görüşlerden 
hareketle yapılan çalışmaların dilimizin tasviri biçimini etkilemesi 
sonucudur dersek, daha doğru olur. Başka deyişle, bu Hint-Avrupa 
dilleri için nitelik taşıyan vurgu modelinin özel bir sistem olan Türk 
dillerine doğrudan uygulanmasıdır. Bu halde modelin başlıca özel-
liklerini oluşturan yönlerin neler olduğuna dikkat etmemiz yerinde 
olacaktır. 

Bu model kelimenin sesbilimsel yapısında vurguya özel önem 
verilmesine dayanıyor. Genelde vurgu hecelerden birinin diğerine 
oranla daha kuvvetli şekilde telâffuz olunması veya kabartılması 
olarak belirtilmektedir. Bu halde tek heceli kelimeler kural dışında 
kalıyor. Hem de bunlar, otomatik olarak anlam ifade edebilir. 
Örneğin: at, it, qoz vb. Bu zaman böyle bir soru ortaya çıkabilir. 
Bunlar; və, də, ən vb. gibi sözcüklerden vurgu yapısına göre 
farklılık gösteriyor mu? Tabii ki, bunlar arasında farkın mevcutluğu 
kuşkusuzdur. Özellikle cümle içerisinde ve konuşma sırasında daha 
belirgin şekilde dikkatleri çeker. Genel dilcilikte vurgunun genel 
tarifte belirttiğimiz gibi özelliği, fonksiyonu, kelime içindeki yeri ve 
devinim durumunda olup olmaması gibi niteliklerine değinilmekte-
dir. 

Vurgu, birleşenlerinin ayrılıkta veya birlikte (Almanca'da 
ezgisel-dinamik, İngilizce'de dinamik-ezgisel, Rusça'da zaman be-

                                                           
* Bu məruzə prof. F.Veysəllinin Türk Dili üzrə 2013-cü ildə Ankarada keçirilmiş 
VII qurultayındakı çıxışı əsasında hazırlanmışdır. Mətni Türkiyə terkcəsinə 
prof.M.Musaoğlu çevirmişdir. 
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lirten-ezgisel) bağıntılı olmasıyla farklılaşmaktadır. Bazı durumlar-
da vurgu karmaşık parametrelerin bir araya getirilmesiyle düzene 
sokulmaktadır. Azerbaycan Türkçesinde vurgunun bazen dinamik, 
bazen de dinamik–ezgisel özelliği söz konusudur. Diğer taraftan, 
parametrelerin kabartılmasının yanı sıra salt tona dayanan vurgu 
üzerine özel olarak konuşulmaktadır. Bu bağlamda tonlu diller 
olarak Norveç, Çin ve Viyetnamca'yı örnek olarak gösterebiliriz. 

R.Jacobson'dan (1937) başlayarak vurgunun ayırıcı özelliği 
üzerine dikkat çekilmektedir: Rusça'da olduğu gibi zam‘ok (kilit) – 
‘zamok (şato, kaşane) –yüksek nokta (doruk yapma). Alman ve 
Slav dillerinde olduğu gibi kelimenin bir hecesi her zaman 
diğerlerinden farklılık göstermektedir. Mesela: Rusça'da ”baba” 
kelimesinde ilk hecedeki ünlü ikinci heceye oranla 1.5 defa uzun 
telâffuz olunmakta, sınır veya sınırlamayı (parçalara ayırma – 
kelimenin her zaman sondan bir önceki hecesi üzerinde olan vurgu, 
mesela: Polonezce'de olduğu gibi, Çekler'in dilinde kelimenin son 
hecesi üzerinde bulunması) birbirinden ayırmaktalar. 

Azerbaycanlı dilciler, vurgunun anlamı farklılaştırabilmesi 
görüşüne dayanarak ve alma (iyi değil) – al‘ma (armud, heyva, nar); 
bil‘dir (de, xəbər ver) – ‘bildir (geçen sene) vb. gibi kelimelerin 
karşılaştırmasından yola çıkarak Azerbaycan Türkçesinde vurgunun 
ayırıcı bir fonksiyon üstlendiğini iddia etmekteler. Oysa söz konusu 
örneklerin karşılaştırması kesinlikle doğru sayılamaz. Çünkü, 
karşılaştırması yapılan ifadelerden sol tarafta yer alanlar emir 
cümleleri, sağda bulunanlar ise sıradan kelimelerdir. 

Yerine göre vurgu durağan veya bağlı (Polonezce'deki gibi: 
(polskego army) ve bağımsız (Rusça'daki gibi qorod, re‘forma, 
çelo‘vek), bunun dışında devinim durumunda olmayan (Fransız-
ca'daki gibi kelimenin son hecesi) ve devinim durumunda olması 
(Rusça'daki gibi ruk‘a/ruk‘u, Almancada Melod‘ie – mel‘odisch) 
vb. olur. 

Azerbaycan Türkçesinde ise bunlara uyabilen vurgu söz ko-
nusu değildir. İlk önce şunu belirtelim ki, deneysel araştırmalarımız 
vurgulu hecelerin diğerlerinden farklılaştırılmasının yapay yolla 
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yapıldığını göstermektedir. Kelimelerde hiç bir kabarma veya fark-
lılaşma söz konusu olamaz. Çeşitli kelimeler üzerinde deney yapıl-
masının da yöntembilim açısından kusurlu olduğunu belirtmek 
gerekir. Çünkü, bu halde cümle sonundaki vurgu, kelimenin akustik 
niteliğini belirli şekilde etkileyerek onu kalıbına uygun bir hale 
sokuyor. N.S.Trubetskoy'un tabirince dersek, bazen belirtinin 
yalnızlaştırılması, onun belirli bir bilginin taşıyıcısı gibi ortaya 
çıkmasına olanak sağlar. Azerbaycan Türkçesinde sıralama olsun, 
bildirme veya soru tonu olsun kelimelerin sesbilgisel kalıbını 
önemli şekilde etkiler.  Böylece, akustik bağlantısı olmayan parçayı 
vurgu taşıyıcısı olarak sunmak ne derecede doğru olabilir? Bu halde 
çözüm yolunu nede arayabiliriz? 

Çözüm yolu, Avrupa merkezli lengüistik görüşleri tamamen 
bir tarafa bırakarak dilimizi kendi kurallarına göre çözmekten geçer. 
Bu da Türk dillerinde İ.A.Baudoiun de Courtyenay'nin söylediği 
gibi uyumu, yani ünlü uyumunu temel etmen olarak ele almak 
demektir. Maalesef, İ.A.Baudoiun de Courtyenay'nin Ünlü Uyu-
mu’yla ilgili uzak görüşlülükle söylediği fikirler ve V.A.Bogorod-
tskiy'in kendi araştırmalarıyla onaylamış olduğu bilimsel sonuçlar, 
Türkoloji'de çoğu dilbilim uzmanlarınca dikkate alınmadı ve konu-
nun özü değiştirilerek Ünlü Uyumu gibi yorumlandı. Bu bağlamda 
A.Sherbak, A.Lunusbey farklı bir görüşü savundular. Onlar Türk 
dillerinde vurgunun olmadığını cesaretle kanıtladılar. 

Bu sebepten de kelimenin tamamen başka türlü sesbilimsel 
yapısı üzerine konuşmmız gerekir. Bunlar dört biçimde beliren 
prosodik modeldir. Söz konusu modeli şu şekilde gösterebiliriz: 

1. Kelimenin ilk ünlüsü, bunu R. Jacobson ‘zondersat’ adlan-
dırmaktadır, kendisinden sonra gelen ünlü ve ünsüzleri kendi 
niteliklerine göre ayarlıyor. Burada iki yan yol mümkündür: 

a) Kalın ünlü ve sert ünsüzlerin ardı ardına gelmesi. Mesela: 
baş + çı + lar + ın; dağ + lı + lar + dan vb. 

b) ince ünlü sonra gelen ünlü ve ünsüzlerin ince ve yumuşak 
olmasını sağlıyor. Mesela: iş+çi+miz+in, dədə+lər+imiz+dən vb. 
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Görüldüğü üzere, kelimenin başında gelen ünlü sonra gelen 
ünlü ve ünsüzleri kendi vurgusuna uyduruyor. Bu da kelimenin 
prosodik modelini belirliyor. Sadece bu prosodik modele göre biz 
kelimeleri sert veya yumuşak ahenkle söylüyor, duyuyor ve 
benimsiyoruz. Eğer o kelimelerde uyumu bozarsak, kelimelerin 
telâffuz ve anlatım biçimi de zorlaşır. Karşılaştır: baş + çı + lər + 
dən vb. Dolayısıyla, kalın ünlü ve sert ünsüz sıralanmasında ince 
ünlü ve yumuşak ünsüzlerin doğru veya tersine kullanılması 
mümkün değildir. 

Üçüncü yan yola örnek olarak yuvarlak ünlülerin birbirini 
izlemesini veya küçük ünlü üyumu olayını gösterebiliriz. Mesela: 
üzüm+çü+nü, odun+çu+nu vb. 

Dudak uyumuna bütünlükle uyulmasa da, bu genel manzarayı 
değiştiremiyor. Çünkü kelimenin sesbilgisel açıdan biçimlenme-
sinde katkısı olan ünlü uyumunun belirtisi kendi bağıntılığını koru-
yor. Mesela: uşaq + lar + dan vb. 

Uyumun bozulması söz konusu kelimenin alıntı bir kelime 
oluşuna işaret eder. Bu yüzden de kelimenin grafik işaretleriyle 
prosodik olarak gerçekleşmesinde ciddi bir değişiklik vuku bulur. 
Adil kelimesi – Ədil, qisas kelimesi qısas şeklinde telâffuz ediliyor. 
Bu arada Mıssafayı da bu kabilden saymak mümkündür. 

Böylece, Azerbaycan Türkçesinin sesbilgisel yapısını Avrupa 
merkezli lengüistik teorilerin ışığında açıklamanın basit mantık 
çerçevesine sığdırılamadığı görülmektedir. Cümle vurgusu kavramı 
da Azerbaycan dilciliğine Latin grameri kurallarının etkisi olarak 
girmiştir. Mesela: “O, kitabı Anara verdi” gibi cümlelerde kelimeler 
üzerinde vurgu işlemleri yapmakla dilde cümle vurgusunun 
olduğunu kanıtlamaya çaba gösteriyorlar. Oysa, burada dilbilimsel 
açıdan varsayımın söz konusu olması gerekir. Eğer gerçekten kitabı 
onun Anara (başkasına değil, yalnız Anara) vermesi söz konusuysa, 
o zaman böyle söyleyişin makbul görülmesi gerekir. Bu veya diğer 
kelimenin cümle içinde kabartılı şekilde söylenilmesi cümle 
vurgusu değil, iletişim ihtiyacından doğan prosodik bir araçtır. 
Prosodik kalıbı eşdeğer gibi yansıtan sesbilgisel modelden yola 
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çıkmak gerekir. Bu basit şekilde yazının etkisinden kurtulmak, 
dilimizin yazım açısından ses bilgisini objektif şekilde ortaya 
koymak demektir. 

Azerbaycan Türkçesi metinleri üzerinde yapılan araştırma ve 
gözlemler bu dilde Hint-Avrupa dilleri için özgün olan hece 
vurgusunun olmadığını söylememize imkan sağlamaktadır. Kelime 
ve kelime biçimlerinin farklılaştırılması, parçalı birleşenler olan 
sesbirimlere değil, prosodik birimlere dayanıyor. Fikrimizi sübut 
etmek için örneklere bakalım: 

1. /daz//- /diz/. Bu karşıtlığın birinci tarafı olan kalın ünlü, sert 
ünsüzlerin dudaksal olmayan tonunda, ikinci tarafın ise ince ünlü ve 
yumuşak, dudaksal olmayan telâffuzuyla gerçekleşmektedir. 
Kelimelerin farklılığı, söz konusu ses uyumu modeline 
dayanmaktadır. 

2. /daz///duz/. Karşıtlığın birinci tarafı yukarıdaki karşıtlığın 
birinci tarafının aynısıdır. İkinci tarafta ise farklılık, kalın ünlü ve 
sert ünsüzlerin yanı sıra, dudakların da katılımını sağlamaktadır. 

3. /duz/ // /düz/. Bu karşıtlıkta birinci tarafta gelen kelime, 
ikincinin sağ tarafında yer alanla aynıdır. İkinci tarafta gelen kelime 
ise ince ünlü ve yumuşak ünsüzlerin yanı sıra, aynı zamanda 
dudakların katılımını da istemektedir. Farklılaştırıcı belirti olarak 
yalnız ünlünün sırası, dolayısıyla onun kalınlığı ve inceliği söz 
konusudur. 

4. /duz/ //diz/. Karşıtlığın tarafları solda kalın ünlü ve sert 
ünsüzlerle, sağda ise ince ünlü ve yumuşak ünsüzlerin yer almasıyla 
farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra, dudakların katılımı 
birincide söz konusudur. İkincide ise böyle bir belirti 
bulunmamaktadır. 

5. /düz/ //diz/. Karşıtlığın her iki tarafında ünlüler ince, 
ünsüzler ise yumuşaktır. Ancak farklılık; birincide dudakların 
katılımı, ikincide ise onun bulunmayışı ile gerçekleşmektedir. 

6. /daz/ // /düz/. Karşıtlığın birinci tarafını ikinci taraftan farklı 
kılan belirtiler, ünlünün kalın ve inceliği ile buna bağlı olarak 
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ünsüzlerin birincide sert, ikincide yumuşak olmasıyla ve aynı 
zamanda ikincide dudakların katılımıyla açıklanabilmektedir. 

Biz bütün hâllerde ünsüzlerin yumuşaklığı ve sertliği üzerinde 
durduk. Ancak bu, Rusçadaki yumuşaklık ve sertlikle 
eşitlenmemelidir. Rusçadaki yumuşaklık ve sertlik 
(tvеrdоst/məqkоstğ) söz konusu dilin fonolojik sisteminden 
kaynaklanmaktadır. (Kar. mаt-mаtğ). 

Azerbaycan Türkçesinde ise yumuşaklık ve sertlik söz konusu 
dilin orfofonik normundan kaynaklanır. Söz gelişi, /sözün düzü/ 
isim söyleminde bütün ünlüler dudaksıldır, oysa söz konusu dilin 
fonolojik sisteminde /s, z, n, d/ ünsüzleri faal oluşum paydasına 
göre dudaksıl ünsüzler değildir. Genellikle, bizim fonolojik 
açıklamalarımız klasik fonetiğin etkisinden kurtulamamaktadır. 
Maalesef, bugün üniversitelerimizde fonolojiye hâlâ gereken önem 
verilmemektedir. 

Yukarıdaki tahlil, şöyle bir sonuca ulaştırabilir: Özelde 
Azerbaycan Türkçesinin genelde ise Türkçenin fonolojik sistemini 
Avrupa merkezli lengüistik görüşlerden hareketle uygun bir biçimde 
betimlemek mümkün değildir. Kelime vurgusu yerinde iki 
zirveliliğe, dolayısıyla ses uyumuna (sinharmonizme) dayanan yeni 
bir teorinin geliştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu teorinin ise 
esas maddelerinin şunlar olduğu kanaatindeyiz: 

1. Azerbaycan Türkçesinde Hint-Avrupa dillerindeki gibi 
kelime vurgusu yoktur. Çünkü Azerbaycan Türkçesinde sözü geçen 
dillerdeki gibi bir hecenin diğerine göre özel olarak kabartılmasının 
akustik karşılığı (korrelyatı) yoktur. Örnek olarak aşağıdaki parçayı 
dinleyelim: 

 
/Bağa girdim üzümə 
Tikan batdı dizimə,  
Əyildim çıxartmağa,  
Yar sataşdı gözümə// 
Bu parçanın tarafsız seslendirilmesinde herhangi bir vurgu 

kabartılması söz konusu değildir. Elbette, yapay oyuncu ifasında 
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karşılaştırmalı bir amaçla herhangi bir kelimeyi kabartmak 
mümkün. Kelimeyi fonolojik açıdan oluşturan, onun tanınarak 
farklılığını sağlayan tek fonolojik vasıta prosodemdir. Herhangi bir 
kelimenin prosodemi iki zirveden oluşmakla temel unsur 
niteliğindeki ünlüye dayanır: Birincisi, kelimenin başlangıcında, 
ikincisi ise onun sonunda tamamlanır. Cümlede ise ikinci zirve 
onun tonlama konturuna karışır. 

2. Azerbaycan Türkçesinde kelimelerin farklılığı, ayrı ayrı 
parçalanmayan fonemlere göre değil, hecenin veya bütünlükte 
kelimenin ses uyumu oluşumuyla gerçekleşir. /lal/ kelimesiyle /ləl/ 
kelimesinin birbirinden farklılığı, yalnız /a/ ve /i/ ünlülerine değil, 
aynı zamanda bütün sözcüğün ses uyumuna dayanmaktadır. Rus 
dilindeki benzeri durumla bir karşılaştırma yapalım: Rusçada /o/ 
ünlüsü önce gelen ünsüzün yumuşak ve sertliğine bağlı olmayarak 
her yerde /_u_/ biçimli geçişle, dolayısıyla, diftong gibi telaffuz 
olunmaktadır. Ruslar /kot/ kelimesini /_uo_/ telaffuz ederler. Ancak 
onun sondaki ünsüze herhangi bir etkisi olmaz. Azerbaycan 
Türkçesinde ise hem önde hem de sonda gelen ünsüz, kelimenin 
birinci veya kök ünsüzün tonunda köklenir: /lal/ ve /ləl/. Son 
zamanlarda yapılan araştırmalarda, söz konusu fonetik olayı eş 
boğumlanma (artikülasyon) ışığında çözümlenme eğilimi 
gözlemlense de bunları aynı ad altında birleştirmek doğru olmaz. 
Azerbaycan Türkçesinde fonolojik oluşumun temel unsuru olarak 
belirlenen ünlülerin çevresinde yer alan ünsüzler, sanki gezegenler 
gibi onların tonunda köklenmektedir. Bir qərəzli tənqidə ötəri 
münasibət 

 

II. 9. II Türkoloji Simpozium (Varşava) 
 
Sentyabırın 11-də yerli vaxtal axşam saat 20-də (Bakı ilə 3 

saat fərqlidir) Azərbaycan Respublikasının, Türkiyə Respub-
likasının və Varşava Universitetinin təşkil etdiyi Sayca ikinci 
simpoziumda iştirak etmək üçün başda AMEA-nın vitse-prezidenti 
akad. N.Vəlixanlı olmaqla bir qrup alimimiz Varşavaya çatdılar. 12 
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sentyabrda saat 10-da Varşava Universiteti Senatının akt salonunda 
simpozium iştirakçılarının qeydiyyatı keçirildi. Bundan sonra saat 
11-də simpozium Varşava Universiteti Şərq fakültəsinin dekan 
müavini prof. dr. P.Taraça, rektor müavini Polşa Xarici İşlər 
Nazirliyinin təmsilçisi, Türkiyənin Polşadakı səfiri prof. Yusif Ziya 
Özcan, Azərbaycan Respublikasının Polşadakı səfiri prof. H.Ə.Hə-
sənovun və bu sətirlərin müəllifinin təbrik nitqilə işə başladı. 
Bununla İkinci Türkoloji Simpozium uğurla öz işini bölmələrdə 
davam etdirdi. Bütövlükdə simpoziumda 22 bölmə iclası oldu. 
İclaslarda bizim respublikadan Z.Qasımova ("İncəsənətlər və 
stereotiplər"), Z.Həsənov ("Dil və dilçilik"), X.Əliyeva ("Miflər və 
inancalr"), N.Mustafayeva ("Təhsil və folklor") bölümlərində 
başqan olmuşlar. 

Ümumilikdə simpoziumda 22 mövzu müzakirəyə çıxarılmış, 
onlardan "İncəsənət və stereotiplər", "Polşa türkoloqları", "Tarix I, 
II", "Dil və dilçilikI, II, III", "İncəsənətlər", "Ənənə və təsəvvür", 
"Ədəbiyyat I, II", "Təhsil problemləri", "Miflər və inancalr", 
"Siyasət və tarix", "Təhsil və tarix", "Sovet və kolonial dövrdən 
sonra", "Musiqi və teatr", "Ailə və qohumluq", "Türkoloji 
problemlər", "Dil-qədim mətnlər I, II", "Poeziya və proza" kimi 
bölmələr diqqət çəkən oldu. Bütövlükdə iki gün ərzində simpo-
ziumun bölmələrində 100-ə qədər məruzə dinlənildi. Onlardan bir 
neçəsi bizim respublikadan idi. Məruzəçilərimizdən A.Qədim-
alıyevanın, Z.Həsənovun, Ş.Kərimovanın, Ə.Salamzadənin, Z.Qa-
sımovanın, N.Novruzovanın, A.Hacıyevanın, N.Mustafayevanın, 
B.Məhərrəmlinin, Ş.Orucovanın və başqalarının məruzələri 
simpozium iştirakçılarının marağına səbəb oldu. 

Səfir H.Ə.Həsənovun təşəbbüsü ilə bizim nümayəndə heyə-
tinin akad.N.Vəlixanlı, prof.Ə.Salamzadə və mən də daxil olmaqla, 
A.Mitskeviç İnstitunda görüşümüz çox maraqlı keçdi. İnstitun 
direktoru P.Protoroç institut haqqında geniş məlumat verdikdən 
sonra AMEA-nın vitse-prezidednti N.Vəlixanlı Azərbaycan tarixi 
muzeyinin 90 illiyinə həsr olunmuş medalı təntənəli şəkildə 
institutun direktoruna təqdim etdi. Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, 
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Adam Mitskeviç İnstitutu Polşa ədəbiyyatını, mədəniyyətini və 
dilini xaricdə təbliğ etməklə məşğuldur. Güman edirəm ki, belə bir 
institutun bizdə də yaradılması yaxşı olardı. 

Sentyabırın 13-də əvvəlcədən əldə olunmuş razılığa əsasən 
Varşava Universitetində "Poloncim" adlı Polşa dili və mədəniyyəti 
mərkəzinin direktoru prof.Andrey Ziyeneviçlə görüşdüm. Bir 
saatdan artıq çəkən bu görüşdə biz Azərbaycan-Polşa əlaqələrinin 
inkişaf perspektivlərini müzakirə etdik, gələcək planlarımızdan 
ətraflı danışdıq. İlkin razılaşma əldə olundu ki, biz gələcəkdə dil və 
mədəniyyət sahəsində qarışılıqlı fayda verən əməkdaşlıq edə bilərik. 
Həmin gün saat 14 tamamda Varşava Universitetinin böyük salo-
nunda Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı H.Əliyevin rəsm 
əsərlərindən ibarət sərgiyə tamaşa etdik. Sərgidə rəssamın nəvəsi 
Ə.Əliyev də iştirak edirdi. 

Sentyabrın 13-də saat 16:00-da Varşava Universitetinin akt 
zalında Polşa-Azərbaycan əlaqələrinin başlanmasının 540 və həmin 
əlaqələrin bərpa olunmasının 20 illiyinə həsr olunmuş panel iclası 
başladı. Azərbaycanın Polşadakı səfiri prof. H.Həsənov qısa nitq 
söylədi və sonra iclası aparmaq üçün N.Vəlixanlını kürsüyə dəvət 
etdi. Nailə xanım Polşa-Azərbaycan əlaqələrinin tarixindən 
slaydlardan istifadə edərək geniş bir məruzə ilə çıxış etdi. Sonra söz 
AMEA-nın İncəsənət və Memarlıq İnstitutunun direktoru prof. 
Ə.Salamzadəyə verildi. O da məruzəsində iki xalqın tarixində iz 
buraxmış incəsənət və memarlıq əsərlərindən söhbət açdı. Bundan 
sonra mən slaydların müşayiətilə Azərbaycan-Polşa arasındakı 
dilçilik əlaqələrindən geniş məruzə ilə çıxış etdim. Mən məruzəmdə 
Azərbaycanın dünya şöhrətli dilçisi M.Kazımbəyin müasir dünya 
dilçiliyinin banilərindən sayılan əslən polyak İ.A.Boduen de Kur-
tene ilə əlaqələrini açıb göstərməyə çalışdım. AMEA-nın Folklor 
İnstitunun əməkdaşı A.Ramazanovanın məruzəsi də panel iştirak-
çılarının marağına səbəb oldu. Bu iclasda maraq doğuran məruzə-
lərdən biri də P.Olşevskinin 1917-1920-ci illərdə Polşa-Azərbaycan 
əlaqələri mövzusunda oldu. Onun həmin bu məsələlərlə həsr etdiyi 
kitabının üz qabığındakı xəritədə Azərbaycan və Gürcüstan ərazi-
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lərini Ermənistan ərazisi kimi göstərməsi ciddi etiraz doğurdu. O isə 
bu işə peşman olduğunu və indi tamam başqa mövqedə dayandığını 
bəyan etdi, yanlış təsir altına düşdüyünü açıq etiraf etdi. 

Beləliklə, 3 gün çox gərgin iş şəraitində keçən II Türkoloji 
Simpozium öz işini tamamladı. Simpozium zamanı səfirimiz, çox 
dəyərli ziyalımız və dövlət xadimimiz prof. H.Həsənov, onun xa-
nımı A.Həsənova, habelə səfirliyimizin gülərüz və mehriban işçiləri 
– Elnara xanım, Samir, Rüfət, Fərhad, Kamil və digərləri bir an belə 
diqqətlərini bizdən çəkmədilər, səhərdən axşama qədər bizimlə bir 
yerdə oldular. 

Onların hamısına təşəkkür edir və xalqımızın yolunda yorul-
madan çalışdıqları üçün onlara minnətdarlığımızı bildiririk. 

 
525-ci qəzet 25.09.2012. 

 
II. 10. A.Axundov türkologiyanın axırıncı magikanıdır 

 
Azərbaycan dilçiliyi uzun və şərəfli bir yol keçib bugünkü 

səviyyəsinə çatmışdır. Dilçilyimizin başında duran fədakar alimləri-
miz ciddi tədqiqatlar aparmış və özlərinə layiqli nəsil yetişdirmişlər. 
Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında mərhum alimlərimizdən B.Ço-
banzadə, Ə.Dəmirçizadə, M. Şirəliyev, M.Hüseynzadə, F.Zeynalov, 
Ə.Abdullayev, M.Tağıyev, N.Ağazadə, Ə.Orucov, F.Kazımov, 
Z.Tağızadə, V.Aslanov, F.Hüseynov, M. Adilov, A.Axundov, 
T.Hacıyev, Y.Seyidov, A.Qurbanov, Z.Budaqova və s. əməyini xü-
susi qeyd etmək lazımdır. Dilçiliyimizin canlı təmsilçiləri, 
A.Ələkbərov, Ə.Rəcəbli, O.Musayev, K.Abdullayev, Q.Kazımov, 
N.Cəfərov, M.Musayev, və onlarca başqa dilçi alimlər bu gün 
elmimizi ölkəmizdə və ondan çox-çox uzaqlarda layiqincə təmsil 
edirlər. Ümumnəzəri problemlərin və Azərbaycan dilinin konkret 
məsələlərinin həllində yuxarıda adları çəkilən hər bir alimin öz yeri 
və çəkisi vardır. Onların yaradıcılığı xalqımızın yolunda şam kimi 
ərimək anlamına gəlir. Bu gün bu alimlərin yetişdirdikləri tələbələr 
dilçilik elmimizin ön sıralarında gedirlər. 
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Uzun müddətdir ki, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik 
İnstitutu bütün Azərbaycan Respublikası üçün dilçi kadrların 
hazırlanmasında böyük əmək sərf edərək cidi nailiyyətlər əldə 
etmişdir. Bu nailiyyətlərin qazanılmasında uzun illər institiuta 
rəhbərlik etmiş görkəmli teoretik və türkoloq A.Axundovun əvəzsiz 
xidmətləri vardır. Bu məqaləni işıqlı ziyalımız A.Axundovun 80 
illik yubileyinə həsr edirəm. 

Ağamusa Ağası oğlu Axundovu mən 60-cı illərin sonlarından 
tanımışam. Mən əsgərlikdən yenicə qayıdıb gəlmiş cavan bir institut 
müəllimi kimi o zaman bizim Azərbaycan Pedaqoji Dillər 
İnstitutunun elmi işlər üzrə prorektoru mərhum professorumuz 
Nəzakət xanım Ağazadənin təklifi ilə aspiranturaya daxil olmaq 
üçün qəbul imtahanı verəndə xarici dildən (ingilis dilindən) imtahan 
komissiyasının tərkibinə gənc filologiya elmləri doktoru 
A.Axundovu da daxil etmişdilər. Mən o zaman bilirdim ki, 32 
yaşında doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə etmiş belə bir 
alimimiz var, ondan əvvəl isə onun “Felin zaman kateqoriyası” adlı 
namizədlik dissertasiyasının sonralar “Felin zamanları” adlı kitabı 
(1961) şəklində çapdan çıxmış variantını müasir Azərbaycan 
dilindən mühazirə və seminarlarda mərhum professorumuz 
H.Bayramov ədəbiyyat siyahısında onu göstərdiyindən o əsərlə 
tanış idim. Doktorluğunu isə 4-cü kursda oxuyarkən bizə alman 
dilinin nəzəri fonetikasından dərs keçən çox mötəbər bir 
müəllimimiz C.M.Cəfərov mühazirə və seminarlarda tərifləmişdi. 
Nə isə imtahana girəndə gördüm ki, Nəzakət xanımın yanında 
cavan, hündürboylu, gülərüz bir adam əyləşib. Buradaca qeyd edim 
ki, yuxarıda adını çəkdiyim bu dörd nəfər alimin mənim dilçi kimi 
yetişməyimdə çox böyük əməyi olub. Mən onları heç vaxt 
unutmaram! 

İndiki kimi yadımdadır, imtahanda yaxşı cavab verdim. 
Ancaq qəzet materialı çox çətin idi, özü də reqbidən bəhs edirdi. 
Mən cavab verəndə Ağamusa müəllim sakitcə Nəzakət xanıma şirin 
bir ləhcə ilə dedi ki, reqbidən hər adam baş çıxarda bilməz, ancaq 
namizədlik minumumu verən bu cavan elə danışır ki, elə bil özü 
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reqbi oynayandır. Nəzakət xanım eynəyini tarazladı, qayıdıb 
sınayıcı nəzərlərlə Ağamusa müəllimə baxdı və qərar çıxartdı ki, 
Fəxrəddin, bəsdir. Koridorda gözləyin. Nəzakət xanım məni bizə 
alman dili tarixindən mühazirə və seminar dərslərini apararkən 
tanımışdı. Bir azdan Ağamusa müəllim çıxdı, utandığımdan ona 
yaxınlaşa bilmədim. Gülümsəyərək siqaret çəkə-çəkə yanımdan 
keçdi. Bizi içəri dəvət edib qiymətlərimizi oxudular. Mənə beş 
yazmışdılar. 

Bundan sonra həmin o Nəzakət xanımın tövsiyyəsilə mən 
Leninqrada (S.Peterburqa) getməli oldum. Orada məşhur germanist, 
Leninqrad (S.Peterburq) fonoloji məktəbinin lideri L.R.Zinderin as-
pirantı oldum. İxtisasım fonetika olduğu üçün Ağamusa müəllimin 
doktorluq dissertasiyasını diqqətlə oxuyub gördüm ki, bu nəhəng al-
im gənc yaşlarında Azərbaycan dilçiliyində inqilab etmişdir. Nə idi 
onun etdiyi inqilabın məğzi. İlk öncə qeyd edim ki, ötən əsrin 60-cı 
illərində Azərbayanda dilçiliyin fonetika və fonologiya sahələri 
başqa sahələrə nisbətən daha çox inkişaf etmişdi. Mən bunun 
səbəbini ilk növbədə bizim Ə.Dəmirçizadə, F.Kazımov, 
Q.Ələkbərli, S.Sadıqov, C.M.Cəfərov, T.Hidayətzadə kimi son 
dərəcə istedadlı dilçilərimizin olması ilə izah edirəm. Digər 
tərəfdən, dünya dilçiliyində fonologiya aparıcı mövqedə idi. Gənc 
Ağamusa müəllim də dilçilikdəki bu yeniliyi duymaya bilməzdi, 
çünki onun davamlı və təhliledici mütaliəsi və güclü müşahidə 
qabiliyyəti vardır. Üçüncü bir tərəfdən Ağamusa müəllim 
təbiətşünaslıq elmlərinə, xüsusilə də riyaziyyata meyilli dilçidir. 
Bütün bunlar onu humanitar elmlərin şahı olan fonologiyaya gətirdi. 
Buradaca qeyd etmək yerinə düşər ki, məşhur antropoloq 
K.L.Stross yazırdı ki, nüvə fizikası dəqiq elmlər üçün nədirsə, 
fonologiya da sosial elmlər üçün odur. 

Maraqlı burasıdır ki, namizədlik dissertasiyasının müda-
fiəsindən çox keçməmiş A.Axundov gələcək tədqiqatının 
yönümünü tamam dəyişərək dilçiliyin zirvəsi sayılan fonologiyaya 
üz tutdu. Hətta mən deyərdim ki, namizədliyi yazarkən o 
fonologiyaya bağlanmışdı, artıq doktorluq işi üçün gələcək elmi 
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istiqamətini seçmişdi. Bunu onun müdafiədən cəmi bir il sonra, yəni 
1959 – cu ildə yazdığı məqalə də sübut edir. O, APDİ-nin “Elmi 
əsərlərində” F.Kazımov və C.M.Cəfərovun çap olunmuş məqalə-
lərinə yazdığı rəydə onların mövqeyinə öz kəskin münasibətini bild-
irərək göstərirdi ki, onlar uzun sait və geminatların (uzun 
samitlərin) müəyyənləşməsində yanlışlıqlara yol vermişlər1. 

Deməli, fonologiyaya həvəs və maraq onu gətirib bu 
istiqamətin ağuşına atdı və Axundov Azərbaycanda, mən deyərdim 
ki, dünya türkologiyasında ilk sanballı fonoloji araşdırmaların 
əsasını qoydu. Fonologiya onu ənənəvi dilçiliyin əsarətindən xilas 
olmağa və gələcəkdə adlı-sanlı dilçi olmasına bir növ təkan verdi. 

1977/78-ci illərdə mən Berlin universitetində doktorluq dis-
sertasiyası üzərində işləyərkən A.Axundov Leninqrad (S.Peterburq) 
universitetində yaradıcılıq ezamiyyətində idi. O zaman dünyanın 
tanınmış dilçilik məktəblərindən biri olan LDU-da A.Axundovu 
gənc olmasına baxmayaraq çox sanballı bir alim kimi qəbul edir, 
onunla hesablaşırdılar, hərçənd ki, həmyerlimiz fonologiyanın 
müəyyən məsələlərində onlardan fərqli mövqe nümayiş etdirirdi. Bu 
barədə rəhbərim mərhum professor L.R.Zinderin mənə yazdığı, bir 
də mənim o zaman həmin universitetdə təkmilləşmədə olan dis-
sertantım, çox talantlı, lakin vaxtından tez dünyasını dəyişmiş ro-
manist C.Məmmədquliyevin məktublarından xəbər tuturdum. 
Düzdür, mən Berlində olarkən dünya Fonetistlər Cəmiyyətinin 
“Fonetika, ümumi dilçilik və kommunikativ tədqiq” adlı jurnalının 
baş redaktoru prof. Q.F.Mayerdən də A.Axundov haqqında xoş 
sözlər eşitmişdim. Q.F.Mayer mənimlə söhbətlərində Ağamusa 
müəllimin çox yüksək elmi səviyyəsindən danışır, onu dünyanın 
məşhur dilçilərilə bir sıraya qoyurdu. Əslində, bu mənim gələcəyin 
nəhəng alimi akad. A.Axundovla ikinci, mən deyərdim ki, qiyabi 
tanışlığım idi. Sözün düzü, mən o zaman dilçiliyimizdə kimin kim 
olduğunu yaxşı bilirdim və A.Axundovla fəxr edirdim ki, bizim də 
üzə çıxartmalı belə bir dilçi alimimiz var. Doktorluq dissertasiyası 
(“Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi”, 1973) əsasında 
A.Axundovun on bir il sonra, yəni 1984-cü ildə hazırlayıb çap etdir-
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diyi Azərbaycan dilinin fonetikasına həsr etdiyi kitabında fonoloji 
yanaşma üstünlük təşkil etdiyindən onun bu kitabı mütəxəssislər 
tərəfindən çox maraqla qarşılandı2. A.Axundovun yeniliyi nədə idi? 
Əvvəla, bu alim dilin fonemlərinə bir sistem kimi yanaşırdı. Sis-
temdə hər bir fonemin statusunu o, linqvistik kriteriyaların 
köməyilə sübut edir: fonoloji qarşılaşma yaratmaqla fonemlər söz 
mənasını fərqləndirmək qabiliyyətinə malikdir. Leninqrad Fonoloji 
Məktəb (LFM), məlum olduğu kimi, məna fərqləndirməni əsas 
götürmür. Digər tərəfdən, bu məktəbə görə fonemin danışıq aktın-
dan ayrılıb götürülməsi mexaniki qarşılaşdırma yolu ilə deyil, po-
tensiyada morfemlə bağlılığı əsasında həyata keçirilir. İkincisi, o, 
fonemlərin maddi varlığının səslərdən ibarət olduğunu əsas götürür, 
bununla da o zaman dilçilikdə hökm sürən atomizmi (hər bir fone-
min ayrılıqda reallaşmasının fiziki və fizioloji təsvir edilməsi) və 
abstaktlığı (fonemin real səs təzahüründən qopardılaraq abstrakt bir 
hadisə kimi təsvir edilməsi) qəbul etmirdi. Üçüncüsü, A.Axundov 
türkologiyada ilk dəfə dil vahidlərinin-fonemlərin distribusiyasının 
təsvirində riyazi-statistik metoddan istifadə etmişdir. Sonralar onun 
bu sahədə çalışmalarının nəticəsi kimi riyazi dilçilkdən dərs vəsaiti 
meydana gəldi. Eyni vaxtda onun ümumi dilçilikdən yazdığı orijinal 
dərslik işıq üzü gördü3. Bu əsər ümumi dilçilik sahəsində çox dəyər-
li ümumiləşdirmələrə əsaslanırdı, hətta bəzi məsələlərin şərhində (II 
bölmənin üçüncü hissəsində) dünya dilçiliyi səviyyəsinə qalxa 
bilmişdir, dilin daxili quruluşu məsələlərinin şərhində orijinal yol 
seçmiş, bir sıra hallarda öz konsepsiyasını əsas götürmüşdür. Dö-
rdüncüsü, Ağamusa müəllim həmişə konkret dil materialından çıxış 
edərək öz elmi qənaətini vermişdir. Beşincisi, Ağamusa müəllim 
dilin tarixinə, onun işlənməsi məsələlərinə və tədrisinə, dil və 
mədəniyyət məsələlərinə və s. həmişə önəm vermiş və onların 
tədqiqinə sanballı əsərlər həsr etmişdir4. Artıq deyildiyi kimi, 
A.Axundovun elmi yaradıcılığında Azərbaycan dilinin fonetik 
aspektinin tədqiqi mühüm rol oynayır. Ona görə də biz bu barədə 
bir qədər ətraflı danışmaq istərdik. Məsələ burasındadır ki, 
A.Axundov dilimizin fonetikasının funksional, akustik və artikulya-
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tor aspektlərinin tədqiqinə həsr olunmuş ilk fundamental əsərin 
müəllifidir. Dediyimiz kimi, bu əsərin cazibədarlığı həm də müəl-
lifin statistik hesablamalara böyük yer ayırmasındadır. A.Axundov 
bu kitabında nəinki seqment vahidlərin müxtəlif mövqelərdə və 
şərtlər daxilində işlənməsi ehtimalını və kombinatorikasını konkret 
materiallar əsasında açıb göstərir, həm də onların superseqment va-
sitələrin (vurğu, intonasiya və s.) təsiri altında dəyişikliklərə 
uğramasını da ətraflı təhlil edir. Özü də fonoloji vahidlərin 
paradiqmatik və sintaqmatik planda xüsusiyyətlərini ön plana çəkir. 
Bu da türkoloji dilçilikdə sinharmonizm (həmahənglik) adı altında 
məlum olan tipik əlamətin qabardılması, dilimizin və dilçiliyimizin 
avrosentrizmdən qurtulması istiqamətində irəliyə atılmış ciddi 
addım deməkdir5. Deməli, bu kitabda danışıq aktında baş verən 
aksent xüsusiyyətləri, fonotaktikanın və söyləm intonasiyasının 
özəllikləri də geniş planda təhlil olunur. O da şübhəsizdir ki, 
Azərbaycan dilinin sintaktik fonetikası ilk dəfə bu kitabda belə 
hərtərəfli şərh olunur. Düzdür, Ə.Dəmirçizadənin də kitabında 
avazlanma adı altında cümlə intonasiyası barədə məlumat verilir. 
Ancaq A.Axundovun bu kitabında isə konkret tonaqramlar veril-
məklə müxtəlif tip cümlələrin intonasiyası geniş şərh olunur. Seq-
ment vahidlərdə olduğu kimi, intonasiyanın şərhində də müəllif eks-
perimental – fonetik metoddan istifadə edir. 

A.Axundov dilimizin fonem tərkibi haqqında mövcud fonoloji 
yanaşmalara tənqidi münasibət bildirir. Hər bir səsin fonoloji sta-
tusunu müəyyənləşdirərkən o öz kriteriyalarını irəli sürür. Maraq 
doğuran cəhət odur ki, A.Axundovun fonem anlamı bütövlükdə türk 
dillərinin, o cümlədən Azərbaycan dilinin spesifik xüsusiyyətlərini 
əhatə edir. Bu kitabında A.Axundov öz əvvəlki fonem konsep-
siyasından geri çəkilir, yəni Azərbaycan dilində uzun saitləri 
fonoloji sistemdən kənara çıxararaq onlara mövqe ilə bağlı variant-
lar kimi yanaşır. 

Samit yarımsisteminə gəldikdə isə A.Axundov, Azərbaycan 
dilinin fonoloji təsvirlərinə həsr olunmuş əsərlərdə olduğu kimi, 
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məlum samit inventarına 2 əlavə samit daxil edir və dilimizdə 
samitlərin sayını 25-ə çatdırır. 

Kitabın ciddi maraq doğuran məziyyətlərindən biri də odur ki, 
hər bir fonemin geniş akustik, artikulyator və distributiv təhlili very-
lir, hər bir yarımbölmənin sonunda qaydalar müəyyənləşdirilir, on-
lar heç bir mübaliğəsiz istənilən orta və ali məktəb dərsliklərinə və 
dərs vəsaitinə daxil edilə bilər. Burada verilmiş çoxsaylı əyani 
vəsait, fonemlərin distributiv xarakteristikasının statistik hesablama 
cədvəlləri kitabın dəyərini və keyfiyyətini olduqca artırır. 

Kitabda sinharmonizmə böyük yer ayrılıb. Burada da müəl-
lifin linqvistik anlamının və dil materialının təhlilinin dərinliyi 
özünü büruzə verir. Bu da müəllifə hər bir fonetik hadisənin arx-
asında gizlənən linqvistik dəyəri və dilin fonoloji səviyyədə sistem-
liliyini açıb göstərməyə imkan verir. 

Yuxarıda deyildiyi kimi, kitabda yeni olan şeylərdən biri də 
intonasiya ilə bağlıdır. A.Axundov intonasiyanı mürəkkəb bir 
fonetik hadisə kimi götürür və onun reallaşmasını, çox düzgün olar-
aq, sintaktik strukturla bağlayır. Qısa akustik girişdən sonra müəllif 
intonasiyanın funksional tərəfini daha dolğun işıqlandırır. O, in-
tonasiyaya qeyri-müəyyən bir sintaktik quruluşa xas olan hadisə 
kimi yox, müəyyən konturların sistemi kimi yanaşır və bu da in-
tonasiyanın fonoloji baxımdan öyrənilməsi deməkdir. 

Müəllif dilimizin intonasiya sistemində 4 intonasiya 
konturunun olması fikrini irəli sürür. Məsələnin belə qoyuluşu 
nəzəri baxımdan mübahisə doğurmur. A.Axundov çox doğru olaraq 
qeyd edir ki, sintaktik (sintaqmatik) fonetika az işlənmiş sahədir. 
Ona görə də kitabın bu hissəsində nə deyilibsə ciddi maraq doğurur 
və Azərbaycan dilçiliyi üçün yenidir. Bu kitabdakı tonoqramlar 
əyanilik baxımından çox dəyərlidir. 

Kitabın ümumilikdə yaxşı təəssürat yaradan tərəfi bir də on-
dan ibarətdir ki, onda müəllif öz mövqeyini güclə qəbul etdirmir, o, 
oxucuya imkan verir ki, özü konkret nəticəyə gəlsin. Bu da müəl-
lifin böyüklüyüdür, dil hadisələrinin şərhində Axundov manerasının 
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gözlənilməsidir. A.Axundovun bu kitabı ümumi və Azərbaycan 
dilçiliyinə bir töhfədir. 

A.Axundovla üçüncü tanışlığım 1984-cü ildə oldu. O zaman 
Cənubi Qafqazda german dilləri üzrə namizədlik dissertasiyalarının 
müdafiəsini təşkil edən Müdafiə Şurasını SSRİ AAK-ı Tbilisidə 
Çavçavadze adına unversitetdə yaratmışdı. Mən də Qafqazda ger-
man dilləri üzrə ilk elmər doktoru olduğum üçün bu Şüranın 
tərkibinə daxil edilmişdim. Səhv eləmirəmsə, 1984-cü ilin bir bahar 
günündə mənim aspirantım F.Hacıyeva orada müdafiə etməli oldu. 
Şura prof.A.Axundovu həmin müdafiə işinə birinci opponent kimi 
təsdiq etmişdi. Müdafiə çox uğurlu oldu. Ağamusa müəllim rus 
dilində gözəl bir çıxış etdi. Görkəmli gürcü türkoloqu prof. 
N.N.Canaşiya, germanist, Humboldt təqaüdçüsü və Humboldtun 
“Seçilmiş əsərləri”nin rus dilinə tərcüməçisi və redaktoru mərhum 
prof. Q.V.Ramışvili, habelə Suxumidən prof. P.Şubinin bizim 
Ağamusa müəllimə verdikləri yüksək qiyməti eşidəndə qəlbim dağa 
dönürdü. İlk dəfə idi ki, beynəlxalq aləmdə bizim alimin çıxışına 
verilən bu böyük qiymətin şahidi olurdum. Mən onda bildim ki, 
bizim də dünya alimləri sırasında duran dilçilərimiz vardır. 

Sonrakı illərdə mən elmimizin ağsaqqalı, hörmətli Ağamusa 
müəllimlə tez-tez təmasda olmuşam, ona heyranlığımı gizlədə 
bilməmişəm. Onun təmkini, dillə bağlı dərin məntiqi ümu-
miləşmələrini hər zaman hiss etmişəm. Heç yadımdan çıxmaz, 
mənim aspirantlarımdan biri onun rəhbərlik etdiyi, AMEA-nın 
Dilçilik İnstitutundakı Müdafiə Şurasında doktorluq dissertasiyasını 
müdafiə edirdi. Bir neçə germanist kimi məni də birdəfəlik müdafiə 
şurasına üzv salmışdı Ağamusa müəllim. Müdafiə başladı, prosedur 
məsələlər qurtardı, opponentlər çıxış elədi, sonra müzakirə başladı. 
Mən söz alıb çıxış etdim. Görünür, mənim çıxışım akademik 
A.Axundovun xoşuna gəlmişdi. Fasilədə yaxınlaşıb hal-əhval tu-
tanda dedi ki, özünü çox yorma. Sən eləyə bildiklərini etmisən. 
Özündən muğayat ol. Mən minnətdarlığımı bildirdim, bir neçə gün-
dən sonra ona növbəti kitabımı bağışlayanda dedi: “Fəxrəddin, səni 
“Türkologiya” jurnalının redaksiya şurasına daxil etmişik”. 
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Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Deməli, bu böyük alim mənim 
yaradıcılığımı izləyirmiş. . 

Ağamusa müəllim çox ləyaqətli, alim etikasını gözləyən, 
mehriban və alicənab insandır. Bildiklərini ətrafdakılarla bölüşməyə 
həmişə hazır olan bu böyük insan ömrünün ahıl çağında da 
yorulmadan xalqımzın yolunda çalışır, “Orfoqrafiya lüğəti”mizin 
yeni təkmilləşmiş nəşrini çapa hazırlayır, “Seçilmiş əsərləri”nin 
ikicildliyini tamamlayaraq nəşriyyata təqdim edib. 

Ağamusa müəllim nədən yazırsa-yazsın, o hər yerdə ye-
nilikçidir, novatordur, dilimizi və dilçiliyimizi yüksək zirvələrə 
daşıyan zəhmətkeş sadə bir alimdir. Ömrünün bu çağında ona uğur-
lar diləyərək can sağlığı arzulamaqla bu kiçik yazını burada 
tamamlamaq istəyirəm. Daima yaşayıb yaradın, əziz və hörmətli 
Ağamusa müəllim! 

Dilçilik institunun əsərləri. Bakı, 2012. №1, s.157-165. 
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deyil. Ümumilikdə 36 adda 7970 səhifəlik kitab yazıb çap etdirən bu ali-
min titanik zəhmətinin nəticələrini qiymətləndirməmək olmur. Hələ mən 
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hibə və çıxışlarını (48), ölkə daxilində (47) və xaricindəki (41) yazılarını 
və çıxışlarını, mühazirə və seminarlarını, rəhbərlik etdiyi dissertantların 
(41) sayını demirəm. Onun dilimizin müxtəlif sahələrinə həsr etdiyi 
əsərlərinin böyük hissəsi 75 illik yubileyilə bağlı “Akademik Ağamusa 
Axundov” (Bakı, 2008) adı ilə çapdan çıxmış kitabında toplanmışdır. Bu-
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Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 228

estetikası, Bakı, 1985; Dilçiliyə giriş. Bakı, I-1966; II-1980; Məktəblinin 
orfoqrafiya lüğəti. Bakı, 2004 və s. 
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II. 11. M.F.Axundzadə və əlifba məsələsi 

 
Azərbaycanda linqvistik fikrin formalaşmasında və 

inkişafında görkəmli maarifpərvər xadim M.Ş.Vazeh (1792-1852) 
M.F.Axundzadənin (1812- 1878) rolları misilsizdir. Düzdür, nə 
M.Şəfi, nə də M.Fətəli Azərbaycan dili və dilçiliyi haqqında ayrıca 
kitab yazmayıb. Lakin birincinin dilimizin tədrisi və özəllikləri 
haqqında söylədiklərini üç il ərzində Azərbaycan dilini öyrətdiyi 
professor F.fon Bodenştedtin kitablarından əldə etdiyimiz 
məlumatlar, ikincinin isə əlifba ilə bağlı çabaları bunu söyləməyə 
əsas verir ki, onlar bizim dilçiliyimizin ilk pionerləri olublar. Dili 
bilməyən və duymayan adam, onu dərindən başa düşə bilməyən nə 
yaxşı müəllim ola bilər, nə də əlifba islahatçısı. F.fon Bodenştedt öz 
müəllimini son dərəcə istedadlı, erudisiyalı və orijinal bir müəllim 
kimi səciyyələndirir, onun geniş dünyagörüşə malik olduğunu 
xüsusi qeyd edir. F.fon Bodenştedt dil seçiminə toxunaraq yazır ki, 
o, Qafqazda ən geniş yayılmış Azərbaycan dilini ona görə seçmişdi 
ki, bu dil Qafqazda ümumi bir dil idi, onu çox tez öyrənmək olardu 
(F.Veysəlli. Mirzə Şəfi Vazeh və Bodenstedt: yozmalar və faktlar. 
Bakı, 2010, s.55). F.fon Bodenştedt həm də yazır ki, həftədə 3 dəfə 
dil dərslərinə onunla bərabər iki nəfər digər avropalı da gəlirdi. 
F.fon Bodenştedt yazırdı ki, Azərbaycan dili M.Şəfi üçün təkcə 
gündəlik ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də o, tamam başqa düşüncə 
tərzinə malik Avropa intelligensiyasına şərq mədənityyətini 
aşılamaq üçün mühüm vasitədir. M.Şəfi özünün rəhbərlik etdiyi 
“Müdriklik divanı”nda bədahətən şeirlər deyərdi, F.Bodenştedt isə 
onları yazıb dəftərinə köçürüb sonradan alman dilinə çevirib 
Almaniyada çap etdirərdi. Professor F.fon Bodenştedt həmin kitabın 
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30-cu səhifəsində yazırdı ki, M.Şəfi təkcə şeir deməklə 
kifayətlənmirdi, həm də onların semantik və poetik təhlilini verirdi. 
Təəssüf ki, nə o şeirlərin, nə də onların linqvistik təhlilini əks 
etdirən yazılı materiallar öz dilimizdə gəlib bizə çatmayıb. Ancaq 
onun bir çox dilləri mükəmməl bilməsini və mətnləri məharətlə 
təhlil etməsini bizim həmyerlimizi böyük filosof və şair adlandıran 
F.fon Bodenştedtin əsərindən bilirik. Eyni zamanda biz 
Eçmiadzindən qayıdandan sonra F.fon Bodenştedtə M.Şəfinin 
bağışladığı “Müdrikliyin açarı” («Schlüssel zur Weisheit») 
bağlamasının taleyindən də heç nə bilmirik. Bunları özü ilə 
Almaniyaya aparan F.fon Bodenştedt bu haqda öz trilogiyasının 45-
ci səhifəsində yazır. 

Azərbaycan xalqının digər mütəfəkkiri, dramaturqu və 
maarifçisi M.F.Axundzadə xalqımızın tarixinə ilk orijinal 
komediyalar müəllifi, filosof, romançı olmaqla yanaşı, həm də latın 
əlifbasının ideoloqu və islahatçısı kimi daxil olmuşdur. 
(Ə.Cəfəroğlu, s.325). Oğlu Rəşidin “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 
materialları”, I, 2-ci hissə, Bakı, 1925) kitabının müəllifi F. bəy 
Köçərliyə bildirdiyinə görə, M.Fətəli Gəncədə olarkən M.Şəfilə 
tanış olur və M.Şəfi onun dünyəvi dünyagörüşünə, Avropa 
mədəniyyətinə üz çevirməkdə həlledici rol oynadığını xüsusi olaraq 
vurğulayır (Ə.Cəfəroğlu, s.327). Elə F.fon Bodenştedt də yazır ki, 
M.Fətəli 1840 cı ildə Tbilisidə qəza məktəbinə şərq dilləri üzrə 
müəllimlik işinə düzəlməsində M.Şəfiyə köməklik göstərmişdir. 
1863-cü ildə M.Fətəli İstambula gedir və ərəb əlifbasının 
sadələşdirilməsi haqqında layihəsini sultana təqdim edir. Bu barədə 
o, ərəb dilində yazdığı kitabında söhbət açır. Ancaq Ə.Cəfəroğlunun 
yazdığına görə, o kitab hələ də tapılmayıb (Ə.Cəfəroğlu M.Fətəlinin 
20 sentyabr 1863-cü ildə yazdığı məktubunun surətini öz kitabında 
çap etmişdir: bax s.333-337). Bu məktubda nə layihə, nə də şərhlər 
vardır. Ona görə də Ə.Cəfəroğlu qeyd edir ki, M.Fətəlinin təklif 
etdiyi əlifba layihəsinin əsl mənzərəsi hələ də aydınlaşmamış qalır 
(s.334). O da məlumdur ki, M.Fətəli ömrünün sonuna qədər əlifba 
islahatı ideyasından imtina etməmişdir, lakin onun müraciətləri 
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Türkiyədə və İranda özünə tərəfdar tapmamışdır. Düzdür, o ilkin 
ideyası olan ərəb sillabik əlifbasının islahatı ideyasından əl çəkir və 
bütövlükdə latın fonoqrafik əlifbasına keçmək qərarına gəlir. Özü 
də o, bu əlifbaya sivilizasiya məsələsi kimi baxır, öz seçimini 
onunla əsaslandırır ki, latın qrafikalı əlifba islam dünyasında 
Avropa mədəniyyətini tezləşdirəcək, şərq xalqlarının daha tez və 
asanlıqla maariflənməsinə və savadlanmasına kömək edəcəkdir. 
Eyni zamanda latın qrafikalı əlifbanın qəbul edilməsini bəziləri 
həmin xalqların öz qədim mədəniyyətindən qoparılıb xristianlığın 
ağuşuna verilməsində bir vasitə kimi görürdü. M.Fətəlinin 
əleyhidarı kimi tanınan Ə.Süavi “Müxbir” qəzetinin 1867-ci il 47-ci 
sayında “Xəttimizin islahı” adlı məqaləsində iddia edirdi ki, 
dəyişikliyə qalsa, bütün xalqların işlətdiyi yazı sistemlərində islahat 
lüzumuna əsla şübhə ola bilməz. O, yunanlarda, fransızlarda, 
ingilislərdə və s.-də əlifba problemlərinin olduğuna nümunə 
gətirirdi və bildirirdi ki, əlifbada dəyişiklik xalqı yaddaşsızlıq 
azarına yoluxdurar və xalq öz tarixinin müəyyən kəsimindən 
məhrum olar. Ə.Süavi əlifba islahına eyhamla işarə edərək yazırdı 
ki, “məsələyə dair yazılan islah təkliflərini istanbulluların yazması 
lazım gəlir” (V.Q., s.25). Bu məqalə ilə M.Fətəli dostu, İranın 
Parisdə səfiri Mirzə Yusif xan vasitəsilə tanış olmuşdu və ona tutarlı 
cavab yazaraq Londona “Müxbirin” redaksiyasına göndərmişdi. 
Lakin qəzetin nəşri dayandırıldığından cavab çap olunmamışdı. 
M.Yusif xanın 1869-cu ildə M.Fətəliyə yazdığı məktubdan bəlli 
olur ki, M.Fətəlinin tənqidi yazısı Ə.Süaviyə çatıb. M.Yusif xan 
yazırdı: “Süavi əfəndi əlifba və Sizin tənqid barəsində bir söz 
demədi. Sizinlə razılaşıb sakit oturdu. Onun “Müxbir” qəzeti daha 
çıxmır. İndi elmi kitablar çap edir. Həqiqətən bilikli gəncdir. Lakin 
əlifba məsələsində onun da fikri başqalarının fikri kimi əyri gedir”. 
V.Quliyev bunları dərindən təhlil edərək belə nəticəyə gəlir ki, 
əlifba islahatı ilə bağlı məsələ ictimailəşidi və bu da M.Fətəli 
ideyalarının geniş yayılması üçün əlverişli şərait yaradırdı. Əlifba 
islhatının qızğın tərəfdarı M.Yusif xan bunu təsdiqləyərək 
M.Fətəliyə yazırdı ki, əlifba islahatı ilə bağlı İstanbulda çıxan 
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“Tərəqqi” qəzetində çoxlu yazı dərc olunur. Londonda çıxan 
“Hürriyyət” qəzeti də islahata geniş yer ayırır. Ə.Süavinin məsələyə 
bələd olmamasını, özündən müştəbehliyini, nihilizmini və ədasını 
qəti şəkildə rədd edərək M.Fətəli yazırdı: “İndi Süavi əfəndi istəyir 
ki, biz uşaqlarımızı oxutmaq üçün “Gülüstan”, “Bustan”, Hafizin 
divanını və başqa dərs kitablarını da Quran kimi fəthə, zəmmə, 
tənvin, mədd, təşdid, cəzm, vəqf (hərfüstü və hərfaltı işarələr) 
əlamətləri ilə dolduraq və əlifbamızda olmayan bəzi saitləri 
bildirmək üçün hətta hərflərin üstünə 1, 2, 3, 4, 5 kimi həndəsi 
rəqəmlər qoyaq.” M.Fətəli qəti şəkildə öz ideyasını müdafiə edərək 
bildirirdi ki, Süavi əfəndi zamin ola bilməz ki, onun irəli sürdüyü 
dəyişikliklər uşaqlarımızın qəzet oxuya bilməsini tezləşdirəcək. Ona 
görə də Ə.Süavinin göstərdiyi yazı qaydaları qəbul olunmazdır. 
“Süavi əfəndinin təklif etdiyi üsul islahat deyil, bir çətinliyin 
üzərinə başqa çətinliyin əlavə olunmasıdır”. M.Fətəlinin əlifba 
islahatı köklü və radikal şəkildə ərəb əlifbasından imtina edib latın 
qrafikalı əlifbaya keçməyi tələb edirdi. Yeni əlifba qəbul olunandan 
sonra köhnə irsi tədricən yeni qrafikaya köçürəcək, bununla da işsiz 
alimlər üçün gözəl bir iş olacaq və elm sahəsində böyük bir hərəkat 
başlayacaq. Yeni əsərlər yaranacaq və yeni aləm qurulacaqdır. 

M.Fətəli 1857-ci ilin sentyabrında “Ərəbcə, farsca və 
türkcədən ibarət olan islam dillərinin yeni əlifbası” adlı layihəni 
tamamlayır, ardınca isə ömrünün son günlərinə qədər bu layihənin 
həyata keçməsi üçün yorulmadan çalışmışdır. Özü də onun əlifba 
uğrunda mübarizəsi üç mərhələdən ibarət olmuşdur. 

Birinci mərhələdə o, ərəb əlifbasının təkmilləşdirilməsini 
təklif edirdi. Qrafemlərin altında və üstündə qoyulan nöqtələrdən 
imtina, sözdə hər bir saitin öz qrafik işarəsinin olması onun bu 
mərhələdəki fəaliyyətinin əsasını təşkil edirdi. Məlum olduğu kimi, 
ərəb dilində yalnız samitlər işarəlnir və saitlərin yazıda 
göstərilməsinə ehtiyac qalmır. Yəni yazıda fonoloji prinsipin 
gözlənilməsi əsas götürülürdü. 

İkinci mərhələdə bu prinsip daha da təkmilləşdirilir, hər 
fonemin yazıda öz işarəsinin olması və onların ayrı yazılışı tövsiyyə 
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olunurdu. Bu da mövqeyindən asılı olmayaraq dilin hər bir 
foneminin eyni cür yazılması demək idi. Bunlar göstərir ki, M.Fətəli 
kortəbii də olsa fonoqrafik yazının mahiyyəini və üstünlüyünü dərk 
edirdi. Ona görə də o, bu yazı sistemini ərəb əlifbasında 
reallaşdırmq istəyirdi. Bu prinsip əlifbanın son dərəcə 
təkmilləşdirilməsi, başqa sözlə, ərəb əlifbasında istifadə olunan 120 
işarənin 4 dəfə azaldılması demək idi. 

Əlifba sahəsində çabaları onu vadar etdi ki, ümumiyyətlə ərəb 
əlifbasından tam imtina etsin və bütövlükdə latın əlifbasına keçid 
uğrunda mübarizəyə qalxsın. Bu da M.Fətəlinin əlifba sahəsində 
fəaliyyətinin 3-cü mərhələsini təşkil edir. Bu mərhələdə o nəinki hər 
bir fonemin yazıda ayrıca işarəsinin olmasını israr edirdi, həm də 
yazı işinin tam şəkildə yeniləşməsini irəli sürürdü ki, bu da ərəbdən 
fərqli olaraq soldan sağa yazmaq demək idi. Bunun fizioloji, 
psixoloji və linqvistik əsasları vardır. Yazı soldan başlayanda kağız 
üzərində yazılanı izləmək, gözlə müşahidə etmək imkanı yaranır. 
İnsanın danışıq mərkəzinin beynin sol yarımkürəsində yerləşməsi 
bunu zəruri edən psixoloji amillərdən biridir. Soldan sağa yazarkən 
insan yazdığı anda özünə nəzarət edə bilir. M.Fətəli bununla bağlı 
əsl fonetist və fonoloq kimi belə deyirdi: “Soldan sağa yazılıb 
oxunan, sözlərin tərkibindəki bütün saitlərin və samitlərin sırasına 
daxil edilən və bütün nöqtələrdən imtina edilən alfabeti əlifbadan 
başqa heç bir xəttin hərflərini qəbul etmirəm və heç bir zaman da 
qəbul etməyəcəyəm.” 

M.Fətəli əlifba uğrunda mübarizəsində qələbə qazanmaq üçün 
o zaman üç imperiyaya qarşı vuruşurdu. Onlardan fars və türk 
dövlətləri ərəb, Rusiya isə kirill əlifbasından istifadə edirdi. 
Osmanlı imperatorluğu və fars İran dövləti ənənəni qırmaq 
istəməzdi. Ruslar isə nə o zaman, nə də indi latın qrafikasının 
üstünlüyünü başa düşə bilmirlər. Buna baxmayaraq M.Fətəli bütün 
vasitələrdən istifadə edərək məqsədinə çatmaq istəyirdi. 1857-ci ilin 
sentyabrın 23-də Qafqaz canişinliyinin yüksək rütbəli canişini 
K.F.Lelliyə təqdim etdiyi yazılı məruzədə M.Fətəli razılıq əsasında 
əlifba layihəsini öz hökümətinə çatdırmaq üçün İranın Tiflis 
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konsulluğuna verdiyini bildirirdi. Noyabrın 12-də isə Qafqaz 
canişinin razılığı ilə layihəsini Osmanlı dövlətinin ali divanına 
vermək məqsədilə o, Rusiyanın Konstontinopoldakı (İstanbuldakı) 
səlahiyyətli nazirinə göndərilnməsini xahiş edirdi. 

M.Fətəli hər cür vasitələrdən istifadə edərək əlifba layihəsinin 
qəbul olunmasına çalışırdı. O dövrdə şərqşünaslıq sahəsində çalışan 
alimlərə, o cümlədən alman əsilli, S.Peterburq Asiya muzeyinin 
direktoru B.A.Dorna (1806-1885) məktub göndərir. 1860-cı il 
fevralın 20-də M.Fətəliyə yazdığı cavab məktubunda Dorn onu 
böyük zəka sahibi adlandırır, lakin əlifbanın qəbulunda çətinliklər 
olacağını yazır. Bu çətinliklər təkcə müsalman aləmindən deyil, 
həm də Avropa şərqşünaslarından gələcək, çünki onlar ərəb 
qrafikasında yazılmış əsərlərinin dövriyyədən çıxacağından narahat 
olacaqlar və onun qəbuluna razılıq verməyəcəklər. Rus alimlərinin 
məsələyə mənfi münasibətini başa düşdüyündən layihənin Rus 
Akademiyasında müzakirəsini israr etmir. 

Ciddi maraq doğuran məsələlərdən biri də M.Fətəlinin 
M.Kazımbəyə (1802-1870) məktubudur. M.Fətəli öz məşhur 
həmyerlisinə yazırdı: “Son zamanlar islam əlifbasının ərəb, fars və 
türk dillərinin yazılış və oxunmasındakı nöqsanları müşahidə edərək 
həmin dillərin öyrənilməsini asanlaşdırmağı lazım bildim. 
Peterburqda şöhrət sahibi cənabınızdan başqa mənim 
ürəyimdəkilərdən lazımınca xəbər tuta bilən və əlifba islahatının 
xeyirli nəticələrindən tam başı çıxan başqa şəxs təsəvvürə 
gəlmədyindən mənə yəqin olmuşdur ki, həmin kitabçanı (layihəni – 
F.V.) şöhrət sahibi cənabınızın mütaliəsinə verəcəklər. Buna görə də 
ümid edirəm ki, cənabınız daim sizi şöhrətləndirən təbii insaf və 
fitri hüsni-əqidənizə əsasən bu məsələ haqqında ancaq həqiqəti 
söyləyəcəksiniz” (V.Q., s.24). V.Quliyev yazır ki, M.Kazımbəy M. 
Fətəlinin əlifba islahatını ciddiyə almamışdır. İranın Paris səfiri 
Mirzə Yusif xan əlifba məsələsində M.Fətəli ilə həmfikir olmuş, 6 
oktyabr 1860-cı il tarixdə M.Fətəliyə yazdığı məktubda göstrir ki, 
layihəni M.Kazımbəyə vermiş, o isə əvəzində söz vermişdi ki, çox 
yaxşı bir məqalə yazacaq. 
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O zaman M.Fətəli Paris, London və Vyanada da özünə 
tərəfdarlar toplamağa çalışsa da, hətta bunu Qafqaz canişininin 
razılığı ilə bu ölkələrdəki rus diplomatik nümayəndələri vasitəsilə 
edirdi ki, Rusiyanın təşəbbüsü bəyəndiyini göstərsin, ancaq bir 
nəticə hasil olmadı. 

Onun mübarizəsinə köməklik edənlər də olmuşdu. 1863-cü 
ildə Osmanlı Cəmiyyəti Elmiyyəsində onun layihəsi müzakirəyə 
çıxarıldı. O, Qafqaz canişini böyük knyaz bütün xərclərin ödənməsi 
şərtilə 3 aylığa İstanbula ezamiyyə icazəsi alır. Rus səfirinin 
tərcüməçisi vasitəsilə layihəni Osmanlı dövlətinin sədrəzəmi Fuad 
Paşaya təqdim edir. Onun təklifi qəbul olunmur, İranın İstanbuldakı 
naziri Mirzə Hüseyn xanın təsirindən dolayısı belə yazırdı: İstanbul 
alimləri və nazirləri mənim bu fikrmi qəbul etməyə razılıq 
vermədilər. İranın İstanbuldakı səlahiyyətli naziri Mirzə Hüseyn 
xanın mənə qarşı ədavəti də osmanlıların fikirlərimlə 
razılaşmamalarına qüvvət verdi” (V.Q., s.25). Layihəni qəbul 
etməsə də, onun ( rus dövlətinin – F.V.) könlünü almaq üçün 
Osmanlı dövləti M.Fətəlini hökumət mükafatı -dördüncü dərəcəli 
Məcidiyyə ordenilə təltif etdi. 

O zaman İran və Türkiyə hakimiyyət dairələrinin iradəsini 
sındıra bilmədisə də, özündən sonrakı həmvətənləri H.bəy Zərdabi, 
M.A.Şaxtaxtılı, C.Ünsizadə, Firudin bəy Köçərli və başqa ziyalılar 
onun əlifba haqqında ideyalarını qızğın müdafiə etdilər. Bunun da 
nəticəsi olaraq xalqımız bir böyük maarifçi filosof M.Fətəlinin 
ideyalarını bir neçə cəhddən sonra 1992-ci ildə həyata keçirdərək 
birdəfəlik latın qrafikalı əlifbaya keçdi. 

Dilçilik institunun əsərləri. Bakı, 2012, №2. s.3-5. 
 
Ədəbiyyat 
1. V.Quliyev. M.Fətəli və Əli Süavi: bir mübahisənin tarixçəsi. 

"525-ci qəzet", Bakı, 23 iyun 2012, s. 24-25. 
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II. 12. Tətbiqi dilçilik: dünən, bu gün və sabah 
 
1. Məlumdur ki, amerikan tədqiqatçısı T.Kundan bu yana 

elmdə, o cümlədən dilçilikdə elmi dəyişiklikləri köhnə 
paradiqmlərin yenilərilə əvəz olunması kimi xarakterizə edirlər. Bu 
də təbii olaraq elmdə inqilabların meydana gəlməsi deməkdir. Bir 
az konkretləşdirsək, yeni paradiqm köhnənin sərhədlərinə sığmır, 
ona görə də paradiqm dəyişikliyi labüd bir hadisə kimi ortalığa 
çıxır. Bir-birilə rəqabətə girən köhnə və yeni paradiqmlər arasındakı 
mübarizə yeninin köhnə üzərində qələbəsilə başa çatır. Deməli, 
paradiqmlər arasındakı konfliktlər qaçılmazdır və onlardan hər biri 
öz arqumentrlərindən istifadə edir. Yeni paradiqm elmin əsas 
sütunlarının yenidən müəyyənləşməsini tələb edir, köhnə 
paradiqmdəki sübutları və dəlilləri elmi cəhətdən yararsız olduğuna 
görə rədd edir. Məsələn, fonem nəzəriyyəsində ingilis dilçisi 
D.Counzun fonemi birinin digərinin yerində işlənə bilməyən səs 
sinifləri kimi götürməsi struktur-funksionalizmdə gərəksiz bir 
yanaşma olaraq kənara atıldı. Funksionalizmdə fonemin söz 
mənalarını fərqləndirməsi daha vacib sayılırdı. Funksionalizm 
köhnə tədqiqat metodunu da dəyişdirərək kvaziommonimlərlə 
qarşılaşmalara üstünlük verirdi. Misal üçün Praqa Dilçilik 
Məktəbinin korifeylərindən olan N.S.Trubeskoyu göstərmək 
kifayətdir. Digər tərəfdən, R.Yakobson və onun silahdaşlarının 
fonemi müəyyən differensial əlamətlərin məcmusu kimi 
dəyərləndirmələri bu dilçilərdən sonrakı dövrdə qəbul edilmədi. 
Dilin üzvlənməsində substansional qarşılaşmalardan istifadə etmək 
köhnə paradiqm içərisində çabalamaq demək idi. Bu gün koqnitiv 
dilçilik deyilən istiqaməti yeni paradiqm kimi təqdim etmək ən azı 
dilçilik elminin inkişafında İ.A.Boduen de Kurtene məktəbinin 
xidmətlərini qiymətləndirməmək demək olardı. Boduen məktəbi 
bütün tədqiqatlarında insanı əsas götürüb. İnsan psixologiyasının 
tədqiqata cəlb olunması dediklərimizə bir sübutdur. Bu məktəbin 
nümayəndələrinin eksperimental fonetika, psixologiya və 
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persepsiya sahəsindəki çoxsaylı tədqiqatları bunu bir daha təsdiq 
edir. Boduen məktəbində antroposentrik prinsip həmişə aparıcı 
olub. Bu da tətbiqi dilçiliyin əsas qayəsini təşkil edir. 

2. Tətbiqi dilçiliyin bu gün bir sıra aktual problemlərini köhnə 
paradiqmlər çərçivəsində həll etmək qeyri-mümkündür. Maşınla 
tərcümə, danışanın səs obrazlarına görə tanınması, hər hansı bir 
əsərin üslubunun və müəllifinin müəyyənləşməsi, yazısı olmayan 
saysız-hesabsız dillər üçün fonoqrafik əlifbanın yaradılması, “insan-
maşın-insan” və ya “maşın-insan-maşın” münasibətlərinin öyrənil-
məsi, dillərin tədrisinin optimal metodlarının işlənib hazırlanması 
və s. problemlərin həlli yeni nəzəriyyə və metodların tətbiqini tələb 
edir. Bütün bu hallarda dilçilər yeni mühiti və yeni tələbləri nəzərə 
almalıdırlar. İstənilən halda dilin semiotik sistem olması unudul-
mamalı, ancaq eyni zamanda onun digər semiotik sistemlərdən fərqi 
açılıb göstərilməlidir. Xarici dilin tədrisində statistik tədqiqatlardan 
istifadə etmək çox səmərəli nəticə verir. “Tədqiqatlar göstərir ki, 50 
minlik lüğətdə sözləri tezlik siyahısı əsasında düzsək, görərik ki, 15 
ən çox işlənən söz istənilən mətndəki sözlərin 25 %-ni, 100 ən çox 
işlənən söz onun 60, 5 %-ni, 1000 ən çox işlənən söz 80 %-ni, 4000 
ən çox işlənən söz isə istənilən mətnin 97, 5 %-ni təşkil edir” (F.V. 
GDG, s.67). Buradan dilöyrənmə üçün çox mühüm nəticə 
çıxarılmalıdır. Tədrisdə və dərsliklərin yazılmasında bu elmi 
nailiyyət gözlənilməlidir. Biz eyni zamanda ehtimal nəzəriyyəsinin 
fundamental anlayışlarından yararlanmalıyıq. Beləki, izafilik və ya 
redundantlıq, relevantlıq, entropiya və s. kimi anlayışlardan yerində 
və lazımınca istifadə etsək, uğurlarımız yaxşı olar. Bu gün 
Avropada tədrisin kibernetik əsasları mövzusunda dissertasiyalar 
yazılır. Bu isə dillərin tədrisində yeni paradiqmə keçid və köhnə 
paradiqmdən üz döndərmək deməkdir. Hazırda biz daha çox 
elmlərin inteqrativ meylini əsas götürməliyik. 

3. Adətən bütün yeniliklər ilk öncə bir və ya bir neçə fərdin 
aktiv fəaliyyətinin nəticəsində yaranır. Bu fərdlər ətraf aləmi 
başqalarından fərqli görür, onlar böhrana səbəb olan amilləri tapıb 
araşdırırlar. Eyni zamanda yeni paradiqm köhnənin termin və 
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istilahlarından müəyyən dərəcədə istifadə etsə də, onlara yeni məna 
və yeni ruh verir. Xarici dillərin tədrisində öyrətdiyimiz hər bir 
sözün və ya söyləmin mənasını başa salmaq üçün, yeri gəlmişkən 
deyək ki, söz səviyəsində məna əşya, predmet və hadisənin adıdır, 
cümlə səviyyəsində isə onun gerçəklik dəyərinin müəyyən-
ləşməsidir, öyrəncilərin şüurunda və beynində onların anlamını 
yaratmalıyıq. Ancaq bu yolla biz söz və cümlənin konkret məna-
sının başa düşülməsinə və maneəsiz işlədilməsinə nail ola bilərik. 
Bu isə işarələrin həm formal, həm də semantik tərəfləri üzərində 
uzun və davamlı məşqlərlə mümkündür. Mexaniki əzbərləmə və 
assosiativ semantik metod burada köməksiz görünür. Dahi 
filosofumuz N.Tusinin anlam konsepsiyasını dərindən mənim-
səməklə dilöyrətmədə uğur qazana bilərik. Beləliklə, köhnə ifadələr 
və terminlər yeni məna kəsb edirlər. Sirr deil ki, hər bir məktəbin öz 
instrumentariyası var. Bu gün dünya dilçiliyi N.Xomskinin 
nəzəriyyələri üzərində qərar tutub. Yeni nəzəriyyələrlə silahlan-
masaq, yaxın gələcəkdə tədqiqatlarımızda nəyinsə dəyişəcəyini 
gözləmək sadəlövlük olardı. Bu dəyişikliklərə nail olmaq üçün 
elmdə və tədrisdə köhnə paradiqmi yenisi ilə əvəz etmək lazımdır. 

4. Tərcümə işində dönüş yaratmaq, bir dilin işarə sistemini 
başqa bir dilin işarə sistemilə əvəz etmək üçün həm etimon dili, 
həm də tərcümə dilini dərindən mənimsəmək lazımdır. Bu uzun 
çəkən məşqlər, sinxron tərcümənin tələb etdiyi normal şəraitin 
yaradılması deməkdir. Bu gün yalnız bədii ədəbiyyatın tərcüməsi ilə 
kifayətlənmək olmaz. Sahə ədəbiyyatının, xüsusilə də texniki və 
texnoloji sahələrdə son söz olan əsərlərin tərcüməsi üçün talantlı 
gənclərimizi seçib tərcümə mərkəzində onların müasir 
avadanlıqlarla işləməsini təmin etməliyik. Alman alimi Y.Trabant 
demişkən, bu gün gənclərimiz elliptik cümlələrdən istifadə edirlər, 
özlərini əziyyətə salmaq istəmirlər, uzaq başı 5-6 sözdən ibarət 
cümlələrdən istifadə edirlər. Bu sözlər də ki, ya beynəlmiləl 
sözlərdir, ya da rus və ingilis dillərindən, bəd ayaqda türk dilindən 
alınmalardır. 
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5. Tətbiqi dilçiliyin maraq dairəsinə daxil olan digər mühüm 
məsələ kompüter klaviaturalarının dilimizin qrafem və fonemlərinin 
işlənməsi tezliyi baxımından tərtib olunmasına nail olmaqdır. 
Məlumdur ki, hər bir dilin vahidlərinin işlənmə tezliyi vardır. 
Məsələn, Azərbaycan dilində ən yüksək işlənmə tezliyinə malik /a/ 
və /ə/ fonemləri hazırkı klaviaturalarda kənarlarıda yer alıb. Halbuki 
onlar klaviaturanın tən ortasında yerləşdirilməlidir. Bu, yazı zamanı 
konsentrik prinsipin tələbidir. Eynilə əlifbamızda işarələrin 
düzülüşündə ardıcıllığın gözlənilməsi çox vacibdir. Bütün bunlar 
göstərir ki, elmdə və texnikada paradiqm dəyişikliyi inkişaf üçün 
vacib şərtdir və cəmiyyət bu şərtlərə əməl edilməsini daim 
nəzarətdə saxlamalıdır. Danışığın avtomtik yolla yazıya 
köçürülməsi, çıxışların təkcə audio deyil, həm də mətn şəklində 
yazılması, danışılanın ekranda həm səsli, həm də qrafik şəkildə 
göstərilməsi də tətbiqi xarakter daşıyır və buna hər yerdə nail 
olunmalıdır. 

İlk dəfə çap olunur. 
 
 

II. 13. Azərbayacn dilçiliyində  
Kamal Abdulla fenomeni 

 
On bir il bundan əvvəl Kamal müəllimin məşhur "Azərbaycan 

dili sintaksisinin nəzəri problemləri" adlı kitabı (Bakı, 1999) yenicə 
çapdan çıxmışdı. Həmişəki kimi, üstünü yazaraq mənə bağışladığı 
həmin kitabla tanış olandan sonra növbəti görüşdə ona dedim ki, Siz 
Azərbaycan dilçiliyində bir fenomensiniz. Söz də vermişdim ki, 
mən bu fenomenliyi necə başa düşdüyümü mətbuatda yazıb çap 
etdirəcəyəm. Lakin illər ötdü, Kamal Abdulla bu illərdə daha çox 
bədii yaradıcılıqla məşğul olmağa başladı. Rektor oldu, AMEA-nın 
müxbir (həqiqi) üzvü seçildi, böyük Beynəlxalq simpozium və 
konfransların təşkilatçısı və ilhamvericisi oldu. Təkcə dünyanın yüz 
dahisinin əsərlərini orjinaldan tərcümə edilib çap olunması ilə bağlı 
fəaliyyəti son dərəcə səmərəli qiymətləndirilə bilər. Onun sorağı 
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dünyanın o başından gəlir, əsərləri alman, rus, fransız, ispan, polyak 
və s. dillərinə tərcümə olunur, o artıq dünyada tanınmış Azərbaycan 
yazıçısı, dramaturqu və ədəbiyyatşünası, bir sözlə bizim fəxr edə 
biləcəyimiz dünya səviyyəli bir alimə çevrilir. Bəli, o daha çox 
ədəbiyyatçı kimi, ya da nadir hallarda teleekranlarda dilimizlə bağlı 
çıxışları ilə yaddaşıma həkk olunmağa başladı. Arabir onun 
rəhbərlik etdiyi ali məktəbdə fəaliyyət göstərən doktorluq müdafiə 
şurasının iclaslarında opponent kimi iştirak edərkən və elə o vaxtlar 
həmin şuranın üzvü olarkən çıxışlarına qulaq asırdım. Dilçi kimi 
güclü potensiala malik olduğunu bildiyimdən gözləyirdim ki, yeni 
əsərlə meydana çıxsın. Bu özünü çox gözlətmədi. Budur, bu 
yaxınlarda çapdan çıxmış "Dilçiliyə səyahət" kitabının üstünü adəti 
üzrə yazaraq mənə verdi. Əlimə yaxşı fürsət keçmişdi. Bir dəfə 
dediyim sözü təsdiqləmək lazım gəldi. Kitabı götürüb birnəfəsə 
oxudum. Düzü heyranlığımı gizlədə bilmirdim. Əvvəla kitabın 
yazılış janrı və üslubu adamı valeh edir. Müəllif Zalxa və Əhməd 
kimi bir-birini sevən gənclərin vasitəsilə dilçiliyin dolanbac 
yollarına gəmi ilə səyahətə çıxır və hər bir dilçilik problemini bir 
adaya bənzədərək onun açmasını verir. Kitabın üzqabığında aşağıda 
yazılıb ki, bu kitab dilçi olmayanlar üçün dilçilikdir. Axırda da 
müəllif yazır ki, onu "Hamı üçün dilçilik" adlandırmaq istəyirmiş. 
Kitabla yaxından tanışlıq göstərir ki, hər üç ad bu kitaba yaraşır. 
İndi mən öncə Kamal Abdullanın fenomenliyini şərh edim, sonra 
burada haqqında danışdığımız kitabın üzərinə qayıdarıq. 

Kamal Abdullanın fenomenliyi ondadır ki, o, möhkəm özül 
üzərində dayanan mühakimələr yürütmək və müşahidə elədiyi 
hadisələri, faktları öz analitik təfəkkürünün süzgəcindən keçirib 
onları dərindən təhlil etmək, onlardan ümumi nəzəri nəticələr 
çıxartmağı yüksək dərəcədə bacarır. 

Kamal müəllimin intensiv mütailəsi ona müasir dilçiliyin ən 
aktual problemlərinə dair fikirlər yürütməyə imkan və zəmin 
yaradır. Azərbaycan dilinin sintaksisi sahəsində irəli sürdüyü 
müddəalar bu gün də aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. 
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Kamal müəllim cümlənin aktual üzvülənməsi və mətn dilçiliyi 
sahəsində orijinal fikirlər söyləyən ilk alimlərimizdən biridir. Onun 
mətnin quruluşu və tərkibi ilə bağlı verdiyi ümumiləşmələr bu 
sahənin Azərbaycanda onun adı ilə bağlılığını şübhə altına qoymur. 

Kamal müəllimin xarici və rus dilçiliyini dərindən tənqidi 
təhlil edərək öyrənməsi ona imkan verir ki, çağdaş nəzəri dilçiliyin 
ön sıralarında addımlasın. 

Nəhayət Kamal müəllimin fenomenal yaddaşı, obrazlı ifadə 
vasitələrindən bacarıqla istifadə etməsi hər yerdə ona baş ucalığı gə-
tirir. 

Təzə kitabı isə Kamal müəllimin yaradıcılıq zirvəsində dur-
masından xəbər verir. Müəllif Zalxa və Əhməd sevgisinin işığında 
dilçiliyin mühüm problemlərini elə gözətləyir ki, oxucu böyük hə-
vəslə onların ardınca gedir, bir tərəfdən Kamal Abdullanın ustalıqla 
şərh elədiyi dil və dilçilik mətləblərilə yaxından tanış olur, digər 
tərəfdən isə intizar içində hadisələrin gedişini izləyir ki, onların 
sevgisinin aqibəti necə olacaq. Özü də saysız-hesabsız haşiyələr və 
bənzətmələrlə, avtoritetlərə yerindəcə müraciətlə. Balaca bir kitabda 
daha kimlərin adları çəkilmir, kimlərdən sitat gətirilmir. Qədim 
yunan filosoflarından tutmuş, ünlü şair və yazıçılaradək, dilçiliyin 
şah damarını təşkil edən məktəb və nümayandələrədək: Platon, 
Kaşğari, V.fon Humboldt, F. de Sössür və s. Kitabın "Giriş əvəzi" 
bölməsində oxucuya aydın olur, bu kitab sadəcə dil və dilçilik 
haqqında hekayələr deyil, o daha çox fəlsəfi, linqvistik və psixoloji 
biliklərin sintezidir, o dilin mübhəm sirlərinin açılmasını qarşısına 
məqsəd qoyub. Elə "eyni çaya iki dəfə girmək olmaz" fəlsəfi 
söyləminə müəllifin verdiyi ilk şərh dediyimizi bir daha sübut edir. 
Yəni dil insanın əbədi sərvətdir, hər zaman insan homo sapiens 
olaraq həyatını dildə keçirir və dilə köklənir: uğuru da, sevinci də, 
kədəri də, uğursuzluğu da dildə olur. 

Artıq birinci fəsildə öz gənc bələdçilərinə aydın olur ki, 
Kamal müəllim böyük alimlərin yanında olub. O hələ Moskva 
mühitini xatırlatmır. Əsas odur ki, Zalxa Əhmədlə yaxından tanış 
olmaqla bərabər, dilin mahiyyəti, tipləri, habelə bu nəsnələr 
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haqqında uzun əsrlərdən bəri keçib formalaşmış bir elmin-dilçiliyin 
xüsusi tədqiqat üsullarına bələd olsunlar. F.Bekondan sitat gətirərək 
metodu "qaranlıq yolda fənər" adlandırır. Haşiyələr fəsillərin 
bəzəyidir. Mətnin içində deyə bilmədiyini müəllif haşiyələrdə 
açıqlayır. Deməli, dilin əmələ gəlməsindən tutmuş onun təfəkkürlə 
əlaqəsi, reallaşması formaları, habelə dillərin qohumluğu 
(V.Counzdan gətirdiyi nümunə-s.30) və bir-birinə qarşılıqlı təsiri, 
dilin keçmişi və bu günü, böyük türk oğlu M.Kaşğarinin dünyada 
ilk ensklopedik lüğətin müəllifi olmasını Kamal müəllim necə də 
şövq və heyranlıqla izah edir! 

Kamal müəllim kitabında görkəmli şəxsiyyətlərə, filosoflara, 
dilçilərə, yazıçı və şairlərə gen-bol yer ayırır, bəzən onlardan kiçik 
bir nümunə verməklə diliçilik problemini gözləməyə müyəssər olur. 

İkinci fəsildə söhbət dilin ən kiçik elementlərdən – səslərdə 
reallaşan fonemlərindən, bu fonemlərin rəngarəng birləşməsindən 
sonsuz cümlələri yarada bilməsini C.Londonun əsərindəki efemerə-
birgünlük ömrü olan kəpənəklərə istinadən səsin ötəri, ani olmasını, 
amma eyni zamanda bu səslərdə reallaşan fonemlərin sonu məlum 
olmayan cümlələrin maddi qabığını təşkil etdiyini məharətlə açıb 
göstərir. Doğrudan da, möcüzədir ki, cəmi 12 fərqləndirici əlamət 
minlərlə sözün və cümlənin maddi tərəfini yaradır. O eyni zamanda 
saitlərin assonansını və samitlərin alliterasiyasını xüsusi şövqlə izah 
edir. Kamal müəllim bu fəsildə səs simvolizmini də unutmur, səs 
oxşarlığı və semantik səviyyədəki izomorfizmlə dillərin 
qohumluğunu açıb göstərməyə xidmət edir. Dilçiliyin böyük 
nailiyəti kimi tarixi-müqayisəli və gənc qrammatiklərin dillərin 
genetik qohumluğu ilə bağlı fikirlərini Zalxa və Əhmədin gələcək 
qohumluğu və ümumilikdə şəcərə üçün bir istiqamətləndirici rolunu 
oynaya biləcəyini gizlətmir. Dilçiliyin yaranmasında son dərəcə 
mühüm rol oynamış və hələ də mübahisəli olan adlandırma 
problemi kitabın 3-cü fəslinin məzmununu təşkil edir. Burada Dədə 
Qorqudun advermə ənənəsi, ulu dil məsələsilə ilə bağlı söylədiyi 
fikirlər (A.Şlfyxerin "At və qoyunlar" təmsili ilə ulu german dilini 
bərpa etməsi cəhdi uğursuz oldu, çünki o yalnız sadəcə cəhd idi – 
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F.V.) maraqla qarşılanır. Dillərin qohumluq dərəcəsini əks etdirən 
cədvəllər, dil tiplərinin (analitik, sintetik, inkorporativ) və morfoloji 
bölgü (flektiv, aqlütinativ və kök dillər) prinsipləri kitabda dolğun 
şərh olunub. Məlumdur ki, dilçilik elmi inkişafdadır və buna görə 
də istənilən bölgü elmdə axırıncı söz deyil. Bu gün dünyada 6300 
dil mövcuddur, o dillərin çoxu mövcud bölgü çərçivəsinə sığmır. 

Ötən əsrin ortalarında böyük rus dilçisi L.Şerba sintaksislə 
semantikanın sıx əlaqəsini göstərmək üçün süni cümlə düzəldib 
tələbələrinə başa salırdı ki, linqivistik struktur semantik açılış üçün 
vacibdir, ancaq hər qrammatik cəhətdən düzgün qurulmuş struktur 
hər zaman mənalı olmur. Nümunə kimi belə cümlə düzəltmişdi: 
//Qlokaə kuzdra şteka udlanula bokra i kudrəçit bokrenka//. Cümlə 
qrammatik struktur kimi normaldır, ancaq heç bir məna bildirmir. 
Burada yalnız /i/ bağlayıcısı rus sözüdür. Sonralar rus mənşəli 
N.Xomski ingilis dilində //Green ideas sleep furiousy// (Yaşıl 
ideyalar vəhşicəsinə yatırlar) kimi cümlələrlə ideyanı təkrar etdi. 
Həmin bu beşinci fəsildə Kamal müəllim dil vahidləri və onlar 
arasındakı münasibətləri əsas götürən məktəbləri və onların 
nümayəndələrinin fikirlərini təhlil edir (Yelmslev, F. de Sössür və 
s.). Bundan başqa sistem-struktur münasibətlərindən söz açaraq 
F.de Sössürün məşhur şahmat oyunu ilə müqayisəsini yada salır və 
sonra göstərir ki, dilçilik elə oyunlarla doludur. Şahmatla müqayisə 
o mənada uğurlu sayıla bilər ki, onda yaranan hər hansı oyun 
vəziyyəti dilin konkret tarixi kəsimini, yəni müəyyən zamanda 
səviyyəsini tam əks etdirir. Ancaq fiqurlarla dil işarələrini 
eyniləşdirərkən isveçrəli ustad səhvə yol verirdi, çünki dil 
işarələrinin təbiəti yalnız səslər ola bilər. 

Dedik ki, Kamal müəllim orjinal üsul seçib. Platon kimi, 
Laybins kimi o da dialoqlardan istifadə edərək öz niyyətinə çatmaq 
istəyir. Onlar kimi, Kamal müəllim də bəzi fikirləri Zalxanın və 
Əhmədin dililə deyir, hərçənd ki, bunların müəllifinin özü olmasa 
heç bir mübahisə doğurmur. Deməli, Markes, Folkner, Borxes, 
Füzuli, S.Vurğun və s-dən misal verməklə dilin bütün oynaqlığını 
açıb göstərən müəllif altıncı fəsildə psixodilçilik üçün son dərəcə 
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maraqlı mətbələrə toxunur və dolayısı ilə Sepir-Uorf fərziyyəsini 
qəbul edir və deyir ki, dillər zəngin və qeyri zənginliyinə görə bir-
birilərindən fərqlənir. 

Dilin yaranması ilə bağlı mübahisələr və müzakirələr tarixən 
mövcud olub, bu gün də vaxtaşırı gündəmə gəlir. Bu zaman hansı 
xalqın və dilin daha qədim olmasını sübut etmək üçün hər cür 
vasitələrə əl atılır. Misir padşahının da, dini mənbələrin də, əmək, 
səs təqlidi və nida nəzəriyyəsi kimi digər nəzəriyyələrin də mövcud 
olmaq haqqı var. Ancaq sonda öz mövqeyini açıqlamağı da yaddan 
çıxartmayıb. Onun fikirincə, dilin yaranmasının özülündə bütün 
fərziyyə və fikirlər içərisində sübuta ehtiyac olmayanı məhz "İlahi 
nəzəriyyədir" (s.171). Son dövrlərin tədqiqtları birmənalı şəkildə 
sübut edirlər ki, dil anadangəlmədir. Düzdür bunu Kartezian 
dilçiliyi də irəli sürmüşdü və nəzəriyyəni belə adlandırmışdı: innate 
idea. Deməli, dilin yaranması və hansı dilin birinci olması ilə bağlı 
fikir və mülahizələr zaman-zaman dövriyyəyə buraxılır, sonra bu 
fikirlər səngiyir, gündəmə daha vacib məsələlər çıxarılır. Elə 
Kandilakın dövründəki kimi, F. de Sössürün zamanındakı kimi. 
Birinci dilin yaranması ilə bağlı fikirlərin müzakirəsinə veto 
qoymuşdu, ikinci isə diaxron tədqiqatları əhəmiyyətsiz hesab 
edərək, dilin mahiyyətini açmağa daha böyük önəm verdiyini xüsusi 
qeyd edirdi. Hesab edirəm ki, bu cür kitablarda dilin yaranması 
haqqında müzakirənin aparılması məntiqi görünür, xüsusilə nəzərə 
alsaq ki, müəllifin səfər müşayiətçiləri bir-birinin kimliyini və 
keçmişini israrla öyrənmək istəyirlər. Burada da Kamal Abdulla o 
biri fəsillərdə olduğu kimi qədim tarixi məxəzlərdən (Herodot, 
Platon, İncildəki Banilistan əhvalatı, müqəddəs Quran) ta 
dövrümüzə qədər (Y.Herder, Engels, Marr və s.) bu problemlə bağlı 
deyilmiş fikirlərə söykənərək öz qəti fikrini açıqlayır. 

Kitabın axırıncı, səkkizinci fəslində Kamal müəllim üçün 
doğma olan problemlərə meydan verilir. Bu da aktual üzvülənmə 
məsələsidir. Zalxanın /Əhməd sabah Bakıya qatarla yola düşəcək// 
məlumatından çıxış edərək fəsildə cümlənin söz düzümü, intonasiya 
qəlibi və alt və üst qatdakı mənalarını məharətlə çözələyən müəllif 
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Okkam ülgücündən istifadə edərək cümlədəki yeni və köhnəni 
qarşılaşdırır və göstərir ki, danışan yuxarıdakı söz düzümünü elə 
belə öz istədiyinə rəğmən seçməyib. Buna həmin danışıq 
məqamından öncəki presuppozisiya səbəb olub. Qrammatik struktur 
isə həmin presuppozisiyanın əsiri olaraq reallaşıb. Cümlədə birinci 
yerə çıxarılan element danışana məlum olandır: /Əhməd/, /sabah/, 
/Bakıya/, ancaq bunlardan fərqli olaraq Zalxa üçün Əhmədin yola 
düşməsi, həm də qatarla yola düşməsi son dərəcə vacib 
informasiyadır, çünki qız bunu heç istəməzdi. Hər nə olursa olsun, 
Kamal müəllim bu fəsildə öz ampulasındadır və materialın 
çözülməsində məharətini nümayiş etdirə bilir. Sonda müəllif 
Azərbaycan dilçiliyinin 50-ci illəri üçün səciyyəvi olan linqivistik 
paradiqmini verir, müəllimlərini böyük məmnuniyyət hissilə 
sacayağı kimi təqdim edir. Ancaq etiraf edək ki, növbəti səyahətdə, 
əgər beləsi olacaqsa, bu paradiqma tamam başqa cür olacaq və 
olmalıdır. 

Kitabda son dərəcə zəngin irsdən istifadə olunub. Buradakı 
dilçi və alimlərin siyahısını tərtib etsək, böyük bir biblioqrafik 
göstərici ortaya çıxar. Kitabda həm də böyük linqvistik aparat 
mövcuddur. İşlədilən söz və terminlərin özləri də maraqlı olduğu 
qədər dəqiq və yerində işlənir: sistem və struktur, əlaqə və 
münasibətlər birliyi və ya toru, sinxron, informasiya, entropiya, 
funksiya, küy, kanal, alt və üst qatlar və s. və i.a. Kitabın sonunda 
da maraqlı terminlər sadalanır: paralinqvistika, linqvopoetika, riyazi 
dilçilik. İstərdik ki, yeni səyahətlər qələmə alınsın, onlarda bu dəfə 
öz ifadəsini tapmayan konsepsiyalar (İ.A.Boduen de Kurtene, onun 
ikili üzvülənmə nəzəriyyəsi, fonem, morfem, sıfır morfem, 
alternasiya nəzəriyyəsi, E.Koseriu və üçlü üzvlənmə nəzəriyyəsi) və 
terminlər açılıb göstərilsin (redundantlıq, relevantlıq, izomorfizm, 
sinkretizm, neytrallaşma və s. və i.a.) özünə yer alsın. 

Bütövlükdə biz Kamal qardaşımızı bu möhtəşəm layihəni 
uğurla həyata keçirdiyi, kitab rəfimizə çox dəyərli bir kitab yazıb 
bəxş etdiyi üçün ürəkdən təbrik edir və ona yeni-yeni yaradıcılıq 
uğurları diləyirəm. 
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Fəxrəddin Veysəlli Alman Germanistləri Birliyinin və Bey-
nəlxalq Fonetika Elmləri Cəmiyyətinin üzvü, akad. Y.Məm-
mədəliyev mükafatının laureatı f.e.d., prof. 

 
Bu məqalə 03.03/13.02.2010-cu ildə 525-ci qəzetdə çap olun-

muşdur. 
 

 

II. 14. Azərbaycan dilçiliyinin inkişafi Polşa –
 Azərbaycan əlaqələri kontekstində 

 
Azərbaycan Polşa əlaqələri müxtəlif yönümdən araşdırma və 

ya konkret bir tədbirdə ( konqres, simpozium, konfrans, qurultay və 
s.) məruzə və ya çıxışın mövzusu ola bilər. Elə bu yaxınlarda ünlü 
alimimiz və diplomatımız prof. V.Quliyevin “Polşa tatarları 
Azərbaycanda” kitabı (sayın diplomatımız, tarix e.d. H.Həsənovun 
rəyilə çapdan çıxmış, 2012, 163 s.) ayrıca bir söhbətin mövzusu ola 
bilər. O kitabda tatar-polyak münasibətləri dəqiq ardıcıllıqla təsvir 
olunmuş, 1918/20-ci illərdə Azərbaycan Demokratik 
Respublikasının 23 ayda keçdiyi şərəfli yol faktlar əsasında dolğun 
şəkildə şərh olunmuşdur.1 

Azərbaycan Polşa əlaqələrindən danışanda Azərbaycan ədə-
biyyatı klassikərinin dilinin və üslubunun Polşa alimləri tərəfindən 
öyrənilməsi sahəsində bir çox ciddi araşdırmalardan söhbət açmaq 
olar. Məlumdur ki, XII əsr Azərbaycan şairi Nizaminin ədəbi irsinin 
öyrənilməsndə polyak şərqşünası akad. A.Zayonçkovskinin 
xidmətləri böyük olmuşdur. O, şairin “Xosrov və Şirin” poemasını 
təhlil etmiş, Nizamini Qızıl Orda şairi Qütblə müqayisə edərək bu 
qənaətə gəlmişdir ki, Sasanilərin padşahı Xosrova və onun istəklisi 
Şirinə həsr olunmuş bu poema mövzusunda Nizamiyə qədər də 
(Ə.Firdovsinin”Şahnaməsi“) və ondan sonra da (XIII əsrdə hindli 
şair Əmir Xosrov Dəhləvi) nəzirələr yazılıb. Ancaq A.Zayanç-
kovskiyə görə, Nizami qədər mövzunu dərindən və hərtərəfli açmaq 
heç kəsə nəsib olmayıb. XIV əsrdə Qütbünün yazdığı əsəri (1383) 
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A.Zayonçkovski tam orijinal hesab edir və belə qənaətə gəlir ki, 
Nizaminin yaradıcılığına Azərbaycan folkloru birbaşa təsir 
göstərmişdir. Polyak alimi sübut edir ki, Ə.Nəvaidən 100 il əvvəl 
Qütbünün yazdığı əsər 4700 beytdən ibarətdir, Nizamininki isə 
7000 beytdən ibarətdir. Məsnəvi janrında və Nizami kimi həmin 
ölçüdə yazsa da, Qütbünün şeiri zahirən türkcə olsa da, fars 
orijinalını tam əks etdirir2. Bu məsələni tədqiq edən Y.M.Teer öz 
məqaləsinin 5-ci səhifəsində yazır ki, Qütbü hələ M.Kaşğarinın 
“Divan”ında gətirdiyi türk ata sözlərindən istifadə etmişdir. Həmin 
ibarə və deyimlərdən Nizaminin də istifadə etdiyini A.Zayonç-
kovski sübut edir. A.Zayonçkovski Nizaminin Şirin obrazını elə öz 
sevimlisi, kıpçaq qızı Afaq olduğunu güman edir. Qeyd edək ki, 
A.Zayonçkovski bununla Polşada nizamişünaslığın əsasını 
qoymuşdur. Niaminin əsərləri Polşada II Dünya müharibəsindən 
sonra yayılmağa başlayıb. Lakin şairin əsərlərindən ayrı -ayrı 
fraqmentlər çap olunsa da, onun tam əsərləri hələ də işıq üzü 
görməyib. Ancaq A.Zayonçkovski ilk Avopa alimidir ki, Nizami 
Gəncəvini Azərbaycanın və onun mədəniyyətinin tərkib hissəsi 
olduğunu elan etmişdir. 

Bu qısa girişdən sonra mən dilçi olduğum üçün Azərbaycan 
dilçiliyinin Polşa və onun alimlərilə bağlı bəzi ilişgilərinə aydınlıq 
gətirmək istərdim. 

İlk öncə qeyd edim ki, Azərbaycan dilçiliyinin yaranmasında 
və inkişafında dilçilərimizin Polşa alimlərilə qarşılıqlı və dolayısı 
ilə əlaqələri mühüm yer tutur. Azərbaycan əsilli görkəmli dilçi alim, 
Avropa Şərqşünaslığının banilərndən biri M.Ə.Kazımbəy taleyin 
qismətilə əslən polşalı, Kazan və S.Peterburq dilçilik məktəblərinin 
yaradıcısı, bütövlükdə müasir dünya dilçiliyinin banilərindən 
sayılan İ.A.Boduen de Kurtene ilə bir universitetdə çalışmalı olmuş, 
gənc Boduenin təzəcə elmi fəaliyyətə başladığı S.Peterburq 
universitetində 20 il müddətində Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı 
vəzifəsində çalışmışdır. M.A.Kazımbəyin yazdığı “Türk-tatar 
(Azərbaycan – F.V.) dilinin ümumi qammatikası” (1939) 
Azərbaycan dilinin ilk sistemli, müqayisəli qrammatikası sayılır. 
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M.Ə.Kazımbəyi Azərbaycan dilinin ilk tədqiqatçısı kimi göstərən 
Ə.Cəfəroğlu yazır ki, bəzi çatışmazlıqlarına baxmayaraq «Mirzə 
Kazım bəyin əsəri türk dilinin ilk müqayisəli qrammatikası 
olduğuna görə, həmin cəhət ona heç vaxt heç bir naqislik 
gətirməyəcəkdir (türk ləhcəsi ilə bağlı hissələr Joberdən alınmışdır 
– F.V). azəri ləhcəsinə aid hissələrin ümumi kontekstdən çıxarılıb 
ayrıca kitabça şəklində nəşri məqsədəuyğun olardı» (s.280). 
Təəssüflər olsun ki, nə bütövlükdə kitab, nə də Azərbaycan dili ilə 
bağlı hissə hələ də dilimizə tərcümə olunmamışdır. Lakin bu əsər 
1848-ci ildə «Allgemeine Qrammatik der türkisch-tatarischen 
Sprache» adı ilə J.Zenker tərəfindən alman dilinə tərcümə olunaraq 
Laypsiqdə çap olunub.3 

Təsadüfi deyil ki, müqayisəli qrammatika, daha doğrusu, 
şimali türk dillərinin müqayisəli fonetikası üzrə ilk tədqiqat işinin 
(1882-83) müəllifi M.Kazımbəy və Boduen məktəbinin davamçısı, 
milliyətcə alman, sonralar Rusiya EA – nın müxbir üzvü olmuş 
V.V.Radlovdur. Sonralar V.V.Radlov türk dillərinin morfologiyası, 
saitlər sisteminin tarixi haqqında əsərlər yazmış və türk dillərinin 
fonetik quruluşu haqqında, xüsusilə də köklə şəkilçinin qovu-
şuğunda yeni bölünməz formanın yaranmasına səbəb olan 
hüperaqqlütinasiyadan söhbət açmışdır4. 

Məlumdur ki, axırıncının yaradıcılığı haqqında İ.A.Boduen de 
Kurtene yüksək fikir söyləmişdir. 

M.Kazımbəyin və İ.A.Boduen de Kurtenenin bir-birinə 
təsirsiz ötüşməsi heç cür mümkün ola bilməzdi. 20 illik (1850-
1870) dekanlığı dövründə, hələ ondan da çox-çox qabaq 
M.Kazımbəylə İ.A.Boduen de Kurtenenin tanış olması fikri onunla 
sübut oluna bilər ki, onların hər ikisi REA-nın akademiki 
İ.İ.Sreznevskinin rəhbərliyi altında çalışmışlar. Dünya dilçiliyində 
ilk dəfə kvaziomonimlərlə iş metodunu sınaqdan keçirən və 
dövriyyəyə buraxan, fonem və morfem nəzəriyyələrini5 işləyib 
hazırlayan İ.A.Boduen de Kurtene bu gün qərb mənbələrndə tez-tez 
xatırlanmır. Qeyd edək ki, İ.A.Boduen de Kurtenenin dünyada məş-
hurlaşması R.Yakobsonun sayəsində mümkün olmuşdur. Boduenin 
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az tanınmasının əsas səbəbi, böyük polyak alimi V.Doroşevskinin 
dediyi kimi, sağlığında ayrıca kitab çap etdirməməsi göstərilir6. 
Küll halında Boduenin əsərləri yalnız 1963-cü ildə Moskvada işıq 
üzü görmüşdür.7 

Eyni taleyi M.A.Kazımbəy də yaşamışdır. Onun yuxarıda 
adını çəkdiyimiz kitabı hələ indiyə qədər vətənində çap olunmayıb.8 
Ancaq bu iki alimin dilçilik görüşlərini tutuşdurub təhlil edəndə 
onların dilə yanaşması prinsipində nə qədər oxşarlıqlar olduğunun 
şahidi oluruq. 

 
M.Kazımbəy İ.A.Boduen de Kurtene 
Dil bilgisi və dil haqqında bilgi 
fərqli şeylərdir 

Dilləri və dil faktlarını 
öyrənmək vacibdir 

Qrammatika yazmaq üçün dili 
bilməyin vacibliyi 

Dilçilikdə radikal və köklü is-
lahat 

Dili bilmədən kabinetdə oturub 
qrammatika yazılmaz  

Canlı dili bilməyin vacibliyi 

Qrammatika yazanda adekvatlıq 
kriteriyası əsasdır 

Ümumiləşmələrə üstünlük ve-
rilməsi 

Hərflə səsin ciddi şəkildə 
fərqləndirilməsi  

Hərflə səsin ciddi şəkildə 
fərqləndirilməsi 

Qohum və qohum olmayan 
dillərin müqayisəsi 

Slavyan və digər dillərin 
müqayisəsi 

Dillərarası (korrespondensiya) və 
dildaxili  əvəzlənmə 

Tarixi və sinxron 
əvəzlənmələrin fərqi 

Variant və invariant 
səviyyələrinin  fərqləndirilməsi 

Dilin üzvlənməsi, emik və etik 
səviyyələr 

 
Bu müqayisə göstərir ki, dilçiliyin obyekti olan dilə yanaş-

maqda bu iki alimin mövqelərində nə qədər böyük oxşarlıqlar 
vardır. Onlardan biri, M.Kazımbəy daha çox qrammatik 
mülahizələrə üstünlük verərək öz metodiki məqsədinə can atır, 
Boduen isə daha çox nəzəri problemlərin həllilə məşğul olur. 
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Onların hər ikisi canlı danışığı əsas götürür, tələffüz 
texnikasını fərdlərin real danışığına əsaslanaraq işləyib hazırlayır, 
nəzəri ümumiləşmələrdə qohum dillərdə ümumi tarixi baxımdan 
dillərarası səs əvəzlənmələrlə yanaşı (Boduenin alternasiya 
nəzəriyyəsində divergentlər və korrespondentlər), mövqe və əhatə 
ilə şərtlənən səs əvəzlənmələri də xüsusi yer tutur. Məsələn, 
M.Kazımbəy yazırdı ki, /t/ ilə qonşuluqda və söz sonunda /b/ 
fonemi /p/ ilə əvəzlənir. Müq.et: “ibtidai”-/iptidai/, “olub”-/olup/ və 
s. Belə paralellərdən çıxış edərək demək olar ki, M. Kazımbəy 
Kazan məktəbinin yaradıcısı və lideri, sonralar S.Peterburq 
məktəbinin banisi İ.A.Boduen de Kurtenenin fonoloji 
konsepsiyasının formalaşmasında yaxından iştirak edib. Şərq 
dünyasının böyük bilicisi olan M.Kazımbəy öz qrammatikasında9 
türk dünyasının böyük ensiklopedik alimi, dünyada ilk müqayisəli-
tarixi araşdırmaların banisi M.Kaşğarinın (1074) linqvistik 
ənənələrinə yaxından bələd olmuşdur desək səhv etmərik. Bunu 
M.Kazımbəyin türk dillərindən gətirdiyi nümunələrdən aydın 
görmək olur. M.Kazımbəy, yeri gəldikcə, türk dillərinin fonemlərini 
ingilis və digər dillərin materialı ilə qarşılaşdırır, həm nəzəri, həm 
də olduqca dəyərli praktik nəticələr çıxarır. Boduen də slavyan 
dillərinin müqayisəsini sistemli şəkildə müqayisə edərək nəzəri və 
ümumi dilçiliyə önəmli töhfələr vermişdir. Boduenin dilin 
üzvlənməsi nəzəriyyəsi yeganə nəzəriyyədir ki, o, türk dilləri üçün 
tam qəbul ediləndir. Boduen türk dillərindən danışarkən onların 
fonoloji sisteminə xas olan sinharmonizmi xüsusi qeyd edir. 
Aqqlütinativ dillərdə sözün fonetik strukturunu səciyyələndirərək 
İ.A.Boduen de Kurtene yazırdı: “Turan dillərində (türk dillərində – 
F.V.) bütün hecalar söz başında gələn aparıcı hecanın təsirilə 
assimlyasiyaya uğrayırlar, yəni sözün tam mənasında ona tabe 
olurlar”10. Sonralar onun şagirdi alman əsilli V.V.Radlov da 
sinharmonizmi türk dillərinin fonoloji sistemi üçün relevant əlamət 
hesab edərək, onu hüperaqqülitinasiya adlandırmışdı. Bununla bağlı 
ciddi maraq doğuran məsələ odur ki, əslən türk olmayan 
tədqiqatçılar türk dillərində söz vurğusuna skeptik yanaşmağa 
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başladılar. Məsələn, rus türkoloqu A.M.Şerbak yazır ki, türk 
vurğusu barədə mübahisələr problemin tam həlli imkanına skeptik 
münasibətin yaranmasına rəvac verib və bu da bir sıra məqalələrdə, 
ümumiyyətlə, türk dilində vurğunun olması məsələsinin qaldırıl-
masına əsas oldu. Türk vurğusu probleminin həllinə yeni yanaş-
manın banisi K.Qrinbekdir. Türk dilində vurğuya sözsüz səciyyəvi 
ton hərəkətinin xas olmasını qeyd edən K.Qrinbek daha sonra bu 
dildə vurğunun fonoloji baxımdan irrelevant olduğunu və türk 
sözlərinin böyük hissəsində müəyyən vurğunun olmadığını qeyd 
edir.11 

Lakin təəssüflər olsun ki, bizim dilçiliyimiz sinharmonizmi 
ahəng qanunu ilə əvəz etdi və nəticədə Azərbaycan dili, o cümlədən 
türk dilləri öz obyektiv təhlilindən uzaqlaşdı və bütövlükdə flektiv 
dillər üçün işlənib hazırlanmış təsvir modeli çərçivəsində qapanıb 
qaldı. Yalnız son illərin tadqiqatlarında, xüsusilə kazax alimi 
A.Junusbəyin və qismən də bizim tədqiqatlarımız sayəsində türk 
dillərinin sinharmonik modeli işlənib hazırlanmağa başladı.12 

Qısa şəkildə bu modelin məğzini açmaq istərdim: 
Azərbaycan dilində sözün prosodik strukturu onun birinci 

hecasında gələn saitin keyfiyyətidən asılıdır. Beləki, söz qalın saitlə 
başlayırsa, onun sonrakı hecaları samitlər də daxil olmaqla qalın 
tonda köklənir. Məsələn, /alma/, /almalar/, /almalardan/ və s. 

Göründüyü kimi, bu sözlərdə bütün sait və samitlər qalın 
tembrdə köklənib. Bundan fəqli olaraq, /iş/, /işçi/, /işçimiz/ və s. söz 
cərgəsində bütün seqment vahidlər incə tembrdə köklənib, çünki 
onların birinci hecasındakı sait incədir. Üçüncü qrup sözlər isə 
dodaq ahəngində düzülən seqmentlərdir: /üzüm/, /üzümü/, 
/üzümümüzü/ və s. Söz yoxdur ki, canlı danışıqda əvvəldə gələn 
hecalar ciddi reduksiyaya uğrayır. Amma bu reduksiya 
sinharmonizmə təsir edə bilmir. Deyilənləri ümumiləşdirərək, bu 
modelləri belə göstərə bilərik: 

1) Lq. /a+a/, //a+o/ /a+u/, /a+ı/ və əksinə 
2) Li. /i+i/, /i+ü/, /i+ö/, /i+ə/, /i+e/ və əksinə 
3) Ld. /u+u/, /u+o/, /u+ü/, /u+ö/və əksinə 
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İndiyə qədər türk dillərini ahəng qanununa görə təsvir ediblər, 
ancaq bu, əslində M.Kaşğaridan başlayan struktur əlamətdən və 
İ.A.Boduen de Kurtenenin sinharmonzmindən yayınmaq deməkdir. 
Yuxarıda verilmiş leksem (L) cərgələrinin hər biri öz fonoloji 
əlamətilə (qalın, incə, dodaq) səciyyələnir. Sinharmonizmin 
mahiyyəti bundadır. Elə bu nəzəriyyəyə görə, türk dillərində söz 
vuğusunun statusu sual altına alınır. Sözün prosodik modeli əvvəldə 
gələn saitin tembrilə başlayır (R.Yakobson bunu zondersait 
adlandırırdı) ki, bu da söz strukturunun birinci zirvəsini təşkil edir. 
Sözün prosodik strukturunun ikinci zirvəsi isə onun sonuncu 
hecasında yerləşir ki, bu da heç cür flektiv dillərdə olduğu kimi söz 
vurğusu ilə eyniləşdirilə bilməz. Bizim dilimizdə sözün son 
hecasının heç bir parametrə görə qabardılması yoxdur. Yəni bizdə 
sözün sonunda həmişə kadensiya olur. Bunu apardığımız çoxlu 
miqdarda eksperimentlər də sübut edir.13 

Polşa Azərbaycan dilçiliyinin digər təmas konteksti plane-
timizdə, o cümlədən Avropada süni dilin yaranması ilə bağlıdır. 
Məlum olduğu kimi, polşalı L.Zamenhof dünyanın süni dilləri 
içərisinə esperantonu da gətirdi. Esperanto 28 işarədən ibarət bir 
süni dildir. Onlardan beşi saitləri, qalanı isə samitləri yazıda vermək 
üçündür. Onun qrammatikası çox sadə olub 16 qaydadan düzəldilib. 
Qaydalarda istisna yoxdur. Bu dili bir neçə saat ərzində öyrənmək 
mümkündür. Esperanto ido, volapük, interlinqua, oksidental, novial, 
acuvanto, universalqlot süni dillərilə bir sırada dursa da, sadəliyinə 
və asanlığına görə onlardan üstündür. 

Göz həkimi L.Lazar Zamenhof 1887-ci ildə bu süni dili 
yaratmış, tərcüməsi “ümid edən“ deməkdir. Dilin yaranmasında 
məqsəd dil müxtəlifliyini və dil imperializmini aradan qaldırmaq 
niyyəti olmuşdur bütün xalqların maneəsiz olaraq, əsasən də heç bir 
xalqın heysiyytinə toxunmamaq şərtilə ünsiyyətə girməsini təmin 
etmək arzusu olmuşdur. Burada süni sözü nisbi mənada başa 
düşülməlidir, çünki bu dildə sözlərin 70 % roman, 20 faizi german 
və yalnız 10 %-i başqa dillərdən götürülmüş sözlər təşkil edir. 
İltisaqi (türk) dillərin modelinə əsasən külli miqdada yeni sözlər 
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düzəltmək mümkündür. İlk dəfə “unio libo” adı ilə çap olunan 
kitabda cəmi 2600 söz olub. Hazırda bu dildə 180 000 söz vardır. 
İndi esperantoçular bütün dünyada geniş cəmiyyətlər şəbəkəsinə (14 
beynəlxalq, 34 milli və 1100 yerli təşkilatlar) malikdirlər. Deməli, 
esperantonun qrammatikasının əsasında aqqlütinativ dillərin 
qaydaları durur.14 

Başqa bir təmas Azərbaycan germanistlərinin Polşa germa-
nistlərilə kontaktından ibarətdir. 2010-cu ildə Polşada keçirilən 
Ümumdünya Germanistlərinin XII qurultayında mənim və prof. 
S.Zeynalovanın birgə hazırladığı məruzə çox maraqla qarşılandı.15 

 
II Türkoloji simpozimunda məruzə. 13. sentyabr 2012-ci il. 
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N.Kruşevskinin adı ilə bağlayırlar. Fransızlar öz həmyerliləri A.Dufrish 
Deseginetin və Avenin primatlığını irəli sürürlər. Unutmaq olmaz ki, 
N.Kruşevski İ.A.Boduen de Kurtenenin tələbəsi olub. İ.A.Boduen de 
Kurtene N.Kruşevskinin ölümü ilə bağlı yazdığı nekroloqda 
N.Kruşevskini qeyri – səmimilikdə ittiham edir. Qeyd edək ki, hələ 1822-
ci ildə yazdığı kitabında polyak generalı iki cür səsin fərqlənməsini xüsusi 
qeyd edirdi. M.Kazımbəyin İ.A.Boduen de Kurtene ilə tanış olması barədə 
mülahizələrlə yaxından tanış olmaq üçün bax: Yadigar F.(Veysəlli), 
K.Abdulla. M.Kazımbəy və İ.A.Boduen de Kurtene. “Mirzə Kazımbəy-
200”. ADU, Bakı, 202, s.2-3. Burada göstərilir ki, İ.A.Boduen de Kurtene 
1868-1870-ci illərdə “Qədim polyak dili XIV əsrə kimi” adlı magistrlik 
dissertasiyasını S.Peterburq universitetində akad. İ.İ.Sreznevskinin 
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rəhbərliyi altında yerinə yetirmişdir. Eyni zamanda M.Kazımbəy həmin 
illərdə akad. İ.İ.Sreznevskinin rəhbərliyi altında yazılan lüğətin işində 
yaxından iştirak etmişdir. Bütün bunlar bizə bu iki alimin bir-birini 
tanımasını deməyə əsas verir. 

6. V.Dоrоşеvski, И.А.Бодуен де Kуртене. Жизнъ и дея-
телъностъ. В kн.: И.А.Бодуен де Kуртене. Избранные труды по об-
щему языkознание. M., 1963, 1 том, стр. 21-30. 

7 И.А.Бодуен де Kуртене. Избранные труды по общему языkо-
знание. M., 1963, 1-2 части. 

8. Vеysаlоv (Vеsəlli) F., Şаbаnqızı D. Вопросы теории языkа в 
трудах проф. М.А.Kазым-беkа. «Тюрkология», Баkу, 2002, № 1-2, 
стр. 3-13. 

Azərbaycana isə fonem nəzəriyyəsi əsasən S.Peterburq məktəbinin 
yetişdirmələri vasitəsilə, qismən də Moskva məktəbinin təsirilə gəlmişdir. 
Azərbaycanın görkəmli fonoloqları F.Kazımov Boduen məktəbinin 
nümayəndəsi S.İ.Bernşteynin tələbəsi olmuş, Ə.Dəmirçizadə fonetik və 
fonoloji baxışlarında Boduen – Şerba məktəbinin nəzəri müddəalarını 
qəbul etmiş, A.Axundov müstəqil olsa da, əsasən Moskva məktəbinə 
söykənmiş, bu sətirlərin müəllifi isə Boduen məktəbinin davamçısı 
L.V.Şerbanın şagirdi L.R.Zinderin tələbəsidir. Bax: F.Veysəlli. Struktur 
dilçiliyin əsasları. Studia Philologica, I, Bakı, 2005. S. Peterburqda 
yetişmiş digər alimlərimizdən rəhmətə getmiş, C.Əhmədovu, 
C.Məmmədquliyevi, S.Sadıqovu, Ş. Abdullayevi, O.Əmirbəyovu, hazırda 
yaşayanlardan isə filol.e.d.prof. Ə.Məmmədovanı, F.Aslanovu, dos. 
F.Hüseynovu, Q.Heybətovu və s-ni xüsusi qeyd etmək yerinə düşərdi. 
Deməli, Azərbaycan dilçiliyində polşalı alim İ.A.Boduen de Kurtenenin 
izləri və prinsipləri indi də davam etməkdədir. 

9. Kазым-беk М.А.Общая грамматиkа тюрkе-татарсkого языkа. 
Kазань, 1939; Kaşğari M. Divanu Lüğat-it Türk. Bakı, 2006. Tərcüməsi 
R.Əskərindir. 

10. И.А.Бодуен де Kуртене. Резья и резьяне. В сб.: Славянсkий 
сборниk. СПб, 1876, т.3, стр. 222. 

11. А.M. Щербаk. Сравнительная фонетиkа тюрkсkих языkов. 
М., 1970, с.112. 

12. Джунсбеkов А. Проблемы тюрkсkого словесной просодии и 
сингармонизм kазахсkого слова. АДД, Алма-Ата, 1989; Ф.Вейсялли. 
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О просодиkе в азербайджансkом языkе. БСУ, Баkу, 2005, «Dil və 
ədəbiyyat”, № 1-2, стр.3-9. 

13. Veysəlli F. Seçilmiş əsərlər. Bakı, 2009, s.380-385. 
14. Veysəlli F. Dilçilik ensiklopediyası. II, Bakı, 2006, s.437. 
15. Veysälli F., Zeynalova S. Zu den Kontrasten auf der morpholo-

gischen Ebene: Deutsch -Asärbaidshanisch. Internationale Vereinigung 
für Germanistik. XII Kongress. 30.07ß/.08.2010. Vielheit und Einheit der 
Germanistik weltweit. Absracts. Universität Warschau, 2010: S.230. 

 
II. 15. Planetimizin dil mənzərəsi rəqəmlərin dililə 

 
Bu gün dünyanın dil mənzərəsi rəngarəng və zəngin olsa da, 

hərtərəfli qloballaşma bu mənzərəyə çox ciddi təsir göstərir. 
Planetimizdə mütəxəssislərin 2001-ci ildə qeydə aldığı 200 BMT 
üzvü-dövlətin ərazilərində mövcud olan 6417 dildən hər il bir çoxu 
ölüb aradan çıxır. Alman alimi H.Haarmanın fikrincə, XXI əsrdə 
hazırkı dünya dillərinin 40 % – i aradan çıxacaq. 2008-ci ildə 
Alman Dili Cəmiyyəti “Almanlar öz dilləri və xarici dillər haqqında 
nə düşünürlər?” mövzusunda sorğu keçirib. Söhbət Avropa 
İttifaqında işlənən dillərdən gedir. Sorğunun nəticələri çox 
maraqlıdır. Sorğuda iştirak edənlərin 13 % -i Avropada vahid dil 
olmasına səs verib, resipientlərdən 11 % -i ingilis, 2 %-i isə alman 
dilini seçib. Resipientlərin 9 %-i seçim edə bilməyib. Deməli, 
sorğuda iştirak edənlərin 78 %-i Avropada dillərin saxlanılmasına 
səs verib. Sorğuda iştirak edənlərin təxminən ¼ -i Avropada vahid 
dilin- ingilis dilinin xeyrinə səs vermişdir. Bu meyil günü-gündən 
güclənməkdədir. Sorğunu keçirən Cəmiyyət həyəcan təbili çalır ki, 
alman dili bu gün Avropada sıxışdırılaraq bir dialektə çevrilir, ya da 
ölüb getmək yolundadır. Qeyd etmək yerinə düşər ki, dillərlə bağlı 
gələcək haqqında dəqiq öncəgörmə vermək o qədər də asan 
deyildir. Uzun müddətdir ki, dünyada təkdilliliyə meyil 
güclənməkdədir. Bu gün Azərbaycan dililə bağlı belə bir sorğu 
keçirtmək maraqlı olardı. Təbii ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra 
dilimizin mövqeyi xeyli möhkəmlənmişdir. İndi radio dalğalarında, 
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televiziya kanallarında, Beynəlxalq tədbirlərdə dilimiz daha 
möhtəşəm görünür və daha geniş auditoriyanı əhatə edir. Ancaq 
bununla belə metropoliyamızda tez-tez başqa dillərin işləndiyinin də 
şahidi oluruq. Bu yaxınlarda ölkəmizə yenicə təyin olunmuş ABŞ 
səfiri etibarnaməsini təqdim edəndə, mətbuatın verdiyi xəbərə görə, 
azərbaycanca danışmışdı. Bu, dilimizin nüfuzunun durmadan 
artmasına dəlalət edir. Ancaq bizdə geniş sorğuları və kitab çapının 
miqdarını göstərən konkret rəqəmlər olmadığı üçün dilimizin 
işlənməsi və gələcəyilə bağlı sualları cavablandırmaq çətindir. Bu 
gün saysız media nümunələrinə, kiçik və böyük nəşriyyatların 
sayına nəzər yetirəndə və dünyada bizim dildə danışan əhalini təhlil 
edəndə Azərbaycan dilinin təxminən 20-22-ci yerləri bölüşdürməsi 
bizi sevindirməyə bilməz. 

Dillərin mənzərəsi haqqında tam təsəvvür yaratmaq üçün 
vaxtilə planetimizdə vahid vaxt ölçüsünə keçmənin tarixinə baxsaq 
maraqlı nəticələrə gələrik. Azərbaycanla Nyu York arasında vaxt 
fərqi, məlum olduğu kimi, 9 saatdır. 1884-cü ildə Vaşinqtonda 
Beynəlxalq Meridian Konfransı dünyada 24 müxtəlif vaxt zonasını 
15 uzunluq dərəcəsilə Qrinviç sıfır meridian əsasında qəbul etdi. 
Almaniya bundestaqı bu ölçünü hərbi mülahizələrə görə 
ləngitmədən qəbul etdi. Fransa isə bunu yalnız 1911-ci ildə Paris 
observatoriyasının müqavimətinə baxmayaraq qəbul etməyə məcbur 
oldu. Hindistanda yeni vaxt ölçüsünü- Qrinviç ölçüsünü qəbul 
etməli oldu, çünki gəmiçilikdə və dəmir yolunda artıq Beynəlxalq 
vaxt ölçüsü qəbul edilmişdi. Eyni sözləri təqvimin unifikasiyası 
barədə demək olar. Y.Sezarın vaxtından qalmış yulian təqvimi o 
qədər də münasib deyildi, çünki bu təqvimə görə il 11 dəqiqə 
uzanırdı. Yalnız XIII Qriqor uzun dartışmalardan sonra 1582-ci ildə 
təzə ilin başlanğıcını yanvarın 1-nə keçirtdi. Katolik ölkələr o saat 
bunu qəbul etdilər. O cümlədən protestant Almaniya 1700-cü ildə 
həmin sazişə qoşuldu. Ondan sonra Danimarka, Fərör adaları, 
İslandiya və Niderland da bu təqvimə qoşuldular. 1752-ci ildə 
Britaniya koloniyaları ilə birgə, 1753-cü ildə Finlandiya, İsveç, 
sonra Florensiya və Pisa yeni təqvimi qəbul etdilər. Fransa (1793-
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1806) və İtaliya (1922-1943) aralardakı məsafəni çıxmaq şərtilə, 
Yaponiya 1872-ci ildə, Çin 1912-də, Rusiya 1918-də vahid 
unifikasiyalı poçt və dəmiryolu nəqliyatı cədvəli ilə işləyir (buna 
görə də oktyabr inqilabının bayramı 8 noyabra düşür). Yuqaslaviya 
1919, Rumıniya 1920, Yunanıstan 1923, Türkiyə 1927, Misir 1928-
də bu təqvimə qoşulublar. O vaxtdan dünya xalqları vaxtı qarışıq 
salmadan öz işlərini görə bilirlər. Ölkə və ölkədən kənar hərəkətlər 
vahidlik prinsipinə əsaslanır. Eləcə də vahidlik dünyada və xalqların 
həyatında mühüm rol oynayır. 

İndi dünyada vahid dilə qarşı çıxan ölkələrdə çoxlu tədbirlər 
görülür, simpozium və konfranslar keçirilir, qalaq – qalaq tezislər 
və məruzələr çap olunur, hamı bir ağızdan milli dilin təmizliyindən, 
qorunmasından danışır. Bu kontekstdə konservativ və liberal 
mövqelər toqquşur, ingilis dilinin dilləri sıxışdırmasından qorunmaq 
üçün tədbirlər planı hazırlanır. Ancaq bütün bunların fonunda 
ingilis dilinin bir addım da geri çəkilmək niyyəti görünmür. Dilin 
yox olması ilə ölkənin, xalqın yox olması gündəmə gəlir. Yuxarıda 
göstərdiyimiz kimi, Almaniyada təkdillilik xoşbəxtliyinə inananlar 
isə hələlik 13 % təşkil edir. Başqa ölkələrdə vəziyyətin necə 
olmasını araşdıran sorğular aparılmadığından ümumi nəticə 
çıxartmaq çətindir. Digər tərəfdən, təkdillilik ölkənin vüqarına, 
insanların heysiyyətinə toxunur. 

XIX əsrdə başlanan qloballaşma (dəmir yolunda, poçtda, 
gəmiçilikdə, təqvimdə və s.) həm də nasionalizmin çiçəklənməsi 
üçün yol açdı. Millətin bir kökdən törəməsi doktrinası hakim 
ideologiyaya çevrilsə də, onun reallaşması dil müxtəlifliyi 
ucbatından uğur qazanmadı. Dünya nəinki vahid oldu, həm də 
narsis sayağı özünə vurulanların əlində parçalandı. Latın və fransız 
dillərinə söykənən humanizm və kosmopolitizmlə səciyyələnən 
maarifçilik əvəzinə hər xalqın özünəməxsus qüvvəsi ilə birliyə 
çağıran romantika gəldi. Bu da hər xalqın dilinin çiçəklənməsi üçün 
geniş yollar açırdı. Kim xalqın dilinin böyüklüyünə qarşı çıxış 
edirdisə, o həmin xalqın qəzəbinə düçar olurdu. “Dili məhv olan 
xalq məhvə doğru gedir” şüarı o vaxt çoxlarının əqlinə hakim 
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kəsilmişdi. Təbii ki, ünsiyyət olmayan yerdə ölkə müstəqil ola 
bilməz. Ancaq müasir dövrdə bu prinsip işləmir. Dünyada o qədər 
insanlar var ki, onlar öz soyköklərindən ayrı düşüblər. Bugünkü 
milli dövlət anlayışı daha çox respublika layihəsinə oxşayır. Son 
illərdə ABŞ-da gedən proseslər bunu açıq-aydın göstərir. Orada, elə 
dünyanın bir çox yerlərində də, yalnız ana dilindən istifadə edən 
milli dövlət tapmaq çətindir. Azərbaycanda bu gün ən azından 10-
15 dildə danışılır, Almaniyada bu, 100-ə bərabərdir. Yəqin ki, bu 
gün ata yurdu, ana dili anlayışları köhnəlib. Çoxdillilik bu gün 
normaya çevrilib. Bu gün milli eynilikdən daha çox Avropa 
eyniliyindən danışmaq düzgün olardı. Avropa Birliyi bir və ya 
ikidilliliklə (ingilis və fransız dilləri) vahid şəkildə nə vaxta qədər 
dözə biləcək? İngilislər bu mənada qayğısız görünürlər. Onsuz da 
onların dili dominantlıq təşkil edir. Almaniya 100 milyonluq alman 
dilində danışanların hüququnu qorumağa çalışır. Almanlar tez-tez 
müxtəlif yollarla AŞPA-da məsələ qaldırmağa çalışırlar ki, alman 
dili bu qurumda işlək dil olsun. 23 fevral 2013-cü ildə “Avropa: 
etimadı yeniləməli” adlı çıxışında AFR prezidenti Y.Qauk 
Avropada dil siyasətinə də toxunaraq demişdir: “Düzdür, gənc nəsil 
onsuz da ingilis dililə Lingua franca kimi böyüyür. Amma mən 
düşünürəm ki, dildə inteqrasiyanı hadisələrin gedişinin ixtiyarına 
buraxa bilmərik. Daha çox Avropa sadəcə elita üçün çoxdillilik 
olmamalı, daha çox əhali qrupları, daha çox insanlar üçün, nəhayət 
hamı üçün olmalıdır. Mən inanıram ki, Avropada bunların hər ikisi 
yanbayan gedə bilər: ana dilində vətəndə və poeziyada olmaq və 
bütün həyatda və bütün yaşlar üçün praktik ingilis dili” 
(Sprachnachrichten, N: 57, s.5). Prezidentin bu çıxışı çox ciddi 
mübahisələrə səbəb oldu, çünki Avropada dil siyasəti düzgün 
aparılmır, ingilis və fransız dilləri dominantlıq təşkil edir ki, bu da 
almanları razı sala bilməz. İngilis alimi D.Kristal “İngilis dili qlobal 
dil kimi” əsərində (2002, s. 57-60) yazır ki, dünyanın 70-dən çox 
ölkəsində ingilis dili rəsmi dil statusu qazanıb. Həmin müəllifə görə 
dünya əhalisinin 2 milyardan çoxu ingilis dilindən ünsiyyət vasitəsi 
kimi istifadə edir. Onlardan 1, 4 milyardı bu dildən birinci dil kimi, 
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735 milyona qədəri isə ondan ikinci dil kimi istifadə edir. İngilis 
dilindən xarici dil kimi istifadə edənləri də buraya əlavə etsək 
görərik ki, dünya əhalisinin yarısı ingilis dilində danışır. 

Biz 2007-ci ildə çap etdirdiyimiz “Dil” kitabımızda 
planetimizin dil mənzərəsini açıb göstərməyə cəhd göstərmişik. 
YUNESKO –nun “Dünya dilləri təhlükədə” atlasında təxminən 
2500 dildən danışılır. Yuxarıda verdiyimiz rəqəmlə bu rəqəm 
arasında fərq bəzən bu və ya digər dilin müstəqil olması və ya 
hansısa dilin dialekti olması ilə izah oluna bilər. Hindistanda 1971-
ci il məlumatına görə 1652 dil qeydə alınmışdısa, 20 il sonra bu 418 
dil oldu. Burada adlandırma da mühüm rol oynayır. 6000-dən artıq 
dilin bu gün 4000 adı var. Avropada ingilis, fransız, ispan, alman və 
s. dillər çoxmilyonlu xalqların dilləridir. Ancaq dünyada əksər 
dillərdə minlərlə adam danışır. Dünyada yalnız 300 dili milyonluq 
dil adlandıra bilərik. Papua Nigeriyasında 1996-cı ildə 4 milyon 
əhali 3 rəsmi dildən istifadə edirdi (ingilis, Tok Pisin və Motu). 
Ancaq bu ölkədə ümumilikdə 826 kiçik və xırda dil var. Onlardan 
bəzisində 900-1000, 800-900 adam danışır, bəzən 10 və bir qədər də 
az (alman alimi H.Haarman 5 belə dil adı çəkir) adam danışır. 
Dillərdən 9-u ölüb getmiş dildir. Dillər qəbiristanlığı adlandırılan 
Avstraliyada 10 və daha az adamın danışdığı 105 dil qeydə alınıb. 
32 dildə isə bircə nəfər danışan qalıb. H.Haarmana görə, XXI əsrdə 
dillərin 40 %-i öləcək. Bunların da arasında hərəsində bir və ya 10 
nəfərin danışdığı dil olacaq ki, bu dillərdə həmin insanlar öz nənə – 
babaları ilə ünsiyyətə girə bilirlər. Bəzi dillər, məsələn, sanskrit və 
həbəş (İzraildəki ivrit dilinin əcdadı) yalnız filmlərdə qalmışdır. 

İmperiyaların çökməsi dil siyasətinə güclü təsir göstərir. 
Keçmiş sovetlər birliyində 1971-ci ildə ölkə əhalisinin 42 %-i, 61, 2 
milyon rus dilini ikinci ana dili hesab edirdi. Hətta rus dilinin birinci 
rəsmi dil olduğu Kazaxstan kimi ölkələrdə indi vəziyyət tamam 
dəyişmişdir. 

Qloballaşma vahidlik üçün mühüm amildir. Bu qloballaşma 
ingilis dilini dünya dili statusuna qaldırdı. Ancaq qloballaşma əks 
təsir də göstərir. Xırda xalqlar heysiyyət məsələsini ortalığa ataraq 
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milli məhdudiyyəti hər cür əsaslandırmağa çalışır, dili milli 
kimliyin simvoluna çevirirlər. Bu hətta yeni dillərin meydana 
gəlməsinə səbəb olur. Yuqoslaviya dağılanda uzun müddət müvafiq 
olaraq kirill və latın əlifbasında yazmış serblər və xorvatlar tam 
ayrılaraq iki dil əmələ gətirdilər. XIX əsrdə olduğu kimi, indi də dil 
vətənlə ana dilini vəhdətdə götürür. Həmin elə Yuqoslaviya ərazisi 
olan Kosovoda serb dili dominant idi. Hazırda isə alban dili 
müstəqilliyin rəmzinə çevrilmişdir. Bəzi hallarda dil siyasi alət kimi 
xalqları əzmək, tabe etmək funksiyası daşıyırdı, məsələn, keçmiş 
sovetlər birliyində. Bəzi hallarda isə, dil təzyiq vasitəsi olmur. 
Məsələn, Avstraliyada aborigenlərin dilləri məktəbdə tədris olunur. 
Finlandiyanın Laplandiya bölgəsində 2400 adamın danışdığı dil 
universitetdə öyrənilə bilər. İsveçrədə latın mənşəli retoroman dili 
1938-ci ildən ölkənin 4-cü rəsmi dili kimi tanındı. 

Qeyd edək ki, dil müxtəlifliyi hələ uzun müddət planetimizin 
canlı mənzərəsini nümayiş etdirəcək. Ancaq o da düzdür ki, dünya 
əhalisi hazırda təkdilliliyə doğru inamla irəliləyir. Digər tərəfdən, 
dil milli kimliyin, yerli mədəniyyətin təcəssümü kimi sosial 
davranışı və yaradıcılığı idarə edir. 2012-ci ildə Bakıda keçirilən 
mahnı yarışmasında (Avrovijində) hər iki meyil aydın nəzərə 
çarpırdı. Birinci yeri ingiliscə oxuyan İsveç nümayəndəsi tutdu. 
İkinci yeri tutan Udmurtiyanın Buranov vilayətindən olan nənələr 
nəinki ölüb getməkdə olan fin-uqor dilində danışırdılar, hətta öz 
mahnıları ilə yaxşı reklam elədilər. O zaman 120 milyon insan 
hadisələri ekranlarda izlədilər. Nəticədə birinci meqameyil-təkdillik 
üstünlük qazandı. Ancaq eyni zamanda ikinci meqameyil, yəni 
qlobal dildə səslənməyən mahnı ikinci yerə çıxdı. Deməli, unikal, 
ekzotik dillərlə (məsələn, balkanlarda 143 dil qeydə alınıb ki, 
onların çoxunun adını bilmirik) vahid mövqe qazanan qlobal ingilis 
dili arasındakı dilemmanı həll etmək o qədər də asan deyildir. 
Avropada böyük dillərin əksəriyyəti XIX əsrdə geniş tədqiq 
olunaraq genetik cəhətdən qohumluğu müəyyən edildi və onların 
ümumi adı hind-Avropa dilləri adlanır (almanlar, adətən, bu dilləri 
hind-german dilləri adlandırırlar). Dilçilik elminin qənaətinə görə, 
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bu dillərin daşıyıcıları tarixə iki çay arasından (İraq) çıxmaqla 
Şimala-Avropaya və Cənuba – Hindistana səpələnmişlər. Əvvəlki 
dövrlərdəki kimi, Avropa dilçiliyi uzun müddət sözləri semantik və 
formal cəhətdən müqayisə edərək (məsələn, almanca “drei”, 
ingiliscə “three”, fransızca “trois”, rusca “tri” və s.) etimoloji 
axtarışlarla məşğul olub. İndi dilçiliyi dillərin mənşəyi yox, onların 
qarşılıqlı təsiri və gələcək perspektivi maraqlandırır və Avropada 
“avroş” ümumi dilinin gələcəyilə bağlı proqnozlar verilir. Avropada 
müəyyən mənada dilin homogen olmasından danışmaq olar. Ancaq 
bununla yanaşı bu gün Avropanın istənilən ölkəsində, o cümlədən 
Almaniyada, geniş miqrasiya dalğası dil müxtəlifliyini qaçılmaz 
edir. Azərbaycanda miqrasiya dalğası böyük olmasa da, ölkədə 
çoxdilliliyin şahidi oluruq. Bir tərəfdən ölkədə etniklərin dilləri 
(lahıc, tat, ləzgi, rutul, avar, talış və s.), digər tərəfdən, müstəqillik 
nəticəsində ölkəmizin dünya xalqları və mədəniyyətlərilə mədəni, 
siyasi, ticari, iqtisadi və s. sahələrdə intensiv əlaqələr yaratması 
multikulturalizmin və multudilliliyin genişlənməsinə gətirib çıxardı. 
Bizim ölkədə miqrantların sayı ilə dəqiq statistik məlumat yoxdur. 
Ancaq alman hökuməti 2011-ci ilin sonlarında verdiyi rəsmi 
statistikaya görə, orada 15, 3 milyon miqrant olub. Onların 6, 7 
milyonu alman vətəndaşlığı olmayan “əcnəbi”lərdir ki, öz dillərini 
yaşatmaqla bərabər alman dilini öyrənir və bu dildə danışırlar. 
Təxminən 2, 5-3 milyon türk, azərbaycanlı və digər türkdillilər və 
qafqazlılar Almaniyada yaşayıb yaradırlar. Keçmiş Yuqoslaviyadan 
gələnlər də öz dillərini (xorvat, serb, alban və s.) qoruyub 
saxlamağa çalışırlar. Mərakeşlilər, tunislilər, berberlər və s. ərəb 
dilində danışır. Bolqarlar, çexlər, ruslar, slovaklar, ukraynalılar, 
beloruslar slavyan mədəniyyətinin daşıyıcılarıdır. Buraya Şimali 
Avropadan (estonlar, finlər, litovlar, latışlar), Yaxın Şərqdən 
(livanlı, misirli, iraqlı, yordaniyalı, fələstinliləri, farsları, əfqanları, 
pakistanlıları, çinliləri, vyetnamlıları, yaponları, koreyalıları, 
filippinliləri, tailandlıları, israilliləri, kanadalıları, norveçliləri, 
isveçrəliləri, amerikanlıları və s.-ni əlavə etsək, burada dil 
mənzərəsinin rəngarəngliyinin nə qədər böyük olduğunun şahidi 
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olarıq. Son məlumatlara görə, AFR-də 140-dan artıq ölkədən 
insanlar gəlib yaşayırlar. Almaniya dünyada ən böyük sayda 
miqrantlar olan ölkədir. Təbiidir ki, belə bir ölkədə çoxdillilik və 
vahiddillilik problemi həmişə cəmiyyəti maraqlandırır. 

Beləliklə, görürük ki, planetimizin dil mənzərəsi həddindən 
artıq rəngarəngdir və bu gün dillərin qarşılıqlı təsirini öyrənmək 
sosiodilçiliyin mühüm vəzifələrindəndir. 

 
Azərbaycanda xarici dillər jurnalı. 2015, №3. 

 
 
II. 16. L.Blumfild və onun “Dil” əsəri haqqında 
 
Amerikan dilçiliyinin onurğa sümüyünü təşkil edən 

L.Blumfild (1887-1949) ilk linqvistik ideyalarını “A set of 
postulates for the sience of language” (Dil elmi üçün postulatlar 
şəbəkəsi) başlığı altında 1926-cı ildə “Language” ("Dil") jurnalında 
çap etdirmişdir. Artıq bu məqaləsində L.Blumfild dili insan 
davranışının bir hissəsi kimi götütrürdü. Bu məqalədə L.Blumfild 
dilin formal təhlili prinsiplərini və onun metodikasını formal 
kriteriyalar əsasında işləyib hazırlamağa başlamışdı. Həmin 
ideyalarını L.Blumfild əslində 1914-cü ildə yazdığı “Dillərin 
öyrənilməsinə giriş” kitabında irəli sürmüş, sonradan isə onları 
özünün 1933-cü ildə çap olunan “Dil” əsərində daha əhatəli şəkildə 
əsaslandırmağa nail olmuşdu. L.Blumfild bu nəticələrə gəlmək üçün 
nəinki germanistikanı, hind-Avropa dilçiliyini, həm də Amerika 
aborigenlərinin-hindilərin dillərini dərindən öyrənmişdi. Onun 
nəzəri konsepsiyasının əsasında biheyviorizm durur. Bunu müəllif 
özü və onun linqvistik yaradıcıığını araşdıran alimlər də dəfələrlə 
qeyd etmişlər. Dünya dilçiliyində L.Blumfild həm də mexanizmin 
və fizikalizmin tərəfdarı kimi tanınır. Onun nəzəri görüşləri, təhlil 
prinsipləri və metodikası XX əsrdə funksionalizm, qlossematika 
kimi cərəyanlarla yanaşı deskriptivizmin əsaslarını qoymuşdur. 
L.Blumfildin Yel universitetindən olan şagirdlərinə və ardıcıllarına 
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(B.Blox, C. Treycer, Z.Hərris- 1909-1992), həm də öz mövqeyinə 
görə bir qədər ondan aralı dayanan dilçilərə (K.Payk, Y.Nayda və 
s.) güclü təsiri olmuşdur. E.Hauqen (1906-1984) qeyd edir ki, 
Blumfildin əsərlərinin dilçilik sahəsində çalışan bütöv bir nəslin 
yetişməsində böyük əməyi olub * . Başqa sözlə desək, dilçilikdə 
paradiqm dəyişikliyi baş verirdi. Bunu həm də Avropadakı dilçilik 
məktəbləri xüsusi qeyd edirdilər. İ.A.Boduen de Kurtenenin, F.de 
Sössürün ideyalarının çiçəkləndiyi Peterburq, Moskva, Praqa və 
Danimarka dilçilik məktəblərinin o dövrkü fəaliyyəti bir daha təsdiq 
edir. Bütün bunlar bir daha onu təsdiq etməyə əsas verir ki, L.Blum-
fild o zamankı dilçilik elminin tərkib hissəsi kimi götürülməlidir. 

Mahiyyət etibarı ilə L.Blumfildin dil nəzriyyəsi fizikalizm və 
materialist fəlsəfəsinə əsaslanır. L.Blumfildin “Dil” kitabının rusca 
tərcməsinə “Ön söz” yazmış M.M.Quxman onun dil nəzəriyyəsini 
belə səciyyələndirir: “Dilin bütün səciyyələri Blumfilddə 
biheyviorizm mövqeyindən verilir: müq.et: dilin insan fəaliyyətinin, 
davranışının xüsusi forması kimi müəyyənləşməsi; dilin kommu-
nikativ funksiyasının stimul və reaksiya həlqəsinə bağlanması, 
danışıq fəaliyyətinin sosial təbiətinin isə bioloji proseslərlə eyni 
səviyyəli proseslərə bağlılığı”†. 

Ünsiyyəti bioloji akt kimi götürən L.Blumfild insanın bütün 
başqa sahələrdə olduğu kimi ətraf mühitə uyğunlaşması və ona 
xarici stimul kimi yanaşır. Ünsiyyət Blumfild üçün insanın bioloji 
tələbatının ödənilməsidir. Bununla da dil və təfəkkürlə bağlı bütün 
problemlər həll olunmuş kimi görünür. Bu da onun Karnapın 
məntiqi pozitivizminə bağlı olduğunu göstərir. Elə bu yöndən də 
L.Blumfild mentalizmi tənqid atəşinə tutur. Onun linqvistik modeli 
belədir: danışan-söyləm – dinləyən. Məhz bu üçbucaq dilin 
təhlilində real obyektiv varlıq kimi çıxış edir. Buradan da onun dilə 
verdiyi tərif aydın olur: “dil müəyyən dil qrupunda işlənən 

                                                           
* Хауген Э. Направления в современном языkознании. «Новое в лингви-
стиkе», вып. 1, М, 1960, стр. 245. 
† Гухман М. М. Предисловие k руссkому переводу kниги Л.Блумфильда 
«Языk». М., 1965, стр. 10. 



ЫI HİSSƏ 263 

söyləmlərin məcmusudur”. Yalnız müşahidədən alınan faktların 
ümumiləşməsi və şərhi dilçinin əsas vəzifəsini təşkil edir. Buradan 
belə nəticə çıxır ki, istənilən abstraksiya, sistem xarakterli 
ümumiləşmə dilçinin işi deyildir. Biheyviorizmin canı budur, ona 
görə də bu konsepsiya struktur dilçiliyin məhək daşının əleyhinədir. 
L.Blumfilddə sintaqmatik aspekt həlledicidir, onda paradiqmatikaya 
yer yoxdur. 

Blumfildə görə, təsvir və təsnif, yəni taksonomik yanaşma 
dilçiliyin əsas vəzifəsidir. Bu da amerikan deskriptivizminin ana 
xəttini təşkil edir. Bu yanaşmada təhlil metodikası ön plana keçir, 
yəni deskriptiv texnika əsas götürülür. Onu ciddi metodikanın 
olması narahat edir, ona görə ziddiyyətsiz təsvir modeli hazırlamaq 
əsasdır. Deməli, L.Blumfild və onun ardıcılları üçün formal təhlilin 
və təsvirin operasional üsullarının işlənib hazırlanması önəmlidir. 
Onun təhlil mərhələləri bunlardır: danışıq aktı; operasional üsullar 
sistemi və əldə olunan quraşdırılmış dil modeli. 

L.Blumfild mənanın dilçilikdə yeri olmadığını xüsusi vurğu-
layır. O, mənanın yuxarıda göstərdiyimiz üçbucağa sığmadığını 
qeyd edərək yazır ki, "məna danışanın situasiyasıdır -danışıqdır və 
dinləyənin reaksiyasıdır. Hər dil formasının mənası danışanın hər 
aləmini bilmək deməkdir“. L.Blumfild anlam, məna və məzmun 
arasındakı fərqləri araşdırmağa çalışmayıb. Onun əsas məqsədi hər 
bir dil formasının ətraflı təhlilini verməkdən ibarət olub. Məsələn, 
morfemin bütün formaları-allomorfları onun “Dil”ində özünə yer 
tapdığı halda, onların mənasından söz açılmır. Düzdür o, tam 
şəkildə mənanı inkar etməsə də, ancaq onun formal təhlil üçün 
nümayiş etdirdiyi metodikanı mənanın açılışında görmək olmur. 
Ancaq fonoloji təhildə, səslərin fonematikliyini müəyyənləş-
dirməkdə L.Blumfild bütün deskriptivistlərdə olduğu kimi 
mənafərqləndirmədən çıxış edir. Minimal cütlər vasitəsilə aşkar 
edilən fonematiklik məhz semantik qarşılaşmaların nəticələri kimi 
götürülür. Danışıq səslərinin mənadan kənar müəyyənləşməsini 
L.Blumfild sırf abstraksiya sayır. Onun məşhur ifadəsi var: “mənası 
olan fonetik forma dil formasıdır”. Başqa bir yerdə isə o israr edir 
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ki, dil fomasının mənasının nəzərə alınması elmi təhlildən 
uzaqlaşmaq, struktur və funksional prinsipləri pozmaq deməkdir. 
Düzdür, o müəyyən qrammatik klasların müəyyənləşməsində, 
məsələn, hərəkətin icraçısını bildirən sözlərin müəyyənləşməsində 
mənadan istifadə edir. Ancaq Blumfilddə mənaca təhlilin sistemi 
verilməyib. 

L.Blumfilddə əsas təhlil obyekti kimi morfemlər, onların 
düzüm qaydaları, müxtəlif təzahür variantları çıxış edir. Onlar da 
bir-birinin ardınca düzülərək söyləmi-danışıq aktı parçasını 
yaradırlar. Söz isə faktiki olaraq təhlil obyektindən kənarlaşdırılır. 
L.Blumfilddə söyləmin üzvlənməsində morfem əsas vahid kimi 
çıxış etsə də, o, bilavasitə tərkiblərin (immadente constituents) son 
elementi olur. Yəni mənası olduğu üçün morfem son element kimi 
çıxış edir. Mənasız elementlər isə fonemlərdir ki, onlar da mənaları 
fərqləndirməyə xidmət edirlər. Söyləm və ya cümlə müəyyən 
ardıcıllıqla düzülmüş morfemlərdən ibarətdir. Blumfildin "Dil" 
əsərində morfem anlayışı o qədər geniş mənada başa düşülür ki, 
hətta vurğu, intonasiya və fasilə də morfem kimi dəyərləndirilir. 
L.Blumfild sərbəst və bağlı (asılı) morfemlərdən danışaraq göstərir 
ki, morfemlər söyləmin mürəkkəb tərkiblərə və birləşmələrə 
bölünməsini təmin edir. Ancaq bu da linqvistik üzvlənməni tam 
təmin edə bilmir. Məsələn, /John ran/ (Con qaçdı) söyləmi və 
/blackberry / (qarağat) kimi mürəkkəb söz eyni klasa daxil edilir. 
Həm cümlə, həm də mürəkkəb söz morfem ardıcıllığı kimi 
götürüldükdə hər ikisi söz kimi eyniləşdirilmiş olur. Deməli, 
L.Blumfilddə söz morfemin peykinə çevilir ki, bu da lazımi 
nəticələri vermir. Yuxarıda verdiyimiz misalları təhlil edərkən 
tamam başqa kriteriyalardan istifadə olunmalıdır. Cümlənin və 
sözün morfem tərkibinə görə üzvlənməsi eyni nəticəni verə bilməz. 
Məlumdur ki, cümlədə mübtəda və xəbər qütbləri uzlaşma əsasında 
formalaşır. Cümlədə həm də xəbərlik və modallıq əlaqələri 
mövcuddur. Sözdə isə morfemlərin ardıcıllığı və mövqeyi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Sintaktik səviyyəni tam mənada morfem 
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səviyyəsindən asılı götürmək olmaz. L.Blumfildin konsepsyasında 
bu incəliklər nəzərə alınmır. 

Bütün bunlara baxmayaraq L.Blumfild statik vəziyyətdə 
danışıq aktının sinxron təhlilini verməklə ənənəvi dilçilikdən fərqli 
yanşma nümayş etdirmiş, ona görə də onu bu sahənin ilk qaranquşu 
adlandırmaq olar. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan dilçiliyi deskriptivizmin nümayən-
dələrinin yaradıcılığı ilə indiyə qədər onların əsərlərilə ingilis dilidə 
(çox az miqdarda) və rus dilindəki tərcümələrlə tanış olurdular. Biz 
ilk dəfə olaraq həmin cərəyanın banisi L.Blumfildin “Dil” əsərini 
ingiliscədən Azərbaycan dilinə tərcümə etməyi qərara aldıq. Əsəri 
Azərbaycan dilinə dosent V.Ərəbov və filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru dosent Q.Heybətov tərcümə etmişlər. Əsəri filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru dosent F. Əhmədov redaktə etmiş, filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru L.Qurbanova orijinalla tutuşdurmuşdur. Biz tam 
məsuliyyətlə başa düşürük ki, L.Blumfild kimi bir nəhəngin 
fundamental əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmək asan məsələ 
deyildir. Ancaq elmin bugünkü səviyyəsindən yanaşanda dünya 
dilçiliyinin incilərini Azərbaycan oxucularının öz dilində oxuyub 
başa düşməsi üçün ilk təcrübə olaraq addım atılmalıdır. Biz də bu 
yükün altına girdik və ümid edirik ki, dilçi alimlərimiz L.Blumfildin 
“Dil” əsərini oxuyub öyrənəcək və ondan öz elmi tədqiqatlarında 
yararlana biləcəlklər. 

Kitabın tərcüməsində bir sıra terminləri tərcüməçilərlə birgə 
müzakirə edib məqbul saydığımız variantı qəbul etmişik. Məsələn, 
“immadeate constituent” birləşməsini “tərkiblər” və ya “bilavasitə 
tərkiblər”, “phrase”i “söyləm”, “feature”-ni “əlamət” və s. kimi 
tərcümə etməyi qərara almışıq. Bəzi hallarda təsviri üsuldan və ya 
tərcümənin qarşısında ingilis variantını vermişik. 

Kitabın sonunda ad göstəriciləri və özək sözlər ondan 
səmərəli istifadəni təmin etməyə yönəlib. 

Bu kitabda gedən nöqsanları görüb redaksiyaya göndərən hər 
bir oxucuya əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildiririk. 

www.veyselli.com 
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II. 17. Müsahibələr 

 
Bugünkü müsahibimiz filologiya elmləri doktoru, 

Almaniya Germanistlər Birliyinin üzvü, professor Fəxrəddin 
Yadigar oğlu Veysəllidir. 

 
Müxbir: Fəxrəddin müəllim, Sizi təbrik edirik. Axırıncı 

görüşümüzdən sonra elmi yaradıcılığınızda xeyli yenilik olub. 
Almaniyada Ümumdünya alman dili müəllimlərinin XV 
qurultayındakı məruzənizin mətni qurultayın materiallarında nəfis 
şəkildə çapdan çıxıb. Türkiyədə Füzulu simpoziumundakı 
məruzənizin mətni də o simpoziumda edilən digər məruzələrin 
arasında yer alıb. Hələ mən bu ilin avqust ayında Polşada 
Ümumdünya Germanistlərinin Qurultayındakı məruzənizi demirəm. 
Maşallah, yorulmayasınız. Maraqlıdır, bu qədər vaxtı necə 
tapırsınız? 

Fəxrəddin m.: Təşəkkür edirəm. Çox diqqətlisiniz. Bu da 
yəqin ki, peşə fəaliyyətinizlə bağlıdır. Hər şeylə maraqlanmaq, hər 
şeyi öyrənmək jurnalist peşəsinin spesifik xüsusiyyətidir, deyilmi? 
Amma bu hələ hamısı deyil. 2012-ci ildə mənim iki kitabım çapdan 
şıxıb. Respublikamızda keçirilən iki Beynəlxalq Konfransda da elmi 
məruzələrlə çıxış etmişəm. Məsələ heç bunda da deyil. Elmdə 
kəmiyyət keyfiyyətə keçəndə yeni mərhələ başlayır. Bəzən bizdə 
kəmiyyət arxasında gizlənib alimin böyüklüyünü göstərmək 
istəyirlər. Məsələn, deyirlər filankəsin filan qədər əsəri çıxıb. Nə 
olsun? Maddi imkanı var, yazdırıb çap etdirib. Bunun elmə dəxli 
yoxdur. Əsas alimin hansı nəzəri problemin həllini tapması və irəli 
sürdüyü ideya və fikirlərin həyata tətbiqidir. Fikrimcə, hər bir 
alimin ildə ən azı bir Benəlxalq simpoziuma, foruma və ya 
konfransa qatılması normal sayılmalıdır. Fikir verin, bu ilin 
avqustunda və sentyabrında məni iki böyük Beynəlxalq elmi 
konfransa dəvət etmişdilər. Dəvətamələri göstərə də bilərəm. 
Konfransların təşkilatçıları seçim etmişdilər, mənim məruzəmi 
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proqrama daxil etmişdilər. Lakin maddi imkanım olmadığından 
imtina etməli oldum. 

Müxbir: Fəxrəddin müəllim, oxucularımız üçün maraqlı olar. 
Siz o konfranslara necə qatılırsınız? Dəvətnaməni necə əldə 
edirsiniz? 

Fəxrəddin m.: Mən yalnız internet vasitəsilə axtarıb tapıram, 
konfransların mövzusu ilə tanış oluram, sonra müəyyən bölmə üzrə 
məruzə hazırlayıb göndərirəm. Bundan sonra seçim edilir və dəvət 
gəlir. Məsələn, Ümumdünya alman dili müəlimlərinin qurultayına 
göndərdiyim məruzə “Prosodiya səviyyəsində kontrastlar”, Polşaya 
göndərdiyim məruzə isə “Müxtəlif dillərdə morfem səviyyəsində 
kontrastlar” adlanırdı. Özü də bu kontrastları həmişə Azərbaycan 
dililə müqayisədə araşdırıram. Məsələn, Almaniyadakı məruzəmdə 
əsas etibarı ilə fonologiyada qəbul olunmuş tədqiqat metodunun 
Azərbaycan dilinin matereialına tətbiqinin yaxşı nəticə verə 
bilməyəcəyini sübut edib yeni bir nəzəriyyənin işlənib 
hazırlanmasının vacibliyini vurğulayaraq dilimizin fonoloji təhlilini 
ikizirvəlilik nəzəriyyəsi işığında aparılmasının səmərəli olduğunu 
göstərdim. 

Müxbir: Siz ötən dəfəki müsahibənizdə bu barədə geniş 
danışmışdınız. Bəs Füzuli ilə bağlı simpoziumda böyük şairimizin 
yaradıcılığına hansı yönümdən yanaşmısınız? 

- Bilirsinz, bizim araşdırmalarda sözçülük baş alıb gedir. Mən 
böyük Füzulinin bircə qəzəlinin daxili quruluşunun fonotaktik və 
arxitektonik özəlliklərini açıb göstərməyə çalışmışam. Füzuli daxili 
harmoniyanı sait-samit düzümü, bir də prosodik-ritmik strukturlarda 
elə verib ki, adam şairin bu istedadına heyran qalmaya bilmir. O, 
eyni keyfiyyətli saitlərin misrada bir-birini izləməsi və onlardan 
həmahəng bir seçim etməklə poeziyamızın sirlərini məharətlə açıb 
göstərə bilmişdir. Bunu görməyə kömək edən mənim dar 
ixtisasımdır ki, bunun da adı fonologiyadır. Fonologiya səslərin 
funksionallığını öyrənən elmdir. 

Müxbir: Siz ötən il M.Şəfi haqqında maraqlı bir əsər 
yazmısınız. Eyni zamanda son dərəcə maraqlı “Semiotika” adlı 
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kitabı da oxucuların ixtiyarına vermisiniz. Bunlar tamam başqa-
başqa sahələrdir axı. 

Fəxrəddin m.: Düz buyurursunuz. Məlumdur ki, M.Şəfi və 
F.fon Bodenştedt əlaqələri tam öyrənilməyb. Ən azı alman F.fon 
Bodenştedtin arxivindən bizim hələ də xəbərimiz yoxdur. Mənim 
bu iki böyük şəxsiyyətin dostluq və yaradıcılıq əlaqələrinə həsr 
olunan kitabım əsasən bizə gəlib çatmayan alman mənbələrindən 
çıxış edir. Mən Humboldt universitetində oxuyarkən Almaniyanın 
kitabxanalarından topladığım mənbələrə əsasən üç mühüm nəticəyə 
gəlmişəm. 

1. F.fon Bodenştedt oğru olmayıb; 
2. F.fon Bodenştedt öz ölkəsində geniş nüfuza malik şair 

olmayıb; 
3. Avropada M.Şəfi haqqında fikir dolaşıqlığının 

yaranmasında əsas günahkar erməni kökənli birisi olub. Mən bu 
fikirləri öz kitabımda sübut etməyə nail olmuşam. 

O ki qaldı semiotikaya, deməliyəm ki, bütövlükdə işarələr 
haqqında olan bu elm sahəsi son illərdə çoxşaxəli fikirlər və 
mülahizələrlə çox zəngindir. Müasir dilçilikdə semiotikanın geniş 
vüsət almasına R.Yakobson, T.Sebeok, U.Eko, A.Qraimas və rus 
dilçiliyində Y.Maslov, Y.Stepanov, N.B.Meçkovskaya, Y.Seyqal və 
s. kimi alimlər güclü təkan vermişlər. Onu da qeyd edək ki, ilk 
semiotik araşdırmalara İbn Sina və N.Tusinin əsərlərində rast 
gəlirik. Lakin bu məsələ o qədər də dərindən öyrənilməyib. 

İndi biokommunikasiyadan tutmuş canlı insan dilinə qədər hər 
yerdə semiotik baza axtarılır. Dil də xüsusi semiotik işarə sistemi 
olmaqla bərabər digər semiotik sistemlərlə oxşar cəhətlərə malikdir. 
Bu, hər şeydən öncə, dilin də başqa semiotik sistemlərdə olduğu 
kimi, əsas funksiyalarından birinin məlumatın törəməsi, 
saxlanılması və ötürülməsi funksiyasını yerinə yetirə bilməsilə izah 
oluna bilər. Ancaq başqa semiotik sistemlərdən fərqli olaraq dilin ən 
başlıca fərqləndirici cəhəti onun maddi tərəfinin səslərdən ibarət 
olmasıdır. Dil səsləri deyilməli, tələffüz edilməli və eşidilməlidir. 
Musiqinin də maddi tərəfi var, bu mənada o, dilə oxşayır. Ancaq 
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musiqidə melodik substansiya diskret elementlərin ardıcıllığı deyil, 
sürüşkən şəkildə bir-birini izləməsidir. Musiqidə ayrı-ayrı tonları 
göstərməyə və bütöv musiqi əsərini onların ardıcıllığı kimi şərh 
etməyə cəhd göstərilsə də, musiqidəki /do, re, mi, fa, sol, lya, si/ 
notları dildəki fonemlər kimi ixtiyari və diskret deyildir. Dildə 
fonemin birini götürüb yerinə başqasını qoysaq yeni bir işarə 
yaranar. Ancaq musiqidə bu cür rəftar etmək olmaz. Belə 
yerdəyişiklik kakofoniya yaradar. 

Digər semiotik sistemlərdən dil işarələri məhz maddi substan-
siyasının yalnız səslərdən ibarət olması ilə seçilir. Lakin bununla 
yanaşı dil də bütövlükdə spesifik işarələr sistemi yaratdığı, həm də 
digər işarələr arasında daha mükəmməl olduğu üçün onun ümumi 
semiotika adı altında birləşdirilməsi müasir elmin tələbidir. Bütün 
bunları nəzərə alaraq və humanitar elmlər sahəsində fonologiyanın 
yeni söz sahibi olduğunu əsas götürərək biz «Semiotika“ adlı bir 
əsər yazmağı çoxdan planlaşdırmışdıq. Onun bu şəkildə reallaşması 
yalnız indi mümkün oldu. 

Müxbir: Fəxrəddin müəllim, Bu sahə yeni olduğu qədər də 
maraqlıdır. Kitabda əsas çözələnən məsələlər hansılardır? 

Fəxrəddin m.: Kitabda işarə ümumi nəzəri və fəlsəfi planda 
araşdırılır, işarə sistemləri ontogenez və filogenez baxımdan öyrəni-
lir, biokommunikasiyadan tutmuş insan dilinə qədər sadə və 
mürəkkəb semiotik sistemlər, habelə mədəni və süni işarə sistemləri 
dərin təhlil edilir, onların insan cəmiyyətində yeri və rolu şərh 
olunur və insan dili geniş material əsasında təhlil edilir. Aydındır ki, 
bu kitab ilk təşəbbüsdür və elə buna görə də nöqsanlarsız deyildir. 
Bütün nöqsanları görüb müəllifə çatdıracaq adamların hamısına bəri 
başdan təşəkkürümü bildirirəm. 

Qəti şəkildə inanıram ki, bu kitab bir sıra ixtisas sahibləri, o 
cümlədən filosof, psixoloq, dilçi və semiotiklər üçün maraqlı infor-
masiya mənbəyi olmaqla, həm də tez-tez müraciət olunan bir 
qaynaq olacaqdır və gələcəkdə bu sahədə çalışanlar üçün bir dayaq 
rolunu oynayacaqdır. 
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Müxbir: Siz təhsil sahəsində çalışırsınız, müasir gəncliyin 
səviyyəsi Sizi qane edirmi? 

Fəxrəddin m.: Bilirsiniz, yeni texnologiyalar gəncliyi 
şirnikləndirir, müxtəlif teleradio avadanlıqları, cürbəcür telefon apa-
ratları, bu yandan da teleşoular, elmə qiymət verilməməsi son 
nəticədə gəncliyin psixologiyasına ciddi mənfi təsir göstərir. Sizə 
bircə misal gətirəcəyəm. Hansı gənc müəllim indi aldığı maaşla ev 
alıb ailə qura bilər? Suala cavab tələb olunmur. Ona görə gənclik 
mahnı oxumağa, çalıb-oynamağa, qeyri-ciddi məşğuliyyət sahələ-
rinə meyllənir. Gənclik görür ki, az zəhmətlə çox şeyə yiyələnmək 
olar. Elm isə fədakarlığı, fərdi zəhməti, çətinliklərə qatılaşmağı 
tələb edir. 

Universitetlər tezliklə yataqxana problemini həll etməlidirlər. 
Respublikada elmi – pedaqoji ədəbiyyatın çapı nizama salınmalıdır. 
İri sahibkarlar elmə, təhsilə, səhiyyəyə, bütövlükdə humanitar 
sahələrə sərmayə qoymalıdırlar, bu işdə fəallıq göstərənləri 
vergidən azad etmək yaxşı nəticə verə bilər. Hər necə olursa-olsun, 
bu işi birdəfəlik həll etmək lazımdır. İstiqlaliyyət prospektindəki 
«Akademkitaba“ girəndə adam xəcalət çəkir. Axı dünyada kitaba 
belə laqeyd münasibət yoxdur. Bir vaxtlar qarşısında oxucuların 
qapısı ağzında növbəyə durduğum M.F.Axundov adına kitabxanada 
indi tək-tük adam gözə dəyir. 

Müxbir: Qarşıdan Milli Məclisə seçklər gəlir, nə əcəb depu-
tatlığa namizədliyinizi vermirsiniz? 

Fəxrəddin m.: – Mənə öz rayonumuzdan və başqa yerlərdən 
də təkliflər gəlmişdi. Onların hamısına fürsətdən istifadə edib 
təşəkkürümü bildirirəm. 

Mən ədalətli seçki olacağına inanmıram. Ona görə də boşuna 
vaxt və enerji itirmək istəmirəm. Ötənilki seçkilərdə mənim 
həmyerlim, istedadlı sahibkar və böyük ziyalı Ə.Məmmədov yüzdə-
yüz seçilmişdi. Amma qutudan başqasını çıxartdılar. Fağırı sözə 
baxmadığı üçün Sahibkarlar Konfederasiyası prezidentliyindən də 
zorla çıxartdırdılar. 
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Bir də ki, mənim indi o yaşım deyil ki, qanunverici orqanda 
oturub qanun «istehsalı“ ilə məşğul olum. Mənim yerim audito-
riyadır, bir də elmlə məşğul olmaqdır. Qanunları səriştəsi olan 
siyasətçilər və hüquqşünaslar hazırlamalıdırlar. 

Müxbir: Maraqlı söhbətinizə görə Sizə təşəkkür edirəm və 
elmi-pedaqoji yaradıcılığınızda Sizə uğurlar diləyirəm. 

Fəxrəddin m.: – Sağ olun, mən də Sizə və qəzetinizə uğurlar 
diləyirəm. 

Azərbaycanda xarici dillər jurnalı. Bakı, 2010, №4. 
 

II. 18. Dövlət Proqramı dilimizə dövlət qayğısının 
təzahürüdür  

 
Bugünkü müsahibimiz AMEA Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun direktoru filol. elmləri doktoru, prof. Fəxrəddin 
Yadigar oğlu Veysəllidir 

 
Müxbir: Fəxrəddin müəllim, bu 2014-cü il aprelin 9-da Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev “Azərbay-
can dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun 
istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Peroqramı” 
(DP) haqqında sərəncamı imzlamışdır və artıq bütün respublka 
ictimaiyyəti və KİV-ləri bu proqramın ayrı-ayrı maddələrinin şərhi 
və açılışı ilə məşğuldur. İlk öncə bu Proqram haqqında təssürat-
larınızı bizimlə bölüşməyinizi xahiş edərdim. 

Fəxrəddin m.: Qeyd edim ki, bu sənəd çox ciddi bir sənəddir. 
Onun imzalanması və ictimaiyyətə bu şəkildə çatdırılması dövlətin, 
xüsusilə də cənab Prezidentin dilimizə və dilçiliyimizə göstərdiyi 
qayğının bariz nümunəsidir, ötən ilin mayında dalbadal verilən iki 
Prezident sərəncamının reallaşması yolunda irəli atılan ciddi 
addımlardır. 

Müxbir: Xahiş edirik bir qədər Dövlət Proqramının özəllik-
ləri barədə danışardınız. 
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Fəxrəddin m.: Öz quruluşuna görə Proqram 6 bölmədən 
ibarətdir. Proqramın 5 bənddən ibarət preamblua hissəsində dilimiz 
və dilçiliyimiz səviyyəsində son illər görülmüş işlər və həyata 
keçirilmiş tədbirlər sadalanır. Burada çox haqlı olaraq vurğulanır ki, 
müstəqillik illərində, xüsusilə 1995-ci ildə müstəqil Azərbaycanın 
qəbul etdiyi Konstitusiyada ayrıca maddə ilə dilimizin dövlət dili 
kimi təsbit edilməsindən cəmi 18 il keçsə də, Azərbaycan dilinin 
tətbiqinin təkmilləşdirilməsi (18 iyun 2001-ci il), Azərbaycan 
əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi (8 avqust 2001-
ci il), akademik nəşrlər haqqında (2 yanvar 2004-cü il), Azərbaycan 
dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun 
işlənməsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı (23 
may 2012-ci il ), AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun maddi – 
texniki bazasının gücləndirilməsi (29 may 2012) və, nəhayət, 
hazırkı Dövlət Proqramı dövlətimizin dilimizə, onun gələcək 
perspektivinə göstərdiyi qayğının aydın göstəricisidir. Doğrudan da, 
bu sərəncamlar və onların yerinə yetirilməsi üçün görülən tədbirlər 
xalqın bütün təbəqələrinə dilimizin və dilçiliyimizin problemlərini 
açıb göstərmək və geniş ictimaiyyətin diqqətini onların həllinə 
yönəltmək, dilin keşiyində duran qurumlara konkret köməklik 
göstərmək qayğısından irəli gələn çabalardır. Təkcə onu qeyd etmək 
kifayətdir ki, hazırkı Dövlət Proqramını işləyib hazırlamaq üçün 
görkəmli dilçi alim, yazıçı, elmin və təhsilin inkişafı yolunda bütün 
bacarıq və səylərini yorulmadan sərf edən AMEA-nın müxbir üzvü, 
(hazırda həqiqi üzvü) filologiya elmləri doktoru, professor 
K.Abdullayevin rəhbərliyi altında Respublikanın elm, təhsil, 
ədliyyə, mədəniyyət, tele-radio verilişləri, KİV-lərin nümayən-
dələrni, habelə idarəetmə srukturlarını və parlament üzvlərini əhatə 
edən işçi qrupu isti yay günlərinə baxmayaraq 4 ay ərzində mütə-
madi olaraq yığışıb şiddətli mübahisələr və diskussiyalar şəraitində 
geniş tədbirlər planı hazırlamış və onu müzakirə üçün AR Nazirlər 
Kabinetinə təqdim etmişdir. Nazirlər Kabineti isə təkliflər paketini 
müzakirə edərək süzgəcdən keçirmiş və indiki variantda imzalan-
ması üçün Prezident Administrasiyasına təqdim etdikdən sonra o, 



ЫI HİSSƏ 273 

Prezident tərəfindən imzalanaraq icra üçün müfaviq qurumlara 
ünvanlanmışdır. 

Müxbir: Fəxrəddin müəllim, hazırda belə bir Proqramın 
meydana gəlməsinə ehtiyac nədən yarandı? Sənədin digər bölmələ-
rində konkret olaraq nədən danışılır? 

Fəxrəddin m.: Dövlət Proqramı dilimizin və dilçiliyimizin bu 
günü və gələcəyilə bağlı problemləri qabartmaq, hazırkı qloballaş-
ma şəraitində Azərbaycan dilinin yerini və rolunu müəyyənləş-
dirməkdən ibarətdir. Məlumdur ki, bütün sahələrdə olduğu kimi, 
milli-mənəvi kimliyimizin ən vacib rəmzi olan dilimiz sahəsində də 
qloballaşmanın təsirini hər an hiss edirik. Hər gün yüzlərlə söz 
alırıq, onların hamısına qarşılıq tapmaq o qədər də asan deyil. 
Baxın, deyək ki, kommunikasiya və informasiya texnologiyaları 
sahəsində dilimizə nə qədər keçib gələn söz var. Hələ mən yad 
vurğu, yad intonasiya modellərini demirəm. Biz nə qədər çalışsaq 
da bu axının qabağını ala bilmərik. Deməli, güclü prosesdə öz 
yerimizi qoruyub saxlamaq üçün dilimizin qayğısına qalmalıyıq, 
dilçiliyimizi inkişaf etdirməliyik ki, dövrün tələbləri səviyyəsində 
duruş gətirə bilək. Bax, sənədin yaranmasının pərdəarxası həmin bu 
dediyimiz amillərdir. Bu gün dünyada 6500 dil var, onlardan 200-i 
hər il ölmək üzrədir. Azərbaycan dili bu dildə danışanların sayına 
görə dünya dilləri içərisində yuxarıdan aşağı 20-22-ci yeri tutur. O 
ki qaldı sənədin digər bəndlərinə, onlarda da son dərəcə maraqlı və 
aktual məsələlər qaldırılır. Məsələn, sənədin ikinci və üçüncü 
bölmələrində Dövlət Proqramının (DP) qarşısında duran məqsəd və 
vəzifələr göstərilir. Aydın məsələdir məqsəd dilinmizin müasir 
dövrdə işlənməsinə və onun perspektivlərinə dövlətin, müvafiq 
qurumların və ictimaiyyətin qayğılarını artırmaqdan ibarətdir. 
Proqramda bu məqsədə çatmaq üçün 11 bənddən ibarət vəzifələr 
müəyyənləşdirilir. Burada dilin maneəsiz işlənməsi və dilçilyin əsas 
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, dünya dilçiliyinin zəngin 
irsini mənimsəmək və gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşd-
irmək, daxili və xarici dilçilik mərkəzlərilə əlaqələndirilmiş işlər 
həyata keçirmək, müasir kompüter metodları ilə dilin tədqiqini və 
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tədrisini təmin etmək, yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı, informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqilə dil təhlili və sintezi, 
habelə maşınla tərcümə, ədəbi dil normalarının pozulmasının qarşı-
sının alınması, dilimizin internet və virtual məkanda işlənməsi üçün 
konkret tədbirlərin görülməsi göstərilir. 

Müxbir: Fəxrəddin müəllim, Siz kifayət qədər məqsəd və 
vəzifələr haqqında danışdınız. Bəs, Dövlət Proqramı bu vəzifələri 
həyata keçirtməklə nəyə nail olmağı hədəfə götürür? 

Fəxrəddin m.: Doğrudan da, bu vəzifələri həyata keçirməklə 
biz nəyə nail ola bilərik? Bu və bu kimi suallara DP-nin 4-cü bəndi 
kifayət qədər dolğun və aydın cavab verir. Bunlardan bir neçəsini 
bir daha nəzərdən keçirək. 

1. Dil fəlsəfəsi və dilçilik fəlsəfəsi istiqamətində araşdırmaları 
hər vəchlə həvəsləndirmək, dilin semiotik sistem olmasını Azər-
baycan dilinin materialına rəğmən əsaslandırmaq, dilimizdə olan 
yazılı abidələrin mətnlərinin semiolinqvistik və avtomatik təhlilini 
həyata keçirmək, dilin tədqiqində müasir semantik nəzəriyyələri 
tətbiq etmək; 

2. Respublikanın tanınmış alimlərinin cəlb olunması ilə dili-
mizin monoqrafik və fundamental qrammatikasının müasir metod-
ların tətbiqilə yazılıb çap edilməsi; 

3. Müasir tələblərə cavab verən orfoqrafik və orfofonik 
lüğətlərin hazırlanması, onların elektron versiyasının çapı, sərbəst 
və internet yolu ilə dilimizin öyrənilməsinin təşkili; 

4. Dünya dilçilik irsinin dərindən öyrənilməsi və Azərbaycana 
gətirilməsi üçün onların ən yaxşılarının yüksək səviyyədə tərcümə 
edilib yayılması, bununla da gənclərimizin onları öz ana dillərində 
oxuyub təhlil edə bilməsi üçün real imkanların yaradılması; 

5. Azərbaycan dilçiliyinin zəngin irsini toplayıb müntəxabat 
şəklində çap etdirmək və onlardan ən yaxşılarını başqa dillərə 
tərcümə edib dünyada yayılmasına nail olmaq; 

6. Azərbaycan dilçiliyi tarixinin yazılması və dünyanın qabaq-
cıl dillərinə tərcümə edilməsi,  
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7. Azərbaycan xüsusi adlarının (şəxs, yer, şəhər, çay, dağ və 
s.) bir neçə dilə və eyni zamanda dünya ölkələrinin şəxs, yer və 
media adlarının aparıcı dillərdən dilimizə transliterasiyası və 
terminoloji ensiklopediyaların hazırlanması və orfoqrafik və orfo-
fonik lüğətlərin eksperimental tədqiqat metodu vasitəsilə 
hazırlanması; 

8. Qədim dillərin və respublikada dil situasiyasının 
öyrənilməsi, bu sahələr üzrə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, 
beynəlxalq əlaqələrin inkişaf etdirilməsi; 

9. Dilimizin təmizliyini qorumaq, alınmaların mənimsənil-
məsini öyrənmək, Azərbaycan dilinin bütün sahələrdə (radio dalğa-
larında, teleməkanda, KİV-də, dublyajda, reklamlarda, idarəetmədə, 
kargüzarlıq sahələrində normaya uyğun işlənməsinə nəzarətin 
güclənməsi və s.) kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi DP-dən 
gözlənilən nəticələr kimi dəyərləndirilə bilər. 

DP-nin maliyyələşdirilməsi də onda xüsusi bənd kimi göstə-
rilmişdir. 

Bundan sonra DP-də ayrı-ayrı bəndlər üzrə tədbirlər planı 
sadalanır və onların icrası üçün müvafiq qurumlar göstərilir. 

Müxbir: Fəxrəddin müəllim, Siz lüğətlərdən danışdınız. 
Ancaq geniş ictimaiyyət üçün yeni bir terminlər işlətdiniz. Orfo-
fonik lüğət və ya lüğətlərin eksperimental yolla tərtibi. Bəlkə, 
bunlara aydınlıq gətirəsiniz. 

Fəxrəddin m.: Məmnuniyyətlə. Əvvəla ondan başlayaq ki, 
bizim hazırda işlətdiyimiz lüğətlər avtoritar lüğətlərdir. Onlar 
tərtibçinin subyektiv mülahizə və qənaətlərinin məhsuludur. Dünya 
indi belə lüğətlərə köhnəlmiş mənbə kimi yanaşır. İndi lüğətlərimiz 
ümumxalq dilinin eksperiment yolu ilə öyrənilib tərtib olunmalıdır. 
Lüğətlərdə xalqın işlətdiyi və danışdığı dil öz əksini tapmalıdır. 
Odur ki, bir nəfərin yaradıcılığından yaranan lüğət bu gün bizi 
təmin edə bilməz. Həm dilin şifahi, həm də yazılı forması xalqın 
dilinə adekvat olaraq tərtib olunmalıdır. Bir misalla fikrimi 
aydınlaşdırım. Dilimizdə “saat” sözü var. Bunun yazılışı “saat” 
şəklində qəbul olunub və orfoqrafik lüğətdə də bu cür verilir. Bu 
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heç bir etiraz doğurmur. Hərçənd ki, geniş xalq kütlələri sorğuya 
cəlb olunmalı, yalnız bundan sonra ortaq məxrəcə gəlinməlidir. Onu 
bir “a” ilə yazmaq olmaz, onda “satmaq” felinin əmr forması ilə üst-
üstə düşər. Ancaq “saat” sözünün tələffüzü bir uzun /a:/ ilə 
deyilməz, yəni biz bu sözü /sa:t/ və ya /saat/ kimi tələffüz etmirik. 
Deməli, yenə də tədqiqat aparılmalı, mütləq çoxluğun rəyi nəzərə 
alınmalı, yalnız bundan sonra lüğətdə transkripsiyası verilməldir. 
Belə lüğətlərə bugünkü dilçilikdə orfofonik lüğətlər deyilir. Təəssüf 
ki, biz köhnə vaxtlarda olduğu kimi, bu cür lüğətləri yanlış olaraq 
orfoepik lüğətlər adlandırırq, çünki orfoepiya sözərin sait və samit 
tərkibini müəyyənləşdirməklə məşğul olur. Onların normaya uyğun 
tələffüzü isə orfofoniyanın tədqiqat sahəsidir. 

Müxbir: Fəxrəddin müəllim, ətraflı şərhinizə görə təşəkkür 
edirik. DP-də konkret olaraq Sizin hazırda rəhbərlik etdiyiniz 
AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun qarşısında hansı 
vəzifələr müəyyən edilib? 

Fəxrəddin m.: Dövlət Proqramında bizim Dilçilik İnstitutunun 
srukturca təkmilləşdirilməsi və onun maddi – texniki bazasının 
müasirləşdirilməsi ayrıca maddə ilə göstərilmişdir. Doğrudan da, 
qloballaşma şəraitində dillə bağlı işləri günün tələbləri səviyyəsində 
həyata keçirmək üçün müvafiq struktur və müasirləşdirilmiş maddi-
texniki baza yaradılmalıdır. Artıq bu işlərin böyük bir qismi 
reallaşmışdır. Respublika Prezidentinin 23 may 2012-ci il tarixli 
Sərəncamı ilə İnstituta ayrılan vəsait hesabına son informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları alınmış, bütün şöbələr yeni 
avadanlıqlarla təmin olunmuş, yuxarıda sadaladığımız tədbirlərin 
əksəriyyəti planlaşdırılmış və onların həyata keçirilməsi 
reallaşmaqdadır (fundamental monoqrafik əsərin yazılması, Azərbay-
can dilçiliyi müntəxabatı, dünya dilçilik irsindən tərcümələr, 
orfofonik lüğətin hazırlanması, Azərbaycan dilçiliyi tarixinin 
yazılması və s. bu qəbldən olan işlərdəndir). 

AMEA Nəsimi adına Dilçilk İntitutunda yeni struktur 
dəyişikliyini əhatə edən əsaslandırılmış model hazırlanmış və o, 
İnstitutun Elmi Şurasında müzakirə edilərək AMEA-nın Humanitar 
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və Sosial elmlər bölməsinə təqdim olunmuşdur. Bölmədə 
müzakirədən sonra yeni struktur dəyişikliyinin modeli AMEA-nın 
Rəyasət Heyətində müzakirə ediləcəkdir. 

Müxbir: Fəxrəddin müəllim, DP-də göstərilən vəzifələri 
həyata keçirtmək üçün Respublikanın dillə bağlı qurumları ilə 
əlaqələr barədə nə deyə bilərsiniz? 

Fəxrəddin m.: Hazırda Dilçilik İnstitutunda DP-də göstərilən 
qurumlarla birlikdə qaynar xətt deyilən nəzarət mexanizmi üzərində 
iş gedir. Həmçinin bizim struktur dəyişikliyimizdə İnstitutda 
dilimizin təbliği və işlənməsilə bağlı monitorinq qrupunun yara-
dılması da nəzərdə tutulur. Biz 11 aprel 2013-cü il tarixli Elmi Şura 
iclasında DP-nin bu şəkildə təsdiq olunmasını təqdir edən qərar qəbul 
etmiş və bütün şöbələrə bir vəzifə olaraq tapşırmışıq ki, onlar Dövlət 
Proqtramını diqqətlə oxuyub öyrənsinlər, şöbələrin tədqiqat 
istiamətlərinə və mövzularına uyğun olaraq tədbirlər planı hazırlayıb 
Elmi Şuraya təqdim etsinlər. Bundan sonra bütün İnstitut 
kollektivinin iştirakı və DP-də göstərilən əlaqədar qurumlarla birlikdə 
konkret fəaliyyət planı tərtib edərək bu Proqramın reallaşmasına nail 
olacağıq. 

Dövlət Proqramında dilimizin təbliği, tətbiqi və tədqiqilə bağlı 
konkret vəzifələr müəyyənləşib və onların yerinə yetirilməsi üçün 
müvafiq qurumlar göstərilib. Göstərilən qurumlarla birlikdə konkret 
iş görmək üçün bu Dövlət Proqramını ciddi şəkildə öyrənmək və 
sonra konkret işlər planını işləyib hazırlamaq lazımdır. 

Proqramın icrası üçün xeyli vaxt ayrılıb (2013-2020-ci illər). 
İndi bizim hər birimzin qarşısında duran əsas vəzifə ondan ibarətdir 
ki, bütün qüvvələrimizi səfərbər edib bu mühüm tarixi dövlət 
sənədinin ayrı-ayrı bəndlər üzrə layiqincə yerinə yetirilməsinə 
yönəldək. 

Müxbir: Fəxrəddin müəllim, Dövlət Proqramının reallaş-
masında üzərinizə düşən vəzifələri yerinə yetirmək üçün Sizə uğurlar 
arzulayırıq və geniş müsahibənizə görə Sizə təşəkkür edirəm. 

Fəxrəddin m.: Mən də Sizə müsahibə üçün təşəkkür edirəm. 
Müsahibəni apardı: 
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II. 19. Filol.e.d.prof. Fəxrəddin Yadigar oğlu Veysəlli ilə 

ilayrıcında müsahibə 
 
Müxbir: Siz Azərbaycanda, həmçinin dünyada tanınmış çox 

az alimlərimizdən birisiniz. Bunu bilənlər bilir, bilməyənlər də qoy 
bilsin ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində german dilləri üzrə ilk elmlər 
doktoru olmusunuz. Özü də müdafiələrinizi dünyanın tanınmış 
universitetində – Sankt-Peterburq (Leninqrad) universitetində 
etmisiniz. Çox dəyərli əsərlərin müəllifisiniz. Hazırda hansısa bir 
əsərin üzərində işləyrsinizmi? 

Fəxrəddin m.: Mən işsiz dayana bilmərəm. Bu həyat tərzi 
mənim canımda – qanımdadır. Bir də mən kitabların və məqalələrin 
çoxluğu ilə öyünməyi xoşlamıram. Mənim üçün hər hansı bir 
problemi qoyub onun həlli ilə məşğul olmaq daha önəmlidir. 
Məsələn, mən namizədlik dissertasiyamda alman dilində intonasiya 
kimi çətin problemi fonoloji yanaşma baxımından həll etməyə 
çalışmışam. Doktorluq dissertasiyamda isə alman dili sait fonem-
lərinin variativliyilə məşğul olmuşam. Hər iki problem bu gün də 
aktuallığını itirməyib. Bir də əlavə edim ki, alimin xoşbəxtliyi 
problemin düzgün formulunu tapıb verməkdədir, həlli isə onun 
şagirdlərinin işi ola bilər. Konkret sualınıza cavab olaraq deyim ki, 
mən hazırda Azərbaycan dilində həmahənglik (sinharmonizm) 
üzərində işləyirəm. Bunun əsas məğzi ondan ibarətdir ki, dilimizin 
fonoloji sisteminin təhlilində avrosentrizmdən əl çəkməli, onu özgür 
sistem və struktur xüsusiyyətləri baxımından tədqiq etməliyik. 
Belədə biz söz vurğusu və fonemdən imtina edir və dilimizin ən 
kiçik vahidi kimi prosodemi götürürük. Bütün bu və digər dilçilik 
problemlərini 700 səhifəlik ikicildliyimdə açmağa çalışmışam. 
İkicildliyin birinci cildi “Ümumi və xüsusi dilçiliyin elementləri” 
adı ilə bu günlərdə çapdan çıxacaq. İkinci cild üzərində iş davam 
edir. İnşallah, onu yay tətilinə qədər tamamlamaq fikrindəyəm. 

Müxbir: Siz 4 elmlər doktoru və 30-dan çox fəlsəfə doktoru 
hazırlamısınız. Bilirik ki, bu sahədə fəaliyətinizi davam etdirirsiniz. 
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Necə fikirləşirsiniz, çağdaş gəncliyin elmə marağı azalıb, yoxsa 
əvvəlkilərdən yüksəkdir? 

Fəxrəddin m.: Çox maraqlı məsələyə toxundunuz. Sözsüz ki, 
hər dövrün gəncliyi, o cümlədən bizim bugünkü gəncliyimiz 
özündən əvvəlkilərdən yüksəkdə durmalıdır, çünki dövr dəyişir, 
cəmiyyət dəyişir. Hər bir cəmiyyət özünə layiq kadrlarını yetiş-
dirməlidir. Bizim gəncliyimiz dövründə insanlar kosmosa yol 
axtarırdı, yeni texniki və texnoloji kəşflər edirdi. Əsas o idi ki, 
gənclik özünü təsdiq edə bilirdi. Yaşlılarla gənclər arasında bir har-
moniya vardı, yaşlı nəsil öz gələcəyini istedadlı gənclərə verməkdə 
söz sahibi idi. İndi heç bir alimin özünə ardıcıllar seçməsinə imkan 
verilmir. Faktiki olaraq yaşlı nəsil seçim edə bilmir. Nə bakalavr, nə 
də magistr səviyyəsində alim öz namizədini təklif edə bilmir. 
Deyirlər ki, doktoranturaya qəbul da test yolu ilə olacaq. Test 
dünyada sınanılmış metoddur. Təsəvvür edin ki, testlə qəbul olan 
mütəxəssin fonologiyadan xəbəri yoxdur. Formal qəbul qurtarandan 
sonra deyirlər ki, gəl bu gəncə rəhbərlik et. Vaxtilə gələcək alimlər 
kafedralar vasitəsilə seçilib təklif olunurdular. Axı alim yetişdirmək 
hazır inşaat materialından bina tikmək deyildir. Burada insan amili 
var, insanların yetişdiyi mühit amili var. Mənim elmi rəhbərim 
L.R.Zinder mənə rəhbər olmağa razılıq vermək üçün bir ay məni 
sınaqdan keçirtdi, referat yazdırdı, yalnız bundan sonra mənə 
rəhbərlik etməyə razılıq verdi. 

Müxbir: Son iki ildir ki, universitetimizdə “Linqvstik 
seminar” təşkil etmisiniz. Seminardan nə gözləyirsiniz? Gənclər o 
seminara maraq göstərirmi? 

Fəxrəddin m.: Seminar bir növ maarifləndirmə məqsədi 
güdür. Biz dilçiyik. Dilçilik son dövrlərdə elə sürətlə inkişaf edir ki, 
onun ayrı-ayrı sahələri üzrə yazılmış əsərləri oxuyub çatdırmaq 
olmur. Sadəcə olaraq buna fiziki imkan çatmır. Ancaq son 
tədqiqatlardan xəbərdar olmaq, yeni fikir və ideyaları öyrənmək 
gərəyi yaranır. Seminarımız bu baxımdan çox böyük səmərə verir. 
O ki qaldı gənclərə, biz oraya hamını dəvət edirik. İmkanı və vaxtı 
olanlar seminarın işində yaxından iştirak edirlər. 
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Müxbir: Xalq arasında alimlər məşhurdur, yoxsa 
müğənnilər? 

Fəxrəddin m.: Mən sualı belə qoymazdım. Əgər bir cəmiy-
yətdə müğənni və ya şou proqramlarının aparıcıları daha 
məşhurdurlarsa, deməli, cəmiyyət çox aşılanıb. Müğənninin də öz 
yeri var. Məsələn, bizim Alim Qasımov kimi baş ucaldan müğən-
nimiz var. Amma eləsi də var ki, yarışmaların jürisində iştirak edir, 
öz fikrini əsaslandıra bilmir. Özü də konservatoriyanın profes-
sorudur. Daha bunun harası professor oldu. Cəmiyyətdə hər ixti-
sasın öz yeri, öz dəyəri olmalıdır. Yoxsa cəmiyyət tamam məhv ola 
bilər. 

Müxbir: Siz həm də ana dilimizin saflığı uğrunda yorul-
madan çalışan bir insansınız. Əlifbamızın qaytarılmasında mühüm 
rol oynamısnız. Eşitmişik ki, təzə bir proyekt üzərində çalışırsınız. 
Bu sahədə vəziyyət nə yerdədir? 

Fəxrəddin m.: Düz deyirsiniz. Mən əlifbamızın bərpasında 
xeyli çalışmışam. Ancaq açığını deyək ki, son variant mənimkindən 
xeyli fərqlənir. Ona görə də hesab edirəm bizim əlifbada bəzi 
dəqiqləşmələr olmalıdır. Məsələn, “ə”-nin artıq olduğunu bu gün 
hamı hiss edir. Onu başqa yolla vermək olardı. Eləcə də “q”, “ç” və 
“ğ” şriftləri təkmilləşdirilməlidir. Mən, doğrudan da, dilimizlə bağlı 
xeyli iş görmüşəm. Belə ki, Azərbaycan radiosunda 3 il “Ana dili” 
verilişinin müəllifi və aparıcısı olmuşam. O verilişdə yüzlərlə ünlü 
ziyalımız iştirak edib. Mən onların çıxışlarını saxlamışam. Onları 
toplayıb çap etmək istəyirəm*. 

Müxbir: Boş vaxtlarınızı necə keçirirsiniz? Hobbiniz varmı? 
Fəxrəddin m.: Mənim hobbim kitabdır. Mən kitab 

xəstəsiyəm. Boş vaxtım olan kimi kitab oxuyuram, kitab axtarıram. 
İndi də internet boş vaxta aman vermir. 

Müxbir: Respublikamızda “Azərbaycanda Xarici Dillər” 
adında jurnal çap etdirirsiniz. Jurnalın maliyyə problemlərini necə 
həll edirsiniz? 

Fəxrəddin m.: Bu jurnal xarici linqvistik fikrin Azərbycanda 
və Azərbaycan dilçilik elminin xaricdə tanıtmaq üçün təsis olunub. 
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Jurnalımızın uğurları yaxşıdır. Onda Gürcüstandan, Qazaxstandan, 
Almaniyadan və b. ölkələrdən məqalələr çap olunur. Jurnalımızın 
ayrı-ayrı saylarında tələbə, müəllim, aspirant və dissertantlar öz 
elmi əsərlərin çap etdirirlər. Bundan başqa jurnalda dünya dilçilik 
elminin korifeylərinin portreti yaradılır və onların əsərlərindən 
tərcümələr verilir. Açıq danışaq, jurnalın maliyyə problemləri var 
və bizə sponsorluq eləyən elə bir cəmiyyət, təşkilat yoxdur. Kömək 
etmək istəyənlər də elə şərtlər irəli sürürlər ki, o şərtlərə biz 
getmirik. 

Müxbir: Siz çoxdandır ki, Respublikamızda ilk dilçilik 
laboratoriyasına rəhbərlik edirsiniz. Laboratoriyanın bir sıra uğurları 
olub: namizədlik disertasyalarının burada hazırlanması, ikicildlik 
dilçilik ensiklopediyası və s. sizin laboratoriyanın məhsuludur. İndi 
nə üzərində çalışırsınız? 

Fəxrəddin m.: Bizim laboratoriya unikal bir laboratoriyadır. 
Burada biz müxtəlif dillərin fonetik qurumunu və fonoloji sistemini, 
vurğu və intonasiyasını eksperimental-fonetik yolla və əksər 
hallarda qarşılaşdırma-tutuşdurma üsulu ilə tədqiq edirik. Burada 
tətbiqi dilçilik problemləri və dilöyrənmənin ən müasir məsələləri 
tədqiq olunur. İstifadə etdiyimiz metodlar da dünyada qəbul 
olunmuş metodlardır. Laboratoriyamızda müəllimlər, bakalavrlar və 
magistrlər öz tədqiqat işlərini yerinə yetirirlər. 

Müxbir: – Nəvələriniz üçün darıxmırsınız ki? 
Fəxrəddin m.: Nə deyirsiniz? Darıxmamaq olarmı? Onlar-

Nərgiz və Dəniz sevimli nəvələrimizdir. İmkan düşəndə biz onların 
görüşünə gedirik. Onların imkanı olanda gəlirlər bizə baş çəkməyə. 
Hamının işi avand olsun, balaları və nəvələri xoşbəxt olsun, 
bizimkilər də onların içərisində. 

Müəllifdən: Məlumdur bir müsahibədə filologiya elmləri 
doktoru, professor Fəxrəddin Veysəlli ilə onu və cəmiyyəti narahat 
edən bütün məsələlərə aydınlıq gətirmək və onun mövqeyini əks  
etdirmək çətindir. Biz dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü 
münasibətilə və təzə il qabağı professoru təbrik edir, ona can sağlığı 
və yaradıcılıq uğurları arzulamaqla onunla xudahafizləşirik və qalan 
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problemləri növbəti müsahibə üçün saxlamağı onunla razılaşdıq. 
Professor, təzə iliniz mübarək. Sizdən yeni-yeni əsərlər gözləyirik. 

Fəxrəddin m.: Çox sağ olun. Mən də Sizi təbrik edirəm. 
 

Müsahibəni apardı: Alman dilinin fonetikası, qrammatikası və ta-
rixi kafedrasının baş müəllim 

 
Poliqlot qəzeti 
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III hissə 
 

Azərbaycan dili və dilçiliyi üzrə tədqiqatlar 
 
 

III. 1. Azərbaycan dilinə və dilçiliyinə dövlət qayğısı 
 
Hazırda dilimizin müxtəlif aspektləri, Azərbaycan dilçiliyinin 

nəzəri və tətbiqi əhəmiyyət daşıyan məsələləri müasir tədqiqat 
metodlarının köməyilə işlənib hazırlanmış, fonetika və fonologiya, 
morfonologiya və morfologiya, leksikoqrafiya və leksikologiya, 
sintagmatika, praqmatika və semantika sahələrində uğurlarımız 
danılmazdır, bu sahələrdə sanballı əsərlərimiz vardır. Azərbaycanda 
son yarım əsrdə ümumdünya dilçiliyinin tərkib hissələri olan 
semiotika, transliterasiya, terminologiya, neyrodilçilik, etnodilçilik, 
mətn dilçilyi və koqnitiv dilçilik, psixodilçilik və uşaq dilçiliyi 
formalaşmağa başlamış və son 20 il ərzində dilçiliyimiz böyük 
nailiyyətlər əldə etmişdir. İndi bizdə türkologiya, rusistika, 
germanistika, romanistika sahəsində istiqamətlər formalaşmaqdadır, 
bu sahələr üzrə ciddi elmi araşdırmalar aparılır. 

Dilçilik İnstitutunda hazırda 10 şöbə müasir dilçiliyin müx-
təlif problemləri üzərində çalışır. Respublikanın bir sıra universi-
tetlərində dilçilyin bu və ya digər sahələrilə məşğul olan onlarla 
kafedra və tədqiqat mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Dilçilik 
İnstitutunda böyük elmi ənənəyə malik “Türkologiya” adlı 
beynəlxalq jurnal çap olunur. “Azərbaycan Respublikasında 2009-
2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strateqiya” adlı 4 may 
2009-cu il tarixli sərancama əsasən AMEA Dilçilik İnstitutu 2015-
ci ilə qədər dilçiliyimizin inkişaf konsepsiyasını işləyib 
hazırlamışdır. Bu sənədə əsasən diliçilk sahəsində tədqiqatlar həmin 
strategiyanın tələblərinə uyğunlaşdırılmalı, dünya elmi, texnikası və 
texnologiyalarında aparıcı istiqamətlərə rəğmən müəyyənləşməli, 
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fundamental və tətbiqi tədqiqatlar mühüm sosial-iqtisadi və ictimai-
mədəni problemlərin həllinə yönəlməli, elmlərarası əlaqələr inkişaf 
etdrilməli, xüsusilə fəlsəfə, semiotika, informasiya və ehtimal 
nəzəriyyələri, kibernetika, habelə dilin öyrənilməsi, dil və cəmiyyət, 
dil və mədəniyyət kimi mühün problemlərin tədqiqinə, tətbiqinə və 
tədrisinə yönəlməlidir. Bütün bu işlər milli-mənəvi dəyərlərimizin 
qorunub saxlanılması, kontekstində həyata keçirilməlidir. Eyni 
zamanda Azərbaycan mədəniyyəti, tarixi və ədəbiyyatı məsələ-
lərinin dilçilik yönümündən araşdırılması mühüm vəzifə kimi 
qarşıya qoyulur. 

Akademik R.Mehdiyev “İctimai və humanitar elmər: zaman 
kontekstindən baxış” adlı məqaləsində (“Azərbaycan”, 8 dekabr 
2009, N: 272) yazır: “...tədqiqatlar yalnız şəxsi karyera üçün 
aparılmamalı, dövlətin, cəmiyyətin maraq və ehtiyaclarına xidmət 
etməlidir. 

Bu baxımdan etiraf etmək lazımdır ki, bu gün canlı danışıq 
dilimizdə müşahidə olunan bəsitlik, müasir ədəbi əsərlərin qıtlığı, 
kütləvi informasiya vasitələrinin dilindəki üslub pozuntuları və 
qəlizlik bizim dilçilərin və ədəbiyyatşünasların araşdırmalarında 
lazımi yer tutmur. Heç kəsə elə gəlməsin ki, dilin dövlət dili elan 
edilməsi ilə dillə əlaqəli olan bütün problemlər aradan qaldırılır. 
Daim dilin keşiyində dayanmalı olan insanlar, təəssüf ki, müasir 
dövr üçün zəruri sanballı tədqiqatları həyata keçirmirlər”. “Biz 
ümumən Azərbaycan elmini əyalət ab-havasından xilas edərək, 
onun dünya elm məkanına inteqrasiyasına can atmalıyıq”. Həmin 
məqalənin başqa yerində dilçilik institutunun fəaliyyəti də tənqid 
olunur: “Dilçilik İnstitutu da dövrün qarşıya qoyduğu tələblərlə 
ayaqlaşmalıdır. Ölkəmizdə Azərbaycan dilinin inkişafına böyük 
diqqət yetirildiyi bir şəraitdə Azərbaycan dilini müstəqil öyrənmək 
üçün əldə cüzi sayda olsa da, müasir elmi vəsait hələ də yoxdur. 
İnstitut illərlə əvvəl formalaşmış tədqiqatlar çərçivəsində qapanıb 
qalmışdır. Müasir dünya elmində dil problemi fəlsəfi problem kimi 
yozulduğu halda, biz «sovet danışığı» standartlarından uzaqlaşa 
bilmirik”. 



ЫII HİSSƏ 285 

Dilçi alimlərimiz yüksək tələblərə cavab vermək və ali 
məqsədə çatmaq üçün ictimai elmlərlə dəqiq elmlərin inteqra-
siyasına bu gündən başlamalıdırlar. İndi elmdə yeniliklər müxtəlif 
sahələrin qovuşuğunda mümkündür. Dilçiliyin ontoloji və meto-
doloji problemlərinin həllində uğur qazanmaq, dil fəlsəfəsi və 
dilçilik fəlsəfəsində yeni üfüqlər fəth etmək, dilçiliyin cəmiyyət, 
ədəbiyyat, mədənyyət, informatika və digər sahələrlə bağlılığını 
açıb göstərmək, dilin semiotik mahiyyətinin və funksiyasının geniş 
planda tədqiqi üçün dilçiliyi fəlsəfə, məntiq, semiotika, sosiologiya, 
psixologiya, akustika, fiziologya və s. elmlərlə əlaqəli şəkildə 
inkişaf etdirmək lazımdır. Bütün hallarda riyazi statistikanın 
tətbiqinə böyük ehtiyac duyulur. Bu məqsədlə dilçilərimiz dəqiq 
elmlərin mütəxəsisləri ilə sıx əməkdaşlıq etməlidir (fəlsəfə, 
sosiologiya, informasiya texnologiyaları, kibernetika, riyaziyyat, 
fizika və s. institutlar). Bütün bunlar birinci növbədə Azərbaycan 
dilinin materialı əsasında tədqiq olunmalı, sonra isə Respublikada 
danışılan və tədris olunan digər dillərlə müqayisə və tutuşdurma 
yolu ilə bir daha dərindən tipoloji araşdırmalar üçün başlanğıc 
olmalıdır. Azərbaycan dilinin diaxron planda tədqiqi, yazılı 
abidələrin və klassik irsimizin öyrənilməsi ədəbiyyatçılarla və 
tarixçilərlə birgə layihələr əsasında həyata keçirilməlidir. Azərbay-
can dilinin qloballaşma şəraitində dünyadakı yeri, ədəbi dilin 
dialekt və milli variantlarla sıx əlaqəsi, tezlikli və orfofonik 
lüğətlərin hazrlanması geniş çeşidli empirik tədqiqatlar əsasında 
mümkündür. Avtomatik tərcümə və maşınla ünsiyyət, obrazların 
avtomatik müəyyənləşməsi və şəxsiyyətin danışığı və yazısı 
əsasında tanınması, yazı sisteminin təkmilləşməsi və bu kimi digər 
problemləri Respublikanın digər elm ocaqları ilə birgə həll etmək 
mümkün olacaqdır. 

Azərbaycan dilinin cəmiyyətimizdə işlənməsi və saflığının 
qorunması üçün 18 iyun 2001-ci il tarixli “Dövlət dilinin tətbiqi 
işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərman mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. 12 yanvar 2004-cü il tarixli “Azərbaycan əlifbası və 
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Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi” haqqında sərəncam da dilçi 
alimləri daha ciddi çalışmağa sövq edir. 

“Qloballaşma şəraitində Azərbaycan dilinin zamanın tələbinə 
uyğun işlənməsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət 
Proqramının hazırlanması haqqında” 23 may 2012 – ci il tarixli 
sərəncam yuxarıda sadaladığımız problemlərin həlli üçün dövlət 
qayğısının bariz nümunəsidir. Bu sərəncama uyğun olaraq AMEA- 
nın İctimai və Sosial Elmləri Bölməsi nəzdində yaradılmış İşçi 
qrupu 4 ay ərzində Dövlət Proqramını hazırlayaraq geniş 
ictimayətin müzakirəsinə vermiş və bundan sonra müxtəlif qurum-
lardan və təşkilatlardan gələn təklif və rəyləri ümumiləşdirərək son 
variantını müzakirəyə çıxarmışdır. Nəhayət, bundan sonra yekun 
variant redaktə edilərək AR Nazirlər Kabinetinin təsdiqinə 
verilmişdir. Bu sərəncamdan cəmi 6 gün sonra, yəni 29 may 2012-ci 
il tarixli “AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun maddi texniki 
bazasının gücləndirilnməsi” sərəncamı birinci sərəncamdan irəli 
gələn vəzifələri həyata keçirmək üçün dövlət səviyyəsində 
dilçiliyimizə göstərilən konkret qayğı və köməyin təzahürüdür. 

Doğrudan da, bu gün dilçiliyimizin yüksək inkişafını təmin 
etmək üçün güclü maddi-texniki bazanın yaradılmasına böyük 
ehtiyac vardır. Bununla yanaşı dünya dilçilik irsinin Respub-
likamıza gətirilməsi üçün xeyli iş görmək lazım gəlir. Bunun üçün 
dünya dilçilk korifeylərinin əsərlərini orijinaldan dilimizə tərcümə 
etmək lazımdır. Bu da yaxın gələcəkdə fəaliyyət proqramımızın 
tərkib hissəsi olmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycan dilçiliyində 
işlənib hazırlanmış və dünya dilçiliyi səviyyəsində qəbul edilmiş 
ideya və fikirləri dünyanın aparıcı dillərinə tərcümə etmək yaxşı 
nəticə verə bilər. Biz dünyanın aparıcı ölkələrindən mübadilə yolu 
ilə magistraturaya və ya doktoranturaya qəbul təşkil edə bilsək, 
ölkəmizə gələn hər bir əcnəbi tədqiqatçı müəyyən dövr ərzində 
dilimizin bu və ya digər problemləri ilə bağlı dissertasiya və ya 
monoqrafiyalar yazıb müdafiə edərlər və sonra onları aparıb öz 
ölkələrində çap etdirərlər. Bu da elmimizin və mədəniyyətimizin 
dünyada yayılmasına güclü təkan verərdi. 
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Bütün bunlar müasir, sürətli texnoloji yeniliklərin tətbiqilə 
həyata keçirilə bilər. Ona görə də biz müasir kompüter avadanlığı 
əldə etməklə sadaladığımız problemlərin həllinə güclü təkan vermiş 
olarıq. Bu gün hər bir dilçi alim kompüterdə işləməyi, axtarışlar 
aparmağı, öz ixtisasına yaxın adamlarla və mərkəzlərlə əlaqə 
yaratmağı bacarmalıdır. 

Deyilənləri uğurla həyata keçirmək üçün biz konkret layihələr 
hazırlamalı və yaxın perspektivdə qarşıda durun məqsəd və 
vəzifələri gerçəkləşdirmək lazmıdır. 

AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Azərbaycan dilçiliyi 
müntəxəbatı I cild. 2013. 

 
III. 2. Azərbaycan dili və dilçiliyi qarşısında duran 

vəzifələr 
 
Dilçilik elminin obyekti olan dil ən qədim zamanlardan 

xalqların milli şüurunun və vətənpərvərlik hisslərinin 
formalaşmasında əsas amillərdən biri olduğu üçün bəşər tarixində 
onun özünəməxsus ictimai-siyasi əhəmiyyəti vardır. Müasir dövrdə 
müstəqil dövlətimizin dünya sivilizasiyasında tutduğu mövqe ilə 
bağlı dilimizin həm ölkə daxilində, həm də xaricdə öyrənilməsi və 
öyrədilməsi, habelə Azərbaycan dilçiliyinin dünya dilçiliyinə 
inteqrasiyası və dünya dilçilik irsinin Respublikamızda yayılması 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan dilimizin və dilçili-
yimizin gələcək inkişafı ilə bağlı aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət 
proqramı işlənib hazırlanmalıdır: 

I. Məsələyə diaxron (tarixi) aspektdə yanaşıldıqda “dilin tarixi 
onun daşıyıcısı olan xalqın tarixidir” konsepsiyasından çıxış edərək, 
bu sahədə dərin araşdırmaların aparılması üçün tədqiqatçılarımızın 
dilimizin və xalqımızın tarixən bölgədə və dünyada təmasda olduğu 
etnomədəniyyətlərə aid tarixi mənbələri araşdırmaq və dilimiz və 
dilçilyimizlə bağlı fikir və mülahizələri toplayıb təhlil etməklə 
xalqımızın kimliyi və mədəni səviyyəsi haqqında dolğun 
məlumatlar əldə edə bilərik. “Kitabi Dədə Qorqud”dan bəri həm öz 
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mütəfəkkirlərimizin, həm də dünya dahilərinin dilimizi yüksək 
səviyyədə dəyərlərindirmələri dilmizin necə qüdrətli və yenilməz 
bir ünsiyyət vasitəsi olduğunu sübut edir. Biz yuxarıda beynəlxalq 
səviyyədə dilimizə yüksək qiymət verilməsindən, onun nəinki 
Azərbaycanda, həm də Qafqazda və Asiyada möhtəşəm ünsiyyət 
vasitəsi olduğunu, fransız dilinin Avropada olduğu kimi 
Azərbaycan dilinin də Qafqazda, Orta və Yaxın Şərqdə ünsiyyət 
vasitəsi kimi şıxış etməsini dəfələrlə qeyd olunmuşdur. Məşhur 
səyyah və folklorçu A.fon Qaksthauzen XVIII əsrin ortalarında 
yazırdı ki, ermənilər əsərlərini öz dillərində yox, tatar (Azərbaycan 
– F.V.) dilində yazırlar, çünki bu dil Qafqazın cənubunda xalqlar 
arasında informasiya, ticarət və qaşılıqlı anlaşma dilidir, bu mənada 
onu Avropada fransız dili ilə müqayisə etmək olar” (F.Yadigar-
Veysəlli. Fonetika və fonologiya məsələləri. Bakı, 1993, s. 47). 
Fikrimizcə, xalqımızın qədimdən yüksək intellektual səviyyədə 
olmasını sübut etmək üçün bu cür qaynaqları toplayıb çap etmək 
dilçilərimiz qarşısında duran mühüm vəzifə olmalıdır. 

II. Ölkə daxilində dilimizin vəziyyəti, ondan cəmiyyətin 
müxtəlif sahələrində istifadənin səviyyəsi, xaricdə yaşayan 
soydaşlarımıza, dilimizi internet vasitəsilə öyrədən və öyrənmək 
istəyən əcnəbilərə kütləvi-informasiya vasitələrinin köməyilə 
yardım göstərmək, müasir tələblərə cavab verən müxtəlif sorğu 
xarakterli lüğət və kitabçaların, o cümlədən ölkəmizin fauna və 
florasını əks etdirən sözlüklərin, yerli və əcnəbi adların 
transliterasiyasının elektron variantda hazırlanması, kompüterlə 
dilöyrətmə və dilimizin müasir səviyyədə formal və semantik təhlili 
bugünkü dilçiliyimizin aktual problemlərindən sayılmalıdır, canlı 
dilimizdə çeşidli dərs vəsaitlərinin tərtbiqi alimlər qarşısında bir 
nömrəli vəzifə kimi dayanır. 

III. Azərbaycan və dünya linqvistik irsinin, habelə bütövlükdə 
dilçilik elminin müasir səviyyəsinin öyrənilməsi, Azərbaycan 
dilçilik konsepsiyasını və dəyərlərini dünyaya çıxartmaq və dünya 
dilçiliyinin nəzəri fikirlərini Azərbaycana gətirmək mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə müasir dilçilikdə fundamental 
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əsərlərdən bəzilərinin Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək şərhlərlə 
çap edilməsi, habelə Respublikamızın görkəmli dilçilərinin 
əsərlərinin almanaxının hazırlanması mütəxəsisslər qarşısında duran 
aktual məsələdir. 

IV. Dilin fəlsəfə (dil fəlsəfəsi və dilçilik fəlsəfəsi, dilin 
ontoloji və metodoloji problemləri), psixologiya (ünsiyyətin 
uğurluluğu və uğursuzluğu problemləri), sosioloinqvistika (cəmiy-
yətin müxtəlif səviyyələrində və qurumlarında dilin işlənməsi, milli 
dil və variantları və dialektləri, dil siyasəti və millətlərarası 
ünsiyyətdə dilimizin yeri), fiziologiya (koqnitiv dilçilik, afaziya, 
loqopediya, defektologiya v s.), texnologiyalarla (maşınla tərcümə, 
danışıq aktı nəzəriyyəsi, danışanın kimliyinin nitqinə görə, yəni 
obrazların tanınması, kriminalistikada dilin rolu), semiotika (dilin 
işarəviliyi və dil işarələrinin başqa işarələrdən fərqi, dil işarələrinin 
praqmatik və semantik təhlili, mətn dilçiliyi və diskurs təhlili) 
əlaqələri müasir nəzəri dilçilik işığında öyrənilməli və bu sahələr 
üzrə tədqiqatlar sistemli olmalıdır. 

Yuxarıda deyilənlərə nail olmaq üçün bu yöndə mərhələli 
işlər aparmaq, vaxtaşırı müxtəlif tədbirlər keçirmək lazımdır. 
Məsələn, dilimizin, xalqımızın tarixi ilə bağlı faktları, həqiqətləri 
üzə çıxarmaq üçün: 

– qədim və müasir dillərdə Azərbaycanla bağlı qaynaqları 
araşdırmaq (şumer, het, urartu, etrusk, latın, çin, german, roman və 
slavyan və s. dillərindəki qaynaqları) və nəticələri Azərbaycan 
dilində çap etdirmək; 

– qohum türk dilləri (o cümlədən çuvaş, başqırd, Altay, xakas, 
yakut və s. dillər) üzrə mütəxəssislər hazırlamaq, qarşılıqlı 
mütəxəssis mübadiləsinə nail olmaq; 

– xarici ölkə dilçiləri və türkoloqları ilə, ilk növbədə türkdilli 
dövlətlərlə elmi əməkdaşlıq əlaqələri yaratmaq, təcrübə mübadiləsi 
aparmaq, türk dillərinin dünəni, bu günü və sabahı (ümumtürk dili 
və əlifbası) ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə elmi konfranslar 
keçirmək; 
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– tarix, şərqşünaslıq, arxeologiya və etnoqrafiya, ədəbiyyat, 
əlyazmaları, folklor, fəlsəfə, kibernetika, informasiya nəzəriyyəsi, 
fizika və riyaziyyat mütəxəssisləri birgə layihələr hazırlamalı, dilin 
tədqiqi, tətbqi və tədrisi ilə bağlı birgə əsərlər hazırlamaq; 

– ali təhsil müəssisələrində dilçilik kafedraları və mərkəzlərilə 
əlaqələr, dilçilik fənlərinin tədrisi, orta və ali məktəblər üçün 
yazılmış dərsliklərin dililə bağlı əməkdaşlıq əlaqələri yaratmaq,  

– ölkə daxilində dilin işlənməsinə (KİV-in, reklam çarxlarının 
dili, yer, müəssisə, təşkilat, obyekt adları ilə bağlı məsələlərə) 
yardım məqsədi ilə monitorinq keçirtmək; 

dilimiz və dilçiliyimizlə bağlı məsələləri həm daxili, həm də 
xarici auditoriyaya çatdırmaq, geniş çərçivədə işıqlandırmaq, o 
cümlədən Azərbaycan dilini təbliğ etmək məqsədilə ilə müvafiq 
televiziya kanalları ilə əməkdaşlıq etmək; 

– transliterasiya, transkripsiya, orfofoniya məsələləri üzrə 
beynəlxalq simpoziumlar keçirmək. 

Azərbaycan dilçilyinin görkəmli nümayəndəsi Ə.Dəmirçizadə 
çox doğru olaraq yazır ki, dilçilikdə, xüsusilə də türkologiyada, 
müqayisəli-tarixi metodun başlanğıcını XVIII və ya XIX əsrdən 
deyil, məhz XI əsrdən –Mahmud Kaşğarinin “Türk dillərinin 
divanı” adlı kapital əsərindən hesablamaq daha doğru olardı (Elmi 
əsərlər, XI seriya, N: 1, 1966, APİ nəşri, s.101-103). Ə.Dəmirçizadə 
M.Kaşğarinin bu əsərini dərindən təhlil edərək 10 bənddən ibarət 
nəticələr çıxardır. Onların təhlilinə keçməzdən öncə böyük türkoloq 
M.Kaşğarinin linqvistik irsinə müraciət edək. 

 
III. 3. Azərbaycan dilçiliyinin tarixi M.Kaşğaridən 

başlayır 
 
Azəbaycan dilçiliyi türkoloji dilçiliyin tərkib hissəsi kimi 

götürülməlidir. Belə olduqda biz dilçiliyimizin başlanğıcını təbii 
olaraq XI əsr türk dünyasının möhtəşəm dilçisi və leksikoqrafı 
M.Kaşğarinin yaradıcılığı ilə bağlamalıyıq. Ona görə də bu alimin 
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“Divani – Lüğat-it türk”əsərini dərindən təhlil etmək və onun elmə 
gətirdiyi yenilikləri sistemləşdirmək lazımdır. 

İlk növbədə ondan başlayaq ki, böyük M.Kaşğari öz fikir və 
mülahizələrini konkret müşahidələri əsasında söyləmişdir. 

İkincisi, M.Kaşğari ulu türk dili problemini irəli sürmüşdür. 
Üçüncüsü, M.Kaşğari hər bir dil faktını dərindən öyrənmiş, 

sözün alınma və başqa dilə keçdiyini göstərmiş və onların 
mahiyyətini folklor materialının köməyilə dəqiqləşdirmişdir. 
M.Kaşğari dil materialı əsasında tayfa dillərini qruplaşdıra bilmişdir. 
Bu zaman o əsil müqayisə metodundan yararlanmışdır. Özü də 
tutuşdurma zamanı fonetik qanunauyğunluğu əsas götürmüş, 
uyğunsuzluq olduqda isə o, bunun səbəblərini açıb göstərməyə 
çalışmışdır. Bəzən başqa dilin təsirini də o xüsusi olaraq qeyd 
etmişdir. Türk dilləri üçün çox mühüm bir fonetik hadisəni qeyd 
edən M.Kaşğari 3 samitin sözdə yanaşı gələ bilməməsini vurğulayır. 
Sözün strukturunda baş verən dəyişikləri qeyd edən M.Kaşğari 
onlarda heç də hər zaman eyniliyin olmadığını qeyd edir. O, türk 
dillərinin özünəxas olan fonemləri haqqında ayrıca məlumat 
vermişdir. O həmçinin türk dillərində fonem düzümündəki 
özəllikləri, ikidən artıq samitin dalbadal gələ bilməməsini 
göstərməklə, bugünkü terminlə desək, sintaqmatik fonologiyanın və 
distributiv metodun tətbiqini həyata keçirən alim olmuşdur. O 
nəinki qohum dilləri, hətta bir-birinə qohum olmayan dillərin də 
oxşar və fərqli cəhətlərini açıb göstərir. Bununla da o, tipoloji 
dilçiliyin ilk pionerlərindən biri kimi tarixə düşmüşdür. Əslən türk 
olan M.Kaşğarinin xidmətlərini digər mötəbər dilçimiz A.Axundov 
(1932-2015) “Ümumi dilçilikˮ kitabının birinci nəşrində (1979) 
xüsusi qeyd edərək yazır ki, bu kitab (Kaşğarinin lüğəti – F.V.) 
“müqayisəli – tarixi dilçiliyin ilk nümunələrindən biri kimi 
qiymətləndirilməyə layiqdir” (s.14) və həmin kitabın ikinci, 
təkmilləşdirilmiş və əlavələr edilmiş nəşrində (2006) M.Kaşğarinin 
sintaksis sahəsində də əsəri olduğunu (Kitabi-cəvahrül-nəhv fil –
lüğat-it türk”), lakin hələ də bizə gəlib çatmadığını təəssüflə qeyd 
edir. Beləliklə, XI əsrin ortalarında yazdığı “Türk dilləri divanı” ilə 
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M.Kaşğari ümumi, tarixi-müqayisəli və tipoloji dilçiliyin əsaslarını 
yaratmışdır. 

2012- ci ildə böyük M.Kaşğarinın “Divanu Lüğət-it-türk” 
əsəri üzərində işləməyə başladığı (1072) vaxtdan 940 il keçir. 
Azərbaycanda dilçiliyin yaranmasından danışanda ilk yada düşən 
M.Kaşğari olur, çünki onun zəngin irs qoyub getməsi elmə çoxdan 
bəllidir. M. Kaşğari öz əsərini belə əsasladırırdı: türk dilini öyrənin, 
çünki türklərin uzun sürən səltənəti olcaqdır. Böyük Kaşğarinin 900 
illiyinə həsr olunmuş yubiley münasibətilə çap olunan “Sovetskaya 
türkologiya” jurnalında A.N.Kononov yazırdı ki, Kaşğarinin bizə 
gəlib çatmayan bir əsəri də olmuşdur. Bu əsər “Kitabi cavahir ən 
nəhv fi luğat it türk” (“Türk dilləri sintaksisinin inciləri kitabı”) 
adlanıb.1 

M.Kaşğari öz leksikoqrafik əsəri üzərində işləyərkən digər 
məşhur türkoloq Y.Balasaqunlunun “Kutadqu bilgi” (“Xoşbəxtlik 
gətirən biliklər”) kitabı çapdan çıxır. 

M.Kaşğari türk dilindən başqa ərəb və fars dillərini də 
mükəmməl bilirdi. Müəllifin yazdığına görə oğuz türklərindən olub, 
türk ellərini, obalarını gəzərək çoxlu dil materialı toplamış, sonra 
onları dərindən təhlil etmiş və nəticədə aydın və anlaşıqlı dildə 
gözəl bir əsər yazmışdır. Bu bir daha sübut edir ki, əsil dilçi öz 
əsərini yazarkən bu prinsipləri rəhbər tutmalıdır. Biz bu prinsiplərə 
sədaqəti digər böyük dilçimiz M.Kazımbəydə də müşahidə edirik 
(bu barədə bax II fəslə). 

M.Kaşğarinin əsərilə ilk tanışlıq göstərir ki, o, əsəri türklər 
üçün yazmamışdır. Bunu sübut edən onun öz sözləridir. O yazırdı, 
türklərin dilini bilməklə onların ürəyini fəth etmək, onların 
oxlarından və nizələrindən qorunmaq olar. Qeyri-türk tayfalarının 
türklərdən qorunmasının yeganə yolu onların dilində danışmaqdır. 
Biz türklərin dilinə məhəbbəti və sevgini M.Kaşğaridən 400 il sonra 
“İki dil haqqında düşüncələr” adlı kitab yazmış Ə.Nəvaidə görürük. 

Mahmud Kaşğarinin lüğəti türk Kilisli Rüfətin sayəsində 
bütün dünyaya yayıldı. K.Rüfət lüğəti 1915 və 1917- ci illərdə 3 
cilddə çap elədi. Qeyd edək ki, M.Kaşğarinin əsərinin bərpası 
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üzərində K.Rüfətdən sonra Besim Atalay da çox çalışmışdır. Katib 
Çələbinin (ərəbcə Hacı Xalifə – 1609-1657) “Kəşf əz-zunun” 
(“Xüsusi adların mənasının açılması”) adlı məlumat kitabçasında 
M.Kaşğarinin lüğətindən söhbət açılır. 

M.Kaşğari lüğətində sözləri əlifba sırası ilə düzərək öz 
kitabını proza şəklində və ya şeir formasında müdrik kəlamlarla 
bəzəyir. “Hər sözü mən öz yerində verdim ki, biliklərə can atan onu 
yerində, öz cərgəsində tapa bilsin. Hər kitabı mən (qeyd edək ki, o 
öz kitabını 8 fəslə bölür – F.V.) iki hissəyə bölür: ad və feil2.” 
M.Kaşğari öz əsərini Əl Xəlilin (təxminən 791-ci ildə ölüb – F.V.) 
“Kitabi-əl-ayn” əsərilə müqayisə edir. Bununla o göstərmək 
istəyirdi ki, türklərin dili heç də ərəb dilindən geri qalmayır. 

O, morfemləri xüsusi qrupda verir. Məsələn, /barğu/ və 
/kelgu/ (əgər gəlsə). Eyni zamanda həmin mənalı söyləmlərin qərb 
qrupu dillərində qeyri-dodaq saitli şəkilçilərlə işləndiyini göstərir. 
Müq.et: /barası/ və /kelesi/.” 

M.Kaşğarinin əsərini fonetik-fonoloji baxımdan təhlil edən 
Ə.M.Dəmirçizadə həmçinin türk dillərnə xas olan fonem 
əvəzlənmələrindən söhbət açır, özü də sait və samitlərin 
əvəzlənməsilə yanaşı bu böyük alimin türk dillərində ahəng 
qanununu şərh etməsini xüsusi vurğulayır. Bunun üçün M.Kaşğari 
müxtəlif türk dillərində eyni mənalı sözlərin fonetik cildində 
oxşarlıqları və fərqləri qeyd edir. Misal olaraq cingiltili kipləşən – 
partlayışlı samitlərin kar kipləşən – partlayışlı samitlərlə əvəzlənmə-
sini göstərir. Müq.et: /aba/ və /apa/ (ana). 

M.Kaşğari kipləşən-partlayışlı cingiltili samitlərin kar novlu 
samitlərlə əvəzlənməsini də xüsusi qeyd edir. Müq.et: /jubka/ və 
/juvka/ (yubka) və s. 

Ə.M.Dəmirçizadənin qənaətinə görə bu cür əvəzlənmələrin 
sayı M.Kaşğarinin əsərində 15-ə qədərir. Özü də bu əvəzlənmələri 
M.Kaşğari təkcə ön sözdə deyil, həmçinin ayrı-ayrı fəsillərdə verir. 

M.Kaşğari da müqayisəli-tutuşduma metodunun, bugünkü 
terminologiya ilə desək, kontrastiv fonologiyanın, elementlərini 
tapmaq mümkündür. O, ərəb və türk dillərini müqayisə edərək belə 



Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 294

nəticəyə gəlir ki, tük dillərində elə fonemlər (müəllifdə hərf) var ki, 
onların ərəb dilində qarşılığı yoxdur. Ona görə də qeyri-türklər 
onların tələffüzündə böyük çətinliklərlə rastlaşırlar. Bura M.Kaşğari 
/ʧ/, /dž /, / γ / və s. fonemlərini daxil edir. 

M.Kaşğarinin səlis müşahidələrinə biz türk dillərinin fonetik 
qurumunda rast gəlirik. Düzdür, terminoloji cəhətdən bu tamam 
başqa cür ifadə olunurdu. Ancaq mahiyyət etibarı ilə bu, məsələni 
düzgün şərh etməyə əsla mane olmur, çünki M.Kaşğarinin elmi 
qənaəti türk dillərində sözlərin fonem tərkibini müəyyələşdirməyə 
imkan verir. Məsələ burasındadır ki, M.Kaşğari sözləri fonem 
tərkibinə görə də müəyyənləşdirirdi. Məsələni daha dərindən başa 
düşmək üçün onun verdiyi nümunələrə müraciət edək: 

/at/ və /ər/ ikifonemli sözlər 
/az(ı)k/ (azuqə) və /jaz(ı)k/ üçfonemli sözlər 
/j(a) γm(u)r/ dördfonemli söz 
/k(u)r(u)s(a)k/ beşfonemli söz 
/(ö)m(ü)ld(ü)r(ü)k/ altıfonemli söz və s. 
Təbiidir ki, M.Kaşğari öz bölgüsündə ərəb yazı sistemindən 

istifadə edib, ona görə də saitləri xüsusi işarə ilə göstərməyib. 
Ancaq dildə sözlərin strukturunu vermək baxımından onun 
qənaətləri hər cür diqqətə layiqdir. 

Müasir fonoloji yanaşma ilə götürsək, ahəng qanunu bu 
əsərdə çox düzgün araşdırılıb. Özü də M.Kaşğari ahəng qanunu 
deyəndə həm sait, həm də samitlərin həmahəngliyini başa düşürdü. 
Məlumdur ki, sonralar bunu sinharmonya (həmahənglik) 
adlandırmışlar. M.Kaşğari türk dilində sözləri iki yerə bölür. Birinci 
qrupa o sözləri daxil edir ki, onlar sərt və ya qalın kökdə köklənir. 
İkinci qrupa isə yumşaq və ya incə kökdə köklənən sözləri daxil 
edir.Yuxarıda olduğu kimi, burada da Kaşğari qrafik simvollardan 
istifadə edir. Ancaq mahiyyətcə bu böyük alim fonoloji dəyərlərə 
söykənir.Bu incəliyi dəqiq hiss edən Ə.M.Dəmirçizadə haqlı olaraq 
yazır: “...şəkilçilərin sözlərin kökünə uyğunlaşmasından danışarkən 
o, həm ق /g, k/ və / γ / , həm də ڬ /g , k/ səslərini nəzərdə tuturdu, 
bununla da M.Kaşğari həm saitlərin bir-birilə ahəngini, həm də 
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onların samitlərlə həmahəngliyini nəzərdə tuturdu, yəni şəkilçidə və 
söz kökündə müvafiq olaraq “ق “səs-hərfi.ya “ ێ “, ya da “ڬ“ 
olmalıdır. 

Bu gün M.Kaşğarinin hansı mənbələrdən və qaynaqlardan 
qidalanması ilə bağlı çoxlu mübahisə etmək olar. Burada məşhur 
ərəbşünas əl Farabini unutmaq olmaz. Lakin bu spekulyasiyalar 
onun xidmətlərinə kölgə sala bilməz. Əksinə bu əsər onun yüksək 
erudisiyasından xəbər verir, alimin öz dövrünün leksikoqrafiyası 
sahəsində dərin biliklər olmasını göstərir. M.Kaşğari öz əsərini türk 
dillərinə söykənərək yazıb. Onun əsərində sözlərin düzümü tam 
yeni idi və indiyə qədər heç bir yerdə təkrar olunmamışdı. Lüğətdə 
7500 söz və onların mənalarının açılmasına xidmət edən 290 ifadə, 
söyləm və ya atalar sözləri verilmişdir. Lüğətdə eyni zamanda türk 
tayfaları haqında zəngin məlumat vardır. Bu tayfaların sayı 20-ə 
qədərdir. O, oğuzların dili haqqında geniş məlumat verərək yazır ki, 
oğuzların dili təmizdir, onlar yalnız bir dildə danışırlar, fars dililə 
qarışığı yoxdur, qərib ölkələrə getməyən bir tayfanın dilidir. 
Oğuzlarla türklərin dillərindən misal gətirərək onlar arasındakı cüzi 
fərqi göstərir. Məsələn, oğuzlar /elkin/ (ilkin) və ya /ılıq su/ 
deyirlər, türklər isə /yelkin/, /yılıq suv/. Daha sonra uyğur dilindən 
danışır və onların dilində 24 hərfdən istifadə edirlər. Ancaq Çindəki 
uyğurların başqa cür yazdıqlarını da vurğulayır. M.Kaşğari başqa 
türk dillərindən də söhbət açır və onların spesifik cəhətlərini və 
yayıldığı yerləri təsvir edir. Türk dillərinin bu alim tərəfindən 
bölgüsünə adam heyran qalmaya bilmir, çünki bu bölgü sırf fonoloji 
və morfoloji kriteriyalara əsaslanır. Elə bu səbəbdən də biz 
M.Kaşğarini müasir fonologiyanın banisi hesab edə bilərik. Bircə 
misal dediklərimizə sübutdur. Şərq qrupu dillərində (çigil, tuxsi, 
yağma, xakan-türk, Kaşğari şəhərinin dili, Maçina qədər digər türk 
tayfalarının dili) anlautda kar və sonor samitlərə qərb qrupu 
dillərində (yemek, kipçaq, oğuz, peçeneq, bulqar və Romadan 
şərqdə yaşayan digər dillər) cingiltili samitlər uyğun gəlir. Müq.et: 

 
 



Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 296

Şərq qrupu    Qərb qrupu 
/tevey/ (dəvə)   /devey/ 
/men/    /ben/ 
/ming/ (min)   /bing/ və s. 
İnlautda isə cingiltili samitlər kar samitlərlə əvəzlənir. 

Məsələn: 
/bügde/ (balaca kort)  /bükte/ və s. 
 
Məlum olduğu kimi, İ.A.Boduen de Kurtene dillər arası 

əvəzlənməni korrespondensiya adlandırırdı. Biz də türk dillərini 
ayrı-ayrı dillər kimi götürsək, deməli, İ.A.Boduen de Kurtenenin 
fikirlərini onlara şamil edə bilərik. M.Kaşğari konsepsiyasının 
maraqlı cəhətlərindən biri də odur ki, o dillərin bölgüsündə coğrafi 
və ərazi kriterialarını deyil, məhz linqvistik kriteriyanı əsas 
götürürdü. Beləki, o, türk dillərini /z/ yarımqrupuna (bu qrupa o, 
çigillərin dilini və xakan-türk dillərini, qərb qrupundan isə 
yemeklərin, peçeneqlərin, suvar və bulqarların dillərini daxil edirdi) 
və /j/ yarımqrupu (buraya o, yaqma, tuxsi və s. Maçia qədər, 
həmçinin oğuzların və kıpçaqların dillərini daxil edirdi). Müq. et: 
/azak/ (ayaq) və /ajaq/. Digər tərəfdən, şərq qrupu dillərinə dar 
saitlər xasdırsa (müq.et: /sin/ -sən, /bardım/-mən gəldim), qərb 
qrupu dillərində isə kök və şəkilçi morfemlərdə açıq saitlər işlənir 
(müq.et: /sen/, /bardam/). Şərq qrupu dillərinə dodaq saitləri olan 
şəkilçilər xasdır (müq.et: /barğu/, /kelgu/), qərb qrupu dillərində isə 
bundan fərqli olaraq qeyri-dodaq saitli şəkilçilər işlənir /müq.et: 
/barası/, /kelesi/ və s. 

M.Kaşğarinın yaradıcılığına qiymət verən Azərbaycan 
dilçiliyinin patriarxı Ə.M. Dəmirçizadədən yuxarıda gətirdiyimiz 
sitatı müasir linqvistik terminoloiyaya çevirsək, görərik ki, orada 
söhbət sinharmonizmdən gedir. Təəssüf ki, sonrakı dilçiliyimiz bu 
həmahənglik prinsipinə lazımi qədər fikir verməyərək əsasən ahəng 
qanunundan bəhs etmişdir. Halbuki hələ İ.A.Boduen de Kurtene, 
V.V.Radlov (1837-1918), A.M.Şerbak, xüsusilə də kazax dilçisi 
A.Junusbəy, Azərbaycan dili materialı əsasında isə F.Veysəlli 
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həmahənglik problemini nəzəri cəhətdən əsasandırmış və praktiki 
olaraq həyata keçirtmişlər. 

Böyük alim M.Kaşğarinin ideyalarının düzgün şərh 
olunmadığına nümunə olaraq H.Həsənovun bu yaxınlarda 
“Azərbaycan dilinin fonetikası” (Bakı, 1999, s. 82-85) kitabına 
müraciət etmək kifayətdir. O yazır: “Azərbaycan dilindəki dil 
samitlərinin bir qismi də saitlər kimi arxa sıra və orta sıra olmaqla 
iki növə ayrılır. Belə ki, arxa sıra saitləri a, o, ı, u və arxa sıra 
samitləri q, ğ, x (k) ilə ön sıra saitləri ə, i, ö, ü və orta sıra samitləri 
k, g, y ilə müvaziliyi var. Bunlar dilarxası – dildibi və dilortası-
dilönü məxrəcli olmalarına görə həmcinslərdir.” Bu sitatdan heç nə 
başa düşmək olmur. Əvvəla, (k)-dan sonra gələn “ilə” dən sonra 
vergül qoyulmalı idi. İkincisi, “Müvaziliyi var” söyləmi nəyin nə ilə 
müvaziliyini bildirməlidir. Odur ki, cümlənin mübtədalarını bildirən 
/arxa sıra saitləri a, o, ı, u/, /ön sıra saitləri ə, i, ö, ü/ tərkibləri 
müvafiq olaraq /-nın/ və /-nün/ şəkliçilərilə bitməli idi. Üçüncüsü, 
burada verilən artikulyator terminlər dəqiqləşdirilməli idi. Dünya 
dilçiliyində saitlərlə samitləri sıraya görə eyniləşdirmirlər. Saitlər 
dilin üfüqi vəziyyətinə görə ön, orta və arxa sıraya bölünürsə, 
samitlərin konkret artikulyasiya məxrəci olduğuna görə onları 
dilönü, dilortası və dilarxası olmaq üzrə üç yerə bölürlər. 
Dördüncüsü, bu kitab elementar təsvir prinsiplərinə cavab 
vermədiyinə görə (transkripsiyadan istifadə edilməməsi, təsvirdə 
terminlərin düzgün işlədilməməsi və s.) onun dövriyəyə buraxılması 
böyük səhv omuşdur desək səhv etmərik. Azərbaycan dilində dil 
dibində yaranan səs yoxdur. Digər tərəfdən, “həmcins” anlayışı 
həmahəngliyi tam əks etdirmir. Birincisi, fizioloji termindir, 
“homorqan” özünün dilimizə tərcüməsidir, ikincisi isə akustik 
termindir, ona görə də onu “sinharmoniya” kimi verirlər ki, bu da 
eyniahənglik və ya həmahənglik deməkdir. 

Həmahənglik (sinharmonizm) prinsipinin məğzi ondan 
ibarətdir ki, sözlərin kök və ya birinci saiti onlardakı fonem 
ardıcıllığını 3 tembrdə özünə tabe edir: 
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1. Sözlərin köklərində və ya başlanğıcında qalın sait gələrsə, o 
sait özündən sonra gələn bütün sait və samitləri qalın kökləyir. 
Məsələn, /badam/+ lar +dan/, /adam+lar+dan/ və s. 

2. Sözlərin köklərində və ya başlanğıcında incə sait gələrsə, o 
sait özündən sonra gələn bütün sait və samitləri incə kökləyir. 
Məsələn, /biz+ im+ki/, /t∫əmən+dən/və s. 

3. Sözlərin köklərində və ya başlanğıcında dodaq saiti gələrsə, 
o sait özündən sonra gələn bütün sait və samitləri dodaqlanmaya 
məcbur edir. Məsələn, /üzüm+t∫ü+nü/, /odun+umuz+u/ və s. 

 
III. 4. Kaşğari irsinin dəyərləndirilməsi 

 
Azərbaycanın görkəmli dilçisi Ə.Dəmirçizadə qeyd edir ki, 

M.Kaşğari birinci iki növ sinharmonizmi işıqlandırmış, üçüncü növ 
haqqında isə danışmamışdır. Lakin o morfem qovuşuğunda 
samitlərin əvəzlənməsindən ətraflı danışmşdır. Məsələn, keçmiş 
zamanda 4 variantlı /-dı/ şəkilçisi sonda gələn samitin keyfiy-
yətindən asılı olaraq kar samitin cingiltililə əvəzlələnməsini həyata 
keçirir. Əgər kök morfem kar samitlə bitirsə, ona əlavə olunan
  şəkilçi kar samit olur.  
Əksinə, kökün son samiti cingiltili olarsa, onda şəkilçidə də samit 
cingiltili olur. Məsələn,  

/tap+tı/, /tut+tu/, ancaq /gəl+di/, /jaz+dı/ və s. 
Yuxarıda deyildiyi kimi, M.Kaşğari ümumi ahəng qanunu 

haqda girişdə, saitlərlə samitlərin ahəngindən isə divanın 3-cü 
cildində məlumat verir. 

Saitlərdə M.Kaşğari qalın (tutqun) və incə (aydın) 
qarşılaşmalarını fərqləndirir, saitlərlə samitlərdə isə arxa sıra 
samitlərilə qalın saitlərin işlənməsini göstərir. Samit ahəngində isə 
o, kipləşən-partlayışlı samitlərlə novlu, yumşaq dilarxası, kar 
samitlərin karlarla və cingiltililərin cingiltilərlə əvəzlənməsini başa 
düşürdü. 

Beləliklə, biz görürük ki, M.Kaşğari bir çox məsələlərin 
şərhində və həllində əsl mahir dilçi kimi hərəkət edib. Ə.M.Də-
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mirçizadə bu böyük alimin ümumlinqvistik konsepsiyasını belə şərh 
edir: 

1. Dilləri tarixi dəyişikliklərə görə qruplaşdırır; 
2. Türk dillərinin fərqli və oxşar cəhətlərini açıb göstərir;  
3. Dilləri səciyyələndirərkən ümumi əlamətlərdən çıxış edir; 
4. Onun təsvirində fonetik oxşarlıq və fərqlər mühüm yer 

tutur; 
5. Struktur əlamətlərdən çıxış edir; 
6. Morfem birləşməsində əvəzlənmələri əsas götürür; 
7. Yazılı faktlara əsaslansa da, fonoloji dəyərləri əsas götürür; 
8. Əksər hallarda saitlərlə samitlərin kombinasiyasına 

söykənir; 
9. Təsvirdə bir çox hallarda qohum olmayan dillərə müraciət 

edir; 
10. M.Kaşğari tarixi-müqayisəli və müqayisəli-tutuşdurma 

dilçiliyindən çox-çox əvvəl bu metodları işləyib hazırlamışdır.3 
Bütün bunlar bir daha göstərir ki, böyük Kaşğari dilçilik 

tarixində, xüsusilə türkoloji dilçilik sahəsində özünə böyük abidə 
ucaldaraq dünyada ilk dəfə olaraq dilçiliyin bir elm kimi əsasını 
qoymuşdur. 

 
III. 5. Azərbaycanda dilçiliyinin Nizami və Tusi dövrü 

 
Heç təsadüfi deyildir ki, M.Kaşğari ilə bir dövrdə yazıb 

yaratmış böyük Azərbaycan şairi Qətran Təbrizi (1012-1089) sözün 
qüdrətindən bəhs etmiş, onu ruhun ölçüsü, ağılı isə tərəzi 
adlandırmışdır. O da fars dilində ilk izahlı lüğət (Ət – təvasir) tərtib 
etmiş, lakin onu çap etdirməmişdir.4 

Xaqani Şirvani (1120-1199) daha çox dildən söhbət açmış, 
dili qılınca bənzətmiş, insanın başına gələn müsibətlərin dildən 
gəldiyini xüsusi vurğulamışdır. O, dil sözünün timsalında, demək 
olar ki, çoxmənalılığı məharətlə açıb göstərə bilmişdir. Ə.Rəcəbli 
yazır ki, Xaqani hələ o zaman üç cür üslub fərqləndirirdi: bədii – 
kargüzarlıq, dini – didaktik və elmi – tədqiqat üslubları. Bu fikirlər, 
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doğrudan da, hər cür təqdirə layiqdir. Hazırkı dilçilikdə 
üsubiyyatdan söhbət gedəndə daha kimlərin adlarını sadalamırıq. 
Halbuki gözümüzün qabağındakı faktları görməkdə acizlik çəkirik. 
Deməli, heç bir şişirtməyə və mübaliğəyə yol vermədən biz öz 
tariximizi daha dərindən və daha mükəmməl öyrənsək görərik ki, 
dilçilikdə ilkinlərin ilkini elə bizik. 

Dillə və sözlə bağlı hikmətamiz fikirlərə biz böyük Nizaminin 
(1141-1209) də yaradıcılığında rast gəlirik. Əslində Nizami sözlə 
onun bildirdiyi əşya, hadisə və predmet arasında mövcud əlaqələri 
məharətlə açıb göstərə bilmiş, bu əlaqələr haqqında çox dəyərli 
fikirlər söyləmişdir. Sözü düşüncənin əvvəli hesab etməklə Nizami 
bütün varlığın sözdən əmələ gəlməsilə bağlı müqəddəs kitablarda 
söylənilən fikirlərə qoşulmuş, dünyanın sözdən yarandığını 
cəsarətlə bildirmişdir. Bu, Nizaminin fəlsəfi anlamının əsasında 
durur. 

Nizami ümumilikdə sözün arxitektonikası və estetik 
dəyərindən öz şeirlərində bəhs etmiş, habelə onun sözlə bağlı 
işlətdiyi təşbehlər bir dilçinin təhlilindən heç də geridə qalmır. 
Danışmağı təmiz su ilə müqayisə edən bu dahi az sözlə dərin məna 
ifadə etməyi tövsiyyə edir. Digər tərəfdən, çoxluğu ulduz, təkliyi 
günəş kimi götürən şair yeri günəşin qızdırdığını bir daha xatırladır. 
Müq.et: 

 
Sözün də su kimi lətafəti var,  
Hər sözü az demək daha xoş olar. 
Bir inci saflığı varsa da suda,  
Artıq içilərsə dərd verir su da. 
İnci tək sözlər seç, az danış, az din,  
Qoy öz sözlərinlə dünya bəzənsin. 
 
Və ya 
 
Az sözün inci tək mənası solmaz,  
Çox sözün kərpic tək qiyməti olmaz. 
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Əsli təmiz olan saf mirvarilər,  
Suya və torpağa min bəzək vurar.  
Yüz ulduz yansa da göylərdə inan,  
Bir gülə baş əymək xoşdur onlardan. 
Göydə parlasa da nə qədər ulduz,  
Günəşdir isidən aləmi yalnız. 
 
Nizami dühasının genişliyini və dərinliyni bildirən, onun 

dilçilyin ən çətin sahələrinə bələd olmasını sübut edən amillər üslub 
və çoxmənalılığı, dil işarələrinin ən vacib əlamətlərindən biri kimi 
onların təkrarlığını göstərməsi Nizamini semiotikanın banilərindən 
biri kimi qeyd etməyə əsas verir. Fikrimizcə, məsələyə bu baxımdan 
yanaşmaq bizim qarşımızda yeni perspektivlər aça bilər və böyük 
Tusinin işarə nəzəriyyəsinin Nizami poeziyası zəminində 
formalaşdığını söyləmək olar. Eyni zamanda Nizami dil işarələrinin 
çoxmənalılığını da məharətlə açıb göstərir. Aşağıda böyük şairdən 
verdiyimiz iki bənd dediyimizi bir daha sübut edir: 

/Ancaq sözü sözə bağlamaq üçün,  
Bəzən nə eybi var, təkrar da mümkün// və ya 
/Lüğətdə ikidir bil, mancanaqlar,  
Lakin biri ipək, biri daş atar// 
Şərqin böyük alimi – filosofu – astronomu – riyaziyatçısı 

N.Tusi (1201-1274) özünün “İşarələrin əsasları” (Əsası əl işarət-
1254) əsərində ətraf aləmin dərkində anlam məsələsini işləyib 
hazırlamaqla idrak nəzəriyyəsinin banilərindən birinə çevrilmişdir. 
O, anlamı insanın beynində öz həyat təcrübəsindən qazandığı 
təsəvvürlərin ləpiri, izi kimi başa düşməklə irəliyə doğru ciddi bir 
addım atmışdı. İşarənin (sözün) maddi tərəfi, buna hazırkı dilçilik F. 
de Sössürdən bəri signifiant deyir, məna tərəfi, (buna isə hazırkı 
dilçilik F. de Sössürdən bəri signifie deyir), ilə yanaşı onların 
əlaqəsini təmin edən üçüncü bir komponent də fərqləndirir ki, bunu 
da o, anlam adlandırırdı. Təəssüflər olsun ki, N.Tusinin bu mühüm 
fəlsəfi təlimi uzun illər yaddan çıxmış, yalnız alman filosofu 
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Q.Freqe (1848-1925) anlamı elmi cəhətən əsaslandırmış, lakin 
N.Tusinin adını belə çəkməmişdir.5 

N.Tusidən sonrakı əsrdə yazıb yaratmış şair və filosof Şeyx 
Mahmud Şəbüstəri (1287-1320) «Gülşəni-Raz» poemasında nitqi 
insanın mühüm əlaməti hesab edir, onu insanı bütün digər bioloji 
varlıqlardan ayıran vasitə hesab edir. O, “ağıl nitqin köməyi ilə üzə 
çıxır” deməklə alman alimi Y. Herderi (1744- 1808) düz 5 əsr 
qabaqlamışdır. 

XIII əsr Azərbaycan dili və dilçiliyinin inkişafında mühüm 
mərhələ təşkil edir. Məhz bu əsrdə İsfəhanli Həsənoğlu tərəfindən 
əsası qoyulan türkdilli poeziyamızda tez-tez dil və dilçiliklə bağlı 
maraqlı fikirlərə rast gəlmək olur. Onun həmin dövrdə qələmə 
aldığı şeirin ilk Azərbaycan dilli əsər olduğunu nəzərə alsaq, deyə 
bilərik ki, onun müasir dövr şeirlərindən fərqi bir o qədər də böyük 
deyildir. 

/Apardı könlümü bir xoş qəmər yüz, canfəza dilbər,  
Nə dilbər? Dilbəri – şahid. Nə şahid? Şahidi – sərvər. 
Mən ölsəm, sən büti-şəngül sürahi, eyləmə qül-qül,  
Nə qül-qül? Qül-qüli- badə. Nə badə ? Badeyi-əhmər 
Başımdan getmədi hərgiz səninlə içdiyim badə,  
Nə badə? Badey-məsti. Nə məsti? Məstiyi – sağər. 
Şəha, şirin sözün qılır Misirdə bir zaman kasid,  
Nə kasid? Kasidi-qiymət. Nə qiymət? Qiyməti-şəkkər. 
Tutuşmayınca dər atəş bulunmaz xisləti-ənbər,  
Nə ənbər? Ənbəri-suziş? Nə suziş? Suzişi – məcmər. 
Əzəldən canım içində yazıldı surəti- məni,  
Nə məni? Məniyi –surət. Nə surət? Surəti-dəftər. 
Həsənoğlu sənə gərçi duaçıdır, vəli sadiq. 
Nə sadiq? Sadiqi-bəndə. Nə bəndə? Bəndeyi- çakər. 
 
Bu parçada cüzi fonetik fərqi nəzərə almasaq (“yüz” sözünün 

əvvəlində /j/ samitinin gəlməsi), demək olar ki, həmin bu üslub 
müasir şeirlərdə də müşahidə olunur. 
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Azərbaycan xalqının maarifpərvər oğlu d-r Cavad Heyət 
(1923-2015) XIII – cü əsri təhlil edərək yazır ki, Hinduşah 
Naxçıvaninin (1330-cu ildə vəfat edib) “Silahül – əcəm” əsərini 
dörd dildə (farsca, ərəbcə, türkcə və pəhləvicə) yazmaqla 
Azərbaycan türklərinə farscanı öyrətmək məqsədilə lüğət və 
qrammatikanın əsasını qoymuşdur.12 Bu da bir daha onu göstərir ki, 
lüğətlərin tərtibi artıq orta əsrlərdən Azərbaycanda bir ənənənəyə 
çevrilmişdir. Dilçiliyin bir elm sahəsi kimi formalaşmasının 
özülündə dilin mahiyyəti, funksiyası, tədrisi və bu zaman tədrisə 
köməklik (lüğətlər, dərsliklər və s.) göstərən vəsaitlərin 
hazırlanması məsələləri olmuşdur. 

Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşmasında filosoflardan Qazi 
Bürhanəddin, fars dilində yazıb-yaradan Marağalı Əvhədi (1274-
1338), Arif Ərdəbili ( ), habelə Nəsimi (1370-1417) və Şah İsmayıl 
Xətai (1486-1524) mühüm rol oynamışlar. 

Marağalı Əvhədi 1333-cü ildə fars dilində 9142 misralıq 
“Cami-Cəm” adlı dialektik-əxlaqi poemasını yazır. O, sözün 
göydən gəldiyini söyləmiş, onun saflığını və ülviyyətini tərənnüm 
etmişdir. Həmin əsərində o, həyat, cəmiyyət və təbiət haqqında 
dəyərli sözlərlə yanaşı dil və danışıq haqqında da hikmətamiz 
fikirlər söyləmişdir. O yazırdı: 

/Yarandı ağıl, nəfs, bir də ki, fələk,  
Danışmaq öyrəndi, çərx, həm eşitmək// 
Şair danışmaqla eşitməyi bərabər tutaraq ağıl, ruh və fələyin 

bir anda yaranmasını əsas götürür və sözün forması ilə məzmununu 
vəhdətdə götürməklə, sözün maddi qabığını təşkil edən qrafemlərə 
xüsusi önəm verir, əsərlərində nəhvdən (sintaksisdən) bəhs edərək 
onu hikmət, şərh və məntiq elmlərilə bərabər götürür.6 

Qeyd edək ki, Marağalı Əvhədidən sonra yaşayıb yaratmış 
Arif Ərdəbili də 1369-cu ildə yazdığı “Fərhadnamə” əsərində sözün 
iki tərəfindən-forma və məzmunundan danışır. Şair /Sözdə xəyal 
yoxsa, onda can olmaz// deməklə özündən sonra gələn dilçiləri xeyli 
qabaqlayaraq semiotik üçbucağa aydın işarə etmişdir: 
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xəyal (anlam) 
Söz (işarə) 
can (məna). 
 
Nəticəyə görə söz ilkindir, hətta kainat da sözdən törəmişdir. 

«Ol dedi, oldu». Nitqi insanın atributu hesab edir. Danışırsansa, 
deməli canlısan. O, şeirlərində ünsiyyət vasitəsi mənasında əvvəlcə 
«lisan», «rəvan» kəlmələri işlədir. Nəsimi türk dilini (Azərbaycan) 
ərəb dilindən üstün tutur: 

 
Ərəb nitqi tutulmuşduri dilindən,  
Səni kimdir deyən, kim, türkmansan? 
 
Şah İsmayıl Xətai (1486-1524) Azərbaycan dilini dövlət dili 

kimi saraya gətirmişdir. O, yazırdı: 
 
Söz vardır kəsdirər başı,  
Söz vardır kəsər savaşı. 
Söz vardır ağulu aşı 
Bal ilən edər bir söz. 
 
Başqa yerdə şair yazır: 
 
Gördüyünü gözün ilə 
Söyləməsən sözün ilə. 
Qiybətdən kəsər gör dilin,  
Hər qula yeksan dedilər. 
 
Şah İsmayıl Xətai dörd şeyin içində sözü də unutmur. 
 
Dörd şey lazım bir qarındaşa lazım,  
Bir elm, bir kəlam, bir nəfs, bir söz. 
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XIV əsrin əvvəllərində «İbn –Mühənna lüğəti» elmi dilçilik 
əsəri idi. Ondan sonra Hinduşah Naxçıvaninin “Silah-əl əcəm» əsəri 
meydana gəldi. 1545-ci ildə isə Lütfulla İbn Yusif Nəiminin 
«Bəhrül qəraib» (Qəribəliklər dənizi) adlı farsca-türkcə lüğəti elmi 
əsər idi. Bunlarda da cəmiyyətdə dili öyrənməyin ilk nümunələrini 
görürük. 

 
III. 6. Azərbaycan dilçiliyinin İbn Mühənna mərhələsi 

 
Seyid Əhməd Cəmaləddin İbn Mühənna uzun müddət 

dilçiliyimizə az tanış olan, ancaq dilçiliyimizdə həqiqətdə misilsiz 
xidmətləri olan bir alim olmuşdur. İlk dəfə olaraq bu böyük dilçi 
haqqında 1900-cu ildə məlumat verən rus türkoloqu Platon 
M.Melioranski onu dünyaya ərəb filoloqu kimi təqdim etmişdir.7 

XIII-XIV əsrlərdə yaşayıb-yaratmış İbn Mühənna (ölüm 
tarixi: 1324 və ya 1325-ci il), fars, türk və monqol dillərinin 
qrammatik quruluşunu tədqiq etmiş və “Hilyətül-insan” və həlbətül-
lisan” (“İnsanın bəzəyi və dili sahəsi”) adında fars dilində kitab 
yazmışdır. 3 cildlik bu kitab fars (I hissə), türk (II hissə) və monqol 
(III hissə) dillərinə həsr olunmuş sanballı elmi-tədqiqat əsəridir. 
Ə.Cəfəroğlu (1899-1975) yazır ki, Platon M.Melioranski «Араб-
филолог о турецkом языkе» adlı doktorluq dissertasiyasında 
naməlum müəllifin əsərini azərbaycanca yazdığını və əsas türkcəni 
də azəri ləhcəsi olmasının mümkünlüyündən söz açmışdır. 

P.M.Melioranski naməlumluq məsələsində tələsmişdir, çünki 
on il bundan sonra İstanbulda çap olunan «Kitabi-haliyyeti – əl 
nisan və haliyyəti – əlalisan» və «İbn Mühənnanın lüğəti» adlanan 
lüğətin müəllifinin İbn Mühənna olması faktı təsdiqlənir. Digər rus 
alimi S.Y.Malov isə yazır ki, əsərdə sözü gedən əsas türkcə heç də 
azəri türkcəsi deyil, Türküstan, Qaşqar və Uyğur türkcəsi olduğu, 
azəri ləhcəsilə bağlı fikirlərin isə əsərə sonralar əlavə edildiyi 
qənaətinə gəlir. Göründüyü kimi, P.M.Melioranski lüğətin dilini 
azəri türkcəsi adlandırır, ancaq S.Y.Malov məsələyə başqa cür 
yanaşır. Əvvəlcə Ə.Cəfəroğlu, sonra T.Hacıyev S.Y.Malovun 



Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 306

fikirlərinin yanlış olduğunu sübut edirlər. Belə ki, o dövrdə /k/-nın 
/g/ və ya /x/-ya keçməsi uyğur türkcəsinə xas deyildi. Ə.Cəfəroğlu 
XIII əsrdə Azərbaycanda oyanış olduğu, hətta orada bir növ Türk 
Elmlər Akadimiyasının mövcudluğu haqqında F.M.Köprülüzadəyə 
istinadən fikirlər yürüdüldüyünü söyləyir. Bu çox inandırıcı 
görünür. Çünkü hülakilər hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda bir 
intibah dövrü yaşanmışdı. Həqiqətən də, böyük N.Tusi məktəbi və 
Marağa rəsədxanası dilçiliyə təsirsiz ötüşə bilməzdi. 

Ə.Cəfəroğlu yazır ki, əldə olan məlumatlara görə İbn 
Mühənnanın babasının babasını şiə tarixçilərindən biri 
adlandırmağa müəyyən imkan yaradır. Odur ki, Azəri ləhcəsinin 
müəyyənləşdirilməsi İbn Mühənna şəxsiyyətinin tam açılması 
olmadan həll etmək imkansız görünür. 

Azərbaycanın görkəmli türkoloqu, AMEA-nın həqiqi üzvü 
T.İ.Hacıyev (1936-2015) İbn Mühənnanın üçdilli lüğətinin 
(Hilyətül-insan və həlbətül –lisan) məhz hülakilər dövründə, özü də 
Kirmanda (Cənubi Azərbaycanda – F.V.) yazıldığını, habelə İbn 
Mühənnanın Azərbaycan türkü olmasını faktlarla sübut edir. Bu 
zaman alim diqqəti /Cəmaləddin/ və /Seyid/ toponimlərinə çəkir və 
bu şəxs adlarına Türküstan türklərində rast gəlinmədiyini xüsusi 
vurğulayır. 

Adamların dil öyrənməsini özləri üçün əbəs saydığını qəbul 
etməyən İbn Mühənna yazır: “Halbuki səyahət və gəzintilərində 
bundan istifadə edə bilərlər, eləcə də elmi məsələlərin tədqiqində, 
ticarətdə fayda qazanmaq və ya ziyandan qaçmaq üçün, yaxud bir 
işdə ustalığına, sənətkarlığına görə haqq almaq istəyi ilə və ya 
müxtəlif məsələlərin həllində öz düşüncələrini gücsüzlük və 
acizlikdən qurtarmaq üçün və ya vətəndə və yad ölkədə öz 
müasirlrinin qarşısında üstünlük əldə etmək üçün dil biliyi onların 
gərəyi olardı. Buna, dillərin öyrənilməsinə belə baxışıma türk 
səltənəti həvəslə qoşuldu. Allah onların qələbəsini möhkəmləndirsin 
və hökmranlığına rifah və dinclik versin”. 

Bu sitatdan bəlli olur ki, İbn Mühənna dilöyrənmənin insan 
həyatında nə qədər mühüm rol oynadığına xüsusi dəyər verir, onun 
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həm praktik, həm də elmi fəaliyyətdə, habelə idarəetmədə xüsusi 
önəm daşıdığını vurğulayır. Kitabını metodiki cəhətdən üç dil üzrə 
– fars, türk və monqol dillərinə – ayrı-ayrı hissələrdə yerləşdirməklə 
İbn Mühənna o dövrdə bu dillərdə danışanların daim kontaktda 
olmasını əsas götürür və türk səltənətinin onun lüğət yazmaq 
niyyətini bəyəndiyini açıq söyləyir. İbn Mühənnanın bu əsərə 
yazdığı izahat onun pedaqoji səriştəsinin yüksək olduğunu göstərir. 
O, materialının seçimi prinsiplərini əsl metodist kimi əsaslandırır, 
çox işlək və nitqdə məlum olan şeyləri, hər əsərdən ən 
mükəmməlini və fəsillərin ardıcıllığına görə ən münasibini 
seçdiyini vurğulayır. “Kitabın mətləbini doğru ifadə edən, mənim 
sözlərimə bəraət qazandıran, onu təsdiqləyən, məni danlaqlardan 
xilas edən gözəl nitqli insanları dinlədim. Hər hissənin yazılışında 
materialı elə yaxşı böldüm ki, mən bilən, mənə qədər heç kəs belə 
yazmayıb. 

İbn Mühənna qarşısına qoyduğu məqsədə uyğun olaraq yazır 
ki, onun kitabı bilikdə üstünlük və işlərində qazanc əldə etmək 
istəyənləri, özü demiş, alimləri və tacirləri nəzərdə tutub. 

Yuxarıda deyildiyi kimi, kitabın ikinci hissəsi türk dili 
haqqındadır. “Mən bu sətirlərdə çalışdım ki, düzgün ümumişlək 
danışığı ifadə edim və “vəhşi”, işlək olmayan sözləri atım, ümumi 
razılaşdırılmış tərkiblərin, məişətdə ümumi qəbul olunmuş sözlərin 
ardınca gedim, hər məsələni ayrıca verim, bütün əsəri anlayışlar – 
məlumatlar üçün münasib edim, əsas iki hissəyə bölərək, 
materialımı təməl prinsiplərə, ümumi qanunlara, fəsillərə və 
bölmələrə görə bölüşdürüm, paylayım.” 

İbn Mühənna türk dilinin əlifbası və səs birləşmələri (onda 
hərf birləşmələri adlanır – F.V.), ərəb dilində olmayan, yalnız türk 
dilinə xas olan səslərdən əsl fonoloq kimi danışır, türk dillərinin 
aqqlütinativliyini xüsusi vurğulayır, şəkilçilərdə iştirak etməyən 
səsləri göstərir: 

O, türk dillərində danışanların nitqlərindəki tələskənliyi, 
tələffüzlərindəki etinasızlığı, bəzi səslərin “yeyilməsini”, uzun 
saitlərin təsadüfliyini, həmzəlilərin bolluğunu da qeyd etməyi 
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unutmur. İbn Mühənna əlifin, yanın və vavın 3 cür yazlışını verir. 
Eyni zamanda o, fonem əvəzlənmələrindən (10 əvəzlənmə növünü 
göstərir – F.Veysəlli) də danışır. Bundan sonra İbn Mühənna ikinci 
hissənin 24 bölməsinin hər birinin məzmununu açıqlayır. Burada 
adlardan tutmuş feillərin və əvəzliklərin şəxslənməsi, inkarlıq və 
müəyyənlik – qeyri – müəyyənlik, mənsubiyyət kateqoriyası, 
tamamlıq və izafət, köməkçi hissəciklər və s. haqqında ətraflı 
məlumat verilir. Kitabın diqqəti çəkən bir cəhəti də odur ki, İbn 
Mühənna özündən sonrakı dilçilik ənənəsini xeyli qabaqlamış, 
bütün qaydaları danışıq dilinə əsasən vermişdir. O, Kufə və Bəsrə 
dilçiliyinə yaxından bələd olduğunu aydın nəzərə çarpdırır. 

Fikrimizcə, İbn Mühənnanın bu kitabı nümunə kimi ali 
məktəblərimizdə tədris olunmalı, gənclərimiz bu böyük dilçi alimin 
linqvistik görüşlərini mükəmməl şəkildə mənimsəməlidirlər. 

 
III. 7. Azərbaycan dilçiliyinin Nəsimi və Füzuli dövrü 

 
Böyük Azərbaycan şairi Nəsimi (1370-1417) dilçilik 

haqqında ayrıca bir kitab yazmasa da, o, şeirlərində nitqi vəsf edir 
və sanki bugünkü günümüzlə ayaqlaşaraq ünsiyyətin gerçək 
modelini cıza bilmişdir. O yazır: 

/Gəl mana bir söyləgil kimdir sənin nitqində kim.  
Söyləyən, söylətdirən, eşitdirən hər yanədən.// 
Nəsimiyə görə söz ilkindir, hətta kainat da sözdən törəmişdir. 

«Ol dedi, oldu». Nitqi insanın atributu hesab edir. Danışırsansa, 
deməli canlısan. O, şeirlərində ünsiyyət vasitəsi mənasında əvvəlcə 
«lisan», «rəvan» kəlmələri işlədir. Nəsimi türk dilini (Azərbaycan) 
ərəb dilindən üstün tutur: 

Ərəb nitqi tutulmuşdur dilindən,  
Səni kimdir deyən, kim, türkmansan? 
Arif Ərdəbili üçbucaqda dil işarəsinin mahiyyətini açırsa, 

Nəsimi üçbucaqda onun sintaktik (söyləyən), praqmatik 
(söylətdirən) və perseptiv (eşitdirən) aspektlərini açıb göstərir. 
Digər bir şeirində isə Nəsimi dilin mahiyyətini belə açıb göstərir: 
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/Gər dilim, yar, qeyrinə meyil eyləsə,  
Öz dilim ilə dilimini diləmən// 
Göründüyü kimi, şair öz ana dili olan Azərbaycan türkcəsinin 

sabitliyini, yenilməzliyini göstərməklə bərabər başqa dilə meylini 
öz dililə nizamlayacağını elan edir. 

Böyük Füzuli də (1494-1556) öz sələfləri kimi sözə yetərincə 
qiymət vermiş, sözün işlənməsinə xeyli yer ayırmışdır. Füzuli 
yaradıcılığından bəzi seçmələr dediyimizi bir daha təsdiq edir. 
Təvəzökarlıq edərək, o, sözün vəsfində gücsüz olduğunu etiraf edir: 

Hər şeydən yüksəkdir sözün məqamı,  
Hər yerdə sevərlər sahib kəlamı,  
Sözün vəsfi mənim hümmətim deyil. 
Sözün qiymətinə söz yox yəqin bil,  
Çün ol sənə qılalı mehribanlıq,  
Yaxşılığa eyləmə yamanlıq. 
Məlumdur ki, dünyanın yaranışının ilahı açılışı sözlə bağlıdır 

deyənlər adətən İncildən bu misalı gətirirlər: «Və Allah dedi: İşıq 
olsun! Və işıq oldu. Allah gördü ki, işıq yaxşıdır. Bu zaman Allah 
işığı zülmətdən ayırdı və işığı gün, zülməti isə gecə adlandırdı. 
Sonra Cənab Allah yer üzündəki heyvanları və göydəki quşları 
insana göstərib baxdı ki, görsün insan onları necə adlandıracaq; 
çünki insan onları necə adlandırsa, elə də adlanacaqlar. Və insan yer 
üzündəki heyvanlara və göydəki quşlara ad verdi”. Elə bu motivləri 
biz Füzulinin aşağıdakı şeirində də görürük: 

Gözəl yaranmışdır söz əzəl başdan,  
Düzlükdür ondakı hüsnü artıran. 
Düzlükdə artmışdır sözün qiyməti,  
Düzlükdür hər şeyin ilk məziyyəti. 
Xəlqə ağzın sirrini hərdən qılır izhar söz,  
Bu nə sirrdir kim, olur ləhzə yoxdan var söz. 
Artıran söz qədrini sidqilə qədrini artırır,  
Kim nə miqdar olsa, əhlin eylər olmaqdır söz. 
Bir sözə ehya (can vermə) ki, tutduqca səni xabi-əcəl (ölüm) 
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Elər hər saət səni ol uyqudan bidar (oyaq) söz. 
Bir nigari – ənbərin xəttdir (ənbər –gözəl xətt) könüllə almağa 
Göstərir hərdəm niqabi – qeybdən rüxsar söz. 
Xəzini-gəncineyi – əsrardır (sirr xəzinədarı) hərdəm çəkər,  
Rişteyi-izharə min-min gövhəri-əsrar söz 
Olmayan qəvvasi-bəhri-mərifət (mərifət dənizinin üzgüçüsü) 

arif deyil 
Kim, sədəf tərkibi-təndir, şöləyi-şəhvar-söz (ən əla inci) 
Gər çox istərsən Füzuli izzətin, az et sözü,  
Kim, çox olmaqdan qılıbdır, çox əzizi xar söz. 
(M.Füzuli. Seçilmiş əsərləri, s.122). 
Yuxarıdakı misallardan görürük ki, Füzuli dilin daxili 

strukturuna o qədər yaxından bələd olmuşdur ki, şeir yazanda 
fonemlərin həmahəngliyini gözləməyə nail olmuşdur. Sözdə bir 
samit artırmaqla Füzuli onun ahəngini dəyişmişdir. Məsələn,  

/Laf ilə qılıcdan vurmağıl dəm 
Kim vardır bizim qılıncımız həm// 
Füzuli poeziyasından söz açan görkəmli Azərbaycan dilçisi 

M.Adilov yazır: “Füzuli şeirində klassik şərq poetikasına xas 
məqlub (palindrom və ya paronim – F.V.) ilə (hərflərin möcüzəsi) 
türk xalq şeirinə xas alliterasiya (səslərin möcüzəsi) bir vəhdət təşkil 
edir, birlikdə təzahür edir.” 

Füzulidə paronimlər yetərincə işlədilir. Özü də bunlar 
ahəngdarlığı qüvvətləndirmək üçün edilir. Müq.et: 

/Cəm könlün dövr cövründən pərişan olmasın 
Hər kimin kim dövr cövründən dili-naşadı var// 
Füzulidə paronimlərdən istifadə bir üsul olaraq çox geniş 

tətbiq olunur. Bu paronimlik heca, söz və hətta söz birləşməsi 
şəklində işlənir. 

/Yeydürür meyxanədə bir cam vermək bir gözəl// 
Və ya 
/Dünyaya gəlmişik . qəm ilə həmdəm olmuşuq,  
Qəm aşinası dəhrdə, biz hər dəm olmuşuq// 
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Ən ciddi maraq doğuran odur ki, M. Füzuli sanki fonetikanı 
və fonologiyanı şərh edir, dil səslərinin möcüzəsinə şərh vermədən 
onları bilavasitə şeirə tətbiq edir. Sözlərin əvvəlində, ortasında və 
sonunda fonemləri – saitləri və samitləri bir-birilə əvəz etməklə 
Füzuli bədii vasitə yaradır, bu zaman təkcə sözlərin deyil, hətta 
bütöv söyləmlərin səslənməsində həmahəngliyə nail olur. Burada 
həm söz başında, həm sözün içində, həm də söz sonunda (Məsələn, 
/şövq/-/zövq/, /həm/-/qəm/, /zar/-yar/, /məlamət/-/səlamət/ və s.) 
qarşılaşmalarla işlənən paronimləri misal gətirə bilərik. Dediklərmiz 
aşağıdakı parçada özünü aydın göstərir: 

/Leyli-məhi – asimani həşmət,  
Məcnun – şəhi –kişvəri-məlamət 
Leyli – səfi – əhli- hüsn əmiri 
Məcnun – səri- kuyi-qəm fəqiri... 
Leylidə kəmali-hüsnilə zövq,  
Məcnunda cəmali-Leyliyə şövq// 
Gətirdiyimiz nümunədə /m-∫-f-r-k-dž/ samitləri qafiyədaxili 

paronimlərin yaranmasını şərtləndirən samitlərdir. Şair başqa 
hallarda sözün əvvəlinə bir fonem artırmaqla (/Fərz oldu bir əzmə 
cəzm qılmaq...Sındırmağa əhdi cəhd qıldı...// və ya/əslində tikan 
çəkər əzabın, Fəslində həkim alır gülabın// və s.) və ya sözün 
fonetik strukturundan bir fonemi atmaqla (Məsələn, /Yar 
həmsöhbətim olmazsa, Füzuli, nə əcəb. Özünə söhbətim ar bilibdir 
bilirəm...// və s.) yeni qafiyə yaradır. Söz yox ki, Füzuli ərəb 
qrafikasını dərindən bildiyindən şeirlərində bu qrafikanın bütün 
zənginliklərindən nəinki məharətlə istifadə etmişdir, həm də onun 
mürəkkəbliyinə münasibət bildirmişdir. Məsələn,  

/Gah bir hərf süqutilə qılır nadiri nar,  
Gah bir nüqtə qüsurilə gözü gur eylər// 
deməklə şair ərəb qrafikasının məqlub və ya paronim üçün 

necə əlverişli imkan yaratdığını xüsusi vurğulayır.11 
Biz F.Veysəllinin Ankarada Füzuli simpoziumunda etdiyi 

məruzədə böyük şairimiz Füzilinin dilimizin poeziyada işlənməsilə 
bağlı nə qədər müdrik sözlər söylədiyinin şahidi oluruq. 
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III. 8. Orta əsrlərdə Azərbaycan alimlərinin  

dilçilik görüşləri 
 
Qeyd edək ki, islamaqədərki dilçilik əsərləri və traktatları it-

bata düşmüşdür və bu gün dilçiliklə bağlı müəyyən fikirləri və 
ideyaları tapıb bərpa etmək üçün konkret vaxt lazımdır. Yəqin ki, 
müstəqilliyimiz bu işlərin səmərəli şəkildə aparılması üçün şərait 
yaradacaqdır. Amma indilikdə deməliyik ki, qərb mənbələri 
İskəndəriyyə və Bağdad dilçilik məktəblərindən ötəri şəkildə 
danışırlar və bir qayda olaraq ümumi fəlsəfi-məntiqi kontekstdə 
yalnız İbn Sinanın adını çəkirlər. Halbuki son dövrlərdə Azərbaycan 
tədqiqatçılarının yazdığı monoqrafiya, dərslik, dissertasiya və 
məqalələrdə mənşəcə azərbaycanlı dilçilərinin ərəb, fars və rus 
dilçiliyinə verdikləri töhfələrdən söhbət açılır və konkret faktlar 
göstərilir. 

Dilçiliyimizin tarixinə dəyərli əsərlər həsr etmiş Azərbaycan 
alimlərindən V.Məmmədəliyev (1942), Ə.Rəcəbli (1939), 
A.Babayev (1939)10 və başqaları dilçiliyimizin orta əsrlər tarixini 
təhlil edərkən belə qənaətə gəlirlər ki, ərəb və fars dilində yazıb-
yaratmış alimlərimiz öz türkcəmizlə bağlı bir sıra maraqlı fikirlər 
söyləmişlər. V.Məmmədəliyev o dövrü xarakterizə edərkən belə 
yazır: “Orta əsr Azərbaycan alimləri ərəb filologiyasının, o 
cümlədən ərəb dilçiliyinin inkişafında mühüm rol oynamışdır.” 
Bundan sonra V.Məmmədəliyev xeyli tədqiqatçıların adlarını 
sadalayır. Onların içərisində X.Təbrizini (1030-1109), Səfiəddin 
Urməvini (1249-1323), Şəbüstəri Bürhanəddini (-1509), Səadəddin 
əl Bərdəini və başqalarını xüsusi qeyd edir. 

Mənbələrin göstərdiyinə görə, ərəbcə yazan dilçi alimlərdən 
ən məşhuru X.Təbrizi (1030-1109) olmuşdur. Bağdad dilçilik 
məktəbinin nümayəndəsi olan bu təbrizli alim dilçiliyə dair bir neçə 
kitabın müəllifidir. O ”Məntiqin islahına düzəliş“ əsərində bir sıra 
dilçilik məsələlərinə toxunmuşdur (omonimlər, sinonimlər, 
etimologiya, sözlərdə fonem əvəzlənmələri və s.). Ərəb leksikoqrafı 



ЫII HİSSƏ 313 

Firuzabad 60 cildlik “Qamus” lüğətini tərtib edərkən X.Təbrizinin 
əsərlərindən gen – bol yararlanmışdır. 

Orta əsrlərdə Azərbaycan alimləri ərəb dilinə dair orijinal 
əsərlər yazmaqla yanaşı öz türkcəmizə də biganə qalmamışlar. 
Ə.Rəcəbliyə görə, Cəmaləddin əl-Ərdəbillinin və Səadəddin əl-
Bərdəinin yazdıqları şərhlər (Zəməxşərinin «Ummurəc» əsərinə) 
XX əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycanda və Yaxın Şərqdə ərəb 
dilinə aid əsas tədris vəsaitlərindən olmuşdur. Hətta onların özlərinə 
də şərhlər yazılmışdır. İndi onlar dünyanın müxtəlif 
kitabxanalarında saxlanılır. 

Elmi-nəzəri ədəbiyyatda Qətran Təbrizi fars leksikologi-
yasının banisi hesab edilir. Kaşğari Mahmudun «Divani-lüğət-it-
türk» divanı türkologiyada nədirsə, Q.Təbrizinin də (1012-1088) 
«Təvasir»i İran dilçiliyində və iranşünaslıqda o mövqeyə malikdir. 

A.Nikitinin azəri ləhcəsinin öyrənilməsində xidmətlərini qeyd 
edən Ə.Cəfəroğlu yazır ki, ondan sonrakı 200 ildə bu ləhcə ilə 
maraqlanan olmamışdır. Bundan sonrakı dövrlərdə Qafqaz 
Azərbaycanı ərazisində Şirvan bölgəsi müstəqilliyini elan edir. VII 
əsərdə Qafqaz Azərbaycanı ərazilərinin mühüm qismini hakimiyyəti 
altında birləşdirən Şirvanşahlar dövlətinin kargüzarlığı azəri dilində 
həyata keçirilir. 1633-34-cü illərdə alman səyyahı və diplomatı 
Adam Oleari yerli xalqın türk dilində danışdığını qeyd edir, 
ünsiyyətdə olduğu türklərin bayram, mərasim, hərbi sahədəki söz və 
ifadələrini qələmə alır. XVII əsərdə italiyalı səyyah D.F.M.Maqqo 
Qafqaza səyahətdə yerli dillərlə bağlı ləhcələri qələmə almış və 
onları təhlil etmişdir. 1643-cü ildə ilk dəfə azəri türklərinin 
ləhcəsinə dair qrammatika «De propoqanda fide» adı ilə çap 
olunmuşdur. 1670-ci ildə «Syntagma linguarum orientalium, quae 
on Georgiae regionbus auidiuntur auctore D.F.M.Maggio» 
sərlövhəsi ilə işıq üzü görür, birinci hissəsi gürcü dilindən, ikinci 
hissəsi isə ərəb dilindən və Qafqaz türkcəsindən bəhs edir. 

Yalnız Klaprothun «Asia poliqlotta»sında 23 ləhcədən biri də 
«Qızılbaş» ləhcəsi adı altında Azərbaycan türklərinin dilini nəzərdə 
tutmuşdur. Eyni ifadəyə biz onun 1832-ci ildə çap etdirdiyi 
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«Voyage an Caucase et en Geargie» əsərində rast gəlirik. Bu kitaba 
əlavədə o «azəri» (onun ifadəsincə – «qızılbaş») ləhcəsinin də adı 
çəkilir. Düzdür, burada çoxsaylı təhriflər və yanlışlıqlar vardır. 
Məsələn, («sevirmək») verilib, halbuki bu «sevdirmək» ola bilər. 
Buna baxmayaraq, bu əsər XIX əsrin başlanğıcında Avropada azəri 
ləhcəsi haqqında ilk araşdırma kimi götürülə bilər. 

Ə. Cəfəroğlu «N.D.» inisiallı naməlum şəxsin 1834-cü ildə 
çapdan çıxan «Nağıl və hekayət» kitabını xüsusi qeyd edir. 
Müqəddimədə tatar (Azərbaycan dililə) bağlı xeyli mülahizələrə rast 
gəlmək olur. Orada azəri ləhcəsinin gözəl və asan dil olması etiraf 
edilir. Ə.Cəfəroğlu onun müəllifinin milliyyətcə türk olmadığını 
onunla sübut edir ki, kitabçada əsasən rus müəllifi A.Boldıryevin 
fars ədəbiyyatı nümunələri əsasında verdiyi misallar yer alır, yalnız 
bir-iki Azərbaycan nümunələrinə rast gəlmək olur.11 

Orijinala olan onun əlavəsidir ki, burada da 1-ci hissədə azəri-
rus-erməni, 2-ci hissədə isə azəri-rus-gürcü lüğətinin verilməsidir. 
Ərəb hərfləri ilə yazılmış nümunələrin tələffüzü aydın verilmişdir. 
Bu da onun müsbət cəhəti ola bilər, bir də ruscaya yaxşı tərcümə 
edilib. 

Farsca və fars dili haqqında ciddi tədqiqatlar aparmış 
müəllflərdən ikinci nüfuzlu şəxs Hinduşah Naxçivani olmuşdur. Bu 
müəllifin fars lüğətşünaslığında “Əs-Sihahu-l-əcəmiyyə” əsərinin 
farsca-azərbaycanca ikidilli lüğət olması müəyyənləşmişdir. 
Mütəxəssislərin fikrincə, o, ilk-farsca-türkcə lüğət kimi göstərilə 
bilər.12 

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Hinduşah Naxçıvanının oğlu 
Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvani də (1285 və ya 86 – 1374 və 
ya 1375) “Sihahu-l furs” həm həcminə, həm də əhəmiyyəinə görə 
özünəqədərki lüğətləri arxada qoyur. Mütəxəssislərin qənaətinə 
görə, Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvanini lüğəti orta əsrlərdə 
yazılmış ən mükəmməl əsər hesab edilə bilər. Burada fonetika, 
qrammatik kateqoriyalar, alınma sözlərin işlənməsi xüsusiyyətəri, 
habelə fars sözlərinin başqa dillərlə müqayisəsi verilir (s.390). 
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Ümumiyyətlə, XVII-XVIII əsrlərdə lüğətçilik geniş yayılır, 
xalqların qarşılıqlı ünsiyyətinə kömək məqsədilə yazılan bu lüğətlər 
tezliklə yayılmağa başlayır. Fars dilçisi M.Moiniyə görə, o zaman 
yazılmış 250 lüğətin yalnız 40-nı farslar yazmışdır, qalanı 
azərbaycanlı alimlər tərəfindən tərtib olunmuşdur (s.395). 
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III. 9. Azərbaycan dilçiliyinin M.Kazımbəy dövrü 

 
Dilçilik elmi Avropada iri addımlarla irəliləməyə başladığı 

XVII-XVIII əsrlər tarixdə elmi düşüncənin, dilin və təfəkkürün 
qarşılıqlı əlaqəsi, Rusiyanın Şərqi fəth etmək siyasəti dillərin 
öyrənilməsinə diqqəti durmadan artırırdı. Avropada tarixi-
müqayisəli dilçilik inkişaf edirdi, dünya dillərinin qohumluq 
əlaqələrinə görə elmi bölgüsü gündəmə gəldiyi bir vaxtda Rusiyanın 
Azərbaycanı parçalamaq siyasəti, imperiyanın ucqarlarında kölə 
halında məskunlaşmış xırda xalqların dilini praktik cəhətdən 
öyrənməklə onları daha asan yolla istismar etmək, xırda xalqların 
içindən çıxmış dönüklərə rus dilini öyrətmək və yerlərdə rus 
məmurlarının xırda xalqların dillərini tez bir zamanda öyrənməsi 
üçün yeni təhsil və təlim siyasəti işlənib hazırlanmalı idi. Buraya ilk 
növbədə kiçik dərsliklərin yazılması, lüğətlərin tərtibi, habelə 
dillərin qarşılıqlı təsirini elmi zəmində öyrənmək daxil idi. Elə bu 
siyasətin nəticəsi idi ki, M.A.Kazımbəy (1802-1870) kimi adamlara 
böyük ehtiyac duyulurdu.1 

M.Ə.Kazımbəyin ümumdilçilik, o cümlədən türkoloji dilçilik 
məsələlərindən bəhs edən ayrıca kitabı olmayıb. Ancaq onun türk-
tatar (Azərbaycan – F.V.) dilinin ümumi qrammatikasında 
ümumdilçilik məsələlərinə kifayət qədər toxunurlar. Alimin filoloji 
görüşlərini təhlil edən bir çox görkəmli dilçilər onun nəzəri 
dilçiliyin incəliklərinə baş vurduğunu xüsusi vurğulayırlar.2 

Ancaq birmənalı şəkildə demək olar ki, M.Kazımbəyin elmi-
fəlsəfi fəaliyyəti haqqında xeyli əsər meydana gəlibsə də3, bu alimin 
dilçilik görüşləri hələ kifayət qədər öyrənilməyib. Söhbət 
M.Kazımbəyin öz qramatikasında inkişaf etdirdiyi elmi-nəzəri 
ideyaların haradan qaynaqlandığını və alimə dünya səviyyəsində 
şöhrət qazandıran “Qrammatika”nın yazılmasına dayaq olan fikir və 
mülahizələrin nədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirməkdən və 
onun dilin mahiyyəti, strukturu və funksiyaları ilə bağlı məsələlərə 
necə yanaşmasından gedir. Eyni zamanda onun vətən dilçiliyində 
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yeri və çəkisi, dilçilikdə sələflərinə və xələflərinə münasibəti 
aydınlaşmamış qalır. Elə bu səbəbdəndir ki, F.Veysəllinin 
D.Şabanqızı ilə birgə yazdığı yuxarıda adını çəkdiyimiz məqalə 
ciddi elmi maraq doğurduğu üçün onun qısa məzmununu burada 
vermək yerinə düşərdi. “Qrammatikanın I və II nəşrinə girişdə, – 
deyə müəlliflər yazırlar, – M.Ə.Kazımbəy bir sıra Avropa 
alimlərinin elmi əsaslarını və nəticələrini ciddi şəkildə tənqid edir, 
onların səhvini göstərir, bunları isə o, təbii ki, dil nəzəriyyəsi 
sahəsində dərin bilikləri olmasaydı edə bilməzdi. Daha sonra 
M.Ə.Kazımbəy fonetika və fonologiyanın, leksikologiya və 
morfologiyanın, sintaksis və qohum dillərin tarixi-müqayisəli 
şəkildə öyrənilməsi və dilin ünsiyyət vasitəsi kimi tədrisi 
məsələlərinə nə kimi yeniliklər gətirmişdir? Fikrimizcə, bu 
məsələlərin hər birinə aydınlıq gətirmək yalnız onun linqvistik irsini 
dərindən təhlil edəndən sonra mümkün ola billər.4 

Daha sonra müəlliflər yazırlar ki, M.Ə.Kazımbəy kitabını 
praktik məqsədlər üçün yazsa da, onda bir çox nəzəri 
ümumiləşmələr vardır ki, bunlar dilə sistem kimi yanaşma 
olmasaydı mümkün ola bilməzdi. Yuxarıda adını çəkdiyimiz 
məqaləsində Ə.Dəmirçizadə haqlı olaraq yazırdı ki, bu qrammatika 
həm elmi sistemliliyinə, həm də strukturuna görə yeni tipli 
qrammatika idi.5 O, müəllifin türk dilləri sahəsində dərin 
tədqiqatlarının nəticəsi kimi meydana gəlmişdi. M.Ə.Kazımbəy 
kitabın ikinci nəşrinin girişində Xristian D.Frenə belə yazmışdı: 
“İndi mən öz qrammatikamın ikinci nəşri üzərində işləməyə 
başlayarkən, onun üzərində təzədən yazacağım qədər işləmişəm, 
mən onun bütün hissələrini yenidən işləmişəm, birinci iki hissəni 
yeni filoloji tədqiqlərlə zənginləşdirmişəm, üçüncünü isə 
genişləndirmişəm və tam yeni sistemə keçirmişəm”6. 

“Qrammatika”nın həm I, həm də II nəşrinə girişdə M.Ə. 
Kazımbəy yazır ki, qrammatikanın mübahisəli problemləri və 
struktur xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Ancaq müəllifin 
metodoloji cəhətdən mövqeyilə onun “Sovremennik” jurnalının 
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redaktoruna ünvanladığı “Şərq dillərilə oxşar olan rus sözlərinin 
şərhləri” məqaləsindən tanış olmaq olar.7 

Ümumiyyətlə, onun dilə metodoloji yanaşmasının mahiy-
yətini başa düşmək üçün 1852-ci ildə yazmış olduğu iki məqaləsini 
təhlil etmək kifayətdir. O aydın şəkildə başa düşürdü ki, dil bilmək 
və dil haqqında bilik başqa-başqa şeylərdir. Məhz buna görə 
M.Ə.Kazımbəy özgənin dediyindən çıxış edərək naməlum dilin 
qrammatikasını yazmağı məqbul saymır və ya kabinetdə oturub 
başqasının əsərini tənqid etməyi düzgün hesab etmir. Filoloqun heç 
birisini bilmədiyi canlı dillərin müxtəlif qrupunun tam sistemini aça 
bilərmi sualına M.Ə.Kazımbəy belə cavab verir:“ Avropada 
meydana gəlmiş bəzi əsərlər belə işin həqiqi imkanın olmadığını və 
uğurun olduğunu tam sübut etməsələr də, onlar bizi inandırdı ki, 
insan hər şeyə girişə bilər. Bu mənə 1828-ci ildə Krauzenin heç 
əlifbasını belə bilmədiyi fars dilinin qrammatikasını yazmağını 
yadıma saldı. O bununla yanlış fikri sübut etmək istəyirdi ki, həqiqi 
filoloq bütün dillərin açarından agahdır, ona dilçiliyin sirrli 
qanunları aydındır və bunun nəticəsi olaraq başqasının sözündən 
çıxış edərək qəti işlənməmiş və ona qəti bəlli olmayan dilin qram-
matikasını yaza bilər. Bu məqsədlə o, ser Vilyam Jonsun qram-
matikasını götürüb. Bu indiyə qədər məlum olan ən mükəmməl əsər 
idi və onun əsasında öz qrammatikasını, ancaq Viqyenin timsalında 
tərtib etməyə başlayıb. Lakin uzun zəhmətdən sonra filoloq azdığını 
başa düşdü.”8 

Öz əsərini yazmamışdan qabaq M.Ə.Kazımbəy mövcud 
qrammatikaların sistem və struktur cəhətlərini dərindən öyrənir. 
Məsələn, O.Bötlingin “Yakut dilinin qrammatikası”nı yüksək 
qiymətləndirərək onun müəllifinin böyük təcrübəsini və nəzəri 
savadını dəyərləndirir. Ondan çuvaş dilinin qrammatikasını gözləyir 
və qeyd edir ki, o qrammatikanı O.Bötlingdən başqa heç kim yaza 
bilməz.9 

Birinci nəşrə yazdığı ön sözdə M.Ə.Kazımbəy türk dili üzrə 
mövcud əsərlərin yaramazlığını göstərir və vurğulayır ki, indi elə 
bir qrammatika yazmaq lazımdır ki, o, yazılma müddətində dilin 
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real vəziyyətini əks etdirsin. İlk növbədə o, təsvir olunan obyektə 
adekvat olmalıdır. Bu da o zaman mümkündür ki, müəllif təsvir 
olunan dili yaxşı bilsin. Bununla bağlı M.Ə.Kazımbəy T.Joberin 
əsərindən başqa heç bir əsəri qəbul etmədiyini xüsusi qeyd edir, 
hətta Joberin də əsərində çatışmazlıqlar olduğunu bildirir. O, bildirir 
ki, T.Joberin qrammatikası türk dilinin qrammatikası olduğu üçün 
ondan Azərbaycan dilinin tədrisində istifadə etmək olmaz, öz prin-
sipinə sadiq qalaraq bildiyi dilin qrammatikasını yazmaq düz-
gündür. Elə buna görə də M.Ə.Kazımbəy qrammatika yazır, adını 
da qoyur “Общая грамматиkа турецkо-татарсkого языkа”(tatar 
deyəndə müəllif bugünkü Azərbaycan dilinin nəzərdə tuturdu). 

Dilin funksional və sinxron təsvirindəM.Ə. Kazımbəy avro-
palılardan və ruslardan fərqli olaraq akustik-perseptiv əlamətlərdən 
çıxış edirdi. Qeyd edək ki, dünyada ilk fonetika kitabının müəllifi 
alman alimi E.Sivers10 fizioloji təsviri əsas götürürdüsə, 
M.Ə.Kazımbəy real səslənmədən çıxış edir və heç vaxt səslərin 
fiziloji incəliklərinə varmırdı. 

“Qrammatikada gətirdiyim türk sözlərinin və nümunələrinin 
tələffüzündə mən məktəb tələffüzünü əsas götürən T.Joberin 
arxasınca getmədim, ən yeni Konstantinopol (İstanbul-F.V., D.Ş.) 
tələffüzünü seçdim, yalnız elm adamlarının işlətdiyi çoxlu miqdarda 
ərəb sözlərini və ərəb mənşəli sözləri kənara qoydum: o sözləri və 
ifadələri bütün məktəblərə xas olan tələffüzdə verdim.”11 

Aydındır ki, XİX əsrin ortalarında canlı dillərin öyrənilməsi 
hər şeydən öncə Şərq ölkələrində iqtisadi və mədəni səviyyələrdə 
Rusiyanın təsirinin genişlənməsilə bağlı idi. Ona görə də dillərin 
tədrisi türk dillərindəki real danışıq normasına maksimum yaxın 
olmalı idi.12 

Türk tələffüz normasının xüsusiyyətlərindən danışarkən 
M.Ə.Kazımbəy yazır: “Türklərin tələffüzü ümumilikdə xoşagələn 
və ahəngdardır, xüsusilə Persiya, Yunanıstanla qonşuluqda və 
adalarda. Türklərdə ərəblərdəki kimi tələffüzə kobudluq və ağırlıq 
verən sərt nəfəslilik və sərt başlanğıc yoxdur.” Öz dövrü üçün bu 
çox dəyərli fikir hesab edilməlidir, çünki o zaman hələ çoxlarının 
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türk dili haqqında heç təsəvvürü yox idi. Bilmirdilər ki, bu dil 
tamam başqa bir dildir, o nə genetik, nə tipoloji cəhətdən fars və 
yunan dillərilə əlaqəli deyildir. 

M.Ə.Kazımbəyin xidmətlərindən ən böyüyü onun səslə hərfi 
fərqləndirməsi idi. Bu da XIX əsrin ortalarında onun olduqca 
yüksək nəzəri biliklərə malik olduğunu göstərirdi. Kazan dilçilik 
məktəbinin fərqli xüsusiyyətini qeyd edərkən bu məktəbin yara-
dıcısı İ.A.Boduen de Kurtene yazırdı ki, səslə hərfi fərqləndirmək 
çox vacibdir. “Bu, bəzilərinə elementar bir şey kimi görünə bilər, 
hətta bu barədə danışmaq gülməli ola bilər. Ancaq nəzərə alsaq ki, 
bəzi adlı-sanlı dilçilər bu fərqi lazımınca ayıra bilmirlər, onda 
məlum olar ki, bu heç də az əhəmiyyətli şey deyildir. Ancaq bu cür 
fərqləndirmə aparmadan dil faktlarını elmi və obyektiv şəkildə 
qarşılaşdırmaq və tədqiq etmək olmaz”.13 

M.Ə.Kazımbəyin öz qrammatikasında verdiyi fonetik 
qaydalar bir daha əminlik yaradır ki, o, Kazan məktəbindən xeyli 
əvvəl bu ideyanın fərqləndirilməsinin beşiyində durub.14 

“Qrammatika”nın iki fəsli fonetikaya həsr olunub. Orada oxu 
texnikası ətraflı təsvir olunur, qrafemlərin birləşməsi qaydaları və 
diakritik işarələr verilir. Onun kitabda gətirdiyi Azərbaycan və 
kipçaq nümunələri aydın göstərir ki, M.Ə.Kazımbəy real türk 
tələffüzündən çıxış edir. Misallar göstərir ki, söhbət fonetik 
alternantlardan gedir, “...onlar bir-birilərindən fonetik cəhətdən 
fərqlənir, ümumi tarixi kökləri eynidir və etimoloji cəhətdən 
qohumdurlar”15 (s.274). Bu cür korrespondesiyadan, yəni dillərarası 
əvəzlənmədən başqa, M.Ə. Kazımbəy həm də dildaxili əvəzlənməni 
fərqləndirir ki, bunlar da mövqe və birləşmə ilə şərtlənir. Məsələn, 
/b/ və /p/ söz sonunda və /t/ samitilə qonşuluqda /olub-olup/, 
/ibtidai-iptidai/ və s. (s.7). 

Ərəb qrafikasından danışan M.Ə.Kazımbəy onların fonetik 
özəlliklərini türk dillərinin tələffüzü nümunəsində açıb göstərməyə 
çalışır, özü də bir qayda olaraq onları bir tərəfdən Avropa dilləri, 
digər tərəfdən isə türk dilləri, monqol, çuvaş və rus dillərilə 
müqayisə edir. Axırıncılar şəxsən onun öz araşdırmalarına əsaslanır. 
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Yuxarıda göstərdiyimiz birinci nəşrin girişində (s.3) alim qeyd edir 
ki, tam yeni filoloji tədqiqatların sayı 40-a qədərdir. Türk dillərinin 
rus dililə qarşılaşdırılması M.Ə.Kazımbəyin qrammatikasında 
xüsusi yer tutur. Türk dillərində udlaq samiti /h/-nın rus dilində 
qarşılığı yoxdur, ancaq ingilis dilində onun oxşarı vardır. Şərq-
şünaslar onu ya “x”, ya da “гˮ qrafemilə verirlər. Halbuki onların 
heç biri farinqal samit kimi özünü göstərmir, onun aşağıdakı 
fikirlərini (s.23) cəsarətlə fonoloji mülahizə kimi dəyərləndirmək 
olar. “Rus dilində “e”, “ъˮ, “юˮ və “яˮ hərflərini türk dilində /je, jer, 
ja, ju/ ilə ifadə etmək olar, onlar ikisəslidir, ancaq onları türk dilində 
/j/ kimi qəbul etməyə heç nə mane olmur. Əgər biz bu ikisəsli 
birləşməni tərkib hissələrinə bölsək, görərik ki, onların birinci 
hissəsi samitdir. Məsələn, “естьˮ latın şriftlərilə yazsaq olacaq /jest/, 
ingiliscə yazsaq, olacaq /yest/. Hər iki dildə /j/ və /y/ samitdir və o 
səsin /j/ ilə analogiyası deyilənin doğru olduğunu göstərəcəkdir.” 

M.Ə.Kazımbəy ingilis orfoepist Vakerdən misal gətirərək 
yazır ki, ingilis “w” və “y” qrafemləri şərq dillərindəki “ و “ və “s “ 
– ə uyğun gəlir. Müasir dilçilik terminlərilə desək, burada söhbət 
eyni qrafemin mövqe ilə bağlı sözdə və hecada variantlardan və ya 
alloqrafemlərdən gedir. İngilis mənbəinə istinadla M.Ə. Kazımbəy 
diftonqların mahiyyətini açaraq göstərmək istəyir ki, türk dillərində 
qrafem variantlığını və eyni zamanda diftonqların Avropa dillərində 
geniş yayıldığını oxucusuna çatdıra bilsin. 

Bununla bağlı demək lazımdır ki, M.Ə. Kazımbəy qra-
femlərin fonetik şərhində dövrünün alimlərini xeyli qabaqlamış, 
yazı ilə şifahi danışıq arasındakı əlaqələri nəzəri cəhətdən tam 
aydınlığı ilə başa düşmüş, canlı danışığa əsasılanaraq praktik olaraq 
onların hər birinin əhatə dairəsini düzgün izah etmişdir. 

M.Ə. Kazımbəy müasir fonologiyanın ən mübahisəli 
problemlərindən olan akustik və artikulyator baxımdan bir-birindən 
fərqlənən səslərin dil baxımından bütövlük təşkil etməsi 
məsələsinin həllinə çox yaxın olub. O deyəndə ki, nisbətən uzun və 
qısa saitlər bütün dillərdə olmasa da, dünyanın bəzi dillərində 
istisnasız olaraq işlənmə yerindən, bugünkü terminlə desək 
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mövqedən asılıdır haqlıdır. Doğrudan da, Azərbaycan dilində uzun 
saitlər bir qayda olaraq alınma sözlərdə vurğudan əvvəlki hecada, 
rus dilində vurğulu hecada, alman dilində isə açıq və şərti qapalı və 
vurğulu hecalarda işlənir. Saitlərin uzun və qısalığını onların 
işlənməsindən asılı olduğunu vurğulayan alim onları bir fonoloji 
vahidin variantları adlandırmır, heç belə terminlər də işlətmir Ancaq 
mahiyyət etibarı ilə bu izahat çox doğru şərhdir. Bunun belə 
olmasını onun s. 30 – da verdiyi fikir təsdiq edir: “Hansı rus bilmir 
ki, “o” və “e” rus dlində müxtəlif cür deyilir: /знаk`ом, зн`аkом, 
топ`ор, больш`ой, б`ольше, од`ин , от тог`о, eсть, ледь, в нем/. 
Onların müxtəlif vəziyyətlərdə deyilməsi üçün qaydaları kim 
müəyyənləşdirir? Yalnız işlənmələrindən onların düzgün 
tələffüzünü öyrənmək olar. ”Deməli, eyni qrafem müxtəlif dəyər 
(fonem ola bilər) kəsb edə bilər.“ Digər tərəfdən, fonem eyniliyi 
qrafem eyniliyilə müəyyən edilmir. Bunu müəyyənləşdirmək üçün, 
mütləq real tələffüzə müraciət etmək lazımdır. 

M.Ə.Kazımbəyin linqvistik konsepsiyasında müqayisəli-
qarşılaşdırma dilçiliyinin aşağıdakı məsələlərinə mühüm yer ayrılır: 

1. Genetik qohum və struktur baxımdan oxşar dillərin 
müqayisəsi. Buraya bütün türk dilləri, monqol və çuvaş dilləri 
aiddir. Birinci nəşrə girişin 10-cu səhifəsində o yazır: “İstər filoloji, 
istərsə də etimoloji müqayisəli qeydlərimdə mən müvafiq olaraq 
monqol və çuvaş dillərindən nümunələr gətirmişəm. Onlar həmin 
dillərin, xüsusilə də birincinin türk dillərinə yaxın və uzaq 
qohumluğunu sübut üçün yetərli deyil, ancaq onlar dilçinin 
diqqətini aralarındakı mövcud çox yaxın oxşarlığa cəlb edə bilər.” 
Öz qrammatikasının müqayisəli xarakterdə olmasını o, ikinci nəşrdə 
girişdə (s.7) belə şərh edir: “Bu qrammatikada demək olar ki, bütün 
əlavələr məlum türk ləhcələrinin müqayisəli qaydalarına aiddir. 
Mənim hər hansı bir əsas qaydanı yaddan çıxarmağım çətin ki, 
olsun, ona görə də ikinci nəşri “Общая грамматиkа турецkо – 
тaтaрсkого языkа“ adlandırmağım daha düzgün olardı.” 

2. Öz aralarında qohumluq əlaqələri olmayan konkret dil 
faktlarının müqayisəsi, daha konkret desək, qarşılaşdırılması. 
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Burada təhlilə rus, ərəb, alman, fransız, ingilis, fars və s. dillər cəlb 
olunur. Qohum və qohum olmayan dillərə müraciət etmək türk və 
qarşılaşdırılan digər dillər arasındakı oxşarlıqları və fərqləri 
göstərmək məqsədi güdür. Özü də oxşarlıq və fərq fonetik, mor-
foloji və sintaktik səviyyədə aşkarlanır. 

M.Ə. Kazımbəyin Azərbaycan, türk və başqa türk dillərinin 
qrammatik quruluşunun konkret məsələlərilə bağlı söylədiyi fikirlər 
böyük nəzəri əhəmiyyətə malikdir. Onun nitq hissələri (9 nitq 
hissəsi fərqləndirir: isim, sifət, say əvəzlik, feil, qoşma, zərf, 
bağlayıcı və nida), konkret qrammatik kateqoriyalarla (cins, 
kəmiyyət, hal, feilin təsrifi və şəkilləri), habelə sintaktik qaydalarla 
bağlı ümumiləşdirmələri son dərəcə dəqiqdir. M.Ə. Kazımbəyin 
qrammatik görüşlərinin sistemi orijinaldır və dərin elmi 
səciyyəlidir. Onu biz türk dillərinin qrammatik nəzəriyyəsinin 
işlənib hazırlanmasında cəsarətlə pioner adlandıra bilərik. 

M.Ə. Kazımbəy dilin mahiyyəti, funksiyası və strukturu ilə 
bağlı çox dəyəli fikirlər söyləyir. Onun əsərlərinin təhlili göstərir ki, 
alim dilə sosial hadisə kimi yanaşır. “Xalqın dili, onunla onun 
anlayışları ilə birlikdə inkişaf edir, onun həyatının xarici və daxili 
şərtlərilə zənginləşir, onun maarifçilik yolunda öz uğurları ilə 
təkmilləşir”7 (s.120). O yazır ki, dilin iki elementi var: biri zahiri 
təsəvvürlərin ifadəsi, o birisi daxili mənəvi həyat ideyalarının 
ifadəsi, özü də birinci dilin zənginliyini, ikincisi isə xalqın 
maariflənməsini bildirir (yenə orada). Bu, dilin materialist təlimilə 
səsləşir, yəni dil forma ilə məzmunun vəhdətidir. 

M.Ə.Kazımbəyin əsərində “dilin özgürlüyü, dil qanunu, xalq 
ruhu” anlayışlarına tez-tez rast gəlmək olur. “Öz ruhuna, dil 
strukturunun xüsusi formal qanunlarına hər şeyi, dilin hansı əlaqədə 
olursa-olsun başqa dildən götürdüyünü özünə tabe etdirmək 
zəruriliyinin dərk olunması dilin özgürlüyü kimi başa düşülməlidir. 
Bu zaman dilçilik sistemində mübarizələr və çevrilişlər olur, ancaq 
dilin özgürlüyü onda tanınır ki, xalq ruhu bütün çətinlikləri dəf edir 
və yalnız öz daxili qanununa söykənir.”7 (s.120). Onun dillərin 
özgürlü və qeyri-özgürlü bölgüsü çox maraqlıdır. Birinciyə daxili 
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güc xasdır, o, qohumluq xüsusiyyətlərinə, onların sərhədlərinə daxil 
olan hər şeyi öz iradəsinə tabe edir. Misal olaraq M.Ə.Kazımbəy 
yunan məktəblərində latın, latın məktəblərində alman və Avropa 
məktəblərində rus dilini daxil edir. Qeyri-özgür dillər isə ruhun 
zəifliyilə səciyyələnir. O, əcnəbi dilin təsiri altına düşərək, “nəinki 
onun sözlərini, söyləmlərini, danışıq tərzini qəbul etməyə məcbur 
olur, həm də böyük anlamda həvəslə onun təsiri altına düşür, 
xarakterinə uyğunlaşır, hətta öz xarakterini əcnəbi dilə təslim edir” 
(s.120). Bunlar ilk vaxtlarda Avropada alman, Asiyada çin dilləri 
istisna olunmaqla canlı xarici dillər olur. 

M.Ə. Kazımbəy rus dilini özgür və zəngin dil hesab edir. 
“Rus dilinin tərkibinə daxil olan bütün əcnəbi sözlər ümumiyyətlə 
az və ya çox dərcədə müstəqil dillərdə olduğu kimi tamamilə onun 
öz qaydalarına və qanunlarına tabe olur: isimlər rus şəkilçiləri qəbul 
etməklə hallanır, şəkilçi hansı cinsə aiddirsə, isim də o cinsə aid 
olur, kişi cinsi qadın və orta cinsli və əksinə olur. 

Hallanmayan xarici adlar (“e”, “y”, “o”, “юˮ şəkilçiləri) 
hələki mənimsənilməyib, necə deyərlər, rus xalqına xas olan 
dözümlülük qanununa görə qonaq kimi qalırlar. Xarici dillərin 
feilləri isə rus xarakterini tam qəbul edirlər, hətta bəzən onların 
mənşəinə şübhə etmək olmur”8 (s.2). 

M.Ə. Kazımbəy mənbə və informasiyanı saxlayan dilə böyük 
əhəmiyyət verir. “Çoxdan sübut olunmuşdur ki, xalqın qədimliyini 
öyrənərkən həqiqəti əldə etmək üçün dillərin tədqiqindən yaxşı heç 
nə ola bilməz: bu, nadanlıq labirintində gizlənmiş biliklər 
xəzinəsinə çatmaq üçün yeganə yoldur9 (s.246) . 

Dilin leksik layın öyrənilməsi üzrə M.Ə.Kazımbəyin irəli sür-
düyü tələblər bu gün də aktual və müasirdir. İmperator Aka-
demiyasının Etnoqrafiya bölməsinin sədri N.İ.Nadejdinə yazdığı 
“Rusiyada yerli türk ləhcələri tərəfindən alınmış rus sözlərinin 
etnoqrafik tədqiqi” adlı məqaləsində həmin bölmədə qəbul edilmiş 
dil leksikonunun öyrənilməsi üçün bir sıra şərtlər irəli sürürdü. 
M.Ə. Kazımbəy Rusiyada yerli türk dillərinin öyrənilməsini təklif 
edərək türklərin ruslardan və qonşulardan əxz etdiyi sözlərin 
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toplusunu tərtib etməyi təklif edirdi. Bu işlə məşğul olanın tatar 
dillərini yaxşı bilməsini lazım bilir və məsləhət görürdü ki, tatar 
dilini yaxşı bilən müəllim bu işə cəlb olunsun. Bu zaman o İrkutsk, 
Omsk, Orenburq, Həştərxan, Kazan və Simbirski nəzərdə tuturdu. 
Sözlüyün tərtibi rus dilində əlifba sırası ilə transkripsiyada düzgün 
tatar tələffüzündə olmalı idi. Mübahisəli məsələlər və etimologiyası 
məlum olmayan sözlər qeyd olunmalıdır. Sonra etnoqrafik bölmə 
sözlüyü bir-iki nəfər üzvünə verməlidir ki, onları işləsinlər. Danışıq 
dilinə daxil olmayan sözlərdən imtina etməyi məsləhət görürdü. 
Nəzəri cəhətdən o burada 3 məsələni xüsusi qeyd edirdi: 

1. Bütün türk dillərinin hamısında rast gəlinməsi; 
2. Heç də bütün ləhcələrdə deyil, yalnız bir neçə quberniyada 

işlənən sözlər; 
3. Dəqiq etimologiyası təyin olunmamış şübhəli sözlər. 
Axırıncı punktla bağlı etnoqrafik bölmənin üzvləri fikirlərini 

səhifəaltı qeydlərdə bildirə bilərlər. 
M.Ə.Kazımbəy dildə real mövcud olmayan şeyləri nəzərə 

alan tədqiqatçıları, o cümlədən Joberi və Vigyeni tənqid edirdi. 
“Alim-müəllif (söhbət T.Joberdən gedir – F.V., D.Ş.) həqiqətən türk 
dilinin qrammatikasının əsaslarında çox şeyi nəzərdən qaçırır, ancaq 
bu dilin qramatikasına aid olmayan şeylərdən danışır. Türk dilini 
bilən bu layiqli alimin dərin biliklərinə məndə tam əminlik olmaqla 
bərabər, onun qrammatikasında çox tez-tez rast gəlinən səhvləri əsər 
üzərində işləyərkən tələsməsilə izah edirəm.”10 (s.6). 

Vigye türk dilində ismin 12, feilin isə 10 şəklindən danışır, 
“bu zaman o yalnız bütün canlı dillərdə sıx-sıx müşahidə olunan və 
həmişə səslərin harmoniyasının nəticələri olan ən xırda şəkilçi 
dəyişikliklərinə əsaslanır. Cənab Vigye belə çoxsaylı bölgüdən qaça 
bilməzdi, çünki o, türk dilinin səslərinin qrammatikasını yazıb, o 
səsləri yad dilin qrafemlərilə verib. Bu yolla o, rus dilində 10-dan 
çox hal və 12-dən çox feil şəkli tapa bilərdi”11 (s.153). 

Belə geniş diapazonlu alim olan M.Ə.Kazımbəyin tarixi yerini 
dünya dilçilik elmi işığında araşdırmaq lazımdır. Onun linqvistik 
görüşlərinin nəzəri əsaslarının müvafiq şərhlərlə işlənib hazır-
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lanması, həmçinin onun dilçilik əsərlərini Azərbaycan dilinə tər-
cümə edilib çap olunması bu, gözəl insanın, Rusiya, İngiltərə və 
Danimarka akademiyalarının üzvü olmuş ilk azərbaycanlının 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün böyük xidmət olardı. 

Burada F.Veysəllinin və D.Şabanqızının məqaləsi bitir. Qeyd 
edək ki, M.Ə.Kazımbəyin “Qrammatika”sının Azərbaycanda 
linqvistik fikrinin inkişafında rolu böyük olmuşdur. Azərbaycanın 
görkəmli dilçisi Y.M.Seyidov Azərbaycan qrammatikasında sin-
taksisin, o cümlədən söz birləşmələrinin öyrənilməsində M.Ə.Ka-
zımbəy qrammatikasının rolunu xüsusi qeyd edir.12. 

K.Abdullanın rəhbərliyi altında bu yaxınlarda çapdan çıxmış 
“Mürəkkəb sintaktik bütövlər” əsərində mətn dilçiliyindən danı-
şanda o, M.Ə.Kazımbəyin bu sahədəki əvəzsiz roluna toxunaraq 
yazır ki, o öz fundamental qrammatikasında bu ideyaya lap yaxın 
olub. “Türk dilində başqa şərq dillərindən fərqli olaraq geniş işlənən 
nahamarlığı aradan qaldırmaq üçün (vergül işarələrinin və baş 
hərflərin olmaması nəzərdə tutulur – K.A.) türklər kitab dilində çox 
uzun bütövlər yaradan cümlə və söyləm birləşmələri üçün tez-tez 
bağlayıcılardan, feil bağlamalardan, feili sifətlərdən və digər nitq 
hissələrindən istifadə edirlər” (s.505-506). Bunu şərh edərək 
K.Abdulla yazır: “Göründüyü kimi, M.Kazımbəy müxtəlif qram-
matik vasitələrlə yaranan bütövdən danışır, bu bütövün kitab 
dilində, yəni ədəbi dildə tez-tez işlənməsinin əhəmiyyətini 
vurğulayır. Böyük dilçinin danışdığı bu bütöv fraza fövqü vahiddir, 
mürəkkəb sintaktik bütövdür. M.Kazımbəy ən azından intuitiv 
olaraq belə bir vahidin olmasını qeyd edib. Əslində biz türkolo-
giyada, o cümlədən Azərbaycan dilçiliyində mətn dilçiliyinin 
öyrənilməsini bu fikirdən başlaya bilərik”. 

 
Ədəbiyyat və qeydlər 
1 Biz bu fəsli F.Veysəllinin, D.Şabanqızı ilə birlikdə 2002-ci ildə 

çap etdirdikləri məqalə əsasında qurmuşuq. Bax: Общелингвистичесkие 
взгляды проф. М.А.Kазым-беkа. «Советсkа тюрkология», Баkу, 2002, 
стр.3-13. Kазым-беk М. А. Общая грамматиkа турецkо-татарсkого 
языkа. 2-ое изд., Kазань, 1846. 
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2Асланов В.И. М.А.Kазым-беk – языkовед //Советсkая 
тюрkология. 1970, №. 6; Басkаkов Н.А. Историkо-типологичесkая 
хараkтеристиkа струkтуры тюрkсkих языkов. М., 1975; Демирчизаде 
А. Грамматиkа турецkо-татарсkого языkа// Проблемы тюрkологии и 
истории востоkоведения. Kазань, 1964. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 
M.Ə.Kazımbəy haqqında ilk elmi məqalə yazan həmyerlimiz Ə.Cəfəroğlu 
(Azərbaycan Yurd bilgisi, 1932, 2, s.62-68). Həmin məqalə “Böyük Azəri 
alimi M.Kazımbəy” adı altında V.Quliyevin redaktəsi və K.Abdullanın 
giriş sözü ilə Azərbaycn türkcəsinə çevrilərək çap olunub. Bax: 
Ə.Cəfəroğlu. Seçilmiş əsərləri. BSU, “Mütərcim”, 2008, s. 314-323. 
Ə.Cəfəroğlu həmin məqalədə yazır ki, “M.Kazımbəyin qrammatikası 
Bötlinq üçün yakut qrammatikasını yazanda nümunə olmuşdur”(s.317). 

3Абдуллаев М.А. Kазым-беk ученый мыслитель (1802-1870). 
Махачkала, 1963; Мазитова Н.А.Изучение Ближного и Среднего 
Востоkа в Kазансkом университете (первая половина ХIX в.). Kазань, 
1972; Рзаев А. K. Мирза Kазем-беk (1802-1870). Баkу, Азернешр, 
1965; он же. Мухаммед Али Мирза Kазем-беk: жизнь, мировоззрение 
и научная деятельность. Баkу, «Эльм», 1981. 

4Вейсалов (Вейсялли) Ф., Шабангызы Д. Уkаз.работа, стр.3-4. 
5Демирчизаде А. Уkаз. работа, стр. 56. 
6Kазем-беk М.А. Общая грамматиkа турецkо-татарсkого языkа. 

Kазань, 2-ое изд, стр.XI. Qeyd edək ki, F.Veysəlli və D.Şabanqızı 
“filoloji tədqiqatları» kursivlə vermişlər. 

7Kазым-беk М.А. Объяснения руссkих слов, сходных со слова-
ми восточных языkов. Изв. Отделения Императорсkой АН. 1852, 
стр.8. 

8Он же: Об этнографичесkом исследовании руссkих слов, усво-
енных местными тюрkсkими наречиями в России. Изв. Этногр. отде-
ления Императорсkой АН. 1860, т.1, cnh.10; он же . О появлении и 
успехах восточной словесности в Европе и упадkе ее в Азии. Речь 
Kазем-беkа на торжественном собрании Императорсkого Kазансkого 
университета 1 июля 1836 года// Науkи, т. 2, ч.11, стр.11. 

9Письмо М.А.Kазем-беkа k редаkтору «Современниkа»// Со-
временниk, 1852, № 13, стр.13. 

10Sievers E. Grundzüge der Lautphysiologie. Leipzig 1876- 
11Kазым-беk М.А. Предисловие k первому изданию «Грамма-

тиkи» Kазань, 1839. 
12Canlı dillərə müraciət etməyin nəzəri əhəmiyyəti vardı. 
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İ.A.Boduen de Kurtenenin “canlı dillərin öyrənilməsi ölüb getmiş dillərin 
tədqiqindən əvvəl olmalıdr” tezisini onun şagirdi N.Kruşevski dilçilikdə 
arxeoloji istiqamətə qarşı mübarizə adlandırırdı (13, t.1). 

13Бодуэн де Kуртенэ И.А.. Избранные труды по общему языkо-
знанию. М., 1963, т.2, стр.51.. 

14Kazan dilçilik məktəbi onun yaradıcısının sözlərinə görə, 1875-ci 
ildən 1883-cü ilə qədər mövcud olub. Qeyd edək ki, M.Ə.Kazımbəylə 
İ.A.Boduen de Kurtenenin şəxsən tanışlığı ilə bağlı elmə faktlar bəlli 
deyil. Yalnız dolayısı ilə bu iki alimin tanışlığı haqqında danışmaq olar. 
Əvvəla, İ.A.Boduen de Kurtene magistrlik dissertasiyasını 9 noyabr 1870-
ci ildə Peterburq unuversitetinin tarix-filologiya fakültəsində müdafiə edib 
(rəhbəri akad. İ.İ.Sreznevski olub). M.Ə.Kazımbəy isə həmin ildə vəfat 
edib və həmin universitetdə Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı olub. 
Məlumdur ki, M.Ə.Kazımbəy həmin akademikin rəhbərliyi altında tərtib 
olunan “Rus dilinin tam lüğətin”də iştirak edib. (s.62-69). Fikrimizcə, 
magistrlik dissertasiyası üzərində çalışarkən gənc Boduen o dövrdə 
Peterburq universitetinin bu cür adlı-sanlı alimini tanımaya bilməzdi. 
Digər tərəfdən, təcrübəli və nəzəri dilçilik məsələlərinə maraq göstərən 
M.Ə.Kazımbəy İ.A.Boduen de Kurteneni tanımamış deyildi. 

15Seyidov Y.M. Azərbaycan dilində söz birləşmələri. Bakı, 1992, 
s.25. 

 
III. 10. Azərbaycan dilçiliyi XIX əsrdə 

 
1848-ci ildə azəri ləhcəsinə dair iki əsər – biri Kazanda, digəri 

Qafqazda meydana gəldi. Berezin «Müsəlman dialektlərinə dair 
tədqiqlər» əsərinin 17 səhifəsini «Azərbaycanın dialektlərinə» həsr 
edib, orada Berezin Şirvanda və İranda yayılmış Azərbaycan 
dilindən bəhs edərək isim və fellərdən danışmış, ancaq o, 
M.Kazımbəyin səviyyəsinə çata bilməmişdir. Həmin ildə 
T.Makarov Tiflisdə «Татарсkая грамматиkа Kафkазсkого 
наречия» adlı çap etdirdiyi kitabında Azəri türkcəsinin bəzi 
məqamlarına toxunmuş, lakin nədənsə bu ləhcəyə tatar adı 
vermişdir. Burada M.Kazımbəyin əsəri əsas götürülmüşdür. 

Bu əsər daha çox kumik ləhcəsinə aid edilə bilən bir 
mənbədir. Berezin 1850-52-ci illərdə iki cilddə «Şərqə səyyahət» 
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kitabında da Azəri ləhcəsinə müəyyən yer ayırır, həmin ikicildliyin 
I cildində «Dərbənd, Quba, Şimali Qafqazda geyim və yemək 
adlarının Azəri ləhcəsində olduğu kimidir» yazır. Lakin səhvən 
Berezin bu kəlmələrin Dağıstan dialektinə aid olduğunu qeyd edir. 
Berezin başa düşə bilməyib ki, Dağıstan ərazi adıdır. Bu dil 
Qafqazda və Tehran sarayında da hakim ailənin dili olan 
Azərbaycan dilidir. Sadə xalq yalnız öz doğma azəri ləhcəsində 
danışır, mədrəsələrdə öyrənilən rəsmi dil isə fars dilidir. İngiltərənin 
Qilandakı konsulu Azəri ləhcəsində Koroğlu nəğmələrindən ibarət 
bir ədəbiyyat kitabçasını ingiliscəyə tərcümə etmişdi (Ə.C. s.282). 
Berezin şah sarayında məhərrəmlik ayinində iştirak etmiş və azəri 
ləhcəsində söylənilən mərsiyyələrin şahidi olmuşdur.* 

Berezin Azəri ləhcəsi üçün dəyərli tədqiqat əsəri olan 
«Səyahətnaməsini» yazarkən Qubada olmuş və Abasqulu ağa 
Bakıxanovla görüşmüş, ondan xeyli məsləhət almışdı (s.283). O 
zaman ruslar Qafqazı mənimsəmək üçün praktik qrammatika 
dərsliklərinə ehtiyac olduğunu başa düşərək mühüm tədbirlərə əl 
atdılar. 1850-ci ildə J.R.Tsilosaninin yazdığı 614 səhifəlik («Новые 
разговоры на российсkом, французсkом, турецkом и татарсkом 
(Азери) языkах с руссkим произношением двух последних», 
Тифлис, 1856, s.VII+607) əsərin adından göründüyü kimi o, 
Osmanlı və Azəri söz və kəlmələrindən istifadə etmiş, hərçənd ki, 
orada elmi qənaətdən əsər -əlamət yox idi. 

Artıq 1857-ci ildə L.Budaqov «Праkтичесkое руkоводство 
турецkо-татарсkого-азербайджансkого наречия» (Мосkва, s. 
II+278) adlı kitabında ad məsələsində qarışıqlığa yol versə də, 
bütövlükdə Azərbaycan dilinin materiallarına əsaslanan bir 
qrammatika yazıb hazırlayır. Əsərin müqəddiməsində göstərildiyi 
kimi, hər bəhsdə verilmiş dil materialının qrammatik şərhinə 
müvafiq sintaksis, lüğət və praktik material əlavə edilir. 20 fəsildən 

                                                           
Qeyd edək ki, Ə.Cəfəroğlu "Şərqdə və Qərbdə Azəri ləhcəsi tədqiqləri" adında 4 
məqaləni 1934-cü ildə qələmə almış və AYB-nın (Azərbaycan Yurd bilgisi) 1934-
cü il 27 (с.96-102), 28 (136-141), 29 (197-200) və 30-cu (233-238) saylarında 
çap etdirmişdir.  



Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 330

ibarət olan bu kitab Azərbaycan dilinin qrammatik xüsusiyyətlərini 
əhatə edir. M.A.Vəzirov (Dərbəndi) Novoçerkask şəhərində 
müəllim işləyərkən rastlaşdığı çətinlikləri izah etmək məqsədi ilə 
«Учебниk татарсkо-азербайджансkого наречия» (С.Петербург, 
1861, s. VII+207+232) adlı praktik dərs vəsaitini çap etdirmişdir. 
Bu kitabda qrammatikaya və fonetitkaya az yer ayrılmış, feil 
şəkillərinə çox yer verilmiş və azəri-rus lüğəti üstünlük təşkil 
etmişdir. Müntəxabatda çoxlu azəri atalar sözləri verilmişdir. Hətta 
kitabda A.Bakıxanovun «Kitabi Əsgəriyyə» adlı hekayəsi ilə ayrıca 
bir qəzəlinə də yer verilmişdir. Kitabda Zui təxəllüsü ilə verilən 
şeirlər müəllifin həm də şair olduğuna bir işarədir. Əsərin son 128 
səhifəsi azərbaycanca-rusca lüğətdir. 

Л.Лазаревин «Турецkо-татарсkо-руссkий словарь с 
приложением kратkой грамматиkи» (М., 1864, с.33) kitabçası da 
elmi qrammatikadan uzaq bir vəsaitdir. Bu kitaba M.Kazımbəyin 
«Dərbəndnaməsi», Mativeyin “İncil”i və Füzulinin qəzəlləri, 
H.M.Tağı Dərbəndinin «Kitabi Zənbiyyə» və A.A.Bakıxanovun 
«Kitabi-Əsgəriyyə», şair Nəbatinin şeirləri və başqa mənbələr əlavə 
edilmişdir. Ə.Cəfəroğlu yazır ki, L.Lazarevin öz kitabında yazdığı 
müqəddimə ayrıca nəşr olunmağa layiqdir (s.286). Ancaq daha 
sonra Ə.Cəfəroğlu qeyd edir ki, L.Lazarevin kitabı Azərbaycan dili 
baxımından heç bir əhəmiyyət kəsb etmir (s.287). Ə.Cəfəroğlu 
M.F.Axundzadənin yaradıcılğına yüksək qiymət verərək yazır: 
«Mirzə Fətəlinin pyesləri yalnız dil nöqteyi-nəzərindən deyil, 
məzmun və formanın mükəmməlliyi baxımından da diqqəti çəkir və 
bir çox Avropa dillərinə tərcümə olunmuşdur» (s.287). Ə.Cəfəroğlu 
məqaləsinin səhifəaltı qeydlərində M.Fətəlinin əsərlərini kimlər 
tərəfindən, hansı dillərə tərcüməsi barədə biblioqrafik əlavəsi verilir 
(yenə orada). Burada o, Barbie de Meynarı xüsusi qeyd edir, hətta 
alman G.Yakobun ondan bəhrələndiyini yazır, ancaq birincidən 
fərqli olaraq elə bir əhəmiyyətli fikir söyləmədiyini vurğulayır. 

Bununla XIX əsrə yekun vurmaq olardı. Ancaq bu əsrin ən 
böyük töhvəsi M.A.Kazımbəyin qrammatikası olduğu üçün onun 
üzərində bir qədər geniş dayanmağı lazım bildik. 
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Lakin Azərbaycan dilinin qrammatikası baxımından böyük 
əhəmiyyət kəsb edən S.M.Qəniyevin «Полнейший самоучитель 
татарсkого языkа Kавkазkа –азербайджансkого наречия» (Bakı, 
1895) kitabıdır. Bir neçə dəfə çap olunan bu kitab praktik məqsədlər 
üçün yazıldığından onda filoloji və dialekt təhlili yoxdur. O, ərəb 
əlifbası ilə yazılmış sözlərin tələffüzünü rus qrafemləri ilə verməyə 
çalışmış, eyni zamanda ayrıca bir lüğətçik də hazırlamışdır. Dörd 
hissədən ibarət olan bu kitabın birinci hissəsini rus-tatar lüğəti təşkil 
edir. Bu hissə sonrakı nəşrlərdə genişləndirilərək 416 səhifəyə 
çatdırılmışdır. Bundan əlavə onun «Tatar-rus lüğəti» adlı ayrıca 
kitabı bir neçə dəfə çap olunub (1904, 1922). 

Ə.Cəfəroğlu yazır ki, təəssüf ki, S.M.Qənizadə tərcümələrdə 
səhvə yol vermiş və üzərinə götürdüyü vəzifəni layiqincə yerinə 
yetirə bilməmişdir. Odur ki, o, ibtidai sinif səviyyəsindən yuxarı 
qalxmamışdır (s.289), rusca sözlərin mənası düzgün açılmayıb. 
Məsələn, orqanizasiya «təşkil» kimi tərcümə edilib, halbuki bu söz 
“təşkilat” kimi tərcümə olunmalıydı. Kitab 6 dəfə çap olunmuşdur. 
Kəlmələrin formalarını düzgün tapıb tərcümə edə bilmədiyinə görə 
S.M.Qənizadə türk dillərini kasıblıqda günahlandırır, ona görə də 
ərəb və fars dillərindən söz almağa bəraət qazandırır. Ə.Cəfəroğlu 
yazır: «İstənilən halda bu kitab türk lüğəti yerinə Qafqazda istifadə 
olunan ərəb və fars sözlərinin lüğəti adlandırılarsa, zənnimizcə, o, 
qədər də böyük yanlışlığa yol verilməz» (s.290). 

Ə.Cəfəroğlu N.Nərimanovun 1900-cü ildə Tiflisdə nəşr edilən 
«Самоучитель татарсkого языkа для руссkих» qrammatikasının 
S.M.Qənizadəninin kitabından da aşağı sayır. Kitabda rus dərslikləri 
əsas görtürülüb. Müəllif dil qaydalarına əməl etməyib. Heyvanlara 
nə sualı verilməlidir, kim yox. Onun 1894-cü ildə çap olunmuş 47 
səhifəlik kitabcasını Ə.Cəfəroğlu tənqid edir. 1911-ci ildə İrəvanda 
N.Məmmədovun çap etdirdiyi «Самоучитель татарсkого языkа 
азербайджансkого наречия» kitabı bu cürdür. Eyni sözləri 
Ə.Cəfəroğlu J.Axverdovun 1900-cü ildə Peterburqda çap etdiyi 
«Арабсkо-персидсkо-турецkо-руссkий разговорниk» haqqında 
deyir. Kitab həm fonetik, həm də sintaktik baxımdan qüsurludur. 
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Azərbaycan dilinin yayıldığı ərazidə bu dilin öyrənilməsi bəsit 
idi, çünki 1828-ci ildən bu yana ciddi ruslaşma siyasəti aparılırdı. 
Odur ki, onlar rus dilinin öyrənilməsinə və ya rusların yerli dillərdə 
danışmasının təmin olunmasına yönəlmişdi. Halbuki Avropa 
alimlərinin, o cümlədən alman V.V.Radlovun 1893-cü ildə 
Peterburqda 4 cildlik «Versuch eines Wörterbuchs der Türkdialikte» 
(Türk dillərinin lüğətinə bir cəhd) sözlüyündə 1000-dən çox ifadə 
və sözə rast gəlmək olur. Ə.Cəfəroğlu qeyd edir ki, təəssüf ki, bu 
fundamental lüğətdə İran Azərbaycanının xüsusiyyətləri əsas 
götürülmüş» (s.291), ancaq Vamberin «Altosmanische 
Spachstudien mit dem Aserbaidshanischen Texte (Leiden, 1901, 
X+932 s.) adlı əsərinə əlavə etdiyi mətn Avropada ilk dəfə olaraq 
transkripsiya olunmuş örnəklər idi. Lakin mətnin harada, nə zaman, 
kimin dilindən yazıya alındığı məlum olmur, ona görə də etibarlılığı 
sual altına alınır. Bu mətnin Fransanın Təbrizdəki konsulu E.Bernaydan 
alınması bəlli olsa da, yenə də onun kim tərəfindən, nə zaman tərtib 
olunduğu məlum olmadı. Bunlar da, təbii, əsərin ümumi dəyərinə 
xələl gətirən amillərdəndir. Bundan başqa Vamberinin Azərbaycan 
dili haqqında fikirləri ayrıca olaraq onun “Der Wortschatz des 
Altosmanischen» (Keleti Szemle, 1900, s.200) adlı kitabında öz 
əksini tapmışdır. Qeyd edək ki, Vamberinin fikirləri alman 
türkoloqu Foyun «Azerbaidshanishe Studien mit einer 
Charakteristik des Südturkischen» tədqiqatı ilə tam ziddiyyət təşkil 
edir. Bu alim (Foy – F.V.) Qafqaz, həm də İran Azərbaycanında 
yayılmış Azərbaycan dili üzərinə işıq salır və bununla bağlı təd-
qiqatlarını 1903-1904-cü illərdə Berlin Universitetinin Şərq İns-
titutunun «Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen» 
məcmuəsində çap etdirir. Bu araşdırmalar Azərbaycan türkcəsinin 
bütün Cənub türkcəsi kimi Göytürklərin dililə sıx bağlı olduğunu 
göstərdiyindən çox əhəmiyyətlidir (Ə.Cəfəroğlu, s.292). 

H.Ritterin «Azarbaidshanishe Texte zur nordpersischen 
Volkskunde» (“Der İslam”, Bd. X1, 1921) adlı əsərində müəllifin 
Azərbaycan türkcəsinə aid verdiyi mətnlər diqqəti çəkir. Lakin 
onlardan istifadənin nə dərəcədə olması bəlli deyil. Alman Banq da 



ЫII HİSSƏ 333 

Azərbaycan dilinə, onun qrammatikası ilə bağlı məsələlərə həmişə 
yer ayırmışdır. J.Deninin çox dəyərli «Grammaire de la laugue 
Turc» (Paris, 1921) əsərində Azərbaycan dili ilə bağlı çox maraqlı 
mülahizələrinə rast gəlmək olur, hərçənd ki, onda Təbriz ağzına 
daha çox üstünlük verilir. 

Ə.Cəfəroğlu «75 Azerbaidshanishe Lieder «Bayatı» in der 
Mundart von Gence nebst einer sprachlichen Erklärung» (Berlin, 
1930) əsərində Gəncə şivəsinin fonetik xüsusiyyətlərini araşdırıb 
məqalə yazaraq onu həm ayrıca kitabca kimi, həm də Berlin Şərq 
İnstitutunun məcmuəsində çap etdirmişdir, «Azəri ləhcəsində bəzi 
monqol ünsürləri» adlı iki məqaləsi AYB-də (say 13, 25) çap 
olunub. 

Şəki şivəsini əslən çuvaş türkü Aşmarın tədqiq etmişdir. O, 
Şəkidə 16 şivə üzə çıxartmışdır (s.294). Qarabağ şivəsini isə 
Sürəyya xanım Talıbxanbəyli tədqiq etmişdir. 

Sənət adamlarımız, müdriklərimiz, görkəmli şair və yazıçı-
larımız, dövlət xadimlərimiz dilimiz haqqında çoxlu hikmətamiz 
sözlər demişlər. Dilimizin yenilməzliyini ölməz Şəhriyar belə vəsf 
edirdi: 

Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz,  
Ayrı dilə qatsan bu əsil dil əsil olmaz. 
Neçə-neçə əcnəbi səyyahlar dilimizin gözəlliyini duymuş, ona 

yüksək qiymət vermiş, Avropadakı fransız dili qədər onun güclü 
olduğunu demişlər. Bunlar hamısı öz yerində. Ancaq bütün 
xalqlarda olduğu kimi, bizdə də dilin işlənməsilə bağlı problemlər 
var. Dilimizin işlənməsilə bağlı bu gün bizi narahat edən bəzi 
məqamlara aydınlıq gətirmək istərdik. 

İlk növbədə xarici dövlətlərin rəsmi və iş adamları ölkəmizdə 
fəaliyyətdə olarkən yazılı və şifahi ünsiyyəti başqa dildə (əksər 
hallarda ingilis və rus dilində) qurmağa çalışırlar. Almaniyanın 
ölkəmizdəki səfiri K.Zibek rəsmi təqdimatda etibarnaməsini təqdim 
edəndə azərbaycanca danışdı. Öz məmurlarımız isə hələ də 
ruscadan qopa bilmirlər. Ölkəmizdə gedən yeniləşmə dildə də 



Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 334

özünü göstərməlidir. Rəsmi görüşlərdə və ziyafətlərdə hər bir 
Azərbaycan məmuru təmiz Azərbaycan dilində danışmalıdır. 

İkinci mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, rəsmi sənədlərin 
dilinə xüsusi fikir vermək lazımdır. İstənilən sahə ilə bağlı sənəd 
tərtib olunarkən onun təmiz Azərbaycan dilində yazılıb tərtib 
olunmasına ciddi fikir verilməlidir. Hətta öz ölkəmizlə bağlı 
məlumatları hazırlayanda da unutmamalıyıq ki, bu gün laqeydlik 
göstərib üstündən keçdiyimiz bir dil xətası sonra bağışlanmaz bir 
səhv olar. Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayonu ərazisində 
bir kənd var idi. Hansı səbəbdənsə bu kənd Rusiya Federasiyasının 
inzibati ərazisi kimi “Kraxoba” adlandırılırdı. Əvvəla, bu kəndin adı 
tam Azərbaycan sözü olaraq “Qıraqoba”idi. Yəni bu rayonun 
kənarında, qırağında yerləşdiyi xalq bunu “Qıraqoba” adlandırıb. 
Bu rayonda ikinci tərəfi “oba” ilə qurtaran başqa kəndlər də var: 
Uzunoba, Palçıqoba və s. “Qıraq” sözünün rusca “krax” sözü ilə heç 
bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq Xaçmaz rayonunda ədəbi dil 
normasından yayınma çox güclüdür. Ancaq bu bizə əsas vermir ki, 
doğma sözümüzü başqa dilin sözü kimi yozaq. Yaxşı ki, kəndin 
adını dəyişdirib Poladlı qoydular. Eyni zamanda sənədlərin dilində 
kalka yolu ilə başqa dillərdən alınmalara qarşı diqqətli olmağımız 
gərəkdir. Eyni fikirləri çap məhsulu kimi yaranan və yayılan kitab 
və nəşrlər barədə demək olar. Bu gün Respublikamızda külli 
miqdarda kitab nəşr olunur. Ancaq bu nəşriyyatların heç birində, 
keçmişdə olduğu kimi, redaktor və ya korrektor ştatı yoxdur. Ona 
görə də kitabların dilində nöqsanlar baş alıb gedir. Bu işlərə nəzarət 
yox dərəcəsindədir. Müəlliflər öz bildikləri şəkildə mətnləri tərtib 
edib nəşriyyatlara verirlər, nəşriyyatlar isə dil məsələsinə heç bir 
diqqət yetirmirlər. Nəticədə elə mətnlər üzə çıxır ki, onları oxuyub 
başa düşmək olmur. Bu deyilənlər həm də dərslik, dərs vəsaitləri və 
jurnallara aid edilə bilər. 

Üçüncü böyük problem KİV-in dilində müşahidə olunan 
nöqsanlarla bağlıdır. İndi qəzet, jurnal, radio və televiziya 
kanallarının sayı günü-gündən artır. Bütün KİV vasitələrini bu gün 
bir məsələ düşündürür: onlar nəyin bahasına olursa-olsun daha çox 
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oxucu, dinləyici və tamaşaçı auditoriasını cəlb etməyə çalışırlar, 
sanki dilimizin saflığı və təmizliyi bunlar üçün əhəmiyyətsiz bir 
şeydir. Ekranda, efirdə və ya çap məhsulunda baş alıb gedən 
yayınmalar hamımızı ciddi şəkildə qayğılandırmalıdır. Bir neçə 
nümunə verməklə dediklərimizə aydınlıq gətirmək istərdik: 
“Maşinist filankəsin idarəsindəki motovoz” (Maşinist filankəsin 
idarə etdiyi motovoz), “Yorğanını ayağına görə uzat”(ayağını 
yorğanına görə uzat), “Saatlarımız saat 10-u göstərir” (Saat ondur 
və ya saatımız onu göstərir), “Aşağı siniflərdə təhsilin qalxması 
üçün kompüterə nə dərəcədə önəm verilməsini incələmişəm” (Aşağı 
siniflərdə təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün kompüterin 
əhəmiyyətini açıb gəstərmişəm), “Hətta qonaqlardan da soru-
şurdular ki, yəni doğrudanmı muğam ifaçıları arasında bir-birilə 
yola getməyən, dalaşmayan yoxdur?” (Hətta qonaqlar da 
soruşurdular, doğrudanmı, muğam ifaçıları arasında bir-birilə yola 
getməyən, dalaşmayan var?) “xörəyin iyisi gəlir” (sözün kökü 
“iy”dir, samitlə qurtaran sözə mənsubiyyət şəkilçisi saitdən ibarət 
olmalıdır), yəni “xörəyin iyi” deyilməlidir) və ya “rol`ları ifa edir” 
(“rolları ifa edir” deyilməlidr, çünki dilimizdə yumşaq/sərt samit 
qarşılaşması fonoloji deyildir) və s. kimi ifadələrə tez-tez rast 
gəlmək olur. Bəzən belə eybəcər şəkildə səslənən cümlələrə də rast 
gəlmək olur: “Bir teatr açılmışdı, Mən getdim öz ayaqdan ora (öz 
ayağımla oraya). Biz spor (mübahisə) eliyirdik. Əgər biri 
klassikadan (klassik janrda) oxuyursa, estrada (mahnısı) oxuya 
bilməz”. Belə əndrəbadi səslənməyə yol verən aparıcı və teleşirkət 
məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Biz ətraflı fikirləşib müəyyən qərara 
gəlməliyik ki, dilimizi korlayanlar məsuliyyətə cəlb olunsunlar. 
Söhbət senzuradan getmir, fikrimizcə, dilimizin qorunması üçün 
konkret tədbirlər görülməlidir. Adətən hüquq-mühafizə orqan-
larında işlənən bu cür ifadələr şirin, məlahətli və doğma ana dilimizi 
korlamaqdan başqa bir şey deyildir. Məsələn, “Tərəfimizdən tədbir 
görüldü, filankəs saxlanıldı” (Ya “tədbir görüldü, filankəs 
saxlanıldı” olmalıdır, ya da “Tədbir görüb saxladıq”), “Filankəsə 
məruzə edildi” (“Filankəsə məlumat və ya xəbər verildi” 
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deyilməlidir, məruzəni konfransda və ya simpoziumda edərlər) və s. 
Bunlar hamısı Azərbaycan ədəbi dil normasından yayınmalardır və 
fikrimizcə, belə nöqsanlara yol verənlər başqa normaları pozanlar 
kimi cəzalandırılmalıdırlar. 

 
III. 11. Аzərbаycаn dilçiləri dünyа mеridiаnlаrındа 

 
Dilçiliyin аktuаl prоblеmlərinin tədqiqi, dil hаqqındа mövcud 

təlimlərin müаsir еlm səviyyəsində nəzərdən kеçirilməsi, dilin 
ictimаi təbiətini və dахili mехаnizmini оbyеktiv şəkildə аçıb gös-
tərən yеni sаnbаllı əsərlərin hаzırlаnmаsı, tətbiqi dilçilik sаhəsində 
ilk аddımlаrın аtılmаsı, dilin ünsiyyət mоdеlinin işlənib hаzırlаn-
mаsı, dаnışmаnın və dinləmənin psiхоlоji, linqvistik, fiziоlоji və 
аkustik cəhətdən öyrənilməsi, müаsir dilçilikdə hökm sürən 
mеtоdlаrın və təsvir üsullаrının Аzərbаycаn dili mаtеriаlı əsаsındа 
süzgəcdən kеçirilməsi və bu kimi digər məsələlər dilçiliyimizin yа-
хın gələcəkdəki pеrspеktiv mənzərəsini təşkil еdir. 
Rеspublikаmızdа dilçilik еlminin yеni sаhələrinin – ümumi 
dilçiliyin, rus dilçiliyinin, gеrmаnistikаnın, mətnşünаslığın, tətbiqi 
dilçiliyin mеydаnа gəlməsi və fоrmаlаşmаsı, хаrici ölkələrlə еlmi 
əlаqələrin genişləndirilməsi sоn illərdə Аzərbаycаndа dilçiliyin 
inkişаfını təsdiq еdən аmillərdən sаyılа bilər. 

Аzərbаycаnda dilçilik görüşləri M.Kаşğаri, N.Gəncəvi, 
M.Füzuli, I.Nəsimi, Ş.Ismаyıl Хətаi kimi nəhəng mütəfəkkirlərin 
şəхsində zəngin qədim tаriхi irsə mаlikdir. 

Dilçiliyimizin tаriхindəki sоnrаkı dövr M.F.Ахundov, 
А.Bаkıхаnоv, C.Məmmədquluzаdə, M.Ə.Sаbir, N.Nərimаnоv və 
digər yаzıçı və ədiblərin еlmi və bədii yаrаdıcılığı ilə bаğlı 
оlmuşdur. Аdlаrı çəkilənlərin hər biri bu və yа digər dərəcədə dil 
hаqqındа fikir söyləmiş, öz еlmi və bədii yаrаdıcılıqlаrındа sözün 
əsil mənаsındа mаhir dilçi оlduqlarını sübut еtmişlər. Qеyd еtmək 
lаzımdır ki, istər yеni əlifbаnın yаrаdılmаsı, istərsə də dilçilik 
sаhəsində yeni əsərlərin meydana gəlməsi böyük, nəzəri biliklərin 
оlmаsını tələb еdirdi. Məhz bunun nəticəsidir ki, tа qədim 
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dövrlərdən bаşlаmış хаlqımızın görkəmli şəхsiyyətlərinin dil 
hаqqındаkı fikirləri bu günə qədər öz tərаvətini itirməmişdir. 

Dilçilik tаriхi ilə məşğul оlаn аlimlər çох hаqlı оlаrаq 
göstərirlər ki, Аvrоpаdа və Rusiyаdа аrtıq XIX əsrdə şərqşünаslıq, 
о cümlədən türkоlоgiyа bir еlm sаhəsi kimi, fоrmаlаşmışdı. Bu, 
dоğrudаn dа, bеlədir. Lаkin istər Rusiyаdа, istərsə də Аvrоpаdа 
türkоlоgiyа və ümumiyyətlə şərqşünаslıq еlminin yаrаnmаsındа və 
inkişаf еtməsində M.Kаşğаri ənənələrinin dаvаmçılаrı 
M.Kаzımbəy, M.Şахtаtılı, B.Çоbаnzаdə kimi аlimlərin yеri və rоlu 
аydınlаşmаmış qаlır. Bu аlimlərdən hər birinin özünə məхsus 
kоnsеpsiyаsı оlmuşdur. M.Kаzımbəy gеniş diаpоzоnlu, ədəbiyyаt, 
tərcümə, dil tаriхi və din məsələləri ilə mаrаqlаnаn, ilk dəfə 
dilimizin qrаmmаtikаsını yаzıb hаzırlаyаn, rus və Аvrоpа dillərini 
dərindən bilən Kаzаn və Pеtеrburq univеrsitеtlərinin sаyılаn 
prоfеssоrlаrındаn biri kimi dünyаdа tаnınmışdır. M.Kаzımbəyin 
Rusiyаnın görkəmli dilçilərindən I.А. Boduеn dе Kurtеnе, 
N.Kruşеvski, А. Bоqоrоdski ilə şəхsən və yа qiyаbi yоllа tаnışlığı, 
hаbеlə görkəmli аzərbаycаnlı аlimin dilçilik görüşlərinin 
öyrənilməsi rеspublikаmızdа dilçilik tаriхi ilə məşğul оlаn 
mütəхəsislərin qаrşısındа həllini gözləyən məsələ kimi durur. 
Ümumiyyətlə, dilçilik tаriхimizin dürüst еlmi mеtоdоlоgiyа 
prinsiplərinə əsаslаnаrаq öyrənilməsi, şərq və bütövlükdə dünyа 
dilçiliyində Аzərbаycаn dilçiliyinin yerinin müəyyənləşdirilməsi 
аlimlərimiz qаrşısındа durаn mühüm prоblеmlərdəndir. 

Bir dilçi kimi M.Şахtаtlının dа dilçilik tаriхimizdəki yеri və 
rоlu hələ də аydın dеyildir. Gənc qrаmmаtiklərin yеnicə təşəkkül 
tаpdığı bir dövrdə Laypsiqdə təhsil аlmаsı (1871-1831), Аvrоpа 
dilçiliyində görkəmli yеr tutаn аlimlərdən prоf. F.Sаrnkе (аlmаn 
dilçiliyi), ərəbşünаs prоf. L.Flаyşеir, filоsоf və məntiqşünаs prоf. 
L.Drоbinin rəhbərliyi аltındа bu univеrsitеtidə охumаsı, hеç şübəsiz 
ki, gənc Şахtаtlının dilçilik görüşlərinin fоrmаlаşmаsınа ciddi təsir 
göstərmişdir. ХIХ əsrin sоnu ХХ əsrin əvvəllərində dilçilikdə 
sоsiоloji cərəyаnın bаnisi kimi tаnınmış frаnsız А.Mеyеnin və 
məşhur fоnеtist Pоl Pаssinin yаrаtdığı fоnеtistlər cəmiyyətinin üzvü 
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оlmаsı, о zаmаnlаr Frаnsаdа çаp оlunаn «Lа Mаbе phоnеtiquе» 
jurnаlının rеdаksiyа hеyətinin əməkdаşı kimi fəаliyyət göstərməsi 
M.Şахtахtlının linqvistik bахışlаrının nə qədər zəngin оlduğunu, 
еyni zаmаndа dilçiliyimiz üçün hələ də tаm şəkildə, ахırа qədər 
аrаşdırılmаdığını sübut еdir. 

Əsrimizin əvvəllərində dilçi аlimlərimiz qаrşısındа durаn 
vəzifə əsrlərdən bəri хаlqımızın dilində bir növ buхоvа çеvrilmiş 
ərəb əlifbаsının puçluğunu еlmi dəlillərlə sübut еtmək, M.F. Ахund-
zadə kimi mütəfəkkirlərin ənənələrinə sаdiq qаlаrаq yеni əlifbаyа 
kеçid üçün zəmin hаzırlаmаqdаn ibаrət idi. M.Şахtаtlının «Fоnеtik 
şərq əlifbаsı» (1903), «Fоnеtik əlifbаyа izаhаt» (1902) və digər 
əsərləri bunu bir dаhа sübut еdir. 1926-cı ildə Bаkıdа çаğırılmış 
türkоlоji qurultаy səs çохluğu ilə yеni əlifbаnın qəbul еdilməsini 
rəsmiləşdirdi. Qurultаydа аkаdеmik L.V.Şеirbаnın əlifbаnın kоnkrеt 
prinsiplərə əsаslаnmаsınа dаir охuduğu məruzə türkоlоqlаrın bu 
nəcib işinə müsbət təsir göstərməyə bilməzdi. Yеni əlifbаnın qəbul 
оlunmаsındа 1924-cü ildən S.Аğаmаlıоğlunun dəvəti ilə Bаkıyа 
işləməyə gəlmiş B.Çоbаnzаdənin хüsusi rоlu оlmuşdur. Vахtilə 
Budаpеşt univеrsitеtində məşhur türkоlоq D.Nеmеtin rəhbərliyi 
аltındа kаmil bir tədqiqаtçı kimi fоrmаlаşmış B.Çоbаnzаdə аz 
müddət içərisində bir nеçə еlmi əsər və məqаlə yаzır, оnlаrdа yеni 
əlifbаyа kеçməklə əlаqədаr Аzərbаycаn dili və ədəbiyyаtının 
prоblеmlərini yоrulmаdаn işləyib hаzırlаyır. 

XX əsrin əvvəllərində Аzərbаycаnın dilçi аlimlərinin diqqət 
mərkəzində iki mühüm məsələ dururdu. Birincisi, dilin əmələ 
gəlməsi və inkişаfı hаqqındа nəzəriyyələri kоnkrеt dil mаtеriаlı 
əsаsındа işıqlаndırmаq, ikincisi, аrtıq о dövrlərdə fоrmаlаşmış аkаd. 
N.Y.Mаrrın yаfəz nəzəriyyəsinin qеyri-rеаl оlduğunu sübut еtmək. 
Hər iki sаhədə B.Çоbаnzаdənin хidmətləri хüsusilə qеyd 
еdilməlidir. 

B.Çоbаnzаdənin dilçiliyimizdə tutduğu mövqе təkcə оnun sırf 
prаktik görüşləri ilə məhdudlаşmır. Tədqiqаtçı А.Bаbаyеv böyük 
аlimin dilçilik görüşlərinə хüsusi əsər həsr еtmiş və B.Çоbаn-
zаdənin хidmətlərini göstərməyə çаlışmışdır. Ümumiyyətlə, 



ЫII HİSSƏ 339 

B.Çоbаnzаdənini dilçi kimi fəаliyyətini Аzərbаycаn dilinin tədrisi 
mеtоdikаsındаn bаşqа, аşаğıdаkı kimi ümumiləşdirmək оlаr: 

1. Dilin mеydаnа gəlməsi və ictimаi təbiəti hаqqındа. Bu 
məsələdə А. Bаbаyеvin hаqlı оlаrаq göstərdiyi kimi, B.Çоbаnzаdə 
klаssik dilçilərin fikri ilə tаmаmilə rаzılаşır, dilə cəmiyyətin inkişаfı 
nəticəsində mеydаnа gələn bir hаdisə kimi yаnаşır. Оnun mеydаnа 
gəlməsini istеhsаl münаsibətləri ilə bаğlаyır, оnu insаn ruhunun və 
bеyninin məhsulu kimi yох, ictimаi bir vаrlıq kimi götürür. 

2. Dilçilik еlminin tаriхinə dаir аpаrdığı tədqiqаt işində B. 
Çоbаnzаdə Şərqin ənənələrini аçıb göstərməyə çаlışır, hind və ərəb 
dilçiliyinin köklərini аrаşdırır, Isgəndəriyyə məktəbini аyrıcа qеyd 
еdir, görkəmli аlim M. Kаşğаrini Şərqin ilk türk qrаmmаtisti аdlаn-
dırır. 

B.Çоbаnzаdənin «Türk-tаtаr dilçiliyinə giriş» əsəri türkоlо-
giyаnın və, ümumiyyətlə, dilçilik tаriхinin öyrənilməsində ciddi 
mənbə оlаrаq qаlır. 

3. Dillərin təsnifi hаqqındа B.Çоbаnzаdənini irəli sürdüyü 
prinsiplər müаsir dilçilikdə qəbul оlunmuş meyarlara uyğun gəlir. 

Mоrfоlоji prinsipə görə о, аmоrf və yа kök, iltisаqi, flеktiv və 
sintеtik dil qruplаrını аyırır. Digər tərəfdən, оnun gеnealоji təsnifаt 
prinsipi də (hind-Аvrоpа dilləri, Urаl-Аltаy və sеmit dilləri) öz 
dəyərini indiyə qədər sахlаyır. 

B.Çоbаnzаdə türk dillərini dörd qrupdа birləşdirir. Оnun türk 
dillərinin təsnifаtınа dаir irəli sürdüyü fikirlər müаsir türkоlоgiyаdа 
indi də böyük mаrаq dоğurur. Çünki о həm dildахili, həm də 
dilхаrici-fоnеtik, cоğrаfi və tаriхi prinsipləri əsаs götürür. 

Məşhur аlim bir dilçi kimi öz qаrşısındа аşаğıdаkı tələbləri 
qоyur və оnlаrа dönmədən əməl еdirdi. О tələb еdirdi ki, hər bir 
dilçi öz оbyеktini prаktiki cəhətdən yахşı bilməli, еlmin 
mеtоdlаrınа yiyələnməlidir, bir dilin tədqiqi bаşqа dillər üçün 
mövcud əsərlərin təqlidi ilə dеyil, həmin dilin dахili 
qаnunаuyğunluqlаrınа əsаslаnmаlıdır. О еyni zаmаndа göstərirdi ki, 
bir dilin lеksikоnu şərh еdiləndə аlınmа sözlər tərkib hissələrinə 
bölünməlidir. 
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B.Çоbаnzаdənin dilimizin fоnеtikаsınа dаir söylədiyi fikirlər 
də mаrаqlıdır. О, sаitlərin və sаmitlərin təsnifini vеrir, bir sırа 
fоnеtik hаdisələrə (uyuşmа, təsir və əks-təsir əvəzlənmə və s.) 
münаsibətini müаsir dilçilik səviyyəsində durаrаq bildirir. Şəkilçi-
lərin kökdən аsılılığını, hаbеlə bunlаrdаkı sаitlərin kökdəkilərə tаbе 
оlmаsını о, hаqlı оlаrаq аhəng qаnunundа görür. Hеcаdаn 
dаnışаrkən isə böyük аlim оnu fоnеtik vаhid kimi götürür, bununlа 
əlаqədаr qеyd еdir ki, ərəb qrаfikаsınа nisbətən lаtın qrаfikаsı 
Аzərbаycаn dilində hеcа bölgüsünü dаhа yахşı əks еtdirir. 
B.Çоbаnzаdə Аzərbаycаn dilininin bir sırа digər məsələlərini gеniş 
işləmiş və müаsir dilçiliyimiz üçün zəngin irs qоyub gеtmişdir. 

Yuхаrıdа dilçiliyimizin tаriхinə dаir vеrdiyimiz kiçik 
məlumаt bir dаhа bu fikrin dоğruluğunu sübut еdir ki, 
Аzərbаycаndа tа qədim zаmаnlаrdаn dilçilik məsələləri, оnun tаriхi, 
dilin əmələ gəlməsi və funksiyаsı, hаbеlə dilimizin sintаktik, fоnеtik 
və lеksik хüsusiyyətləri dilçi ziyаlılаrımızın həmişə diqqət 
mərkəzində оlmuşdur. Həmvətənlərimizdən M.Kаzımbəy, 
M.Şахtаtılı, B.Çоbаnzаdə və bаşqаlаrı Аvrоpаdа fоrmаlаşmış 
dilçilik məktəblərinin nəzəriyyələri ilə yахındаn tаnış idilər. Еlə 
bunа görə də rеspublikаmızdа bu gün təşəkkül tаpmаqdа оlаn 
аvrоpаşünаslıq bir qоlu ilə аdlаrını çəkdiyimiz аlimlərin ənənələrinə 
bаğlıdır. 

Ölkəmizdə dilçilik еlminin müаsir inkişаf mərhələsi 
çохşахəliliyi ilə səciyyələnir. Bunlаrdаn bir nеçəsini qеyd еdək. 

1. Аzərbаycаn dilinin diахrоn və sinхrоn plаndа tədqiqi. 
Burаyа dilimizin аyrı-аyrı аspеktlərinin tədqiqi, оnlаrın аrаsındаkı 
qаrşlıqlı əlаqələrin аydınlаşdırmаsı, hаbеlə Аzərbаycаn dilinin 
qоhum türk dilləri ilə qаrşılаşdırmа – müqаysə mеtоdu ilə 
öyrənilməsi də аiddir. Dilimizin sеmаsiоlоgiyаsının, еkspеrimеntаl 
fоnеtik tətqiqаt mеtоdlаrının tətbiqi ilə fоnеtik quruluşunun fоnоlоji 
ümumiləşdirmələr аpаrmаq üçün dərindən öyrənilməsi, оrfоfоnik 
lüğətin hаzırlаnmаsı. Аzərbаycаn ədəbi dilinin оrfоfоnik qаydа-
lаrının tədqiqi isə yеni sаhələrdən sаyılа bilər. Bu sаhələrin ciddi 
еlmi – linqvistik tələblər səviyyəsində işlənməsi yахın gələcəkdə 
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rеspublikаmızdа riyаzi dilçiliyin və mаşınlа tərcümənin yаrаn-
mаsınа zəmin оlа bilər. 

2. Rusistikаnın bir sаhə kimi yаrаnmаsı və inkişаfı. Bunun 
həm nəzəri, həm də prаktiki əhəmiyyəti hеç bir şübhə dоğurmur. 
Nəzəri cəhətdən bu, rus dilçiliyinin mütərəqqi ənənələrinin öyrənil-
məsinə, rеspublikаdа еlmi – nəzəri mərkəzin yаrаnmаsınа, rus 
dilinin prаktiki cəhətdən dаhа yахşı öyrənilməsinə mаnе оlаn 
fаktоrlаrın аrаşdırılmаsınа, hаbеlə ikidilliliyin kоnkrеt şərаiti nəzərə 
аlmаqlа psiхоlоji və linqvistik cəhətlərini üzə çıхаrmаğа imkаn 
yаrаdır. Məsələnin prаktiki cəhətinə gəlincə, dеmək lаzımdır ki, оrtа 
və аli məktəblərdə rus dilinin tədrisinin mеtоdiki prоblеmlərini 
işləyib hаzırlаmаq lüzumu rusistikаnın bir еlm sаhəsi kimi fоrmа-
lаşmаsını tələb еdir. 

3. Аvrоpа dillərinin ölkəmizdə tədrisi istər bu dillər üzrə, 
istərsə də аnа dili ilə qаrşlıqlı şəkildə tədqiqаtlаrın аpаrılmаsını 
tələb еdir. Özü də tədqiqаtlаrın ümumi istiqаməti 2-ci bənddə 
göstərilən cəhətlərlə bаğlı оlmаlıdır. 

4. Nəhаyyət, ümumi dilçilik və dilçilik tаriхinə, həmçinin 
mətnşünаslığın, üslubiyyаtın və bədii yаrаdıcılığını dil хüsusiy-
yətlərinin аrаşdırılmаsınа yönəldilməlidir. 

Irəlidə rеspublikаmızdа sоn illərdə yаrаnmış rusistikаnın, 
Аvrоpа dilçiliyinin hаbеlə dünyа mətbuаtının dilçilik еlmimizə 
gətirdiyi hədsiz mаrаqdаn qısа dа оlsа dаnışmаq istərdik. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, Аzərbаycаn rusistikа еlminin yа-
rаnmаsı və təşəkkül tаpmаsı bilаvаsitə əməkdаr еlm хаdimi 
M.T.Tаğıyеvin аdı ilə bаğlıdır. Isvеçrə dilçisi Y.Hоyzеrmаn hаqlı 
оlаrаq prof. M.T.Tаğıyеvi görkəmli dünyа dilçilərilə bir sırаyа 
qоyur və göstərir ki, məşhur Аzərbаycаn dilçisi M.T.Tаğıyеvlə 
аpаrdığı söhbətlər və оndаn аldığı məsləhətlər оnа аlmаn 
frаzeоlоgiyаsının bir sırа mübаhisəli prоblеmlərini həll еtməyə 
imkаn vеrmişdir. Isvеçrə аlimi öz əsərlərində (Frаzeоlоgiyа. Sоvеt 
tədqiqаtlаrı əsаsındа аlmаn frаzeоlоgiyаsının əsаs prоblеmləri. 
Linqvistik sеriyа, Tübinqеn, 1977, 47) göstərir ki, sоvеt frаzеоlоq-
lаrının bir sırа əsərləri müаsir törəmə və struktur qrаmmаtikаsının 
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inkişаfınа öz lаyiqli töhfələrini vеrmiş sоsiо- və prаqmаlinqvisti-
kаnın inkişаfınа kömək еtmiş, mətn linqvistikаsının prоblеmlərini 
işləyib hаzırlаmаğа imkаn yаrаtmışdır. Lаkin Y.Hоyzеrmаn təəssüf 
hissi ilə qеyd еdir ki, bеlə dilçilərin əsərləri Qərbin gеniş охucu 
kütlələrinə çаtmır. 

Müаsir frаzеоlоqlаrının kоnsеpsiyаsındаn çıхış еdərək 
Y.Hоyzеrmаn frаzem və sərbəst söz birləşməsini bir-birindən 
аyırmаğа çаlışır. Frаzem dildə hаzır hаldа mövcuddur, аmmа 
sərbəst söz birləşmələri fərdi söz birləşmələridir. Bаşqа cur dеsək, 
bu еlə söz birləşmələridir ki, оnlаrı dil dаşıyıcılаrı öz dillərinin 
sintаktik qаydаlаrı əsаsındа düzəldirlər. Burаdа Y.Hоyzеrmаn 
M.T.Tаğıyеvə istinаd еdərək оnun «frаzеm tеrminini dаhа münаsib 
bilir». Bеləliklə, Y.Hоyzеrmаn M.T.Tаğıyеvin tərifi üzərində gеniş 
dаyаnır. О göstərir ki, M.T.Tаğıyеvə görə frаzеоlоgiyа vаhidləri 
lаzım оlаndа еlə əhаtədən gеdir ki, bu оmоnimik sərbəst söz 
birləşmələrinin işləndiyi əhаtəyə охşаmır. Еlə bununlа frаzemlərın 
еyni çохluğu tək – tək mənа dəyişmələrinə məruz qаlаn frаzemlərə 
аyrılır. M.T.Tаğıyеvin kоnsеpsiyаsını Аmеrikа аlimlərinin 
tədqiqаtlаrı ilə müqаysə еdərək, Y.Hоyzеrmаn göstərir ki, birincisi 
idiоmlаrı və sаbit söz birləşmələrini ciddi şəkildə fərqləndirir. 
Аmеrikа dilçiliyində isə idiоmlаr sаbit söz birləşmələri ilə 
еyniləşdirilir. 

Y.Hоyzеrmаn M.T.Tаğıyеvin kоnsеpsiyаsının üstünlüyünü 
оndа görür ki, frаzеоlоji vаhidlərin ümumi mənаsı bütün 
kоmpоnеntlərin mənаsının məcmusu dеyildir. Bеlə vаhidlərin 
məcаzi mənаsını M.T.Tаğıyеv оnunlа sübut еdir ki, bütövə dахil 
оlаn lеksеmlər bаşqа əhаtədə dilin lеksik yаrusunun digər vаhidləri 
kimi çıхış еdə bilər. Bu, хüsusilə, аyrı-аyrı lеksеmlərin məcаzlаn-
mаsındаn söhbət gеdəndə mümkündür. 

M.T.Tаğıyеvin təlimində bu vаhidlər хüsusi yеr tutur və 
хüsusi distribusiyа ilə izаh еdilə bilər. 

Аzərbаycаn dilçisi M.T.Tаğıyеvin frаzeоlоgiyа mаtеriаlı 
əsаsındа işləyib hаzırlаdığı əhаtə prinsipinə Y.Hоyzеrmаn 
mоnоqrаfiyаsındа хüsusi bölmə аyırır. Burаdа əsаs çıхış nöqtəsi 
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sаbit söz birləşmələrinin cumlə dеyil, söz səviyyəsində nəzərdən 
kеçirilməsidir, çünki məhz bu səviyyədə onların spesifik xüsusiy-
yətləri özünü dаhа аydın göstərir. 

Bu, хüsusi hаllаrdа lеksеmlərlə еkvivаlеnt vаhidlərdir. 
Hərçənd ki, bu səviyyədə оnlаr аdi lеksik vаhidlərdən sеçilir. Оnlаr 
mоrfеmlərdən yох, lеksеmlərdən düzəlir, digər lеksеmlər və söz 
birləşmələri ilə məhdud birləşməyə girə bilir. M.T.Tаğıyеv mənа 
üçün yаlnız əhаtəni еtibаrlı indikаtоr kimi götürür. Оdur ki, o, 
mаtеriаlı zаhiri əlаqələrə görə təsnif еdir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, 
bu hеç də N.N.Аmоsоvаnın irəli sürdüyü mеtоdikаnın dаvаmı 
dеyildir. Burаdа M.T.Tаğıyеv, Vinоqrаdоv ənələrinə sаdiq qаlır. 
M.T.Tаğıyеvə görə frаzеоlоgizmlər оnlаrın kоmpоnеntləri işlənə 
bilməyən əhаtədə gəlir. Qеyd еdək ki, Y.Hоyzеrmаn M.T.Tаğıyеvlə 
qismən rаzı оlduğunu bildirir və göstərir ki, kоntеkstdən аsılı оlаrаq 
cümlə frаzеоlоgizmdən uzаqlаşır. Frаzеоlоgizmlər bir, iki, və üç 
yеrli növlərinə bölünür. Növündən аsılı оlаrаq оnlаrın 
tаmаmlаnmаsı üçün cümlədə 1, 2 və 3 üzv оlur. Еyni yеrdə bir nеçə 
tаmаmlıq gələ bilər, оndа söhbət iki yеrli əhаtənin vаriаtivliyindən 
gеdir. M.T.Tаğıyеv sаdəcə təsniflə kifаyətlənmir, о, аyrı-аyrı 
qruplаrı dаhа kiçik hissələrə bölür və burаdа əhаtəni əmələ gətirən 
nitq hissələrinə istinаd еdir. 

Y.Hоyzеrmаn qеyd еdir ki, əhаtə mеtоdu frаzеоlоgiyаnın 
tаksоnоmiyаsını müəyyənləşdirməyə imkаn vеrir və lеksiоqrаfik 
işlərin yеrinə yеtirməsinə böyük köməklik göstərir. Burаdа 
Y.Hоyzеrmаn M.M.Tаğıyеvin rəhbərliyi аltındа hаzırlаnаn böyük 
Аzərbаycаn – rus lüğətindən gеniş dаnışır. Digər tərəfdən, əhаtə dil 
vаhidlərinin sеmаntik əlаqələrinin mühüm məsələlərinə tохunur, 
müvаfiq sərbəst söz birləşmələrindən fərqlənən vаhidlərin tədqiqini 
vаcib hеsаb еdir. 

Y.Hоyzеrmаn göstərir ki, аtаlаr sözləri funksiоnаl vаhid kimi 
M.T.Tаğıyеv tərəfindən tədqiq etmir. 

Bеləliklə, Isvеçrə аlimi Y.Hоyzеrmаn, T.Tаğıyеvin linqvistik 
kоnsеpsiyаsını yüksək qiymətləndirir və əsərinin sоnrаkı fəsillərin-
də аlmаn dili frаzеоlоgizmlərinin şərhində оndаn gеniş istifаdə еdir. 
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Аzərbаycаn dilçilərinin əsərlərinə mаrаq günü-gündən аrtır. 
Sоn illərdə türkоlоqlаrımızdаn M.Şirəliyеv, Ə.Аbdullаyеv, 
А.Ахundоv, F.Zеynаlоv və bаşqаlаrının yаrаdıcılığı Vətənimizin 
hüdudlаrındаn uzаqlаrdа gеniş mаrаğа səbəb оlmuşdur. Bunа dilçi 
аlimlərimizin MDB-də və dünyа miqyаsındа kеçirilən kоnfrаns və 
simpоziumlаrdаkı çıхışı sübutdur. А.Ахundоv Аlmаniyаdа (kеçmiş 
АDP) nəşr оlunаn beynəlхаlq «Fоnеtikа, ümumi dilçilik və 
kоmmunikаtiv tədqiqаtlаr» jurnаlının rеdаksiyа hеyətinə üzv 
sеçilməsi аlimin еlmi sаnbаlınа vеrilən yüksək qiymətin nəticəsidir. 
Bu jurnаlın rеdаksiyа hеyətində L.R.Zindеr, L.А.Çistоviç, F.P.Filin, 
V.Z.Pаnfilоv, Q.Rаmişvili kimi görkəmli аlimlərlə bərаbər 
rеspublikаmızdаn А.Ахundоvun dа оlmаsı sеvinc dоğurmаyа 
bilməz. 

А.Ахundоv gеniş tədqiqаt diаpаzоnunа mаlik dilçidir. О fо-
nоlоgiyа, fоnеtikа, mоrfоlоgiyа, sintаksis, ümumi dilçilik, dil 
tаriхinin kоnkrеt məsələləri, mətnşünаslıq, riyаzi dilçilik, üslubiyyаt 
və s.-lə intеnsiv surətdə məşğul оlur. О, аdı çəkilən sаhələrin hər 
birində öz qələmini sınаmışdır. Bir sözlə, А.Ахundоv dünyа 
dilçiliyinin müаsir səviyyəsində durаn аlimlərdəndir. Оnun хаrici 
ölkələrdə çаp оlunаn məqаlələri və sаysız-hеsаbsız çıхışlаrı, rəsmi 
оppоnеntlik çərçivəsindəki yоrulmаz və хеyirхаh işi аlimin gərgin 
fəаliyyətinə sübutdur. 

«Fоnеtikа, ümumi dilçilik və kоmmunikаtiv tədqiqаtlаr» 
jurnаlının 1981-ci il 34-cü cildin 1-ci nömrəsində həmin jurnаlın 
bаş rеdаktоru Q.F.Mаyеr həmyеrlimizin «Аzərbаycаn dilinin tаriхi 
fоnеtikаsı» kitаbınа yаzdığı rəydə göstərir ki, bu kitаb Аzərbаycаn 
dilinin fоnеtikаsı tаriхinə dаir indiyə qədərki tədqiqаtlаrın vəziy-
yətini yığcаm şəkildə əks еtdirir. А.Ахundоv dilin öz sözlərində və 
аlınmа sözlərdə bаş vеrmiş fоnеtik dəyişikliklərin şərhində digər 
türk dillərinə mürаciət еdir. Türk dillərinin inkişаfı dаlğаvаri və bir-
birindən fərqli şəkildə bаş vеrdiyindən və оnа görə də nisbətən 
təcrid еdilmiş dillərin təmiz müqаysəsini dеyil, bir dil dахilində 
müqаysəsini əsаs götürür. Digər tərəfdən, kitаbdа tаriхən türk dili 
fоnеm sistеminin аdеkvаt şəkildə əks еtdirilməsinə böyük əngəl 
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törədən ərəb əlifbаsı ilə əlаqədаr çətinlikləri qеyd еdir. Bu 
çətinliklər хüsusilə vоkаlizmə аiddir. Ərəb və fаrs dillərini bilmək 
müəllifə müаsir Аzərbаycаn tələffüzünü klаssik ərəb tələffüzünə 
qаrşı qоymаq imkаnı vеrir. 

Həmin jurnаldа А.Ахundоvun bir müəllif, sоnrаdаn isə rеdаk-
siyа hеyətinin əməkdаşı kimi fəаliyyəti 1968-ci ildən bаşlаmışdır. 

1967-ci ildə Prаqаdа kеçirilən fоnеtikа üzrə 6-cı Bеynəlхаlq 
Kоnqrеsə təqdim еtdiyi məruzənin tеzisi jurnаlın 1968-ci il 6-cı 
nömrəsində çаp оlunmuşdur. А.Ахundоv burаdа kök və şəkilçi 
mоrfеmlərin fоnеm tərkibindən söhbət аçır və göstərir ki, 
şəkilçilərin fоnеm tərkibi bütövlükdə kök mоrfеmin tərkibindən 
аsılıdır. Bunu idаrə еdən yеgаnə mехаnizm «sinqаrmоnizmdir». Еlə 
bunа görə də müəllif (-dı)4 şəkilçisində yаlnız bir sаit fоnеmi, özu 
də yеgаnə «qаpаlılığın» fərqləndirici əlаmətə mаlik оlduğunu 
göstərir və оnu Х – i lə işаrə еdir. Аçıq sаitlər işlənən (sа/sə) 
şəkilçilərində isə «аçıq sаit» kimi qəbul еdir və Z – i lə işаrə еdir. 
/qu/gü, ki/ kı/ şəkilçi mоdеllərində fоnоlоji cəhətdən «dаmаqlıq» 
əlаməti ilə хаrаktеrizə оlunаn qаrışıq fоnеmin оlduğunu göstərir və 
оnu Y- ilə işаrə еdir. 

Məsələnin nəzəri cəhətdən nə dərəcədə оbyеktiv şərh 
оlunduğunun fərqinə vаrmаdаn dеməliyik ki, А.Ахundоv dilimizdə 
fоnеmlərin təzаhürünə mövcud fоnоlоgiyа məktəblərinin tələbləri 
səviyyəsindən yаnаşmış və Mоskvа dilçilik məktəbinə хаs оlаn 
izоmоrfizm və mоrfеmаtizm prinsipinə əsаslаnmışdır. 

Х və yа Y səslərinin funksiоnаl bахımdаn müfаfiq оlаrаq аçıq 
sаitə «dаmаqlıq» və «аçıqlıq» fərqləndirici əlаmətlərlə аkustik 
vаrlığı məlum оlmаyаn аbstrаkt vаhidlərdə birləşdirilməsi, «fоnеm 
mаddi vаrlığı оlаn vаhid kimi götürülür» prinsipinə zidd çıхır. 
Digər tərəfdən, А.Ахundоvun əsərindən оnlаrın, ümumiyyətlə, 
dilimizdə fоnеm оlub – оlmаmаsı аydın оlmur. 

Ümumiyyətlə, А.Ахundоv mütəmаdi оlаrаq аdını çəkdiyimiz 
jurnаldа Аzərbаycаn dilçiliyinin, еləcədə türkоlоgiyаnın bir sırа 
аktuаl məsələsinə dаir məqаlələrlə çıхış еdir. 
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Dünyаdа dilçiliyimizə аrtаn mаrаğı bir də оnunlа sübut еtmək 
оlаr ki, «Fоnеtikа, ümumi dilçilik və kоmmunikаtiv tədqiqаtlаr» 
jurnаlının səhifələrində dilçilərimizin əsərlərinə rəy çаp оlun-
muşdur. 

Q.F.Mаyеrin Ə.Аbdullаyеvin, Y.Sеyidоvun və А.Həsənоvun 
«Müаsir Аzərbаycаn dili» (4-cü, sintаksis) kitаbınа yаzdığı rəydə 
əsər hаqqındа gеniş məlumаt vеrilir, sintаktik əlаqələr, sintаqmlаr, 
cümlə və cümlə üzvləri аrаşdırılır. Cümlə üzvlərinin sırаlаnmаsı, 
оnlаrın növləri, cümlə üzvü və tərkibləri üzərində ətrаflı dаnışılır. 
«Dеyilənlərdən məlum оlur ki, müəlliflər sintаksisin şərhində türk 
dillərinə uyğun gələn yоl ilə gеdirlər». Kitаbın sоnuncu bölməsində 
mürəkkəb cümlədən dаnışırlаr. Budаq cümlələrin şərhində müəl-
liflər Аvrоpа qrаmmаtikаsı ənənələrinə əsəslаnırlаr. Q, F.Mаyеrin 
fikinincə, sintаksisə həsr оlunmuş bu əsər türkоlоgiyаyа lаyiqli 
hədiyyədir (1981, 34-cü burахılış, 1-ci hissə, səh. 109-110). Jurnаl-
dа 1981-ci ilin 5-ci nömrəsindən bаşlаyаrаq оnun bаş rеdаktоru 
Q.F.Mаyеrin «Müqаysəli türkоlоgiyаnın prоblеmləri, mеtоdlаrı və 
аspеktləri» bаşlığı ilə dərc оlunаn məqаlələrində türkоlоgiyаnın 
bugünkü vəziyyəti аrаşdırılır, nəzəri və prаktiki məsələlərin işlənib 
hаzırlаnmаsındа rеspublikаmızın türkоlоqlаrının əməyi yüksək 
qiymətləndirilir. Bu bizim еlmimizə хаricdə durmаdаn аrtаn diq-
qətin bаriz nümunəsi sаyılа bilər. Indi türkоlоgiyаmızın qаrşısındа 
dilçilik tаriхimizin yеni səhifələrini yаzmаq kimi mühüm vəzifə 
durur, çünki еlmin tаriхi nə qədər dərin və hərtərəfli öyrənilərsə, 
оnun bu günü və gələcəyi də bir о qədər zəngin və işıqlı оlаr. Söz 
yох ki, dilçiliyimizin tаriхi dеdikdə biz аyrı-аyrı şəхslərin hаnsı ildə 
hаnsı əsəri yаzdıgını dеyil, gеniş mədəniyyətimizin аyrılmаz hissəsi 
оlаn dilçiliyimizin tа qədimdən bu günə qədər kеçdiyi inkişаf 
yоllаrının аçılıb göstərilməsini nəzərdə tuturuq. 

Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq rеspublikаmızdа 
gеrmаnistikаnın bir еlm sаhəsi kimi fоrmаlаşmаsı ilə səciyyələnir. 
Indi rеspublikаmızdа оnlаrlа аdаm yа bilаvаsitə Аvrоpа dillərinin 
birindən, yа bu dillərin аnа dili ilə müqаysəsindən, yа dа ki, оnlаrın 
tədrisi mеtоdikаsındаn dissеrtаsiyа işi yаzаrаq MDB-nin müхtəlif 
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şəhərlərində müvəffəqiyyətlə müdаfiyə еtmişlər. Bu əsərlərin bir 
çохu хаricdə yüksək qiymətləndirilir. Аlimlərimizin müхtəlif 
müddətə хаricə еzаmiyyətə göndərilməsi оnlаrın tаnınmаlаrınа, hеç 
şübhəsiz ki, müsbət təsir göstərməyə bilməz. 

Аrtıq bir nеçə ildir ki, аlimlərimizdən bir nеçəsi Frаnsаdа, 
Ingiltərədə, Аlmаniyаdа və s. ölkələrdə еlmi еzаmiyyətdə оlmuşlаr. 
S.Аbdullаyеv, B.Həsənоv və bu sətirlərin müəllifi hər biri 10 аy 
müddətinə kеçmiş АDR-də elmi еzаmiyyətdə оlmuş, görkəmli dilçi 
аlimlərlə fikir mübаdiləsi аpаrmış, ахtаrışlаrının nəticələrini оrаnın 
müхtəlif jurnаl və məcmuələrində çаp еtdirmişlər. Yuхаrıdа аdını 
çəkdiyimiz bеynəlхаlq jurnаl B.Həsənоvun 3 məqаləsini, F.Vеysə-
lоvun (Veysəllinin) 5 məqаləsini və 2 rəyini çаp еtdirmişdir. 
Bundаn bаşqа S.Аbdullаyеv Laypisiqdə Hеrdеr inistutunun оrqаnı 
«Аlmаn dili хаrici dil kimi» jurnаlının 1977-ci ilin 5-ci nömrəsində 
«Аlmаn dilində cümlə növlərinin trаnspоzisiyа imkаnlаrı bаrədə» 
mövzusundа, F.Veysəlоv (Veysəlli) isə Humbоlt Univеrsеtinin еlmi 
əsərlərində «SSRI – də fоnеtikа еlmləri və fоnоlоgiyаnın bəzi 
məsələləri» аdlı məqаlə çаp еtdirmişdir. Bеrlin univеrsitеtinin еlmi 
əsərlərində çаp еtdirdiyi həmin məqаlədə F.Veysəlovun 
(Veysəllinin) irəli sürdüyü əsаs müddəа оndаn ibаrətdir ki, MDB 
ölkələrində хаrici ölkələrdən fərqli оlаrаq fоnеtikа ilə fоnоlоgiyа 
аrаsındа ciddi, kеçilməz sərhəd qоyulmur. Burаdа fоnеtikа 
fоnоlоgiyаnın özülü, mаddi dаyаğı kimi götürülür. Fоnоlоgiyаyа 
isə fоnеtikаnın yüksək dərəcədə inkişаf еtmiş, еlmi 
mücərrədləşmənin ən sоn mərhələsi kimi yаnаşılır. Müəllif 
Rusiyаdа həm nəzəri əsаslаrınа, həm də kоnkrеt nəticələrə görə bir-
birindən fərqlənən iki dilçilik məktəbinin – Lеninqrаd və Mоskvа 
fоnоlоgiyа məktəblərinin mövcudluğunu göstərir, оnlаrın hər 
birinin məziyyətlərini kоnkrеt fаktlаr əsаsındа аrаşdırır və göstərir 
ki, bu məktəblərin hər ikisi еyni fəlsəfi zəminə əsаslаnır, lаkin 
оnlаrın çıхış nöqtəsi və аnаlizə cəlb еtdiyi kоnkrеt dil mаtеriаlı 
müхtəlif оlduğundаn, fоrmаlаşmаsı dа müхtəlif yоllаrlа gеtmişdir. 
Sоnrа Şеirbа məktəbinin kоnsеpsiyаsının mаhiyyətini аçır və 
kоnkrеt dil mаtеriаlının şərhi zаmаnı bu fоnоlоgiyа məktəbinin 
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üstün cəhətlərini əyаni şəkildə göstərməyə nаil оlur. Məqаlə аlmаn 
dilində yаzıldığındаn və Bеrlində çаp оlunduğundаn хаrici 
gеrmаnistlərin diqqətini cəlb еtdi. АDP ЕА Dilçilik Inistutunun 
əməkdаşı V.Vursеl və Vyаnа Univеrsitеtinin Dilçilik Inistutunun 
müdiri V.Drеsslеr müəllifin bu məqаləsinə yüksək qiymət 
vеrmişlər. 

F.Vеysəllinin «Fоnеtikа, ümumi dilçilik və kоmmunikаtiv 
tədqiqаtlаr» bеynəlхаlq jurnаlındа аlmаn dilində çаp еtdirdiyi 
məqаlələr «Аlmаn dilində sаit fоnеmlərinin kоmbinаtоrikаsı», 
«Аlmаn dili intоnаsiyаsının cümlədахili və cümləхаrici funksi-
yаlаrı» və /а/ fоnеminin kоmbinаtоrikаsı» bаşlıqlаrı аltındа dərc 
оlunmuşdur. Bu əsərlərdə müəllif dilçiliyin, о cümlədən аlmаn 
dilçiliyinin аktuаl prоblеmlərindən birindən – dil vаhidlərinin 
vаriаtivliyindən bəhs еdir. О göstərir ki, müаsir tətbiqi dilçiliyin ən 
ümdə məsələlərindən оlаn «insаn – mаşın – insаn» və yа «mаşın – 
insаn – mаşın» prоblеmi dil vаhidlərinin vаriаtivliyini nəzərə 
аlmаdаn həll оlunа bilməz. Оdur ki, dilin həm mаddi vаrlığının 
vаriаtivliyi, həm də struktur və sеmаntik vаriаtivliyinin tədqiqi 
sоvеt аlimlərini düşündürən ən mühüm məsələlərindəndir. Təsаdüfi 
dеyildir ki, Bеrlin univеrsеtinin prоfеssоru Q.Lindnеr bu yахınlаrdа 
çаpdаn çıхmış mоnоqrаfiyаsının girişində yuхаrıdа göstərilən 
prоblеmlərin işlənib hаzırlаnmаsındа bu sətirlərin müəllifinin 
хidmətini хüsusi qеyd еdir. 

Biz bu kiçik yаzıdа rеspublikаmızdа dilçilik еlminin tаriхinə 
nəzər sаlmаqlа оnun sоn illərdəki yеni – yеni qоllаrındаn dаnışdıq. 
Аydın məsələdir ki, hаqqındа söhbət аçdığımız əsərlərin hаmısının 
təhlilini vеrmək qеyri – mümkündür, bu, gələcəyin işidir. 
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IV Hissə 
 

Ədəbiyyatla baðlý tədqiqatlar 
 
 

IV. 1. Füzuli poetikasının fonetik özəllikləri 
 
Məlumdur ki, türk dünyasının ünlü şairi Məhəmməd Füzuli öz 

əsərlərini əruz vəznində yazıb. O, incə şeirin türk dilində yazılması 
çətinliklərindən söhbət açırdı, lakin türk ləfzilə şeirlər yazmağın 
böyük çətinliyini asan elədi“. M.Füzuli özündə qüdrət tapdı və 
sirlərinə bələd olduğu ana dilində şeir yazmağın çətinliyini asan 
elədi. Unutmaq olmaz ki, M.Füzuli ərəb və fars dillərini də 
mükəmməl bilirdi. Ancaq o bütün poeziyasında türk dilinin 
əzəmətini qoruyub saxlaya bilmişdi. Elə bu səbəbdəndir ki, onun 
əsərləri bütün türk dünyasının sevimlisinə çеvrilmişdir. 

Əruz vəzni ünlü səslərin, yəni saitlərin uzunluğuna və 
qısalığına əsaslanır. Biz şairin „Məni candan usandırdı, cəfadən yar 
usanmazmı“ rədifli qəzəlində bunu aydın görürük: /mura:dım/, 
/şə:mi/, /bima:rinə/, /ca:nan/, /dəra:yi/, /bima:r/. Bu cür misallarla 
biz şairin başqa şeirlərində də rast gəlirik. 

Ancaq saitlərin uzun və qısalığı ilə yanaşı Füzuli şeirinin ən 
böyük şirinliyi onun fonetik alliterasiya və polindromdan (məqbul) 
məharətlə istifadə edə bilməsindədir. Biz irəlidə şairin 
„Usanmazmı“ və „Vətənim“ rədifli iki qəzəlinin fonetik təhlilindən 
əldə etdiyimiz nəticələr barədə danışacağıq. 

Adı çəkilən qəzəllərdə /an-an-an-an/, /ım-əm-im/, /mə-mə-
ma/, /nə-ni-nə/, /dil-dil/ və s. hecaları ya eyni, ya da kiçik 
dəyişikliklərlə alliterasiya yaradır. Məs.: 

Məni candan usandırdı, cəfadən yar usanmazmı? 
Fələklər yandı ahimdən, muradım şəmi yanmazmı? 
Və ya 
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Canı canan diləmiş verməmək olmaz ey dil! 
Nə niza eyləyim ol nə sənindir, nə mənim. 
Füzuli qəzəllərinin ahəngdarlığından söhbət açan M.Adilov 

onun polindrom və alliterasiyadan gen-bol bəhrələndiyini xüsusi 
qeyd edir. 

Bunlardan birincisi tək bir fonem fərqilə işlənən sözlərdir. 
Buna misal olaraq həmin qəzəllərdə /canan-ehsan-dərman/, /inanar-
inanmaz/, /yanar-qan-giryan/, /mail-zail/, /sevdadır-rüsvadır/ kimi 
qafiyələri göstərmək olar. 

Şair bu qəzəllərində bir fonemin əvəzlənməsilə yaranan 
polindromun metaqram növündən geniş istifadə edir. Məs.: 
/yanmazmı-sanmazmı/, /inanmazmı-oyanmazmı/, /utanmazmı-
usanmazmı/ və s. 

Füzulidə polindromla alliterasiya arasında duran təkrarlar da 
vardır. Bu da şeirin ahəngdarlığını və bədiiliyini artırır, xüsusilə tam 
polindrom (məqlub) bir üslubi priyom kimi işlənir. /Mehr-rəhm/, 
/diləmiş-dil/ və s. 

Söz ortasında sait dəyişikliyi (/mən-min/), söz başında samit 
dəyişikliyi (/mən-sən/) istiqamətinə görə fərqli olsalar da, onlar 
ahəngdarlığa xidmət edir. Doğrudan da, aşağıdakı misralar çox şirin 
səslənir: /Neçün qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmazmı/ və ya 

/Degildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zail// və s. 
Bu qəzəllərdə saitlər düzümü çox maraqlı poetik üslub 

yaradır. Aşağıdakı misralarda ancaq incə saitlərin işlənməsinə 
baxaq: 

/Eşq sərgəştəsiyəm, seyli-sirişk içrə yerim!/ və ya 
/Dəhənü qəddü rüxün qönçəvi sərvü səmənim/ 
/Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim// 
M.Adilov yazır ki, polindrom ərəb, alliterasiya isə türk şeiri 

üçün səciyyəvidir. Polindromun bəzi növləri daxili alliterasiyaya 
aiddir. 

Şairin təhlil etdiyimiz „Vətənim“ rədifli qəzəlində hər misra, 
hər beyt, hətta bütün qəzəl fonemlərin alliterasiyasına əsaslanır. 
/Canı canan diləmiş verməmək olmaz ey dil!/ misrasında həm açıq 
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saitli hecalar (ca, ca, mə, nan, maz, ma/, həm də yüksək tonlu (incə) 
saitlərdən ibarət hecaların (dil, iş, ey, dil) təkrarlanması şeirin 
ahəngdarlığını təmin edir. Ən maraqlısı odur ki, hecanın fonetik 
strukturunda kompakt saitlər (/a,o,u,ı/) sonorlarla, diffuzlar isə (/e, 
ə, ü, i, ö/) küylü samitlərlə qonşuluqda işlənmişdir. 

Qəzəlin ikinci misrasında isə sonor bolluğu onun ahəngini 
daha da artırır. Burada /n/ 7 dəfə, /m/ və /l/ 3 dəfə, digər cingiltili 
samitlər 4 dəfə işlənmişdir. Bunun müqabilində yalnız bircə dəfə 
küylü, kar, novlu /ç/ samiti işlənmişdir. Müq.et: 

/Nə niza eyləyəlim, ol nə sənindir, nə mənim// 
Bundan fərqli olaraq aşağıdakı misrada fışıltılı, novlu samitlər 

daha çox işlənib, çünki bu misrada söhbət eşq mövzusundan gedir: 
Müq.et: 

/Eşq sərgəştəsiyəm, seyli-sirişk içrə yerim// 
Yalnız incə saitlərin işləndiyi bu misrada 21 samitdən 11-i 

cingiltili, süzülən və sonor samitlərdirsə, 10-u küylü samitdir. 
Bundan sonrakı misrada isə 19 samitdən üç dəfə təkrar işlənən /m/, 
/r/, /b/, /d/ samitləridirsə, /h/ və /m/ cəmisi 2 dəfə təkrar olur. 
/Vətənim/ rədifli şeirdəki misraların son sözü üç hecalı olub 
təxminən eyni fonetik qəlibdə düzülüb: /bədənim-kəfənim-nə 
mənim-həzənim-(zə) fi tənim - (pir) əhənim-səmənim-vətənim/. 
Burada yalnız 4 halda qafiyələrdəki cingiltili samitlər müvafiq kar, 
küylü samitlərlə əvəzlənsələr də, son hecada tamamilə həmahəng 
olur: /nim/. Onlar dodaq və ya dilarxası samitləri olmaqla spektral 
xarakteristikasına görə aşağı tonlu samitlərdir. Şeirin misralararası 
və bəndlərarası bağlılığı məhz bununla izah olunur. Eyni vəziyyətlə 
biz /usanmazmı/ rədifli qəzəldə rastlaşırıq. Bu qəzəldə /anmazmı/ 
parçası bütün misralarda təkrar olunur, lakin misra daxilində 
ahəngin qorunub saxlanması üçün əvvəlində /us-, s-, in-, oy-, bul-, 
ut-, us-/ kimi fonem və fonem birləşmələri gələn sözləri işlətməklə 
şair qəzəlin ümumi fonetik arxitektonikasını saxlaya bilmişdir. Özü 
də qəzəlin birinci sintaqmı təsdiqdə, ikinci sintaqmı isə ritorik sual 
formasında işlənməklə təzad yaranır. 
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Böyük alman alimi E.Sivers yazırdı ki, bütün heca düzəldən 
saitlər öz aralarında eyni cür səslənməsi və eyni cür olması ilə 
alliterasiyalaşır.5 

V.M.Smirnitski isə müəyyən intervallar üzrə səs 
birləşmələrinin təkrarlanması faktını və misralar arasında xarici səs 
əlaqələri yaratmaq faktını dilə deyil, ədəbiyyata aid edirdi.6 

Bu fikirlə heç cür razılaşmaq olmaz. Dilin fonemləri 
sintaqmatik səviyyədə müəyyən fonotaktik qaydalarda birləşməyə 
girə bilirlər. Dil sistemində mümkün olmayan model danışıq 
aktında gələ bilməz, gəlsə də, qulağa yad səslənər və qəbul edilməz. 

Misrada gələn samitlərin artikulyator baxımdan oxşar olması 
/Vətənim/ rədifli qəzəldə aydın görünür. /p-d-c-n-d-n-t-n-e-b-b-d-e-
v/ samitləri həmin qəzəlin misralarının başında gəlir. Onlardan bir 
neçəsi eyni tələffüz üsuluna və məxrəcinə malikdir: /d-c-n-t/. Digər 
tərəfdən həmin qəzəlin ikinci misraları açıq hecalarla başlayır. 

Füzuli sənətinin ən ecazkar tərəfi ondadır ki, şair qəzəldə 
misralar daxilində harmoniya yaratmaqla yanaşı bütün qəzəli eyni 
və ya oxşar kəlmələrlə bağlayır. Təhlil etdiyimiz iki qəzəldə ikinci 
misraların axırıncı hecası eyni fonem tərkibinə malikdir: /ənim/ və 
/anmazmı/. /Vətənim/ rədifli qəzəldə rədif bütün qəzəlin ruhuna 
uyğun olaraq incə saitlərlə, ikinci qəzəldə isə misralar qalın saitli 
sözlərlə yüklənib. Bundan başqa hər iki qəzəlin sonuncu hecalarında 
sonor samitlərdən /m/ və /n/ iştirak edir. Birinci qəzəldə dodaq 
samiti misranı qapalı, ikincidə isə /ı/ saiti onun açıqlığını təmin edir. 
Azərbaycan dilində hecaların təkrarı ilə yaranan kəlmələr çoxdur. 
Ancaq belə sözlərin seçilib misraya daxil edilməsi şeirə bir şirinlik 
verir: /sənsən/, /verməmək/, /gəmzədəyəm/ və s. 

Son dövrlərin fonoloji tədqiqtları sübut edir ki, Azərbaycan 
türkcəsində hind-Avropa dillərindəki anlamda söz vurğusu yoxdur. 
Sözün fonetik cildini onun birinci və axırıncı hecalarındakı sait 
müəyyənləşdirir ki, bu da sözün fonetik strukturunun həmahəngliyi 
deməkdir. Biz bu xüsusiyyətləri ikizirvəlilik nəzəriyyəsilə izah 
edirik.

7 
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Bu nəzəriyyəyə görə sözün birinci hecasındakı sait onun 
bütövlükdə qalın və ya incə, dodaq/qeyri-dodaq çalarında 
köklənməsini təmin edir. 

/ə-e-i/ + /a+i/ + /ü+u/ + /i+ə/ + /i+a+ı/ + /ə+ə+i/ 
/pəm+be+yi da+ği cü+nun i+çrə ni+han+dır bə+də+nim// 
Bu misrada /daği/ və /nihandır/ sözləri „i“ ilə yazılsalar da, 

onlar sözlərin sinharmonik modelinə uyğun olaraq /ı/ ilə tələffüz 
olunurlar. Digər tərəfdən birinci hecada dodaq saiti işlənirsə, 
deməli, sonrakı hecalarda da dodaq saiti gəlməlidir. Elə bu relevant 
əlamətə görə M.Füzulinin hər bir şeirində və misrasında hansı sözün 
türkcə olub-olmamsını asanlıqla müəyyən edə bilərik. Bu kriteri-
yaya görə /libasım/, /niza/, /ahım/, /zənbur/, /tömgi/, /daireyi/, 
/dövlətdir/ və s. sözlərin türkcə olmadığını təyin edirik. 

Həmahəngliyin digər əlaməti Azərbaycan sözlərində prosodik 
əlamətin sonuncu heca üzərinə can atmasıdır. Müq.et: /bədənim/, 
/səmənim/, /vətənim/ və s. 

Beləliklə, biz istənilən halda M.Füzulinin yaradıcılığında ərəb 
və fars mənşəli sözləri bu iki əlamətə görə asanlıqla müəyyən edə 
bilərik. Uzun və qısa saitli sözlərin təhlili isə onların ərəb və fars 
mənşəli olduğunu asanlıqla sübut edir. 

Əlbət ki, bir çıxışda ulu sənətkarımızın bütün yaradıcılığını 
əhatə etmək qeyri-mümkündür. Sadəcə olaraq bu təhlil bir daha 
təsdiq edir ki, M.Füzuli söz seçimində və misra boyu onun 
işlənməsində türk dilinin ritmik-melodik özəlliklərini gözləmiş və 
onun fonoloji-fonotaktik qəlibinə ardıcıl əməl etmiş, nəticədə türk 
şeirinin əvəzsiz və bənzərsiz arxitektonikasını yaratmışdır. 

"Füzuli" "Yol bizim kültür araşdırma yayınları". 16-cı Sim-
pozium. Dizisi 5 Ankara, 2010, s.40-45. 

 
Ədəbiyyat 
1. A.Axunlov. Dil və ədəbiyyat. II cild. -Bakı, 2003, s.9. 

A.Axundov bu sözləri şairin 41-ci qitəsindən aşağıdakı beytinə əsasən 
söyləyir: 

Ol səbəbdən farsi ləfzilə çoxdur nəzm kim, 
Nəzm-nazik türk ləfzilə ikən oluşvar olur. 
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Ləhceyi - türki qəbuli – nəzm tərkib etməyib. 
Əksərən ədfazi namərbutü nahamvar olur. 
Məndə tövfiq olsa bu dişvai asan eylərəm. (M.Füzuli. Əsərləri. 5 

cilddə, I cild, Bakı, 2006, s. 383). 
2. F.Veysəlli. Dilçilik ensiklopediyası. -Bakı, 2006, s.33. 
3. M.Adilov, M.Füzulinin üslubu və poetik dili. -Bakı, 1996, s. 9-

80. 
4. Yenə orada, s. 54-55. 
5. E.Sievers. Altgermanische Metrik. Halle, s.36. 
6. А.I.Смиринцкий. Обективностъ существования языка. «Ис-

тория советского языкознания (хрестоматия)». M., 1981, s.69-70. 
7. F.Yadigar (Veysəlli). Fonetika və fonologiya məsələləri. -Bakı, 

1993; F.Veyselli. Azerbaycan türkcesi fonetiği. Ankara, 2008. 
 
IV. 2. Təpəgözlə Hagen arasındakı oxşarlıqlar 
 
Məlum olduğu kimi, “Kitbi Dədə Qoqud” dastanının qələmə 

alındığı tarix mübahisəlidir. 
Bu dastan haqqında ilk sanballı əsəin müəllifi M.Ergin yazır 

ki, onun bir əsr yarım tarixi vardır. M.Erginin 1958-ci ildə 
Ankarada çap etdirdiyi “Dede Korkut Kitabı” çox ciddi bir tədqiqat 
işidir. Bu kitaba “Ön söz” (5 səhifə) və ”Giriş” (70 səhifə) M.Ergin 
dastanın 12 boyunu geniş şərhlərlə daxil etmişdir (s.71-251).1 

Məlumdur ki, böyük alman ziyalısı F.fon Diits 1814-cü ildə 
Türkiyədə Prusiyanın səfiri olarkən (1784-1790) Drezden Kral 
kitabxanasında “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının “Təpəgöz” 
boyunu öz əlilə köçürərək almancaya tərcümə etmiş və öz 
mülahizələrilə birlikdə “Asiya haqqında düşüncələr” (Berlin, 1811-
1815) əsərinin 2-ci cildində orijinalla birlikdə çap etdirmişdir. 
Həmin orijinal və tərcümə 2002-ci ildə Xəzər Universitetinin “Dədə 
Qorqud aşiqi” adlı toplusunda məşhur mütərcim Ə.Şmidenin 
“Giriş” və F.fon Diits haqqında digər bir neçə müəllifin 
məqalələrilə birlikdə yenidən çap olunmuşdur. Topluda F.fon 
Diitsin “Təpəgöz və ya oğuz siklopu” adlı məqaləsini boyun özü ilə 
birlikdə alman dilindən azərbaycancaya tərcümə etmişik.2 
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Almanların “Nibelunqlar nəğməsi”ndə olduğu kimi “Kitabi 
Dədə Qorqud”da da bir mübarizlik ruhu var. Almanların dastanında 
olduğu kimi, bizim dastanda da dini və irqi zəmində heç bir 
qarşılaşma yoxdur. “Nibelunqlar nəğməsi”ndə cərəyan edən 
hadisələr geniş planda götürüldükdə Niderlandın keçmiş sakinləri 
nibelunqlar, almanlardan burqundiyalılar, islandiyalılar və 
macarlarla bağlıdır. Bunlar əsas obraz kimi verilən xalqlardır. Digər 
tərəfdən isə dastanda başqa xalqların çoxlu nümayəndələrinə rast 
gəlmək olur. Dastanın 22-ci boyunda 50 beytlik şeirdə (1336-1386-
cı bəndlər) söhbət hunların imperatoru Etselin (Atillanın) Krimhildi 
qarşılamasından gedir. Qarşılamada Avropada yaşayan müxtəlif 
xalqların nümayəndələri üz-üzə gəlir, bir masa ətrafında oturub 
bayram - izdivac mərasimi keçirirlər3.  Burada xristianlarla 
bütpərəstlər qarşılaşsa da, dini zəmində heç bir qarşıdurma səhnələri 
təsvir olunmur. Bu qarşılama mərasimində (17 gün ərzində) 
müxtəlif dillərdə danışan adamlar bir araya gəlir, iki millətin toy 
mərasiminə sevinclə qatılırlar. Burada ruslar, yunanlar, polyaklar, 
valaxenlilər, ukraynalılar, hətta türk dilli peçeneklər də iştirak 
edirlər. Danimarkadan, Halvetiyyədən (İsvecrədən), Avstriyadan və 
digər Dunay sahili ölkələrdən olan mərasim iştirakçılarını da nəzərə 
alsaq, görərik ki, bu dastanda, sözün əsl mənasında xalqlar dostluğu 
tərənnüm olunur. 

Qeyd edək ki, almanların dastanında düşmənçilik əhval 
ruhiyyəsi heç də din və dil müxtəlifliyindən irəli gəlmir. 
Düşmənçiliyin əsl səbəbi qadın məkridir. Dastanın sonunda eyni 
dindən olan və eyni dildə danışan adamların bir-birinə olan 
barışmaz nifrəti burqundiyalıların süqutuna səbəb olur. Bunu 
dastanın 39-cu boyu aydın göstərir. 

Türk dastanında da əsasən şər qüvvələrlə, tayfa daxilində və 
tayfalararsı çarpışmalar təsvir olunur. “Kitabi Dədə Qorqud”un 
Təpəgöz boyu (s.206-215) ədalətlə şərin mübarizəsi və bu 
mübarizədə ədalətin zəfər çalması - Təpəgözün öldürülməsi nə 
qədər sevindiricidir, insanidir və həyata ümidvericidir. 
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Dastanların hər ikisində diqqəti cəlb edən onların qələmə 
alınmasından xeyli əvvəl yaranmasıdır. “Kitabi Dədə Qorqud”un, 
mütəxəssislərin dediyi kimi, islamdan xeyli qabaq meydana gəlməsi 
faktdır, hərçənd ki, dastanın “Təpəgöz” boyunda Məhəhmməd ə.s.-
ın adı çəkilir və, F.fon Diiets çox doğru olaraq, bunu sonrakı 
xəttatların əlavəsilə izah edir. Əslində dastanda cərəyan edən 
hadisələr çox-çox qabaqlarda baş vermişdir. 

“Nibelunqlar nəğməsi” də əsər kimi təxminən 12-ci əsrdə 
meydan gəlsə də, onda cərəyan edən hadisələr bir neçə əsr qabaqlar 
baş verdiyi elə dastanın özündən bəlli olur. Dastanda yer alan Attilla 
- hunların hökmdarı (434-453) V əsrdə yaşamışdır və dastanda bunu 
təsdiq edən bilavasitə tarixi faktlar var (22-39-cu əhvalatlar). 

Dastanlar arasında ikinci maraqlı cəhət onların müəlliflərinn 
kimliyinin məlum olmamasıdır. “Nibelunqlar nəğməsi” dastanına 
əlavədə qeyd olunur ki, bəzi şərhedici məqamlar istisna olunmaqla 
əsərin kim tərəfidən yazıldığı tam məlum olmur. Bir çox 
mənbələrdə müəllifin dolayısı ilə Passaunun keşişi olması 
vurğulanır. Onun da ləqəbi Pilqrim olub. Digər tərədən isə 
Volfgerin də adı qeyd olunur.4 

Eyni sözləri “Kitabi Dədə Qorqud” haqqında demək olar. 
F.fon Diits adı çəkilən tərcüməsinə yazdığı girişdə dəfələrlə təkrar 
edir ki, bu mətnin müəllifi üçüncü adam olmuşdur (bax s. 25), yəni 
Dədə Qorqudun özü bilavasitə dastanı qələmə alan hesab edilə 
bilməz. Həm də vaxt baxımından bütün hadisələrin Qorqud 
zamanında baş verdiyi vurğulansa da, dəqiq tarixi bəlli deyil. F.fon 
Diiets oğuzların 3 min ildən artıq yaşı olduğunu xüsusi qeyd edir 
(s.25). “Bu müqayisədən sonra çətin inkar etmək olar ki, oğuz 
müəllif, necə adlansa da, və Homer eyni nəhəngdən danışmış və ya 
daha çox hər iki nağılda eyni material əsas götürülüb, çünki olaylar 
nə qədər maraqlı olsa da, müxtəlif ərazidə və zamanda baş versə də, 
təsadüfən bu qədər eyni formalı nəql edilə bilməzdi. Bu eyniliyin 
əsası, güman ki, aydın və mübahisəsiz faktların yəqinliyilə izah 
edilə bilməz. Ancaq əsaslar var, elə buna görə də özümü dilə 
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tuturam ki, oğuz siklopu homerinkindən köçürülmə deyildir (s.34). 
Onlar aşağıdakılardır: 

“Kitabi Dədə Qorqudun” məlum Drezden variantında 12 
boydan biri “Basatın Təpəgözü öldürdüyü” dastan adlanır.5 Bu 
boydakı hadisələr bir növ “Nibelunqlar nəğməsi”ndəki 16-cı 
aventürə oxşayır. Bu da ondan ibarətdir ki, alman dastanında Hagen 
Zigfridi kürəyindəki yamaq yerindən vurub öldürür. Bu da Hagenin 
hiyləgərliyi, Krimhildi dilə tutub onun dilindən söz alması 
nəticəsində mümkün olmşdu. Ova getməzdən əvvəl Krimhild 
Zigfridə görə çox həyəcan keçirdiyini dilinə gətirir və deyir ki, onun 
kürəyində bir balaca yer var ki, oraya əjdaha qanı düşməyib. Oranı 
qorumaq lazımdı. Bu zaman Hagen xanıma deyir ki, Krimhild o 
yeri yamaqla yamasın ki, onu düşmən gülləsindən qorusun. 

Azərbaycan dastanında isə Təpəgözü, bu adamyeyən 
yaramazı öldürə bilməyən Basat qocalardan soruşur ki, bu divi necə 
öldürmək olar, onlar da cavabında bildirirlər ki, onun yalnız 
təpəsindəki gözündə ət var və Basat da Təpəgözü orasından vurub 
kor edir. Sonrakı hadisələrdə isə Basat xeyli diribaş tərpənib 
müxtəlif hiylə və fəndlərlə Təpəgözün göstərdiyi qılınclardan birilə 
onun başını üzüb atır. 

Təpəgöz daha yırtıcı və insana yad xassələrə malikdir. 
Ə.Şmide yazır ki, alman şairi və mütəfəkkiri Y.V.fon Qöte Təpəgöz 
boyu ilə onun tərcüməsində tanış olur. “Bilindiyi kimi F.fon Diits 
Təpəgöz hekayətini Homerlə qarşılaşdırıb, bu süjetin daha qədim 
olduğu, hətta Homerə örnək olduğu düşüncəsini savunur. Bu qədər 
irəli getməkdən çəkindiyi anlaşılan Qöte isə, Təpəgöz imacında 
dünyanın başına müsibət gətirən zalımların cisimləndiyi kanısın-
dadır.”6 Y.V.fon Qöte Təpəgöz timsalında “Timurnamə” və 
“Dostnamə” adlı əsərlər yazmağı planlaşdırırdı. Ancaq bunları 
həyata keçirə bilməyən şair özünün “Qərb-şərq divanın”da və ona 
yazdığı 100 səhifəlik qeydlərində şərqin 7 dahi şairini, o cümlədən 
Nizamini vəsf edir.7 

Məlumdur ki, Y.V.fon Göteyə şərq aləmi, xüsusilə də türk 
dünyası haqqında, məlumatarı məhz F.fon Diits çatdırdı. Ancaq 
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F.fon Diits tərcüməsindən əvvəl böyük bir giriş yazmış və burada 
“Kitabi Dədə Qorqud”un yaranması və təhlililəə bağlı böyük bir 
giriş vermişdir. 

F.fon Diits girişdə yzır ki, oğuzlar xrstianlıqdan 9 əsr qabaq 
olmuşlar və "Dədə Qrqud" oğuzların abidəsidir. Dastanda Allahın 
vəsfindən sonra Məhəmmədin ə.s. vəsfi gəlir, ancaq Əlinin adı 
çəkilmir. Deməli, dastanın müəllifi və ya toplayanı hənəfit (şiə) 
olmayıb. Dədə Qorqud əhvalatları öz adından danışmır, üçüncü 
şəxsin adından danışır. Hər əhvalatda Dədə Qorqud gəlib öyüd-
nəsihət verən rolunda çıxış edir. 

Təpəgözü xarakterizə edərkən F.fon Diits onu mahiyyətcə 
yunan siklopu, xüsusilə də Homerin polifemilə müqayisə edir. 
Yunanların sikloplarını üç yerə bölən F.fon Diits Siciliya 
sikloplarını adanın ilkin sakinləri hesab edir. Bu müəllif iddia edir 
ki, oğuz və Homer siklopları bir cəhətlərinə görə eyni olmaqlarına 
baxmayaraq Homer bu barədə heç nə demir. K.Abdulla isə hansının 
daha qədim olmasına münasibət bildirərək yazır ki, “daha qədim 
kimdir?” axtarışlarına ehtiyac yoxdur.8 

Alman F.fon Diits oğuzların əvvəllər Təpəgözə malik 
olmasını belə izah edir ki, onlar yunan mifologiyası ilə tanış 
olmayıblar. Ona görə də onlar Homerin əsərlərini tərcümə edə 
bilməzdilər, etsələr də, mifoloji şeyləri dərk edə bilməyəcəkdilər. 
Homer Asiyaya səfərləri zamanı tərcüməçilərin köməyilə Təpəgöz 
haqqında eşitməmiş olmazdı. Digər tərəfdən oğuz siklopu başdan 
axıra qədər öz ifadəsini tapıb, halbuki Homerin Polifemi kopyadır, 
bir parçadır və əlavə edir ki, oğuz yazarı əslində Homerdən daha 
çox məlumatlı olub (s.34). 

Beləliklə, F.fon Diits bu nəticəyə gəlir ki siklop mövzusu 
Homerdən asılı olmayaraq şərqdə çoxdan mövcud olmuşdur (s.35). 

Biz ümidvarıq ki, bu iki möhtəşəm dastanın müqayisəsi elmə 
böyük sirləri açmaqda köməklik göstərə bilər. Maraqlıdır ki, 
"Nibelunqlar nəğməsi"nin mənfi qəhrəmanı Hagen çox amansızdır, 
qəddardır, ancaq o, mifik deyildir, adi mərhəmət hissini itirmiş bir 



IV HİSSƏ 359 

cəlladdır. O heç nəyə baxmır, hətta Etselin Krimhilddən olan balaca 
oğlu Ortlibin başını uf demədən bədənindən ayrır. 

Təpəgöz isə mifikdir, adamyeyəndir, gər gün 50-60 adam 
yeyir, sonradan isə oğuzlarla danışıqlar nəticəsində hər gün iki 
adam və 50 qoyun yeməyə razılıq verir. Onu kor qoyan və başını 
bədənindən ayıran Basat da elə belə adam deyil, uşaqlığında şir 
südü ilə qidalanmışdır. Hagenin Balmunq adlı qılıncı Zigfriddən 
qalma qılıncdır, onunla Hagen neçə-neçə adamları qanına qəltan 
eləyir. Basat da Təpəgözü iki qılıncdan birilə öldürür. Ancaq alman 
dastanında Balmunq sehrli qılınc olduğu kimi, "Kitabi Dədə 
Qorqud"da Təpəgözün su pərisinin-anasının ona bağışladığı üzük 
məğlubedilməzliyin rəmzlərididr. 

Bu dastanların oxşar süjetlərindən və səhnələrdən danışarkən 
onlarda təsvir olunan sevginin, şənliklərin, ov səhnələrinin, 
geyimlərin, atların, döyüş və yarış epizodlarının və digər neçə-neçə 
adət ənənələrin təhlilindən sonra qəti qərara gəlmək olar ki, bu 
dastanların bir-birinə qarşılıqlı təsiri olub ya yox. Bu isə ciddi elmi 
araşdırmaların, tipoloji-qarşılaşdırma və tekstoloji təhlilin 
nəticəsində mümkün ola bilər. 

Biz bu kiçik yazıda iki dastanın bəzi oxşar və fərqli 
cəhətlərindən danışdıq. Ümidvarıq ki, Azərbaycan tədqiqatçıları 
alman xalqının bu böyük abidəsini öz dilimizdə oxumaqla onu 
“Kitabi Dədə Qorqud”la geniş şəkildə müqayisə etmək üçün yeni 
mənbə əldə edəcək və maraqlı nəticələrə gələcəklər. 

 
Ədəbiyyat və qeydlər 
1. Dr.M.Ergin. Dede Korkut Kitabı. Giriş, mətn və faksimle. -

Ankara, 1958, s. 206 -215. Bu məqalədə biz hazırkı nəşrə istinad edirik. 
2. Bu sifarişi mənə görkəmli tarixçimiz, əməkdar elm xadimi, pro-

fessor, mənim əziz dostum mərhum S.Əlyarlı vermişdir. Eyni zamanda 
mən görkəmli dilçimiz, əməkdar elm xadimi, AMEA-nın həqiqi üzvü, 
professor, mənim əziz dostum K.Abdullanın təşəbbüsü ilə alman xalqının 
mötəbər eposu “Nibelunglar nəğməsi”ni Azərbaycan dilinə tərcümə et-
mişəm. Hər iki dostuma bu ideyaları mənə verdikləi üçün dərindən 
təşəkkür bildirir və ölənə rəhmət, qalana can sağlığı diləyirəm. Bu 
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tərcümələr üzərində işləyərkən mən hər iki xalqın möhtəşəm eposlarında 
oxşar və fərqli cəhətlərin olduğuna rast gəldim. Bu məqalə həmin 
məsələlərlə bağlı məndə oyanan fikirlərin yığcam şərhidir. 

3. Buna münasibət bildirən F.fon Diiets tərcüməsində sətiraltı 
qeyddə yazır ki, Məhəmməd adının çəkilməsi o demək deyil ki, əsər İslam 
dövründə yaranıb və qələmə alınıb. Bunu o islamçıların çox şeyi islama 
bağlamaq adətilə izah edir. Hətta dünyanın yaranışının əvvəlində bəzi 
hallarda, müəyyən şəxslərdə islamçılığın olmasını da iddia edirlər. Ondan 
bir səhifə sonrakı qeydində isə yazır ki, dastanda yer alan ifadə 
“Məhəmməd Allahın rəsuludur” kimi kəlamları anaxronizm kimi 
dəyərləndirir. Bax: Dədə Qorqud aşiqi. Redaktor prof. Dr.H.İsaxanlı. 
“Xəzər Unuversiteti, 2002, s. 41-42. 

4. Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Nach 
dem Text von K.Bartsch und Helmut de Boor. İns Deutsche übersetzt von 
S.Grosse. Stutgart, 999, s. 972 -975. 

5. Dr.M.Ergin. Dede Korkut Kitabı. Giriş, mətn və faksimle. Anka-
ra, 1958, s. 206 -215. 

6. H.Achmed Schmiede. Türk mədəniyyətinin bilgi aşiqi. Heinrich 
Friedrch von Dietz (1751-1817). “Kitabi-Dədə Qorqud aşiqi”, Xəzər uni-
versiteti, 2002, s. 13. 

7. F.Veysəlli. “Kitabi Dədə Qorqud”un Avropa səfəri. “Dil, 
cəmiyyət və syasət.”, Bakı, 2004, s. 177-185. 

8. K.Abdulla. Yarımçıq əlyazma. Bakı, 2004, s. 9. 
Bu məqalə Bakı Slavyan universitetinin Elmi əsərlərində Dil və 

ədəbiyyat seriyası çap olunmuşdur. Bakı, 2010, s.254-258. 
 
IV. 3. "Nibelunqlar nəğməsi"nin bəzi linqvistik 

xüsusiyyətləri haqqında 
 
Nibelunqlar nəğməsinin nə vaxt və harada yaranması, bu epik 

əsərin hansı struktur əlamətlərə malik olması, dastanın daxili 
bağlılığı, ilk olaraq hansı müəllif tərəfindən qələmə alınması və s. 
uzun müddətdir ki, mütəxəssisləri düşündürən çox ciddi 
problemlərdir. Təkcə mətnin nəşri ilə bir sıra görkəmli germanistlər 
yaxından məşğul olmuşlar1. 
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Biz bu məqalədə "Nibelunqlar nəğməsis"ni bəşər tarixinə 
məlum olan, məs., azərbaycanlıların "Kitabi Dədə Qorqud", 
Homerin poeması, "Roland haqqında nəğmə", Dantenin "İlahi 
komediyası", rusların "İqor alayı haqqında dastan" və s.-lə 
müqayisə etmək fikrindən uzağıq. Heç onu sırf alman xalqının 
"Nibelunqlar nəğməsi"nin yaranması ilə bir vaxta təsadüf edən 
digər epik əsərlərlə də (məs., Hartman fon Auenin "Erek" və 
"İveyn", V.fon Aşenbaxın "Parsifal", Q.Strasburqskinin yarmçıq 
qalmış "Tristan və İzolda", habelə "Nibelunqlar nəğməsi" meydana 
gəldiyi dövrdə yaradıcılığının zirvəsində olan V.fon der 
Foqelvaydenin lirikası və s.-lə) müqayisə etmək istəmirik, çünki 
bunların hamsının "Nibelunqlar nəğməsi"ndən fərqli olaraq 
müəllifləri məlumdur. Bizim üçün son dərəcə maraq doğuran bu 
əsərin bizim monumental abidəmiz "Kitabi Dədə Qorqud"la 
müqayisəli təhlili olardı. Ancaq bu sonranın işidir2. 

Dastanın struktur - kompozisiya cəhətdən bir bütöv olması 
heç bir şübhə doğurmur. Formaca iki hissəyə (birinci hissə 19, 
ikinci isə 20 əhvalatdan ibarətdir) bölünsə də, o sadəcə əhvalatların 
mexaniki toplusu deyil, yeni, həqiqətən, tamamlanmış bədii əsər 
təsirini bağışlayır3. 

Bu bütövlük, ilk növbədə, onun arxitektonik cəhətdən bərabər 
ölçüdə qurulmasındadır. Həm misraların, həm də əhvalatların sayına 
görə hər iki hissə təxminən eyni ölçüdədir. Birinci hissə 19 
avantürdən ibarət olmaqla 1142 bənd, ikinci hissə isə 20 avantürdən 
ibarət olmaqla 1238 bənd təşkil edir. Birinci hissənin əsasında 
"Brünhild haqqında nəğmə" durur, ikinci hissə isə burqundların 
süqutunu təsvir edir4. 

Bu əsərin bütöblüyünə dəlalət edən amillərdən biri də bütün 
epos boyu hadisələrin əsas obraz kimi çıxış edən Krimhild ətrafında 
cəmləşməsidir. Məlum olduğu kimi, epos gənc Krimhildin vəsfi ilə 
başlanır və ölüm səhnəsilə başa çatır. Mütəxəssislər əsəri təhlili 
edərkən onun süjet bütövlüyünü və arxitektonik tamlığını yalnız 
V.fon Aşenbaxın "Parsifal"ı ilə müqayisə edirlər5. 
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Əsərin arxitektonik bütövlüyünə dəlalət edən digər əlamət 
hadisələrin onda əvvəldən axıra qədər traqik sonluğa doğru inkişaf 
etməsidir. İlk aventürlərdən başlayaraq əhvalatlar baş verəcək 
hadisələrə çoxlu sayda cəngavərlərin ölümünə yönəlikli istiqamət 
alır. Elə Krimhildin yuxusunun anası Ute tərəfindən yozumu bunu 
bir daha təsdiq edir. Ancaq eposda şən əhval - ruhiyyənin təsvirinə 
də kifayət qədər yer ayrılır. Ziqfridin Krimhildlə ilk görüşü (onun 
Burqundiyaya gəlişi səhnəsini təsvir edən VIII avantür və ya 
burqundların Behleranda istirahətini təsvir edən XXVII avantür, bu 
səhnədə burqundların ən kiçik şahzadəsinin markqraf Rüdegerin 
qızı ilə nişan səhnəsi təsvir olunur) eposdakı faciəli və tragik 
səhnələri kölgədə qoyur. 

Dastanın süjeti elə düşünülüb ki, onda qəhrəmanlıq səhnələri 
bir-birini əvəz edir, ancaq faciə ilə qurtaran epizodlar adamı 
yormur, oxucu nigaranlığını gizlətmədən əsəri axıra qədər oxuyub 
qurtarmaq istəyir. İkinci hissədə tarixə hunların imperatoru kimi 
daxil olmuş Atilla (434-453-cü illərdə bunların hökmdarı olub)6 
bütpərəst olsa da, dastanda din zəmnində qarşıdurmadan əsər-
əlamət yoxdur. Əksinə din burada çox zəif nəzərə çarpır, insanların 
həyat düşüncələrinə onların fərqli dini mənsubiyəti təsir göstərmir. 

Poemada qədim qəhrəmanlıq səhnələrinin təsviri kurtuzian 
davranışla üzvi bir vəhdət təşkil edir və üslubi cəhətdən kiçik 
hissələrə parçalanması təsiri yaranmır. 

"Qəhrəmanlıq nəğməsilə qəhrəmanlıq eposu arasındakı 
fərq...dil (sintaktik) forması ilə şeir forması arasındakı nisbətlə 
müəyyənləşir. Dörd vurğulu uzun alliterasiyalı şeir formasından 
istifadə edən alman qəhrəmanlıq nəğməsi hər birində iki vurğusu 
olan iki yarımsətirə bölünür, bununla da şeirlə cümlənin sərhədi üst-
üstə düşür. Ancaq alman qəhrəmanlıq poemasında şeirlə cümlənin 
sərhədlərinin üst-üstə düşməsi hallarına da tez-tez rast gəlmək olur: 
cümlə əsərdə bir şeirdən o birisinə keçir"7. 

Əsərin heç bir yerində onu qələmə alanın adı çəkilmir. Bu da 
əsl müəllif haqqında saysız-hesabsız versiyaların meydana 
gəlməsinə səbəb olmuşdur. Lakin əsərin bədii strukturunun təhlili 
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belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, o heç qırıq-qırıq parçalardan 
quraşdırılmayıb, bütöv daxili struktur bağlılığı ilə seçilən bir epik 
əsərdir və onun meydana gəlməsində Passau keşişi Pilqrimin 
mirzəsi Konrada burqundlardan bəhs edən bütün əhvalatları bir yerə 
toplayıb latın dilinə çevrirməsilə bağlı tapşırıq verdiyi tarixə 
bəllidir8. 

Dil baxımından bizə gəlib çatmış variantlarda mətnin regional 
çalarlığına işarə edən heç bir fonoloji, morfoloji və ya leksik əlamət 
nəzərə çarpmır9. 

Deməli, dünyaətrafı ərazilər bu dastanın yarandığı məkandır. 
Orada ilkin məhəbbət şeirlərində olduğu kimi nibelunqlar dastanına 
formaca uzun sətirlərə və stroflara (bəndlərə) rast gəlmək olur. 

1523-cü ildən Burqundenland Nibelunqlar adlanır və dastanda 
indi də belə saxlanılır. Nibelunqlar nəğməsi şeir formasında 
bəndlərlə yazılmış poeziya nümunəsidir. Poemanın arxitektonikası 
elə tərtib olunub ki, hər bənddə 4 misra var, onların da hər biri iki 
yerə, iki yarımsətirə bölünür. Onlar ölçü baxımından şeir 
qəliblərinin təkrarıdır. Kürenberger poeziyası buna misal ola bilər. 

Sətrirlərdə hecaların sayı müxtəlifdir. Birinci sətir gah 12, gah 
13, gah da 15 hecalı olur, özü də sətrin birinci yarımsətri ya 7, ya da 
8 hecalı olur. Ancaq ikinci yarımsətir 5, 6 və hətta 8 hecalı da ola 
bilir. Hər yarımsətirdə 2 vurğulu sözün proklitik və enkilitiklə 
birliyindən yaranır. Sezur (fasilə) bu yarımsətirləri ayırır və 
sezurdan qabaq kadenslə (tonun düşməsilə) tamamlanır. Bu isə öz 
növbəsində yarımsətirin axıcı səslənməsini təmin edir. Son səslənən 
kadensin əsas vurğusu uzun və ya qısa saitin, ya da diftonqun 
üzərinə düşür. Məs.: 

/Ir pflâgen drîe künege edel unde rîch 
Gunther unde Gêrnôt, die recken lobelîch, 
Und Gîselher der junge, ein ûz erwelter degen 
Diu frouwe was ir swester, die fürsten hetens in ir pflegen/ 
(s. 6) 
Bu parçanı hazırkı alman dilinə çevirəndə bir sıra fərqli 

cəhətlərin şahidi oluruq. İlk öncə bu saitlərə aiddir. Orta alman 
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dilindəki uzun saitlər yeni alman dilində diftonqa çevrildilər. 
Deməli, /rîch/, /ûz/ sözlərindəki saitlər müasir dildə müvafiq olaraq 
/eı/ və /ɑˬɑ/ diftonqlarına çevrilmişdir. 

Beləliklə, şerin indiki dildə səslənməsi təxminən belə 
olacaqdır: 

/ Ir pflagen drei Könige edel und reich 
Günter und Gernot, die Recken löblich, 
Und Giselher der Junge, ein aus erwelter Degen 
Die Frau war ihre Schwester, die Fürsten hatten sie zu 

pflegen/ 
Beytin birinci sətrində /künege/ sözündə sonda qısa sait gəlir, 

sonralar isə bu sait bütün vurğusuz hecalarda reduksiyaya uğrayan 
sait kimi tələffüz olunmağa başladı. İki əlavə edilən təyin isə 
özündən əvvəlki sözə intonasiya ilə bağlanır. Vurğu baxımından 
eyni vəziyyəti bəndin o biri sətirlərində də görürük. Birinci və ikinci 
yarımsətirdə iki vurğulu söz işlənir. Vurğulu sözlər arasında gələn 
sinsemantik leksemlər vurğusuz və zəif tələffüz olunurlar. 
Yarımsətirlər vurğusuz heca ilə sona yetir. Bu da əsas tonun tam 
aşağı düşməsi, kadensiya deməkdir. Vurğusuz söz ya bir, ya da 
ikihecalı, nadir hallarda isə üçhecalı olur. Bu da tonun qalxıb-
enməsini bir növ nizamlayır, şeirin ritmik-melodik strukturu bir 
axıcılıq əldə edir. İki vurğulu heca dalbadal gələndə və onların 
arasında tonun aşağı düşməsi olmayanda, ikinci vurğulu heca zəif 
deyilir. 

Qeyd edək ki, cəngavərlik romanları üçün səciyyəvi forma 4 
vurğulu cütqafiyəli şeirlər idi. Onlar aramsız axın kimi hadisələrin 
inkişafını nəql etməyə imkan yaradır. V.Q.Admoni yazır ki, 
"Nibelunqlar dastanı"nda minnezanqdan əxz edilmiş kurenberq 
strofundan istifadə olunub. Bu da ondan ibarətdir ki, strof 4 
misradan, hər misra iki yarım hissədən ibarətdir, özü də bütün 4 
sətirdəki birinci yarımsətirlər eyni strukturludur: 4 vurğulu və ya 
yarımvurğulu hecalar, vurğusuz hecaların isə sayı müxtəlif ola bilər. 
Axırıncı misranın ikinci yarısı birinci üç sətirin ikinci 
yarımsətirindən fərqlənir. Onun da birinci yarımsətirlərdə olduğu 
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kimi 4 vurğusu var, halbuki, birinci üç sətirdə olduğu kimi, ikinci 
yarımsətirlər vurğuya malikdir. Burada vurğu daşıyıcısı qismində 
yarımvurğulu hecalar çıxış etsə də, ikinci yarımsətirlərinə nisbətən 
daha uzun şeir vahidi təsirini bağışlayır. Bəzi hallarda isə bu 
təəssürat vurğusuz hecaların sayının 4-cü sətirin birinci 
yarımsətirindən çox olması tendensiyasına görə yaranır. Beləliklə, 
bəndin axırıncı sətirində ikinci yarımsətir xüsusilə qabardılır, 
bununla da hər bənddə irəliyə yönəlikli intonasiya bütövlükdə 
poemanın razvyazkasına xidmət edir. Bu cür arxitektonik süjet 
bütün əsər üçün səciyyəvidir10. 

Xalqların böyük köçünə xas olan cəngavərlik motivləri, 
şpilman poeziyasını əks etdirən kobud və bəsit təsvirlər əsərin 
kurtuaz xislətindən xəbər verir. Dastanda bəzən saray həyatına zidd 
olan epizodlara da rast gəlmək olur. Bu cür hadisələr və yayınmalar 
dastanın bir bütöv kimi kəsərini azaltmır. Dramatizimlə dolu 
hissələr onun struktur-semantik və kompozisiponal-süjet xəttinə qəti 
xələl gətirmir. 

Bəzən semiotik formada hansısa əhvalata işarə vurulur, ancaq 
onu başa düşmək üçün bütün əsəri diqqətlə oxumaq lazımdır. 
Məsələn, Brünhild qabaqcadan Ziqfirdi tanıyırdımı. Buna birbaşa 
işarə edilmir. Ancaq qonaqları qarşılayanda Brünhild Ziqfirdə 
müraciət edir, onu adı ilə çağrır. Düzdür, ümumi anlam baxımından 
bunun elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq bu epizod bir qədər 
dərindən düşünməyi vadar edir. 

Dastanın fonetik-fonoloji təhlili göstərir ki, onun müəllifi çox 
böyük məharətlə bənddaxili harmoniyanı gözləməyə çalışıb. 
Misralararası qafiyə bunu aydın göstərir. Birinci aventirin 15-ci 
bəndinə nəzər salaq: 

15 /Was saget ir mir von manne, vil liebiu muoter mîn? 
âne recken minne, so wil ich immer sîn. 
Sus scoen ich wil belîeben unz an mînen tôt, 
Das ich von mannes minne sol gewinnen nimmer nôt/ 
Bu parçanın təhlili göstərir ki, onun birinci və ikinci misraları 

və üçüncü dördüncü misralar həmqafiyə yaradır. Birinci halda /min/ 
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və /sin/, ikinci halda isə /tot/ və /not/ arasında eyni sait və samitlə 
qafiyə gözlənilib. Bununla yanaşı misradaxili qafiyə də gözlənilib: 
müqayisə et: /minne/ və /minne/. Axırıncı sözlərin hər ikisi birinci 
hecasında vurğulu, ikincidə isə vurğusuz, eyni fonem tərkibi və hər 
ikisində ikinci heca açıq və vurğusuzdur. 

Beləliklə, təhlildən məlum olur ki, birinci iki sətir bir, üçüncü 
və dördüncü sətir isə başqa cür qafiyələnmişdir. Sözsüz ki, bunlar 
hamsı şeirin fonetik cəhətdən təşkilinə, onun arxitektonikasına bir 
rəvanlıq və şirinlik verir. 

Bu cəhət özünü bütün dastan boyu göstərir. 
Məlumdur ki, german dillərində şeir sənətinin linqivistik 

təhlilində sonor nəzəriyyəsindən çıxış edirlər. Bu nəzəriyyə bütün 
sait fonemləri birləşdirməyə imkan verir. Sonor nəzəriyyəsindən 
danışarkən R.Yakobson yazır: "Alliterasiyalı şeir sənətini şərh edən 
bütün qədim german dillərinə xas olan kipləşmə ilə başlayan ad-
hock fərziyyəsi söz başında oxşar olmayan (heterogen) saitlərin 
alliterasiyasına haqq qazandırmaq üçün irəli sürülmüşdür"11. 

Bugünkü alman dilində knaklaut adında saitlərə xas olan sərt 
başlanğıcı (fester Einsatz) bəzi dilçilər erkən german dillərinə də aid 
edirlər. 

Məsələyə belə yanaşanda aşağıdakı bənddə bütün misraların 
başlanğıcını sait alternasiyasına aid edə bilərək: 

69 /In werten trûureclichen der künec und sîn wip. 
er tröste minneclîchen dô ir beider lîp. 
er sprach: "ir sult niht weinen durch den willen mîn; 
immer âne sorge sult ir mînes lîbes sîn."/ 
(Kral və arvadı qəmə qərq olmuşdu. 
Ziqfird hər ikisini də əzizləyib deyirdi: 
Məndən ötrü narahat olmayın, 
Mənə görə heç vaxt qorxmayın). 
Avropada ilk fonetika kitabının müəllifi E.Sivers yazırdı ki, 

bütün heca əmələ gətirən saitlər eyni sərt başlanğıca görə bir-birilə 
alliterasiya yaradır12. 
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Qeyd edək ki, saitlərin yaranmasında başlanğıcın keyfiyyəti 
həmin saitin fonoloji statusu üçün az əhəmiyyətlidir. İsland və 
ingilis dillərində yumşaq, alman dilində isə saitlərin sərt başlanğıcı 
əlamətsiz qeyri-gərgin müşayətedici səsdir. O alman fonetik 
transkripsiyasında saitin əvvəlində bu işarə ilə (>) göstərilir. O, 
gərgin və əlamətli udlaq samiti /h/-ya qarşı qoyulur. 

Nəfəsli başlanğıcla yumşaq başlanğıc arasında fərq aydın hiss 
olunur. Ona görə də o, qafiyənin daşyıcısı kimi çıxış edir. "Hər iki 
müşayətedici, gərgin və qeyri-gərgin (axırıncının necə əmələ 
gəlməsindən asılı olmayaraq) səslər arasındakı fərq söz başında 
prevokal aspirasiyanın mövcudluğu ilə olmaması arasında eyni 
fonematik oppozisiya yaradır"13. 

Dastanın arxitektonikasından danışarkən sezurun (fasilənin) 
rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Sətirin ortasında fasilə məcburi 
sintaqm sərhədindən başqa bir şey deyildir. Düzdür sezuru bəzən 
şeirin struktur elementi hesab etmirlər. Guya şeiri deyən daha çox 
qrammatikaya və sözlərə fikir verir. 

"Nibelunqlar nəğməsi"ndə sətrin ortasında edilən fasilə bir 
növ körpü rolunu oynayır. Ola bilsin ki, şpilman və ya minnzenqer 
hecaların zəifləməsinə, leksik və sintaktik sərhədə, onların 
distribusiyasına, saitlərin uzunluq və qısalığına və onların sətrin 
kadensiyasındakı roluna bir o qədər əhəmiyyət verməsinlər. Ancaq 
onlar intiutiv olaraq bunları yaxşı hiss edirlər. 10 hecalı sətirdə 4-cü 
hecadan sonra fasilə etməyəndə cənubi slavyan quşları bunu o 
dəqiqə hiss edir, belə şeiri pisləyir və onu "təmiz şeir" sırasına aid 
etmirlər. "Müqayisəli metrik" göstərir ki, söz və söz sərhədləri 
...əvvəldə və sonda ümumilikdə şeirin fundamental 
konstituentlərindəndir14. 

Buraya sait alliterasiyasını və assonasını da əlavə etsək, 
"Nibelunqlar nəğməsi" kimi fundamental epik əsərin arxitektonikası 
haqqında tam təsəvvür əldə etmək olar. 

Ümidvarıq ki, dastanın bütövlükdə bu istiqamətdə tədqiqi 
onun struktur-kompozisiya xüsusiyyətlərinin açılıb göstərilməsi 
üçün elmi araşdırmalara təkan verəcəkdir. 
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Ədəbiyyat və qeydlər 
1. Dastanın 2001-ci il Ştutqartda Z.Qrosse tərəfindən yeni alman 

dilinə tərcüməsində və şərhlərlə nəşrində ədəbiyyat siyahısında 
K.Laxman, F.Sarnke kimi görkəmli germanistlərin adlarına rast gəlirik. 
Bax: Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Nach dem 
Text von Karl Bartsch und Helmut de Boor ins Deutsche übersetzt und 
kommentiert von Siegfried Grosse. Reclam, 2001, s. 938-940. Həmin 
nəşrdə 6 səhifə yarım yalnız bu epik əsərin "Nibelunqlar nəğməsi"nin 
tərcümələrinin xronoloji ardıcıllığını əks etdirən ədəbiyyat siyahısı verilib. 
Bu hələ yalnız alman dilli mənbələr və qaynaqlardır. Dünyanın başqa 
dillərində də bu dastanla bağlı tərcümə və yazıları bunlara əlavə etsək, 
yəqin ki, "Nibelunqlar nəğməsi" haqqında yazılanların təkcə bibloqra-
fiyası bir neçə cildə sığmaz. Heç uzağa getməyək. Elə rusdilli nibe-
lunqşünaslıq böyük bir bibloqrafiyadan xəbər verir. Bax: Песень о нибе-
лунгах. Издание подготовили В.Г.Адмони, В.М.Жирмунский, 
Ю.Б.Корнеев, Н.А.Сигал. Л., изд-во "Наука", 1972. 

Bu dastanı AMEA-nın həqiqi üzvü prof. K.M.Abdullayevin təklifi 
və həmmüəllifliyi ilə ilk dəfə Azərbaycan dilinə tərcümə etməyi qərara 
aldıq. Bu əməkdaşlığa görə mən AMEA-nın həqiqi üzvü prof. 
K.M.Abdullayevə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Əminəm ki, bu 
tərcümə bizim milli-mənəvi soykökümüzün ən monumental abidəsi olan 
"Kitabi Dədə Qorqud" dastanının bir sıra mübhəm məsələlərinin 
açılmasına, bizim dastanımızın "Nibelunqlar nəğməsi"nin meydana 
gəlməsində oynadığı müsbət rol, bu iki dastanın qarşılıqlı-müqayisəli 
təhlilində çıxarılacaq paralellər və fərqlər müəyyənləşəcəkdir. Müəllifin 
bu məqaləsi də "Nibelunqlar nəğməsi"nin Azərbaycan dilinə tərcüməsi 
zamanı yaranan fikirlərin yığcam şərhindən ibarətdir. 

2. Qeyd edək ki, bizim "Kitabi Dədə Qorqud"un yunan və başqa 
xalqların mədəni-mifoloji abidələrilə müqayisəsi sahəsində xeyli 
təcrübəmiz vardır. Bax: K.Abdulayyev. Bakı Beynəlxalq 
simpoziumundakı məruzəsi. "Xronika", Türkologiya jurnalı, 1-2, 2002, 
s.83-84. 

3. В.Г.Адмони "Песень о нибелунгах", ее истоки и ее 
художественная структура. В кн.: "Песень о нибелунгах". Л., изд-во 
"Наука", 1972, стр.329. 
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4. А.Хойслер. Германский героический эпос и сказание о нибе-
лунгах. Перевод с немецкого Д.Е.Бертельса, под редакцией 
В.М.Жирмунского. М., 1960, стр.159-174. 

5. В.Г.Адмони. Göstərilən əsəri, s.330. 
6. 434-453-cü illərdə bunların hökmdarı kimi tanınan bu tarixi 

şəxsiyyət dastanda Etsel kimi təqdim olunur, birinci dəfə Helxe ilə, ikinci 
dəfə isə Vyanada böyük toy məclisi quraraq Krimhildlə evlənib. 

7. V.Q.Admoni. Göstərilən əsəri, s.323. Qeyd edək ki, V.Q.Admoni 
bu fikri A.Hoyslerdən əxz elədiyini göstərir. Fikirimizcə, burada söhbət 
ciddi mənada cümlədən yox, sintaqmdan gedə bilər. Məsələnin sırf 
linqivistik baxımdan araşdırılması buranın yeri deyil. Sintaqm haqqında 
ətraflı məlumat almaq üçün bax: F.Yadigar (Veysəlli). German dilçiliyinə 
giriş. Bakı, "Təhsil", 2011, s.266. 

8. Das Nibelungenlied Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Nach 
dem Text von Karl Bartsch und Helmut de Boor ins Deutsche übersetzt 
und kommentiert von Siegfried Grosse. Reclam, 2001, s.971. 

9. Yenə orada, s.975. 
10. В.Г.Адмони. Göstərilən əsəri, s.332. 
11. R.Jakobson. Zur sogenannten Vokalalliteration im 

germanischen Vers. In: R.Jakobson. Semiotik. Ausgewähalte Texte 1919-
1982. Hrsg von E.Holenstein. Suhrkamp, 1992, s.187. 

12. E.Sievers. Altgermanische Metrik. Halle, 1893, s.36. 
13. R.Jakobson. Yenə orada, s.189. 
14. Yenə orada, s.192. 
Mədəniyyətlərarası dialoq.Simpoziumun materialları. Bakı, 2009, 

30 sentyabr, 4 oktyabr. Bd.29 Hrsg von K.M.Abdullayev, H.Boeschoten, 
S.Hartmann.und U.Störmer-Caysa Wiesbaden. 2001, s.173-181. 
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IV. 4. "Qərb-Şərq divanı"nı oxuyarkən 

 
1. Məlumdur ki, alman xalqının böyük mütəfəkkiri şairi Y.V. 

fon Goethe "Qərb-Şərq divanı"nda şərqin 7 böyük şairindən 
(Firdovsi, Ənvəri, Nizami, Cəlaləddin Rumi, Hafiz, Cami) geniş 
məlumat verməsi və onları poeziyanın şahları adlandırması göztərir 
ki, şair şərq dünyasının söz xridarlarını öyrənmişdir. 

2. Goethe divanında 6 yerdə Nizaminin adını çəkir, əvvəlcə 
onu eşq aləminin sirlərinə düzgün açar tapdığı üçün vəsf edir (s.30). 
Sonra "Züleyxanamə"də Hatəmin dililə öz şerlərini təqdim edəndə 
sətirarası yazır ki, şer nə Hafizin, nə Nizaminin, nə Sədinin, nə də 
Caminindir, onu şair özü elə isti-isti bir gün öncə yazıb. 

Y.V. fon Goethe Nizaminin həyat və yaradıcılığına xüsusi 
bölmə həsr edir (s.157). O, yazır: "Çox incə, son dərcə qabiliyyətli 
bir ruh sahibi, Firdovsi ümumilikdə qəhrəmanlıq nümunələrini 
yaradıbsa, Nizami daxildən gələn alovlu eşqin dəyişkən təsirlərini 
öz şeirləri üçün obyekt seçmişdir: Leyli və Məcnun, Xosrov və 
Şirin, bu məhəbbət cütlərini dahiyanə şəkildə vəsf etmişdir. Bir 
qədər sonra eşq-məhəbbət dolu hissləri, bəzən yarı əfsanələri 
səmimiliklə təsvir edə bilmişdir". 

166-cı səhifədə isə Nizaminin it cəmdəyilə bağlı əfsanəni 
heyrət doğuracaq dərəcədə məharətlə qələmə aldığı şeir parçasının 
təhlilini verir. 

2. O, "Kabusnamə"dən söhbət açır, onu dostlarına oxumağı 
məsləhət görür. O təkcə Keykavusun "Kabusnaməsi" barədə deyil, 
həm də oğuzların atalar sözləri, Nəsrəddin Hoca (Molla Nəsrəddin), 
Timur və başqa qərb mütəffəkirləri barədə dolğun məlumat əldə 
etmişdir. 1816-cı ildə H.F. fon Diits Molla Nəsrəddin hekayələrini 
almancaya tərcümə edərək şairə göndərir. Böyük şair H.F.Diitsin 
tərcüməsində "Kitabi Dədə Qorqud" dastanın "Təpəgöz" boyu ilə 
tanış olur.1 Goethe dünyanı tarmar edən, onun başına müsibətlər 
açan zalımları qamçılayır, Timuru Napoleonla müqayisə edir və 
"Timurnamə" adlı uzun bir hekayə yazmağa başlayır. "Təpəgöz" 
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boyunu ballada şəkilində ərsəyə gətirmək istəyir, lakin bu niyyətini 
gerçəkləşdirmək ona nəsib olmadı. 

3. Böyük şairin həyat və yaradıcılığı ilə yaxından tanış olanlar 
bilirlər ki, o, hər hansı bir dinə bağlı olmayıb, ancaq islama 
heyranlığı hər fürsətdə dilə gətirib. Divanda peyğəmbər və onun din 
mücadiləsilə bağlı çox geniş məlumat verir.2 Y.V. fon Goethe öz 
divanında peyğəmbər ə.s.-a xüsusi yer ayrır, müqəddəs "Quran"ın 
mahiyyətini açıb göstərməyə çalışır. 

Şərqin söz xəzinəsini yüksək qiymətləndirən şair H.F. fon 
Diitsə öz minnətdarlığını bildirir və Şərq dünyasının böyük söz 
xəzinəsi Avropa dillərinə və alman dilinə tərcümə edilməsinin 
vacibliyini xüsusi qeyd edir. 

4. "Qərb-Şərq divanı"nda şair tərcümə probleminə toxunur. O, 
tərcümənin 3 növünü qeyd edir.3 Birincisi, bizi xarici aləmlə tanış 
edir. Burada adi-prozatik tərcümə ən yaxşısıdır. Şair bu cür 
tərcüməni başlanğıc üçün müsbət qiymətləndidrir. O xaricinin 
üstünlüyünü öz evimizdə, öz həyatımızda görməyə imkan verir. Bu 
bizə yüksək əhval-ruhiyyə gətirir. O yazır ki, Lüterin “İncili“ 
tərcüməsi hər zaman yüksək təsir bağışlayır. 

Şair yazır ki, Nibelunq nəğmələrini nəşrə çevirib çap 
etdirsəydik, çox şey qazanardıq, onda bu nadir, ciddi mübhəm 
qorxulu cəngavərlik məzmunu tam gücü ilə bizə aydın olardı. 
Əlbəttə, bunu gələcək həll edəcək. 

İkinci növ tərcümədə söhbət xaricin vəziyyətinə düşmək, 
ancaq öz anlamımızı saxlamaqla onu yenidən bərpa etmək 
imkanından gedir ki, bunu sözün müstəqim mənasında parodistik 
adlandırır. Bu cür tərcüməni son dərəcə qabiliyyətli adamlar edə 
bilərlər. Fransızların bu sahədə fəaliyyətini şair yüksək 
qiymətləndirir. Fransız hər bir sözə duyğu, anlamla yanaşır, onu öz 
dillərində səlist ifadə etməyə çalışırlar. Vilandın tərcümələri buna 
misal ola bilər. 

Üçüncü növ tərcümə isə orjinala sadiq qalmaqla edilən 
tərcümədir. Bu, o deməkdir ki, birini digərinin yerində işlətməkdir. 
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Çoxları bunu qəbul etmirlər, çünki orjinalda sadiqlik öz 
milliliyindən uzaqlaşmaq kimi başa düşülə bilər. 

Burada şair Fossun adını çəkir və qeyd edir ki, dünya söz 
xəzinəsinin nəhənglərini alman dilinə çevirərkən orjinala sadiqliyilə 
almanlaşmış xaricilər, məsələn, Şekspir və başqalarının ritmini 
gözləyərək onloarı bizə sevdirə bilib. Avstriyalı Hammerin şərq 
dühalarını tərcümə etməkdə əməyini şair xüsusi qeyd edir. 
Firdovsini yaxşı tərcümə etdiyini nəzərə çarpdırır və şairi 
özgələşdirməyi misginlik adlandırır. 

Şair yazır ki, bu üç növ tərcümə zaman-zaman gündəmə gəlir: 
"ona görə də Şahnamə"nin və Nizaminin əsərlərinin prozaik 
tərcüməsi həmişə arzuolunandır.4 

Bu həmin əsərlərin məğzini aça bilən qiraəti, onlardakı tarixi 
gerçəkliyi, ecazkarlığı və etik incəlikləri başa düşməyə, şərqin 
təfəkkür və düşüncə tərzini mənimsəməyə, nəhayət onlarla tam 
qardaşlaşmağa zəmin yaradır. Bundan sonra isə şeiri orjinalın dilinə 
və ruhuna uyğun nəzmə çəkməklə biz daha böyük uğurlar əldə edə 
bilərik. Y.V. fon Goethe bu yerdə fransızların və ingilislərin 
tərcümə sahəsindəki nailiyyətlərini xüsusi qeyd edir.5 Qeyd edək ki, 
bu böyük sənət əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə etməklə şərqlə 
qərbi bir-birinə daha da yaxınlaşdıra bilərik. 

 
Ədəbiyyat 
1. F.Veysəlli (Yadigar). Kitabi Dədə Qorqudun Avropa səfəri. 

"Ədəbiyyat" qəzeti, 16 may, 2003, 9 (3352). 
2. Yenə orada. 
3. Y.W. von Goethe. West-östlicher Divan. Frankfurt a/M., 1998, 

s.254. 
4. Yenə orada. s.262. 
5. Yenə orada. s.263. 
 

Slavyan universiteti. Müqayisəli ədəbiyyat. I Beynəlxalq elmi kon-
frans. Bakı, 2004, 29-31 oktyabr. s.41-43. 
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IV. 5. Dədə Qorqudun Avropaya ikinci səfəri 

 
Bir neçə il bundan qabaq mən “Ədəbiyyat” qəzetində (2003) 

“Dədə Qorqudun Avropa səfəri” başlığı ilə məqalə çap etdirmişdim. 
Orada “Kitabi Dədə Qorqud”un Avropada yayılması, F.fon Diitsin 
bu sahədəki xidmətləri, habelə bizim qorqudşünaslarımızın alman 
tədqiqatçılarının bu dastanla bağlı araşdırmalarını geniş planda 
öyrənmələrindən söhbət açmışdım. O zaman bilmirdim ki, bir vaxt 
gələcək bu dastan daha geniş miqyasda, özü də alman xalqının 
bizimki qədər əzəmətli dastanı ”Nibelunqlar nəğməsi”lə tipoloji-
müqayisəli araşdırmaların mövzusu olacaq və biz “Kitabi Dədə 
Qorqud”un Avropaya “ikinci səfərinin” iştirakçıları olacağıq. İş 
burasındadır ki, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru ünlü 
ziyalımız, AMEA-nın həqiqi üzvü, filol.e.d., ə.e.x., prof. 
K.Abdullayevin təşəbbüsü və iştirakı ilə Almaniyanın məşhur 
universitetlərindən olan Mayns universitetinin professoru xanım 
Ziqlinde Hartman arasında aparılan danışıqların nəticəsi olaraq 10 
illiyə Mədəniyyətlərarası Layihə imzalanmış və bu çərçivədə 
növbəli şəkildə 5 simpozium keçirilməsi nəzərdə tutulacaq. Bəri 
başdan qeyd edim ki, bu nəhəng layihəni Azərbaycandan BSU, 
Almaniyadan isə Germanistika, Türkologiya və Osvald fon 
Volkenştayn Cəmiyyəti birlikdə işləyib hazırlayaraq imzalamışlar. 
Layihə çərçivəsində birinci simpozium bu iki dastanın dil 
xüsusiyyətlərinə həsr olunmuşdu və o, BSU-da keçirilmişdi. O 
zaman Bakıya Almaniyadan və digər ölkələrdən xeyli qonaq 
gəlmişdi. Bu barədə mətbuatda geniş yazıldığından mən burada 
onun üzərində dayanmaq istəmirəm (bax: "Təpəgözlə Hagen 
arasında oxşarlıqlar" yazısına). 

İkinci simpozium 2010-cı il iyunun 8-dən 13-nə kimi 
Maynsda keçirildi və o, bütövlükə orta əsrlərin monumental 
abidələri olan “Kitabi Dədə Qorqud” və “Nibelunqlar nəğməsi” 
dastanlarının ədəbi - elmi təhlilnə həsr olunmuşdu. Simpoziuma 
Azəbaycandan 12 nəfər məruzəçi dəvət edilmişdi. Simpziumda giriş 
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sözü ilə çıxış edən K.Abdullayev vurğuladı ki, bu dastanların 
qarşılıqlı-müqayisəli şəkildə alman həmkarlarımızla birgə tədqiqi 
hər iki dastanın öyrənlməsində yeni səhifələr açacaqdır, iki xalqın 
möhtəşəm abidələrinin oxşar və fərqli cəhətlərini üzə çıxartmağa 
kömək edəcəkdir. K.Abdullayev giriş sözündən sonra “Dədə Qor-
qud və yunan mifologiyasının motivləri” adlı məruzəsi simpozium 
işturakçılarının marağına səbəb oldu, o çoxsaylı suallara kifayət 
qədər geniş və əhatəli cavab verdi. Buna bənzər fikirləri alman 
tərəfdən layihənin rəhbəri xanım Z.Hartman da qeyd etdi. Xanım 
Z.Hartman BSU-nun fəxri professorudur, bir neçə ay bundan öncə 
o, almanca BSU-da çap olunan kitabının təqdimatında, elə Maynsda 
da Azərbaycan dilində danışırdı. Əslən hollandiyalı Hendrik 
Buşoten də türkcə gözəl danışır, o, “Kitabi Dədə Qorqud”un 
tərcüməsini başa çatdıraraq nəfis şəkildə onu çap etdirib. İlkin 
nüsxəsini bizə göstərdi və söz verdi ki, tezliklə Bakıya bir neçə 
nüsxə göndərəcəkdir. Burada bir az qabağa gedərək bir haşiyə çıxım 
ki, simpoziumun ikinci iş günü Mayns şəhərinin meri Yens Boytel 
öz igamətgahında simpozium iştirakçılarını qəbul edərək geniş çıxış 
etdi və oradaca axşam yeməyi təşkil etdi. O da yüksək səiyyədə 
keçən bu simpoziumu dəyərləndirərək məsələyə Şərq-Qərb 
kontekstində yanaşdı, bu tədqiqatların elmə verdiyi töhfələrlə yanaşı 
onun ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin 
məhkəmlənməsində müsbət rolundan danışdı. 

İyunun 9-da səhər tezdən simpoziuma təqdim olunmuş 
məruzələr dinlənildi. Məruzələrdə qəhrəmanlıq eposu olan hər iki 
dastanın geniş elmi təhlili verilirdi. Məruzəçilər onların universal və 
spesifik xüsusiyyətlərini üzə çıxartmağa çalışırdılar. AMEA-nın 
müxbir (sonralar həqiqi) üzvü mərhum prof. T.Hacıyev “Kitabi 
Dədə Qorqud” dastanının qəhrəmanlıq epizodlarını dünya 
qəhrəmanlıq abidələri kontekstində təqdim etdi, çıxışında çox 
maraqlı məsələlərə toxunan Tofiq müəllim həm də layihənin 
əhəmiyyətini xüsusi vurğuladı, layihəni işləyib hazırlayan hər iki 
tərəfin dünya dastanşünaslıq tarixində misilsiz xidmətlərini də qeyd 
etdi. 
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Simpozium elə təşkil olunmuşdu ki, hər iclasda iki və ya üç 
məruzə dinlənilirdi. Özü də bir qayda olaraq məruzələrdən biri 
mütləq bizdən olmalı idi. Azərbaycan tərəfindən olan məruzəçilər 
məndən və qismən T.Kazımovdan başqa öz məruzələrini 
Azərbaycan dilində, alman tərəfi isə alman dilində edirdilər. Buna 
baxmayaraq simpoziumda dil problemi yox idi, çünki almanların 
məruzəsi Azərbaycan dilinə, azərbaycanlıların məruzəsi isə alman 
dilinə əvvəlcədən tərcümə edilib iştirakçılara paylanmışdı. Yeri 
gəlmişkən, simpoziumun materiaları çap olunub Azərbycana 
göndəriləcəkdir. Onun siqnal nüsxəsini bizə göstərdilər. 

Simpoziumda bizdən professorlardan R.Bədəlovun, 
N.Mehdinin, R.Quliyevanın, R.Qeybullayevanın, T.Cəfərovun, R. 
Rəsulovun, bu sətirlərin müəllifiinin, T.Kazımovun məruzələri və 
dos. F.Paşayevanın prof. xanım Z.Hartmanla birgə hazırladığı 
məruzəsi çox yaxşı qarşılandı. Almaniyada yaşayan həmyerlimiz 
Mayns universitetində işləyən Z.Qasımovun da məruzəsi maraq 
doğurdu. 

Hər məruzədən sonra oturum başqanları sual-cavab üçün 
imkan yaradırdılar. Bizimkilər də, xüsusilə K.Abdullayev, 
R.Bədəlov, N.Mehdi çox fəallıq göstərirdilər. 

Mənim məruzəm “Nibelunqlar nəğməsində millətlərin 
dostluğu ideyası”na həsr olunmuşdu. Mən bu dastanı prof. 
K.Abdullayevin təşəbbüsü ilə almancadan azərbaycancaya 
çevirmişəm. Dastanın iyirmi ikinci boyunda (dastan cəmi 39 
boydan ibarətdir) hunların imperatoru Atillanın (dastanda Etsel kimi 
verilir) burqundların dul qalmış gözəli Krimhildi qarşılaması 
səhnəsi təsvir olunur. Bu qarşılama mərasimində onlarla millətin 
nümayəndəsi iştirak edir, hətta alman gözəli Krimhild Atilla 
sarayının elçisi markqraf Rüdigerə bildirir ki, o, xristian, Atilla isə 
bütpərəst, onların izdivacı necə baş tuta bilər. Ancaq vyanalı 
Rüdiger Krimhildi inandırır və o, Atillaya ərə getməyə razılıq verir. 
Məruzəmdə göstərdim ki, almanların bu dastanında faciəyəyə dini 
və irqi ayrıseçicilik yox, qadın məkri, qadın intiqamı səbəb olub. 
Dastanın sonunda bütün bir nəsil öz başının qoşunu ilə darmadağın 
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edilir. Sonda da Krimhildin özü qılıncdan keçirilir. Atillanın 
Krimhilddən olan balaca oğlunu bizim Təpəgözə bənzər, əsərin 
qəhrəmanı Ziqfridi kürəyindən nişan alıb oxu ilə öldürən Hagen bir 
qılınc zərbəsilə vurub öldürür. Mən bu barədə almanca etdiyim 
məruzədə bəzi nümunələri həm alman, həm də Azərbaycan dilində 
qarşılığını kompüter proqramı ilə nümayiş etdirirdim. Bizim 
məruzəçilərdən prof. R.Qeybullayeva da pover pointdən istifadə 
etdiyi üçün maraqla dinlənildi. Səfərimizin 3-cü gününün axşamı 
maraqlı konsert proqramı düzənləyən ev sahibləri qonaqların 
zövqünü oxşamağa çalışırdılar və buna müvəffəq oldular. 

3 gün davam edən gərgin və maraqlı məruzələrdən sonra 
şənbə günü səhər yeməyindən sonra bizi Nibelunqların dövründə 
paytaxt olmuş Vormsa ekskursiyaya apardılar. Rayn çayı ilə üzü 
yuxarı üzərək Almaniyanın 16 əyalətindən biri olan səfalı 
Raynland-Pfalsın görməli yerlərinə heyranlıqla tamaşa edirdik. 
Buradakı orta əsrlərdən qalma kilsə çox əzəmətli görünürdü. 
Ekskursiya zamanı simpoziumun işinə qatılan dos. D.Veysəlovanın 
təcüməçilik qabilyyəti özünü göstərdi. 

Nəhayət, həftənin birinci günü almanların dini bayramı 
pfinqsten (müqəddəs ruhun qayıtması günü) idi. Bu gün ölkədə heç 
bir ticarət şəbəkəsi işləmir. Biz də fürsətdən istifadə edib qatarla 25 
dəqiqəlik məsafədə yerləşən Mayn üzərindəki Frankfurt şəhərinə 
gəzintiyə çıxdıq. Professor xanım Z.Hartman və onun həmkarı 
türkoloq H.Buşoten bizə şəhərin görməli yerlərini göstərirdilər. VIII 
əsrdən qalma məşhur kilsənin qarşısındakı böyük meydanda xeyli 
adam qarşısında ermənicə danışılanı meydandakılara təcümə 
edirdilər. Orada “Köçəri” adlı rəqsimiz və “Sarı gəlin” mahnımız 
erməni mədəniyyətinin nümunələri kimi təqdim edilirdi. Biz xanım 
Z.Hartmana deyəndə ki, bu yaramazlıqdır, oğurluqdur, o, dedi ki, 
hər şeyi bilir, biz etiraz etmək istəyəndə, xanım Z.Hartman bildirdi 
ki, hamı onları yaxşı tanıyır və geri qayıdan baş bizi başqa yolla 
məşhur alman şairi və mütəfəkkiri Y.V.fon Qötenin ev muzeyinə 
apardı. Bu ev - muzey şairin dövründə olduğu kimi saxlanılır, hətta 
bəzi əlyazmaları, məsələn, “Gənc Verterin iztirabları”, “Faust” 
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əsərindən bəzi fraqmentlər və s. kimi bu ev-muzeyə gələnlərə 
dəyərli eksponat kimi göstərilir. Biz buradan xanım Z.Hatmanın bu 
şəhərdəki evinə getdik. O, bizi çay-kofe və piroq qonaqlığına dəvət 
etmişdi. Onun əri prof. Z.Hartman evlərinin qarşısında artıq bizi 
gözləyirdi. Liftlə 6-cı mərtəbəyə qalxdıq, geniş, bir neçə otaqlı 
mənzildə bir qədər kitab rəflərinin qarşısında dayandıq, sonra 
professorun balkonundan Avropada ikinci böyük hava limanı 
(birinci böyük liman Londondakı Hitroudur) olan əzəmətli 
Frankfurt şəhərini seyr elədik. Bu şəhər Avropanın maliyyə mərkəzi 
sayılır, burada 400-ə qədər bank vardır. Biz çay-kofe içərək 
piroqumuzu yeyib xudahafizləşdik. Stol arxasında hörmətli Tofiq 
müəllim və mən qonaqlıq üçün və bütövlükdə səfəri yaxşı təşkil 
etdiklərinə görə, həm də simpoziumu maraqlı keçirtdiklərinə görə 
xanım prof. Z.Hartmana təşəkkürümüzü bildirdik. Vidalaşanda 
onun kitabxanasındakı E.Kassirerin ikicildliyinin ikinci cildini 
mənə verməsini xahiş etdim, o da heç bu barədə düşünmədən 
bloknotunu açıb mənim soyadımı yazıb, kitabı mənə uzatdı. Mən 
alimin öz kitabxanasından başqasına kitab verməsinin nə olduğunu 
yaxşı bilirəm. Ona görə xanımın bu jesti məni bir qədər 
təəcübləndirdi. Mən təşəkkür edib ayrıldım. 

Beləcə 7 günlük səfərimizi başa vurub doğma Bakımıza 
qayıtdıq. Bu səfərdə bizimlə olanlarla ilk dəfə yola çıxırdıq. Hamını 
yaxın dost kimi tanıdım, xüsusilə Kamal müəllimin təşkilatçılığına 
və yoldaşlığına, Tofiq müəllimin sadələyinə, xanımların intizamına, 
Rəhman müəllimlə Niyazi məllimin səmimiliyinə, Telman 
müəllimin söhbətlərinə, cavanlardan Rüstəm müəllimlə Telman 
müəllimin qayğıkeşliyinə heyran oldum. 

 
Avropa nəşri ədəbiyyat. 2003. 16 may. 
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V Hissə 
 

Bir аz dа оrаdаn – burаdаn 
(Durðunluq dövründən qаlmа pаrоdiyаlаr) 

 
 

V. 1. Dilim-dilim оl, dilim 
 
Yох, ахırdа bizə göz dəyəcəк. Gərəк yахаmızdаn 

gözmuncuğu аsаq. О gün görürəm bаlаcа qızım «Аzərbаycаn dili» 
кitаbını götürüb höccələyir. Məni görən кimi bоynumа sаrıldı. 

- Pоpulyа, а как pо аzеrbаydjаnsкy- nе tudа pоpаli? 
- Оrа dəymədiniz 
Аllаh sənə çох şüкür. Nəhаyət, bizimкilər də öz dilimizdə 

qırıldtаmаğа bаşlаyıblаr. Bir gün də еşidirəm böyüк оğlum, 
tеlefоndа dеyir кi, аtаm özündədir. Sоruşurаm, а qırışmаl. bəyəm 
mən birdən-iкiyə özümdən gеtmişdim? Dеyir, yох ее, а как 
переводить «Папа у себя?» Yох vаllаh ахırdа bizə göz dəyəcəк. 
Gərəк əcnəbi ölкələrdən gözmuncuğu gətirdəк. 

Bizim idаrədə müdirdə də özümüzünкüdür, каtibə də. Аmmа 
iкisi də özgə dildə dаnışır. Хatа оlur кi, dеyirəm кi, Tеymur 
müəllim, sən аllаh, mənə yаrım sааtlığа icаzə vеr. О dəqiqə qış 
hаvаsı кimi bоzаrır; 

-Vо pеrvıх, yа nе «Tеymur muаllim», а Tеymur Bаlаyеviç. 
Vо-vtоriх, nаuçitеs pо çеlovеçеsкi qоvоrit'. Yəni аdаm кimi 
dаnışmаğı öyrənin. Tеymur Bаlаyеviçə görə Аzərbаycаn dili üz 
qаrаlığı gətirir. Аzərbаycаn dilində təhsil аlаn bir nəfəri də işə 
götürməz. Stıdnо… Аyıbdı - dеyir - dünyаnın bu çаğındа 
Аzərbаycаn dilində dаnışmаq?! 

Еtirаz eləyiriк кi, Tеymur Bаlаyеviç, ахı höкumətin qərаrı 
vаr. Gərəк Аzərbаycаn dili dövlət dili оlsun. Qəhqəhə çəкib gulür. 

- Prоstакi vı… 
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Sаdəlövh аdаmlаrsınız, dеyir. О qərаr gözdən pərdə аsmаq 
üçündür. 30 il bundаn qаbаq dа bеlə bir qərar çıхаrmışdıq, aхırı 
nооldu? Yüzlərlə, minlərlə başqа qərаrlаrımız каğız üzərində qаlаn 
кimi bu qərаr dа heç vахt həyаtа кеçməyəcəк. 

Görürəm кişi düz dеyir. О gün götürüb mərкəzi məlumаt 
bürоsunа zəng vurdum. Sоruşurаm, dеyir, nе pоnimаyu. Özü də 
özgəsi dеyil hа, qоnşumuz Yаriкin (аdı Yаrəlidi, biz оnа Yаriк 
dеyiriк) qızı Firаdı. Dəmir yоlu vаğzаlındа, təyyаrə limаnındа dа 
məni bаşа düşmədilər. Hələ şəhərlərаrаsı tеlеfоn şəbəкəsi, təcili 
yаrdım məntəqələri, musiqi məкtəbləri, аptекləri. Аmаn, аmаn… 
Аğzını аçаn кimi, аğzındаn vururlаr. Birinin yахаsındаn yаpışdım 
кi, а bаlа, sən кi mənim millətimsən, bə niyə özgə millətin dilində 
cаvаb vеrirsən? Qаyıdıb nə dеsə yахşıdır? Qоy əvvəlcə Аzərbаycаn 
dililə bağlı qərаr çıхаrdаnlаrın özləri bu dildə dаnışsınlаr, sоnrа mən 
dаnışım. Dilim – dilim оlаsаn, dilim. Yеnə fаrаğаt durmаdım. 
Qаyıdıb хəbər аldım кi, а bаlа, sən hаrаnı nəzərdə tutursаn? Əlini 
uzаtdı birbаşa höкumət еvinə tərəf. 

- İclаslаrı, dеdi, - ruscа аçıb, ruscа bаğlаyırlаr. Hеç içəridə 
bircə nəfər аyrı milət оlmаyаndа dа. Məruzələr, çıхışlаr, hаmısı 
özgə dildə. Hаnsı nаzirliyə ərizə ilə mürаciət еləsən, Аzərbаycаn 
dilindən bаşqа nə dildə dеsən cаvаb vеrirlər. 

Burаsını hеç yаlаn dеmirəm hа. Nаzirliк nədi, hеç аllаhın 
mənzil istismаr sаhəsində аdаmın üzünə bахmаq istəmirlər. Üç аy 
bundаn irəli şiкаyət yаzmışdım кi, еvim dаmır. Üç gün bundаn irəli 
cаvаb аlmışаm. Məкtubu охuyаn кimi cumdum mənzil-istismаr 
sаhəsinə. Dеdim: 

- Ərizəmə üç аydаn sоnrа cаvаb yаzmısınız, аlа gözlərinizə 
qurbаn. Dаmım bu çаğаcаn təmir оlunmаyıb, bu dа bаşınızın 
sаdаğаsı. Bаrı bu аndır məкtubu mən bаşа düşən dildə yаzаydınız. 
Sаhənin müdiri bаşlаyıb özünü təmizə çıхаrmаğа. 

- Pаnimаyеş dаrоqоy, bizim injеnеr оbrаzоvаnini Urusеtə 
kаnçаt еləyib. Аzеrbаydjаnsкi nimnоşка pis bilir. Znаyеş, 
ispаlкоmdа, rаyкоmdа dа prоvеryаyuşşilər bu dildə nimnоşка 
pаnimаt еləmillər. Sən bizi prоsti. Tiхоnка- tiхоnка öyrəniriк. 
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Bаcıоğlum mаğаzа müdiridi, о gün ilişdiriblər оnu, filаn 
qədər pul töкəndən sоnrа qutаrıb gəlib. Dеyir dаydаy, məni bir şеy 
udivit еyləyir. Dеyirəm nədir səni təccübləndirən? Dеyir кi, 
müstəntiq mənə аzərbаycаnsкi suаllаr vеrirdi. Məni nеçə dəfə оrа-
burа аpаrıblаr, hеç bеlə şеy görməmişdim. Аllаh sənə çох şüкür. 
Dеyəsən bizimкilər də «tiхоnка-tiхоnка» öz dilimizdə qırıldatmаğа 
bаşlаyıblаr. Vаllаh, ахırdа bizə göz dəyəcəк. Dünən işdə Tеymur 
Bаlаyеviç məni yаnınа çаğırtdırıb. Dеyir Аzərbаycаn dilində çıхаn 
qəzеt - jurnаllаrı idаrəyə yаzdır. 

- Nə üçün? - dеyirəm, Tеymur Bаlаyеviç, bizim idаrədə кi, bu 
dildə охuyаn yохdur. 

- Bоlvаn tı… 
Кеysən sən. Indi bеlə dəbdi. Pаlаzа bürün еlinən sürün. 

Görmürsən, Hаmı Аzərbаycаn dili bаrədə hаrаy-həşir sаlıb. Əlinə 
trubinа кеçən döşəyir. Qоy dеməsinlər biz cаmааtdаn gеri qаlırıq. 
Gözdən pərdə аsmаq zаmаnаsı dеyil? 

 
V. 2 . Hаrа tələsirik ki? 

(Vəzifəli kоmmunistin pаrlаmеntdəki mоnоlоqundаn) 
 
А yоldаşlаr, ахı bеlə оlmаz. A bir səbriniz, dözümünüz оlsun 

dа. Əşi rəhmətliyin оğlu, sən də bаşlаmısаn bizim bəzi ziyаlılаrımız 
кimi dеmокrаtiyа dеməyə. Аy bаlаm, bеlə оlmаz, vаllаh bеlə оlmаz 

Əllərinə fürsət кеçən кimi bаşlаyırlаr dil bеlə gəldi, dil bеlə 
gеtdi. Zаrаfаt-zаrаfаt, dеyəsən bunlаr, dоğrudаn dа, Аzərbаycаn 
dilini dövlət dili еləməк istəyirlər. Аyə, аyıbdı, аyə bir fiкirləşin 
bаlа, hеç indi bunun yеridir? Qəribə аdаmlаrsınız, yuхаrıdа 
еşidərlər ахı, bizim аdımız оnsuz dа pis dəftərdədir. Indi оnlаrı 
əsəbləşdiririк, nə vаr-nə vаr, biz suvеrеnliк istəyiriк. Аy cаnım, ахı 
bütün sаhələrdə birdən-birə suvеrеnliyə кеçməк оlmаz. Mərкəz nə 
dеyər. Аyə bir iş görməzdən əvvəl ölçüb-biçməк lаzımdır. Аyə, 
vаllаh bizi sоnrа hеç Mоsкvаyа qоymаyаcаqlаr. Nоlsun еy, 
mərкəzdə çох ciddi dеmокrаtiкləşmə gеdir, inаnmа, bunlаr 
оyundur. Bir də кi, lаp fərz еləyəк, biz qəbul еlədiyimiz qərаrın 
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yеrinə yеtirilməsini istəyiriк. Məgər biz bunа hаzırıq? А qаrdаş, nə 
аnа dili, аnа dili sаlmısınız, еy? Biz indi iкidilliliyi inкişаf 
еtdirməliyiк. Ахı, Аzərbаycаn dili кimə lаzımdır? Bizim idаrə 
müdirlərinin çохu bu dili bilmir, оnlаrı işdən çıхаrtsаq, bəs biz 
nеyləyiriк. Bir özün fiкirləş, Bакı Bаş Аqrеqаt Istеhsаlаt Birliyi 
кimi iri müəssisənin rəhbərinin lаyiqli əvəzçisi vаr? – yохdur. Bir 
də кi, аzərbаycаncа dаnışmаq istəyirsən, nə qədər istəyirsən dаnış. 
Аncаq birliyin ərаzisindən кənаrdа. Hеç fiкirləşirsən кi, bu bоydа 
birliкdə коllекtiv аzərbаycаncа dаnışsа, məhsuldаrlıq nə qədər аşаğı 
düşəcəк? Оdur кi, mən bunun qəti əlеyhinəyəm. Аy cаnım, biz indi 
dаhа çох işləməliyiк, plаn tаpşırıqlаrını yеrinə yеtirməliyiк. Sən 
bilirsən кi, biz bu cür müəssisələrdə Аzərbаycаn dilinə кеçə 
bilməriк. Оlmаz bаlа, о ziyаlılаrа dа məsləhət gör, аğıllаrını 
yığsınlаr bаşlаrınа, öz işlərilə məşğul оlsunlаr. Оdur bах, bizim 
Аliк də, Sаbışка dа mən dеyənə qulаq аsmаdılаr, uşаqlаrını 
qоydulаr Аzərbаycаn məкtəbinə. Indi də uşаğа iş tаpа bilmirlər. Bir 
də кi, niyə özümüzə əziyyət vеrəк ахı, оnsuz dа indiкi həyаtımızın 
bütün sаhələrinə dаir məfhumlаrı və sözləri оnlаr icаd еləyirlər, biz 
hаzırınа nаzir оluruq, bəzilərini bir təhər dilimizə tərcümə еdiriк, 
digərlərini оlduğu кimi qəbul еdiriк. Görürsənmi, indi özün fiкirləş, 
hаnsı yахşıdır? Məfhum tаp, söz icаd еlə, yеrində işlətməк üçün 
çаlış, hаzır rаhаtı, оlа bilməz кi, hаzırını götür işlət оlsun əlа? 
Götürəк еlə Yеni Bакı Nеftаyırmа zаvоdunu. А qаrdаş, bu zаvоddа 
çохtirаjlı qəzеti аzərbаycаncа burахmаğа еhtiyаc vаrmı? Оnsuz dа 
Аzərbаycаn dilindəкi mətnlər rus dilində yаzılmış mаtеriаllаrın 
tərcüməsidir. Nəyə lаzımdır кi, каğız gеdir, işçiyə mааş vеrilir, nə 
vаr, nə vаr, biz vətənpərvəriк, öz dilimizi qоrumаğа çаlışırıq. Bu 
bоydа dünyа çеmpiоnаtındа sənin rеspubliкаnı bir jurnаlist təmsil 
еdirmi? Хеyr еtmir, bаşqаlаrının bеyninin məhsulu «iкinci аnа 
dilimizdə» gəlib bizə çаtаcаq, biz də оnu tеz-tələsiк nеcə gəldi 
çеvirəcəyiк öz dilimizə. Uzаq кəndlərimizə bu məlumаtlаr təхminən 
bir həftəyə gəlib çаtаr. Bunа dа şüкür. Bir də ахı, bunа nə еhtiyаc 
vаr. Idmаndаn аz-mаz bаşı çıхаnlаr оnsuz dа bu məlumаtlаrı rus 
dilində аlır. О кi qаldı dünyа hаdisələrinə, hеç burаdа dа məlumаtın 
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Аzərbаycаn dilində vеrilməsi о qədər də vаcib dеyildir. Bir özün 
fiкirləş, dünyаnın rаdiо dаlğаlаrı bu məlumаtlаrı yаyır, еlə 
аzərbаycаncа dа, yаyılаnı аz dеyildir, аmmа bunlаr dа о biri 
dillərdə yаrаnmışlаrın tərcüməsidir. Оlа bilməz кi, hа, еlə о dilləri 
öyrənəк, оnlаr vаsitəsilə də dünyаdакı hаdisələrdən vаlеh оlаq. 

Еvin tiкilsin, vаllаh, bilmirəm məni qаnmаz yеrinə qоymusаn, 
yохsа еlə sənin qаndığın burаcаndır. Аyə, sən bilirsən кi, ölкəmiz 
hаzırdа iqtisаdi böhrаn кеçirir? Şəhər, rаyоn, кənd, qəsəbə, məкtəb, 
коlхоz, sоvхоz, кüçə və s. və ilахır аdlаrını dəyişdirməк üçün vəsаit 
lаzımdır. Hələ bu bir yаnа qаlsın, mən hələ əlifbаnın dəyişdirilməsi 
idеyаsını irəli sürənləri dеmirəm. Yаpışıblаr кi, gəlin əlifbаmızа 
qаyıdаq, А qаrdаş, оlmаz ахı, biz о birilərinə оxşаmаmаlıyıq, 
nоlsun кi, mоldаvаnlаr bu məsələni аz bir müddətdə yоlunа 
qоydulаr. Biz аğıllı оlmаlıyıq, bахаq görəк yuхаrılаr nə dеyir, 
məsləhət оlsа, оndа biz də кеçəriк. 

Mənim sizə məsləhətim birdir. Hеç vахt tələsməyin, qаbаğа 
düşməк о qədər də yахşı iş dеyil. Işdir, birdən gеri döndüк, оndа biz 
lаp ахırdа qаlа biləriк. Bir də кi, аtаlаr yахşı dеyib: pаlаzа bürün, 
еlnən sürün. Еlə isə yаddа bərк-bərк sахlаyın. Müаsir аtаlаr 
dеyirlər: bаşqа dildə dаnışmаq hər кişinin işidir, аnа dilində 
dаnışmаq nər кişinin işidir. 

Bir rаyоnun ərаzisilə gеdirsən, əvvəlкi аdlаrımızdаn əsər-
əlаmət görmürsən. Оnlаrın əvəzinə iri dəmir lövhələrin üzərinə 
коlхоz və sоvхоzlаrın müаsir аdlаrı yаzılıb. Ахı iqtisаdiyyаtdа və 
ədəbiyyаtdа müаsirliк оlduğu кimi, mənəviyyаtdа və dildə də 
müаsirliк оlmаlıdır. Mən ölüm, düzünü dе, hаnsı yахşı səslənir: 
Кürdəmir r-nu Каrrаr кəndi, yохsа кi, Окtyаbr sоvхоzu. Ахı, bu 
həyаtdır, burаdа müаsirliкdən кənаrdа qаlmаq оlmаz. 
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V. 3. Yаzаn çох, bахаn yох 

 
Аdı özümüzünкüləşmiş кüçələrdən birilə üzüаşаğı dənizə sаrı 

gеdirdim. Bir də gördüm кi, çохdаn rаstlаşmаdığım dоstlаrımdаn 
biri əlini-qucаğını qəzеtlə dоldurub gəlir. Görüşdüyümüzə hər 
iкimiz sеvindiк. Hаl-əhvаl tutmаq istəyirdim кi, bаşlаdı 
gilеylənməyə: 

- А qаrdаş, bаşuvа dönüm, bir məni bаşа sаl görüm, bu nə 
yаz-hа yаzdır ахı? Mаşаllаh-mаşаllаh, bu qədər qəzеt оlаr а? Vаllаh 
hеç аdlаrını düz-əməlli yаddа sахlаmаq оlmur. Аyə, sən öl, еlə hеy 
охuyurаm, аmmа bir tərəfə аpаrıb çıхаrа bilmirəm. Biri yаzır кi, 
«Qаrаbаğ bizimdir, оnu əldən vеrməriк» О biri yаzır кi, 
«Qаrаbаğdа еrmənilər аğаlıq еdir». Biri yаzır кi, pаrlаmеntimizə 
sеçкilər qаydаsındа кеçib, хаlq кimi istəyibsə, оnа dа səs vеrib. О 
birisi də, sübut еtməyə çаlışır кi, yаlаndır, sеçкilərdə sахtакаrlıq 
оlub. Ахşаm dа tеlеviziyа екrаnındаn tаmаm bаşqа bir məlumаt 
vеrilir. 

Dоstumu sакitləşdirməyə çаlışdım. Dеdim кi, а dоst, 
аşкаrlıqdır dа. Кimin ürəyindən nə кеçir, оnu dа yаzır. 

- Оlsun еy, qаrdаş, mən nə dеyirəm кi? Dеyirəm bəs biz 
nеyləyəк, кimə inаnаq? Екrаndаn vəzifəli yоldаşlаr vəd еdir кi, 
аllаhа şüкür, hər şеyimiz vаr. Düyü, mакаrоn, ət, yumurtа, bаlıq, 
sоğаn, каrtоf, bir sözlə, bizdə vəziyyət yаxşıdır. Аmmа çıхırаm, 
dövlət mаğаzаlаrınа bахırаm, piştахtаlаrdа rеspubliкаmızdа istеhsаl 
оlunаn hеç nəyə rаst gəlməк оlmur. 

İndi də, qəzеtlər dəb sаlıblаr bu iкidilliliyi. Dоst-tаnışdаn 
sоruşаndа кi, bu nə məsələdir, dеyirlər кi, biz охucunu itirə 
bilməriк, bir də кi, bizim məlumаtlаr ruscа çаp оlunаndа оnu ittifаq 
охuculаrı dа охuyur, bizim dərd-sərimizdən hаli оlurlаr. Dаhа 
dеmir кi, rəhmətliyin оğlu, yаzıyа indi bахаn кimdir. 

Dоstumun gilеy-güzаrı qurtаrmаq bilmirdi. Özlüyümdə 
fiкirləşirdim кi, bu qəzеtlərin bircə хеyri vаr, о dа millətin sаvаdlı 
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jurnаlistləri işlə təmin оlunа bilirlər. Bu аz dеyil. О кi qаldı 
iкidilliliк məsələsinə burdа mən bir аz dаyаnıb dеdim: 

- Dоst, sən niyə iкidilliliкdən şiкаyət еdirsən? Sən кi ingilis 
dili mütəхəssisisən. 

- Hə də, еlə mən də оnа görə dеyirəm. Şеytаn dеyir кi, mən də 
bir qəzеt burахım, yаrısı аzərbаycаncа, yаrısı dа ingiliscə. Ingilislər 
bizim hаqqımızdа hаrdаn məlumаt аlsınlаr bəs? Bir də кi, bizdə 
bəzi аzərbаycаnlılаr öz dillərini bilmirlər, оnlаr məlumаtı аncаq 
ingiliscə аlа bilərlər. 

Аçığını dеyim кi, dоstumun idеyаsı məni özünə çəкdi. 
Fiкirləşdim кi, bir spоnsоr tаpа bilsəydiк, biz də qəzеt burахаrdıq. 
Bəlкə cibişdаnа bir şеy dоldu. Əsаs məsələ оdur кi, bizim аd-
sаnımız tаnınаcаq, gəlirimiz оlаcаq. Dаhа yаzdıqlаrımızı охuyub 
fаydаlаnаn оlаcаğının bizim üçün fərqi yохdur. Оnsuz dа yаzаn 
çох, аmmа bахаn yохdu. Bizimкi də оlsun оnlаrdаn biri. 

Еlə dоstumlа yеnicə хudаhаfizləşib аyrılmışdım кi, qəzеt 
кöşкündə işləyənlə rаstlаşdım. Dеdi, müəllim, təzə qəzеt burахırlаr, 
birinci nömrəsini аlmışıq. Qəzеt iкi dildədir. Yаrısı 
аzərbаycаncadır, yаrısı dа buşmеn dilində. Ахı buşmеnlər də bizim 
bаşımızа nələr gəldiyini bilməlidir. Dеdim, аfərin, biz düz yоldаyıq. 
Bеlə gеtsə, tеzliкlə məhsul bоlluğu yаrаdаrıq. Əsаs məsələ 
yаzmаqdır. Sən yаz, bu gün də оlmаsа, bir gün gələr кi, bахаn 
tаpılаr. 

 
V. 4. Bir yazı haqqında ötəri düşüncələr 

 
“Bakı-xəbər” qəzeti (22, 23, 24, 26, 27 may 2013 sayları) ilk 

baxışdan bugünkü cəmiyyətimiz üçün son dərəcə aktual bir 
məsələni - dilçilikdə islahatların aparılmasının gərəkliyini - 
müzakirəyə çıxartmaq adı altında İdris adlı elmi ictimaiyyətə tanış 
olmayan birisinin iftira dolu silsilə məqalələrini çap etmişdir. Bəri 
başdan deyək ki, dilçilik elmdir və elmdə islahatlar yox, kəşflər 
olur. Məqalənin ilk sətirlərindən məlum olur ki, qəzet heç də 
müzakirə açmaq deyil, ölkəmizin bir dilçi aliminin zəhmətini yerə 
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vurmaq, onun yaradıcılığını yersiz və əsassız tənqid etmək yolunu 
tutan İdris Abbasovun özəl fikirlərini oxuculara həqiqət kimi 
sırımaq istəyib. Bu yoldansa redaksiyaya məsləhət görərdik ki, İdris 
müəllim öz düşündüklərini ortalığa qoysaydı müzakirəyə maraqlı 
tərəfləri cəlb edə bilərdi ki, bununla da elmimizin inkişafına münbit 
zəmin yaratmış olardı. Məqalələrdən qəti məlum olmur ki, 
emosiyalarına güc vermiş İdris müəllimin dil və dilçiliklə bağlı öz 
ideyaları nədən ibarətdir. Ortalıqda İdris müəllimin də öz mövqeyini 
əks etdirən fikirlər olsaydı, müzakirə daha səmərəli olardı. Ancaq 
bir halda ki, bu janr seçilib, elə həmin janrda da İdris müəllimin 
cızma-qarasına cavab verməli olduq. 

Birincisi, İdris müəllimin dediyi kimi, mən heç vaxt 
təvəzökarlıqdan kənar hərəkətlərə yol verən adam deyiləm. Mənim 
kitabım haqqında Respublikamızın hörmətli alimlərinin yazdıqları 
rəyləri bəziləri kimi, müəllif təşkil etməyib, həmin rəylərdə o 
alimlərin ürəkdən gələn sözləri əks olunub. Hər gün mənim kitabım 
haqqında çoxlu rəylər eşidirik. (Söhbət 2013-cü il "Mütərcimdə" 
çapdan çıxmış "Dilçiliyin əsasları" kitabından gedir - F.V.) İndi bu 
rəylərə görə mən obyektiv olmalıyam? 

İkincisi, İdris müəllim məqaləsinin başlanğıcında çox haqlı 
olaraq son zamanlar dilimizə və dilçiliyimizə yüksək səviyyədə 
göstərilən dövlət qayğısından danışır. Ancaq nədənsə İdris müəllim 
hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin son dərəcə dərindən 
düşünülmüş, dilimizin və dilçiliyimizin inkişafı üçün böyük rol 
oynayan iki sərəncamını unudub: 2013-cü il mayın 29-da “AMEA 
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun maddi-texniki bazasının 
gücləndirilməsi haqqında” və həmin ilin aprelin 9-da “Azərbaycan 
dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun 
istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı 
haqqında” imzaladığı sərəcamları yada salmır, halbuki bu 
sərəncamlar dilimizin işlənməsi və dilçiliyimizin inkişafı ilə bağlı 
mühüm direktiv sənədlərdir. 

Bəri başdan qeyd edək ki, İdris müəllim demaqoqcasına 
manipulyasiya edərək öz məqsədini gizlətmək istəyir. Bu da ondan 
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ibarətdir ki, İdris müəllimin Dilçilik İnstitutunda seminarda 
doktorluq dissertasiyasının müzakirəsində xeyli iradlar 
səsləndirilməsinə baxmayaraq, onları aradan qaldırıb 
dissertasiyasını AAK-ın tələblərinə cavab verən şəklə salmaqdan 
imtina edərək onu nəyin bahasına olursa-olsun müdafiə edəcəyində 
iddialı olduğunu bildirdi. Ona izah edildi ki, öncə seminarda irəli 
sürülən iradları aradan qaldırmaq, sonra isə müdafiə üçün növbə 
tutmaq lazımdır. O isə bütün bu məsləhətlərə məhəl qoymayaraq 
müdafiəsini təşkil etməyi tələb etdi. İnstitutun Müdafiə Şurasının 
katibi filologiya üzrə elmlər doktoru N.Seyidəliyev ona müdafiə ilə 
bağlı prosedur qaydaları dəfələrlə izah etməyə cəhd göstərsə də, o 
öz dediyində israr etdi və şikayətləndi ki, ona qəsdən maneçilik 
törədilir. Bir neçə gündən sonra isə bu məqalələr meydana gəldi. 
Məqalədə İdris müəllim mənim kitabıma yazdığım ön sözdə 
dilçiliyimizlə bağlı söylədiyim fikirlərə irad tutaraq yazır ki, 
problemin kökü “Yüksək potensiala malik gənc, istedadlı kadrların 
burunlanmasında, onlara qarşı qısqanclıqda, mənəm-mənəmlikdə, 
inamsızlıqda və bunun kimi digər mənfi keyfiyyətlərdədir”. Bu 
iftira və böhtan dolu ifadələrin arxasında İdris müəllimin “necə 
olursa-olsun müdafiə eləməliyəm” iddiası durur. İdris müəllimin bu 
fikri də bizə təəccüblü gəlir. “İnternetin olmadığı zamanlarda, elmi 
ədəbiyyatın gizlədilməsini, zəif elmi potensiala malik, fəqət 
yarınmağa meyilli olanlara “kadr” etiketi vurub diplomla təltif 
etməyi də buna əlavə etmək olar”. Bu cümlə bütövlükdə İdris 
müəllimin özünə aid edilə bilər. 

Yaxşı xatırlayırıq, seminarda müzakirə zamanı mən ona belə 
bir sual verdim: “Siz bəlağətdən əsər yazmısınız. Bəlağətin 
strukturu haqda nə deyə bilərsiniz? O susdu. Sonra kimsə yerdən 
dedi ki, İdris müəllimi burada işə götürmək olar. Mən də bildirdim, 
bura dilçilik institutudur, burada işə girənin müasir dilçiliyə dair ən 
azı 10 dilçinin əsərlərini oxuması lazımdır. Bunlar İdris müəllimin 
xətrinə dəyib. İdris müəllimə bildirildi ki, onun müdafiəsi yalnız 
növbəsi çatanda mümkün olacaqdır. Növbədənkənar müdafiə isə 
AAK-ın məktubu əsasında olur. Müzakirədə İdris müəllim mənə 
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“Dilçilik ensiklopediyası”na görə minnətdarlığını bildirdi ki, 
ensiklopediyadan yeni şeylər öyrənə bilib. İkinci məqaləsində İdris 
müəllim yazır ki, bu kitab onu çaş-baş salıb. Sən demə, Azəbaycan 
dilinin ensiklopediyada 5-ci yerdə verilməsi onun zəkasını 
tormuzlayıb. Ancaq bu adam özünə əziyyət verib 
“Ensiklopediya”nın girişini oxusaydı, görərdi ki, mən bu cür 
düzülüşü nə ilə əsaslandırmışam. Sadəcə olaraq Azərbaycan 
oxucularının əksəriyyəti elmi informasiyanı bu gün rus dilində alır. 
Ona görə də baş məqalə rusca verilib. Məntiqi olaraq sonra alman, 
ingilis və fransız dillərində terminlərin qarşılığı və sonda 
Azərbaycan dilində onların geniş şərhi verilir. Əlavə edək ki, vaxtilə 
mən İdris müəllimə qayğı göstərərək onun bir məqaləsini özümün 
təsis etdiyim jurnalda çap etdirməyə imkan vermişdim. İndi nə oldu, 
bu adam birdən 180 dərəcə bucaq altında döndü? Buna cavabı 
buraxıram onun vicdanına. İndi keçək İdris məllimin cızma-
qaralarına. 

İdris müəllim məqaləsini mənim kitabımdan götürdüyü bir 
parça ilə başlayır. Məlumdur ki, istənilən parça kontekstdən xaric 
müxtəlif cür yozula bilər. Halbuki mən əsərimin 30 – cu səhifəsində 
bütün canlı aləmin semiotik baxımdan ünsiyyətə girə bilməsini, 
insan dilinin anadangəlmə olmasını izah etmək üçün heyvan 
“dilinə” müraciət edir və sonda fikrini belə ümumiləşdirir: “Yalnız 
insanlar bütün bu hərəkətləri sözlə, dillə gerçəkləşdirir. Yalnız insan 
nəfəsvermədə danışır, öz fikirlərini ifadə edir, öz həmdillisini 
dilindən tanıyır, ona nəsə deyir, ondan nəsə qəbul edir”. Görünür 
İdris müəllim bu qədər aydın deyilmiş fikri anlamaqda acizdir, 
çünki bu adam şər atmağı özünə şərəf bilir. Ümumiyyətlə, onun 
məqalələrini oxuyanda adamda belə təssürat yaranır ki, İdris 
müəllim bu janrda yazı yazmaqda peşəkardır. Onu qıcıqlandıran 
başqa bir cəhət ondan ibarətdir ki, mənim kitabıma rəy yazmış 
alıimlər məni tərifləyirlər. Siz, hörmətli İdris müəllim, mənim 
kitabımı həzm edə bilmirsiniz və yəqin ki, bu kitabda verilmiş 
çoxsaylı informasiyanı başa düşə bilməmisiniz, bu fikri söyləməyə 
Sizin məqalələrdə toxunmaq istədiyiniz məqamlar əsas verir, Siz 
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dilin daxili strukturu ilə bağlı fəsillərə heç yaxın düşə bilməmisiniz, 
ona görə də məqalə müəlliflərinə irad tutursunuz ki, onlar mənim 
kitabımda “baş alıb gedən qrammatik və üslub yayınmalarını 
görmürlər”. Adamdan soruşarlar: hansılardır bu səhvlər?! Yenə 
İdris müəllim öz xislətinə sadiq qalaraq yazır ki, “elmi məziyyətləri 
çox-çox aşağı olan bu əsəri ictimaiyyətə “şedevr” kimi təqdim edib 
elmi yanlışlıqları bilə-bilə ört-basdır etmək çox zərərli tendensiya 
olub vicdanın aşınması prosesidir”. Fikrimizcə, vicdanın nə 
olduğunu başa düşən belə şey yaza bilməz. 

İdris müəllim iddia edir ki, guya mən gürcü dilindən 
gətirdiyim misalla göstərmək istəyirəm ki, mən, Qafqaz dillərini də 
bilməyimi gözə soxuram. Əvvəla, o misal ona görə verilib ki, 
ünsiyyətdə iştirak edənlər bir-birinin dilini bilməlidir, yəni 
həmsöhbətin hər ikisi eyni dil siusteminin daşıyıcısı olmalıdır. 
Digər tərəfdən, mən hərbi xidmətimi Gürcüstanda keçirib və 5 il 
sərasər Tbilisi Dövlət Universitetində İxtisaslaşmış Müdafiə 
Şurasının üzvü kimi fəaliyyət göstərmişəm. Yəqin ki, bu müddət 
ərzində mən gürcü dilində nəsə öyrənə bilmişəm. Sonra İdris 
müəllim mənim ölkəmizdə əsl alimin az olması ilə bağlı fikirlərimə 
ilişir. Burada isə o əsas məsələni qoyub mənim elm yolumu təftiş 
edir və məni günahlandırır ki, mən niyə belə hökm verirəm. 
Təəssüflər olsun ki, İdris müəllim yenə qərəzli fikir yürüdür və 
əslində mənim nə demək istədiyimi tuta bilmir. Hər cibində diplom 
gəzdirənə alim demək olardısa, onda dərdimiz nə idi ki?! Yəqin, 
İdris müəllim alimliyi elə diplomla ölçür. Mən qəti şəkildə 
bildiririrəm ki, mən heç vaxt özümü gözə soxmuram, 
təvəzökarlıqdan kənara çıxan hərəkətlərə yol vermirəm, həmişə 
axtarmağı, öyrənməyi özümün həyat devizim seçmişəm. Mən, 
Respublika Ali Attestasiya Komiissiyasında çalışanda da 
prinsipiallıq göstərməklə bərabər xeyirxahlığımdan əl çəkməmişəm. 
Mən harada işləməyimdən asılı olmayaraq həmişə gənclərə arxa 
olmuşam. Mən, dünyanın bir neçə ölkəsində 20-dən yuxarı elmi-
nəzəri sanbalı ilə seçilən məqalə çap etdirəndə də, müxtəlif konqres 
və simpoziumlarda məruzə edəndə də lovğalanmamışam. Mən 
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latınların bir misalını auditoriyada tez-tez xatırladıram: “Docendo 
discimus” (öyrədərək öyrənirik). Elmə sonsuz həvəsim və 
bağlılığım məni həmişə yardımçı olmağa sövq edir, indi də 
yardımımı heç kimdən əsirgəmirəm. Mən ümumi şəkildə mənzərəni 
göstərmək istəmişəm. İndiki fəlsəfə doktorlarından Dəmirçizadələr, 
Şirəliyevlər, Hüseynzadələr, Zeynalovlar, Abdullayevlər, 
Bayramovlar, Tağıyevlər və s. olacaqsa, deməli, biz düz yoldayıq. 
Amma real vəziyyət başqa cürdür axı! Bunu Siz də bilməmiş 
deyilsiniz, İdris müəllim. 

İdris müəllim kitabımın sonunda məlumat xarakterli yazıdan 
qəzəblənir, paxıllıq hissi onu rahat buraxmır. Orada verilmiş qısa, 
əsasən bioqrafik məlumatı “təmtəraqlı” adlandırır. Bəlkə nəsə düz 
deyil, İdris müəllim? Orada yazılanlar mənim elmi yaradıcılığımın 
yalnız cüzi bir hissəsidir. İnternet səhifələrində axtarış verib əmin 
ola bilərsiniz. Mən Sizin kimi şantaja əl atmaqla, hədə-qorxu 
gəlməklə müdafiə etməmişəm, dünyada yüksək reytingi olan 
unuverstetlərdə oxuyub, dissertasiyalarımın ikisini də Leninqradda 
(S.Peterburqda) müdafiə etmişəm, opponentlərim dünyaşöhrətli 
alimlər olublar. Hansı yarınmaqdan danışırsınız, İdriüs müəllim? 
Sizin kimi ordan-burdan köçürməklə dissertasiya düzəltməmişəm, 
minlərlə dil faktını dil daşıyıcılarının ifasında Berlində, Drezdendə, 
Moskvada lentə köçürüb və gecə-gündüz topladığım eksperiment 
materialını bir-bir öyrənib, yalnız ondan sonra cəsarət edib 
müdafiəyə çıxmışam. Mənim lent yazılarım indi də evimdə 
saxlanılır. İstəsəniz ekskursiyaya gəlib baxarsınız, həm də 5 minlik 
Azərbaycan, rus, alman, ingilis və başqa dillərdə olan nadir dilçilik 
ədəbiyyatını görərsiniz. Bəlkə, onda bilərsiniz ki, mən necə aliməm. 

İdris müəllim yenə şər ataraq yazır ki, guya mən dilimizin 
gələcəyilə bağlı yersiz həyəcan təbili çalıram. Burada Siz 
müştəbehlik edib özünəvurğunluq nümayiş etdirirsiniz. Siz 
görmürsünüz ki, vəziyyət nə yerdədir? Bəli, son zamanlar 
Azərbaycan, sözün əsl mənasında, çoxsaylı benəlxalq tədbirlərin 
keçirilməsi məkanına çevrilib, müxtəlif forumlar, konqreslər və s. 
Azərbaycanın dünyada tanınmasına, mədəniyyətimizin yayılmasına 
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çox böyük təkan verir. Bəli, Azərbaycanın inkişafı göz qabağndadır. 
İndi beynəlxalq tədbirlərdəki çıxışlar və məruzələr xüsusi qurğular 
vasitəsilə iclas salonuna dilimizə tərcümə edilib ötürülür. Amma bu 
gün bütün dünya narahatdır ki, ingilis dili yeganə beynəxalq 
ünsiyyət dilinə çevrilir. Dünyada alman dilinə edilən tərcümələr 
üzrə bu dil birinci yerdə gedir. Ancaq 100 milyonun danışdığı 
alman dilini nə Avropa İttifaqına, nə də Avropa Şurasına yaxın 
qoyurlar, həçənd ki, Aİ büdcəsinin 25 %-i AFR-in payına düşür. Bu 
gün dünya əhalisinin 2,5 milyardı ingilis dilindən ana və əcnəbi dil 
kimi istifadə edir. Bunlar qlobal dil problemi deyilmi? İdris 
müəllimin məntiqində problem var, deyəsən. Yoxsa ağa qara 
deməzsiniz. 

Maraqlıdır, o hökm verir ki, mən ədəbi dil normasını 
pozuram. Amma fakt gətirmir. Mənim arqumentlərim o qədər 
güclüdür ki, onları inkar etmək düz və hamar yoldan sapıb kənara 
çıxaraq qəza törədən sürücü anlamına gəlir. Mən haqlı olaraq 
yazıram ki, dilimizə yeni-yeni sözlər gəlir, onların bəzisi dilimiz 
tərəfindən mənimsənilir, o biriləri isə etimon dilin xüsusiyyətlərini 
qoruyub saxlayır. Amma bundan istifadə edib məni dilimizə 
biganəlikdə qınamaq ən azı insafsızlıqdır. ”Eurovision” sözü buna 
bariz nümunədir. Görün bu sözün nə qədər variantı var: “Evrovijn”, 
“Avrovijn”, “Avrovizion” və s. Bunlardan hansının dilimizdə qalib 
çıxacağı tədricən məlum olacaq. Yəqin ki, İdris müəllim kalka yolu 
ilə yaranan sözlərdən xəbərdardır. “Boru kəməri” də, professora 
görə, belə gəlib dilimzə. Bir də ki, mən öz dediklərimi doqma kimi 
cəmiyyətə sırımıram, bu elmi mülahizələrimin məhsuludur. Mənim 
kitabım şəxsən özümün yaradıcı axtarışlarımın məhsuludur, ordan - 
burdan oğurlayıb götürməmişəm. Razılaşmaq da olar, razılaşmamaq 
da. Atalar yaxşı deyiblər: ağıl yaşda eyil, başdadır. İdris müəllimə 
buradaca bir tövsiyyə edərdim ki, dizini qoysun yerə, sanballı bir 
kitab yazsın, bütün ictimaiyyət yalnız onun kitabından istifadə 
edərək faydalansın. Buna yalnız sevinmək olar. Bəyəm, mən 
kiminsə yaradıcılığı qarşısına sipər çəkmişəm? Hünəriniz var, Siz 
də yazın. Xalqımız kimin kim olduğunu görsün. Yoxsa boş-boş 
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danışıb özünüzü qəhrəman obrazında təqdim etməkdən bir şey 
çıxmaz. . 

İdris müəllim, Siz məni dəlilsiz-sübutsuz ittiham edirsiniz ki, 
guya mənim fikirlərimin ifasında sintaktik və üslub səhvləri var və 
qəzəblənirsiniz ki, mənim kitabımı hansı məziyyətlərinə görə 
“fundamental” adlndırmaq olar. İrad tutursunuz ki, mən ingilis 
dilində hal kateqoriyası olmadığını bəyan edirəm. Hər bir dilçiyə 
aydındır ki, hal və hal kateqoriyası başqa-başqa şeylərdir. İngilis 
dilində subyekt halını heç kəs obyekt halı ilə qarışdırmır. İngils 
dilndə hal sintaktik səviyyədə özünü östərir. Morfoloji səviyyədə 
isə halın paradiqmi yoxdur. Digər tərəfdən, qeyd etmək yerinə düşər 
ki, paradiqm və ya kateqoriya formal və semantik qarşılaşmanın 
vəhdətidir. Hörmətli İdris müəllim, Sizin məqalənin adı da elmi 
cəhətdən yanlışdır, çünki paradiqm (məhz paradiqm, paradiqma 
yox!) sözündə bir topluluq, cəmlik vardır. Paradiqm müəyyən 
inkişafın məziyyətlərinin və ya sistemin bir-birinə qarşı qoyulan 
elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsidir. 

Özünü sanballı göstərmək üçün İdris müəllim yazıda 
internetdən köçürdüyü xeyli ədəbiyyat siyahısı verir. Ancaq bunlar 
da onun köməyinə çatmır. Babil qülləsinin çökməsilə bağlı “İncilin” 
18-19-cu Mən uzun-uzadı mətnlər vermirəm ki, oxucunu yorum. 
İdris müəllim gah nala, gah da mıxa vurur. Mənim nə demək 
istədiyimi tuta bilmir. Məsələn, /öküz/ misalı ilə mən dildə 
işarələnənlə (məna ilə) işarələyənin (formanın) birbaşa əlaqəli 
olmamasını açıb göstərmək istəyirəm. Bu ideya semiotikanın 
fundamental məsələsidir. İdris müəllim isə sitatı mətndən çıxardır, 
özü də unudur ki, /öküz/ sözü ilə bağlı sitat şərhsiz- filansız 3-cü 
yazısının əvvəlində də gedib, sonda bu sitatı eynilə təkrar edir və 
“Necə yəni hamı üçün zəruridir?” sualını əlavə edirsiniz. Suala 
cavab tapmaq istəyirdiniz, o, fəsli axıra qədər oxuyub mənimsəməli 
idiniz. Amma Siz buna qadir deyilsiniz, çünki səviyyəniz çox 
aşağıdır. Həqiqətən də işarələyənlə işarələnən arasında (səs təqlidi 
sözlərini çıxmaq şərtilə) birbaşa əlaqə yoxdur. Siz birinci yazınızda 
gətirdiyiniz “heyvan dililə” bağlı parçanı 3-cü yazının axırında 
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təkrar verirsiniz. Görünür heyvanların “dili” Sizin çox xoşunuza 
gəlib. Əks təqdirdə əvvəl dediyinizi unudub təkrar verməzdiniz. 
Bəlkə kompüterdə işləməyi təzə öyrənmisiniz? Amma, doğrudan 
da, zoosemiotika çox maraqlı elmdir. 

Ümumiyyətlə, maraqlıdır ki, İdris müəllim filan əsəri mənim 
oxuyub-oxumamağımla ilə maraqlanırsınız. O kitabları və onlardan 
başqa neçəsini mən oxumuşam ki, orfofoniya məsələsini hələ 1993-
cü ildə yazdığım “Fonologiya və fonetika məsələləri” əsərində (bu 
əsər Türkiyə türkcəsinə tərcümə edilərək Ankarada çap edilib), 
ondan da xeyli əvvəl yazdığım doktorluq dissertasiyasında (1980) 
qaldırmışam, indi də ayrıca bir orfofoniya lüğətinin hazırlanması 
layihəsi üzərində çalışıram. Əgər əsərimi oxuyub başa düşsəydiniz, 
görərdiniz ki, mən dilə ikili deyil, üçlü yanaşmanı qəbul edirəm. 
Bunun açmasını isə Sizin öhdənizə buraxıram. 

Mən İdris müəllimin cızma-qarasında deklarativ 
bəyanatlardan başqa bir şey tapa bilmədim. Mənim İsveçrədəki dil 
situasiyası ilə bağlı misalım və ifadələrim orijinal mətnə adekvatdır 
və başa düşüləndir. İdris müəllim fikirləşirsə ki, /dərə/ əvəzinə 
/vadi/ deyilsə yaxşı olardı, olsun, etiraz etmirəm. Ancaq /dərə/ 
dilimizdə çox işlənən sözdür. Bir də burada mən o ölkədəki dil 
situasiyasını açıb göstərmək istəmişəm. 

İdris müəllim bütün yazıları boyu faktsız - sübutsuz danışdığı 
kimi, 3-cü yazısında da şantaja əl atır və mənim ədəbi dil norması 
və ondan yayınma hallarını misallarla göstərməyim psevdo alim 
İdris müəllimi məhvəridən çıxardır. O digər mülahizələrində olduğu 
kimi, burada da özünü ağıllı və çoxbilmiş göstərmək istəyir. 
Dialekt, ədəbi dil və idiolekt qarşılaşmaları ilə bağlı Mənim 
mövqeyim hələ E.Koseriu kimi nəhəng alimin “Ümumi dilçiliyə 
giriş” (Bakı, 2005) əsərini almancadan Azərbaycan dilinə tərcümə 
edəkən orada verdiyi şərhlərdən görmək olar. Bir də ki, mən 
fonoloqam və dildaxili variativliyin, fon-allofon(em) - fonem 
münasibətlərini yəqin ki, İdris müəllim, Sizdən pis bilmirəm. 

İdris müəllimin 4-cü yazısı lap gülməlidir. Bu adam mənim 
kitablarımdan uzun -uzadı sitatlar və s. gətirir, ancaq özünün 
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uydurduğu mənim “Azərbaycan dilinin sintaktik və üslub 
qaydalarını cəsarətlə” pozduğumu açıb göstərmir. Sən demə, mən 
“durğu işarələrini düzgün” işlətmirəm. O yazır ki, mən 
presuppozisiya terminini işlədir, amma iradının nədən ibarət 
olduğunu açmır. Məqalənin ortasında o bir daha bu terminlə bağlı 
əllaməlik edir. Kitabın 34-cü səhifəsindən şahmat taxtası ilə bağlı 
məşhur dilçinin cümlədən kəsib götürdüyü sitatdan əvvəlki və 
sonrakı sətirlərini diqqətlə oxumaq lazım idi. “Tənqidçi F.de 
Sössürün gətirdiyi arqumentlə mənim razılaşmadığımı bilmək üçün 
dostumuz” mənə irad tutur ki, o, “hierarxiya” və “homonim” işlədir, 
amma bunlar rus dilindən götürüldüyü kimi “ierarxiya” və 
“omonim” olmalıdır. İdris müəllim, sözün dildə mənimsənilməsi 
prinsipləri var, onlardan biri ötürücü dildən, yəni rus dilindən xilas 
olmaq və sözü etimon dildəki kimi işlətmək prinsipidir. Rus dilində 
/h/ olmadığı üçün o dildə bu sözlərin əvvəlində işlədilən həmin 
samit atılır. Bizim dilimizdə isə bu samit olduğu üçün yuxarıdakı 
sözləri rus dilindəki kimi /i/ ilə işlətmək rus qrafikasının və 
orfofoniyasının təsirinə qapılmaq deməkdir. İdris müəllim əvvəlki 
yazılarında olduğu kimi, qaldırdığı məsələlərin heç birisinin 
mahiyyətinə vara bilməyib, xüsusilə dilin daxili strukturunu və 
hierarxiyasını qəti başa düşə bilməyib. Ancaq sosiodilçiliklə bağlı 
özündən başqa heç kəsin başa düşmədiyi söz yığınını məqaləyə 
pərçimləyib. İnsandan başqa canlılardan bəzilərinə dil öyrətmənin 
mümkünlüyü çoxdan bəllidir. Məsələn, tutuquşular, delfinlər və s. 
İdris müəllim, yersiz israr edirsiniz ki, mən “qrammatik qaydaları 
pozur və üslub xətalarına yol verirəm”, onda haqlı sual ortalığa çıxır 
ki, göstərin bu qüsurları. Nyə göstərmirsiniz? “Bu gündən sonra bu 
seminarı Fəxrəddin seminarı adlandıracağıq” cümləsini oxuyan 
kimi İdris müəllimi qarın ağrısı tutur. İdris müəllim, yəqin 
tanışlarınızdan da mənim ADU-dakı seminarlarımda iştirak 
edirdilər. Orada Respublikamızın çox görkəmli alimləri ağzına 
qədər adamla dolu auditoriyada məruzə ediblər: professorlar 
R.Əliyev, Q.Quliyev, A. Babayev, M. Qocayev, A.Məmmədov, 
S.Əlyarlı və daha kimlər. Seminar ilkin olaraq prof. mənim 
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“N.Xomskinin dilçilik görüşləri” məruzələrimlə başlayıb. Elə 
rəhbərlik etdiyim seminar gəncliyimizə yol açmaq, köməklik 
göstərmək missiyasını uğurla yerinə yetirir. Sizdəki nihilizm və 
informasiya çatışmazlığı, xüsusilə də, Sizin müasir dilçilikdən 
xəbərsiz olmağınız imkan vermir ki, həqiqətlə yalanı, tumla ləti bir-
birindən ayırasınız. Sizin yerinizə olsaydım, mənim kitablarımı 
təftiş etmək məqsədilə deyil, dərindən mənimsəmək üçün təkrar-
təkrar oxuyub öyrənərdim. O ki, qaldı mənim son dövrlərdə 
verdiyim müsahibələrə, deməliyəm ki, müasir dövrdə jurnalistlər 
fikirləri dolaşıq salmağı xoşlayırlar. Mən o qədər nadan deyiləm ki, 
“populist müsahibə” verəm. Başa düşün ki, əlifbamızda problemlər 
var, onları müzakirə etmək, Sizin düşündüyünüz kimi, cahillik 
deyil, elmi həqiqəti aşkar etməkdir. Sizin kimi elmdən uzaq adamlar 
elə fikirləşirlər ki, guya mən yeni qramatika kəşf etmək istəyirəm. 
Xeyir, İdris müəllim, anlamaq lazımdır ki, bu gün elmə iki cür 
qrammatuka bəllidir. Biri Sizin kimilərinin uydurduğu qrammatika, 
biri də dilin obyektiv şəkildə mövcud olan qrammatik strukturunu 
ehtiva edən qrammatika. Bu hər gün 50 milyon azərbaycanlının 
normaya riayət edərək danışdığı, möhtəşəm Azərbayca dilinin 
qrammatikasıdır. Bu qrammatikanı olduğu kimi açıb göstərmək 
dilçilik elminin ümdə vəzifəsidir. Mən, fundamental və funksional 
qrammatikanın yazılmasından danşıram. Siz düşünürsünüzsə ki, 
bəzi adamların dediyi kimi, guya mən Azərbaycan dilində 8 üzvlü 
hal paradiqmini kəşf etmək istəyirəm, deməli, Siz dilçilikdən, 
yumşaq desək, bixəbərsiniz. Heç kəs qrammatikanı dəyişmək 
sevdasına düşə bilməz, hörmətli İdris müəllim. Ancaq bununla 
bərabər müasir qrammatikanın hazırlanmasında dünya dilçilik 
elminin son nailiyyətlərindən, məsələn, Sizin qəti bilmədiyiniz 
tipoloji, koqnitiv, törəmə, konfrontativ və kontrastiv dilçiliyin 
nailiyyətləri nəzərə alınmaıdır. Bu qrammatikanın müəllifləri 
arasında, şübhəsiz, yaxın iyirmi ildə Sizin iştirakınızı, Azərbaycanın 
dilçilik ictimaiyyəti heç təsəvvür etmir. 

Çox təəssüf ki, İdris müəllim özünüzü mənimlə müqayisə 
etməklə ictimaiyyəti çaşdırır ki, guya Sizin də dilçilik sahəsində 
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səriştəniz var. Olsun, nə deyirəm ki, təkrar edirəm, yazın, çap 
elətdirin, verin xalqın istifadəsinə. İndi alternativ fikirlərə böyük 
ehtiyac var. İdris müəllim demək istəyir ki, “görürsünüz, hətta 
Fəxrəddin müəllimin kitabını da tənqid edirəm”. Fəxrəddin müəllim 
İdris müəllimin yersiz tənqid etdiyi kitaba ön sözdə yazır ki, “tənqid 
edənlər mənim dostlarımdırlar”. Mən heç vaxt ideal olmaq 
iddiasında olmamışam və indi də bu iddiada deyiləm. Ancaq insafla 
danışsaq deyə bilərik ki, mənim nə əqidəmə, nə elmi səviyyəmə, nə 
də təvəzökarlığıma şübhə ola bilməz. Mən heç vaxt kiməsə 
sataşmaq, kimisə şantaj etmək taktikasını seçməmişəm. Bacardığım 
qədər xalqıma, millətimə xidmət etmişəm və edirəm. 

Sonda İdris müəlimə bir tövsiyyə edərdim. Öyrənmək heç 
vaxt gec deyil. Sizə məsləhət görərdim ki, intriqabazlığı, nihilizmi, 
özünüzün başqasının ünvanına yağdırdığınız “özünəvurğunluq, 
mənəm-mənəmlik” kimi zərərli və antibəşəri xasiyyətinizdən əl 
çəkəsiniz. Burada böyük alim İ.A.Boduen de Kurtenenin çox gənc 
yaşlarında həyatdan getmiş, lakin müəllimidən öyrəndiklərini öz 
adına çıxan N.Kruşevski haqqında dediyi bir fikri yada düşür. 
Müəllimin haqqını tapdayan heç vaxt zirvəyə qalxa bilməz. Siz də 
yerli-yersiz ora-bura əl atırsınız, ancaq, inciməyin, dilçilikdən 
elementar şeyləri bilmirsiniz. Belə olmasaydı mənim fonem, 
morfem, leksem, cümlə, danışıq aktı, leksik həmrəylik və 
həmahənglik prinsiplərimdən danışardınız. O zaman Sizin tənqidin 
haqlı olmasına inanmaq olardı. Siz isə, çox təəssüf ki, şantaj və 
böhtan yolunu tutaraq nəyin bahasına olursa – olsun öz çirkli 
niyyətinizi ortalığa qoymağa çalışırsınız. Oxuyub öyrənmək heç 
vaxt gec deyil, İdris müəllim. Qonşudan və ya naqis şəxslərdən 
eşitdiklərinizə inanmayın. Axı Siz hələ gəncsiniz. 

  
 "Bakı xəbər" may 2013. 
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V. 5. Qeyri – standart düşüncələrim 

 
Əsgər bəyi lap gənclik illərindən təvazökar, zəhmətkeş, səliqə 

ilə geyinib gəzən bir tələbə kimi tanıyıram. Əsgər o zamankı 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedagoji Dillər institutunun 
(APDİ) Avropa dilləri fakültəsinin fransız dili şöbəsində 2-ci kursda 
oxuyurdu, mən isə Leninqradda german dilləri ixtisası üzrə 
namizədlik dissertasiysını yenicə uğurla müdafiə edib vətənə 
qayıtmışdım və həmin institutda alman və fransız dilləri 
fakültəsində işləməyə başlamışdım. 1973-cü ildə M.F.Axundov 
adına APDİ bazasında iki institut yaradıldı: M.F.Axundov adına 
Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu (hazırkı Bakı Slavyan Universiteti-
BSU) və SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər 
İnstitutu (hazırkı Azərbaycan Dillər Universiteti-ADU). Mən o 
zaman institutdaxili çaxnaşmalardan bezərək mənəvi mühitin və 
elmi səviyyənin çox yüksək olduğu Rus dili və ədəbiyyat 
institutunda qaldım, orada ümumi dilçilik kafedrasına rəhbərlik 
edirdim. Lakin ixtisasım german dilləri olduğu üçün və APXDİ-yə 
yeni təyin olunmuş rektor prof. Z.N.Verdiyevanın dəvətilə doğma 
instituta qayıtdım, fransız dili fakültəsindən ayrılmış alman dili 
fakültəsinin dekanı və eyni zamanda alman və fransız dillərinin 
fonetikası kafedrasının müdiri seçildim. Elə o zamandan Əsgər 
bəylə təmaslarımız intensivləşdi, çünki mənimlə bir kafedrada 
çalışan fransız dili mütəxəssisləri tələbə Əsgərin istedadından, 
möhkəm yaddaşı olmasından, Azərbaycan dilini və ədəbiyyatını 
mükəmməl bilməsindən tez-tez ağızdolusu danışırdılar. 

Sonralar bu təmaslarımız kəsildi, mən doktorluq dissertasiyası 
üzərində işləmək üçün əvvəlcə Moskvaya, sonra isə Berlinə getdim. 
1980-ci ildə doktorluq dissertasiyamı Leninqradda müdafiəyə 
təqdim edib növbəmi gözləyərkən öz doğma institutumuzda axşam 
fakültəsində Xarici Dillərin qrammatikası və fonetikası kafedrasının 
müdiri seçildim. Bu kafedrada ingilis, alman və fransız dilləri üzrə 
çox nüfuzlu müəllimlərlə düz 1989-cu ilə qədər birgə işlədik. 
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Doğrusu, bu dövrdə mən Əsgər bəyin həyatında baş verənləri izləyə 
bilmədim. Ancaq bilirdim ki, o, 1974-cü ildə fransız dil fakültəsini 
bitirmiş və öz doğma yurdu, qədim türk torpağı olan Zəngibasar 
rayonunun Yuxarı Neçili kəndində şagirdlərə fransız dilini 
öyrətmişdir. Məlumdur ki, ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında 
Əsgər bəyi və onun kimi 250 min Azərbaycan türkünü mənfur 
ermənilər öz doğma və qədim türk yurd-yuvalarından qovdular. İndi 
də bu qədər soydaşımız, üstəlik Dağlıq Qarabağ və ətraf 
rayonlardan qovulmş 750 min insan öz vətənində qaçqın və 
didərgin kimi yaşayır. Elə o vaxtdan bizim Əsgər bəylə 
ünsiyyətimiz günü-gündən artmağa başladı. 

Əsgər bəy öz doğma yurd-yuvasına ürəkdən bağlıdır. Mən 
dəfələrlə bunun şahidi olmuşam, bunu onun səfər qeydlərini 
oxuyanda da daim hiss etmişəm. “Hara gedir bu qatar?”, “Orda bir 
yurd var, uzaqda” kimi publisistik yazılarını oxuyarkən bir daha 
əmin olursan ki, Əsgər bəy vətənində vətənsiz kimi yaşamaq 
istəmir. Bu yazılar Əsgərin daxili fəryadının səsidir, gələcək 
nəsillərə ötürmək istədiyi mesajlardır. O, doğma yurdunun hər 
qarışını, hər daşını belə unutmayıb, heç unuda da biməz, əksinə hər 
gecə yuxuda “o yerlərə qayıdır”, ancaq səhər gözünü açınca röyada 
o yerlərə qayıtdığının fərqində olur, hər gün olduğu kimi acı 
xatirələrin qanadında olduğunu yəqin edir. 

Əsgər müəllim 1980-ci ildə EA-nın Nizami adına Ədəbiyyat 
institutunun aspiranturasına daxil olur, prof. M.Ə.Seyidovun və 
prof. T.Ə.Əhmədovun rəhbərliyi altında “Azərbaycan bayatıları 
Qafqaz regionunda” adlı namizədlik dissertasiyasını yazaraq onu 
1991-ci ildə uğurla müdafiə edir. 2003-cü ildə isə o “Fransız 
ədəbiyyatında Şərq mövzuları (Volterin yaradıcılığı üzrə)” 
doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə etmiş və 2005-ci ildən 
ADU-nun professorudur. 

Bunlar Əsgər bəyin həyatından yarpaqlardır. 
Haşiyə. Ötən əsrin 90-cı illərinin sonlarında AR Ali 

Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin iclaslarının birində 
AAK-ın sədri mərhum Azad Mirzəcanzadə Rəyasət heyətinin üzvü 



Фяхряддин Вейсялли. СЕЧИЛМИШ ЯСЯРЛЯР. 3-cü cild 398

kimi məndən soruşdu ki, o kimdir elə, Volterdən doktorluq 
dissertasiyası yazıb, yəni o, fransız dilini elə yaxşı bilir? Mən də 
cavabında bildirdim ki, o bizim institutu bitirib, fransız dilini 
bilməsinə söz ola bilməz, özü də çox zəhmətkeş və istedadlı 
alimdir. Əlbəttə, AAK texniki ekspertiza ilə məşğul olan bir qurum 
kimi birinci növbədə dissertasiyaların texniki tələbərə cavab verib-
verməməsini yoxlayırdı, ancaq dissertantların şəxsi keyfiyyətlərilə 
də maraqlanıırdı. Sonralar bizim komanda getdi, ona görə də mən 
Əsgər bəyin işinin nə yerdə olduğunu izləyə bilmədim. 

Əsgər bəyin yaradıcılığında cəlbedici məqamlardan ən 
maraqlısı odur ki, o, erməni mənbələrni və qaynaqlarını təhlil 
edərək dissertasiya yazmış sonuncu Azərbaycn türküdür. Mən 
dəfələrlə onun erməni dilində necə təmiz danışdığının şahidi 
olmuşam. İrəvan Əlyazmalar institutunda-Matenadaranda, İrəvan 
Xalq yaradıcılığı Evində, Ədəbiyyat və İncəsənət muzeyində 
araşdırmalar apararaq 500-dən artıq Azərbaycan bayatılarını həmin 
qaynaqlardan toplamış, elmi dəlillərlə sübut etməyə çalışmışdır ki, 
ermənilərdə bayatı olmamış, onlar əsrlər boyu Azərbaycan 
bayatılarından istifadə etmişlər. Bunlar onun namizədlik 
dissertasiyası üçün erməni dilindəki mənbələrdən topladığı dəyərli 
faktlar idi. Əsgər bəy doktorluq dissertasiyasında araşdırmaları üçün 
artıq erməni dilli mənbələri deyil, fransız dilli mənbələri obyekt 
seçir və fransız mütəfəkkiri Volterin 3 faciəsini, bir romanını və 
essesini təhlil edərək bu qənaətə gəlir ki, Volter Şərqi dərindən 
öyrənmiş, Şərq mədəniyyətinə və türk aləminə, zərdüştliyə, Astiq 
əfsanəsinə, Hindistan reallıqlarına yaxından bələd olmuş, nəticədə 
Əsgər bəyin “Avropada mədəniyyət Şərqin təsirilə çiçəklənmişdir” 
elmi qənaəti onun Şərqşünaslığa layiqli töhfəsi hesab edilə bilər. 

Yorulmadan çalışan Əsgər bəyin elmi yaradıcılığı ilə tanışlıq 
göstərir ki, bir neçə dildə-Azərbaycan, rus, erməni və fransız 
dillərində sərbəst danışması və bu dillərdəki qaynaqlardan gen-bol 
istifadə edə bilməsi onu digər tədqiqatçılarımızdan fərqləndirən 
cəhətlərdəndir. 
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Bu məhsuldar alimin (bir neçə kitabın, xeyli sayda elmi-
publisistik məqalənin, Azərbaycanda Volter və Hüqo haqqında ilk 
monoqrafiyların müəllifi) yradıcılığına Azərbaycan alimlərilə 
yanaşı Fransa və Türkiyə alimləri də yüksək qiymət verirlər. 
Təqdirəlyiqdir ki, V.Hüqonun AR-nın prezidentinin sərəncamı ilə 
latın qrafikası ilə çapdan çıxmış məşhur “Səfillər” əsərinə 25 
səhifəlik giriş sözünü, habelə həmin sərəncamla A.Dümanın (ata) 
çapdan çıxmış “Üç muşketyor” əsərinə ön sözü də (S.Vahabovla 
birgə) Əsgər bəy yazmışdır. 

Respublikamızda fransız ədəbiyyatı ilə ən ardıcıl məşğul 
olmaqla yanaşı Ə.Zeynalov bir sıra monqrafiya, esse, məqalə və 
səfər təəssüratlarını qələmə almışdır. O həmişə yeni söz deməyə 
çalışır. Özü də onun müraciət etdiyi mövzular olduqca rəngarəngdir, 
oxucularda ciddi maraq doğurur, onun mövzuya yanaşma tərzi də 
orijinaldır. 

Onun bir neçə əsərinin başlığına fikir vermək kifayətdir ki, 
yaradıcılıq diapazonunun nə qədər geniş oldğunun şahidi olasan: 
“Fransız ədəbiyyatında Şərq”, “İrəvan ziyalıları” (həm də ingilis 
dilində), “Şərq Volter yaradıcılığında”, “Viktor Hüqo”, 
“Azərbaycan bayatıları Qafqaz regionunda”, “Altaydan Altaya”, 
“İllərin yol yoldaşı”, “Dil və ədəbiyyat tədrisinə dair düşüncələr”, 
“O bir əsr idi...”, “İrəvan məktəbləri” və s. kimi kitabları yuxarıda 
dediyimizi bir daha sübut edir. 

Azərbaycanın son illərdə həyatında elə bir hadisə olmamışdır 
ki, Əsgər bəy ona biganə qalsın. O “İllərin yol yoldaşı”, “Orda bir 
yurd var, uzaqda” kitablarında İrəvan xanlığının tarixini, Qərbi 
Azərbaycandan olan soydaşlarımızın deportasiyası və soyqırımı ilə 
bağlı mövzuları, 20 Yanvar hadisələrini, Qarabağ dərdimizi ürək 
ağrısı il qələmə alan Ə.Zeynalov öz vətəndaş mövqeyini ortaya 
qoyur, ədalətsizliyi, mənfur qonşularımızın qaniçənliyini faktlarla 
sübut edir. Xalq arasında çox populyar olan “İrəvan ziyalıları” 
kitabında Əsgər bəy son 150-200 illik tarixə malik görkəmli 
Azərbaycan ziyalılarını araşdırıb üzə çıxartmış, onların həyat və 
fəaliyyətini geniş işıqlandırmışdır. Buraya Mirbabayev, Qaziyev, 
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Erivanski, Topçubaşov, Muğanlinski, İrəvani, Məmmədzadə və s. 
kimi məşhur azərbaycanlıların nəsli, soykökü aiddir. Əsgər bəy 
İrəvanın qədim və mədəni türk torpağı olmasını faktlarla sübut 
etməyə nail olmuşdur. 

Ə.Zeynalovun bir neçə məqaləsi İranda, Rusiyada, Türkiyədə 
nəşr olunmuşdur. Fransanın məşhur “L’Est Republician” qəzetində 
“Vikor Hüqonun azərbaycanlı mütəxəssisi Dil Vərdişləri 
Mərkəzində” adlı məqalə ona həsr olunmuşdur (11 avqust 2007). 

Onun beynəlxalq aləmdə fəallığı ayrıca qeyd olunmalıdır. 
Belə ki, Əsgər bəy 2000-ci ildə AMEA-nın Beynəlxalq 
Münasibətlər İnstitutunda “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının 1300 
illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda əsas məruzəçilərdən 
biri olmuş, 2001-ci ildə İrəvanda YUNESKO-nun xəttilə keçirilən 
“Cənubi Qafqazda təhsil problemi” Beynəlxalq konfransının 
iştirakçısı, 2005-ci ildə Bakıda keçirilən Tərcümə problemlərilə 
bağlı Benəlxalq konfransda bölmə sədri, 2007-ci ildə Almaniyanın 
Köln şəhərində keçirilən Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin İX 
qurultayında nümayəndə kimi iştirak etmiş, həmin ilin avqust 
ayında Fransanın Bözanson şəhərinin F.Konte universitetinin Dil 
Vərdişləri Mərkəzində təkmilləşmədə olmuşdur, 2009-cu ildə 
Türkiyənin Qazi universitetində keçirilən Beynəlxalq konfransda 
geniş məruzə ilə çıxış etmişdir. Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər 
Birliklərinin üzvü olan Ə. Zeynalov 1998-ci ildən ADU – da əvvəl 
praktik fransız dili kafedrasının müdiri və 2004-cü ildən ADU 
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi rəhbəri və 2006-cı ildən ADU -da 
doktorluq dissertasiyası şurasının ilk üzvlərindəndir. 

Ə.Zeynalv bir neçə mükafata və diploma layiq görülüb. O, 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, Azərbaycan-Avropa 
araşdırmaları Mərkəzinn diplomlarına, “Vicdanlı qələm” və 
“Vətən” mükafatına layiq görülmüşdür. 

Ümmilikdə götürüldükdə Ə.Zeynalov yaxşı tədqiqatçı, ustad 
müəllim, çox səriştəli tərcüməçi, səmimi dost və qayğıkeş ailə 
başçısıdır. Mən müxtəlif məclislərdə, konfrans və simpoziumlarda, 
habelə seminar və mühazirələdə ona qulaq asmışam və bu qənaətə 
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gəlmişəm ki, yalnız güclü mütaliəsi, ardıcıl axtarışları və öz 
üzərində yorulmadan işləməsi onu bu cür inkişafa gətirib 
çıxartmışdır. 

Biz yuxarıda Əsgər bəyin elmi yaradıcılığından danışdıq. 
Ancaq bir haşiyə çıxıb onun vətənpərərliyi haqqında bir neçə kəlmə 
demək istərdim. 

Haşiyə. Əsgər bəy bir dəfə məni görüşə dəvət etdi və bildirdi 
ki, kimi istəsəm bir nəfəri özümlə götürə bilərəm. Vədələşdiyimiz 
vaxtda və yerdə görüşəndə Əsgər bəy bir nəfəri mənə təqdim edib 
dedi ki, bu bizim Sahil bəydir. Sahil bəy Qarabağda vuruşarkən 
ayaqlarından yaralanmış və ömürlük əsa ümidinə qalan bir 
eloğlumuzdur, özü də Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Biz xeyli 
söhbət etdik, axşam yeməyini bir yerdə keçirtdik. Ancaq Əsgər bəy 
həm məni öz həmyerlisi, Azərbaycanın mərd oğlu Sahil bəyə, həm 
də Sahil bəyi mənə elə təqdim etdi ki, ayrılanda elə bildim ki, bu 
milli qəhrəmanla biz bir neçə ilin dostları olmuşuq. 

Əsgər bəy yaddaşı möhkəm olan bir ziyalıdır, o, bir nəfəsə 
ünlü şairlərimizin şeirlərini deyir, yorulmur, tez mövzunu dəyişir, 
fransızca şeir deyir, ermənilərin bizdən çırpışdırdıqları mədəni irsin 
sübutu üçün saysız misallar gətirir, bu dildəki sözlərin çoxsunun 
türk dillərindən alınma olduğunu təsdiq etməkdən həzz alır. 

Əsgər müəllim cavanlığında necə sadə və səmimi idisə, indi 
də elədir, bu cəhətdən heç dəyişməyib, dəyişən onun intelekti, 
savadı, elmi səviyyəsi və analitik təfəkkürüdür. Əsgər bəydə iddia 
ilə qabiliyyt üst-üstə düşür, ona görə də o, xoşbəxt adamdır 

Əsgər bəy yaradıcılığının çiçəkləndiyi bir dövrdədir. Mən ona 
bütün arzularının həyat keçməsini, bir də öz doğma yurdunda bizə 
pürrəngi çay qonaqlığı verməsini bir Allahdan arzu edirəm. 

 
Azərbaycanda xarici dillər jurnalı.  

Bakı, 15 sentyabr 2011. №12. 
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paradiqm – 112, 197, 235, 236, 

237, 262 
paradiqmatik -114, 120, 223, 263 
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