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XIX ƏSR ƏDƏBİ DİLİ   
 

TARİXİ-MƏDƏNİ ŞƏRAİT 

 
XIX yüzilliyin əvvəllərindən Azərbaycan xalqının 

həyatında elə köklü bir tarixi hadisə baş verir ki, sonrakı 
bütün siyasi-ictimai, mədəni-elmi inkişafın məzmunu onunla 
şərtlənir. Bu, Azərbaycanın iki yerə parçalanması, 
Azərbaycan xalqının iki siyasi və inzibati şəraitdə yaşamağa 
məcbur olması faktıdır. Azərbaycanın iki dövlətin tabeliyində 
yaşaması bir xalqın iki siyasi şəraitə, iki mədəni mühitə 
düşməsi demək idi. İran dövlətinin tərkibindəki Cənubi Azər-
baycanın mədəni təkamülü Şərq feodal relsi üzərində gedir; 
Rusiya imperiyasına düşən Şimali Azərbaycan isə tədricən 
yeni, elmi-texniki tərəqqili Avropanın inkişaf ritminə 
uyğunlaşır. Düzdür, Şimali Azərbaycan Rusiya imperiyasında 
ikiqat zülmlə qarşılaşmalı olur - bir tərəfdən, ənənəvi feodal 
özbaşınalığı qalır, ikinci tərəfdən, ona çarizm əsarəti, çar 
məmurlarının özbaşınalığı, istismarı əlavə olunur: 
«...carizmin, mülkədar və kapitalistlərin ağır zülmü rus 
xalqına və Rusiyanın bütün xalqlarına təzyiq edirdi. Rus 
olmayan millətlərin xalq kütlələri, o cümlədən Azərbaycan 
xalqı ikiqat zülmə - çarizmin və yerli istismarçıların zülmünə 
məruz qalmışdı. Yerli mülkədarlara və burjuaziyaya 
arxalanan çarizm Azərbaycanda da amansız müstəmləkəçilik 

siyasəti yürüdür, milli-azadlıq hərəkatını quduzcasına boğur, 
Azərbaycan dili və mədəniyyətinin inkişafına əngəl 
törədirdi»1. Ancaq bu da var ki, burada Azərbaycanın 
açıqfikirli oğulları, mütərəqqi ziyalıları qabaqcıl rus mədə-
niyyəti (V.İ.Leninin təbirincə, Çernışevskilər və Plexanovlar 
irsi) ilə tanış olur, ondan çox şey götürür, qabaqçıl ideyalarla 
qidalanırlar: bir tərəfdən, Rusiyadakı dekabristlər hərəkatının 
səsi Azərbaycana çatır, o biri tərəfdən, Qafqaza sürgün 

                                                            

1 Азярбайъан тарихи. 2-ъи ъилд. Бакы: Азярб. ССР ЕА няшр., 1964, сящ. 52. 
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olunmuş dekabristlərə rəğbət bəsləyən rus ziyalıları, şairləri öz 
maarifçiliyi, demokratizmi ilə xalqımızın ayrı-ayrı oğullarını 
bilavasitə mənəvi təsir altına alırlar. Beləliklə, çar despotizmi 
ilə yanaşı, Rusiyanın demokratik və inqilabi ideyalarının 
şüaları da Şimali Azərbaycana saçılmağa başlayır. Şimali 
Azərbaycanın siyasi, mədəni həyatı Rusiyadakına uyğun 
tənzim olunur. Çarizmin fəth etdiyi Qafqazda ziddiyyətlər 
barədə V.İ.Leninin sözlərini xatırlayaq: «Qafqazın Rusiya 

tərəfindən iqtisadi «fəthi» siyasi fəthindən çox-çox sonra 
olmuşdur…Qafqaz qızğın surətdə müstəmləkələşdirilirdi... 
Rusiyadan çoxlu muzdlu kənd fəhləsi cəlb edirdilər. Digər 
tərəfdən, Moskvadan gətirilən sənaye malları ilə rəqabətə 
davam gətirməyib süqut edən köhnə yerli «kustar» peşələri 
sıxışdırılıb aradan çıxarılırdı»1. Bu fikir eynən Azərbaycana 
da aiddir: ilk (siyasi) fəthlə qabaqcıl Rusiyanın ideyaları da 
Azərbaycana axır; sonrakı (iqtisadi) fəthlə müasir sənaye, 
ticarət, elm təsirləri nüfuz edir. Gəlmə iqtisadi maşınla yerli 
iqtisadiyyat arasındakı rəqabət ölkənin təsərrüfatında 
müəyyən dirçəliş yaradır. «Əkinçi»nin Azərbaycanda kənd 
təsərrüfat mədəniyyətini yüksəltmək təbliğatı məhz həmin 
«iqtisadi fəth» dövrlərinə düşür. 

Hələ əsrin əvvəllərindən – 20-ci illərdən Qarabağ, Quba, 
Talış əyalətlərində kənd təsərrüfatının inkişafında yüksəliş 
görünür, ümumiyyətlə, ölkənin iqtisadi dirçəlişi hiss olunur.    

XIX əsrin birinci yarısından Gədəbəy filiz yataqlarının 
istismarına başlanır2. Car-Balakəndə, Şuşada, Şamaxıda ipək 
istehsalı geniş vüsət alır3. Quba, Şamaxı və Lənkəranda qızıl 
boya istehsal olunur4. 40-cı illərdə şəhərlərin sənətkarlıq 
emalatxanalarında 10-12 nəfərə qədər adam çalışırdı5.  

                                                            

1 В.И.Ленин.  Ясярляри.  III ъ., Бакы,  1968,  сящ. 579-580. 
2 Азярбайъан тарихи. 2-ъи ъилд. Бакы: Азярб. ССР ЕА няшри, 1964, сящ. 71. 
3 Йеня орада, сящ. 59, 177-181. 
4 Йеня орада, сящ. 60. 
5 Йеня орада, сящ. 65. 
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XIX əsrin sonlarında Azərbaycanda kapitalist sənayesi 
müəyyənləşir, nəqliyyat inkişaf edir. Bakı böyük neft sənayesi 
mərkəzinə çevrilir, neft ixracı yaranır və getdikcə artır. Şəksiz, 
bu iqtisadi yüksəliş kapitalizmi yaratmaqla bərabər, onun 
ziddiyyətlərini də yaradır. «XIX əsrin sonlarında Bakı neft 
sənayesinin coşqun inkişafı dövründə orada kapitalist istehsal 
üsuluna məxsus ziddiyyətlər kəskin surətdə özünü büruzə 
verir1. 

Siyasi və iqtisadi fəthin ardınca və onunla bağlı, 
Rusiyanın elmi, mədəni, ədəbi fikirləri də Azərbaycana yol 
tapır. Xalq öz mütərəqqi qüvvələrinin vasitəsilə bu məzmunda 
təsiri məmnuniyyətlə qəbul edir. Belə təsir kapitalist inkişaf 
yolundan kənarda qalan Şərqin feodal geriliyi ilə müqayisədə 
müsbət faktor idi və bu, Şimali Azərbaycanın XIX əsrin yeni, 
elmi-texniki tərəqqiyə meydan açan kapitalist Avropası 
səpkisində təkamülə səmtləşməsi demək idi. Bu işi Şimali 
Azərbaycanda  iqtisadi və mədəni inkişafın Avropa tərəqqi 
yoluna yönəldiləcək yüksəlişi  Rusiyanın şüurlu, düşünülmüş, 
məqsədli planı idi. Birinci məqsəd Şimalı tərəqqi yoluna 
çıxararaq, feodal geriliyi yaşayan cənubla onun arasında 
uçurum yaratmaq idi. İkincisi, şimalın iqtisadiyyatını 
mədəniləşdirməklə məhsul bolluğuna nail olmaq, özü üçün 
güclü gəlir mənbəyi əldə etməkdi. Üçüncüsü, istedadlı Şərq 
insanlarından elm, mədəniyyət sahəsində kadrlar 
yetişdirməklə özünə mənəvi dayaq hazırlayırdı. Bu məsələ 
Rusiyanın İrandakı səfiri A.S.Qriboyedovla Tiflisin mülki 

qubernatoru P.D.Zaveleyskinin  1828-ci ildə çara 
ünvanlanmış məktubunda aydın ifadə olunur. Onlar 
Zaqafqaziyada hazırlamaq istədikləri ticarət şirkətinin 
layihəsini əsaslandırmaq üçün yazırdılar: «Zaqafqaziya ölkə-
sinin təbii məhsulları  o qədər rəngarəng və zəngindir ki, on-
ları yalnız seçmək və emal etməklə fayda götürmək olar…   

                                                            

1 Азярбайъан тарихи. 2-ъи ъилд. Бакы: Азярб. ССР ЕА няшри, 1964, сящ. 226-
227. 
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….Qazanc tamahı onların (şirkət üzvlərinin – T.H.) 
çoxunu daha çox öyrənməyə və fəaliyyət göstərməyə 
həvəsləndirər.  

Beləliklə, maarif şəxsi mülahizələrə tabe olan köməkçi 
vasitə kimi meydana çıxacaq, lakin tezliklə özünün 
qarşısıalınmaz təsiri ilə yeni maarif axtaranları əhatə edəcək 
və tənbəllik hissi, elmə, incəsənətə laqeydlik, faydasız, hər şeyə 
ziyan gətirən özünü sevmək hissi öz yerini ən nəcib hisslərə – 

biliklərə yiyələnmək ehtirasına və öz varlığını mənəvi cəhətdən 
zənginləşdirmək cəhdinə verəcəkdir…  

… Etiraf edirik ki, Rusiyada hələ bacarıqlı və savadlı  
adamlar çox deyil (rus dövlətinin özünün eyibləri də söylənir – 
T.H.), onları öz müstəmləkələrinə və ya özünün işğal etdiyi 
qeyri  xalqlar yaşayan əyalətlərə göndərməklə Rusiya öz-
özünə ziyan vuraraq gücünü səpələyir.  Başqa tərəfdən, faydalı  
və tərifəlayiq keyfiyyətləri ilə seçilməyən rus təbəələri yalnız 
mənəvi pozğunluq yayırlar (dövlətin özündə olan rus 
yaramazlıqları söylənir və bunun imperiya ərazisinə yayılma 
təhlükəsinə işarə olunur – T.H)… Bununla yanaşı, yürüşdən 
qayıdan gürcülər və ya Şirvan, Qarabağ və başqa əyalətlərin  
müsəlmanları qılıncı qınına qoyub digər xidmətlərdən yayınır 
və ruslardan uzaq gəzirlər (deməli, ölçüb-biçirlər, yerli şəraiti 
nəzərə alırlar. Bu, siyasətdə incəlikdir – T.H.)…İndiyə qədər 
onlar rusları məğrur, əlçatmaz hesab edirdilər, çünki onları 
həmişə amiranə və ciddi hakimlər kimi tanıyırdılar. Şəxsi 
fayda üçün dinc, xoş münasibətlər, hər cür qarşılıqlı xidmət 
eyni cəmiyyətin üzvləri arasında müəyyən bərabərlik yarada 
bilər. Yalnız bu yolla bizlə bizə tabe olan xalqlar arasında 
kəskin sədd qoyan xurafat aradan qaldırılır və bu da 
milliyyətindən asılı olmayaraq özlərinin bütün  təbəələrinə 
xeyirxahlıq göstərən bizim insanpərvər monarxların ali 
məqsədinə uyğundur…Yuxarıda qeyd etdiyimiz məmurlara 
gəlincə şirkətin  qulluqçuları və onların uşaqları onun açacağı 
məktəblərdə təhsil alar, sonralar yeri düşdükcə, dövlət 
xidmətinə qulluğa girər və Zaqafqaziya  idarəsindəki xidməti, 
məhkəmə və s. yerləri tuta bilərlər. Yerli sakinlər yeni 
dəyişilmiş həyat tərzinin xeyrini və yaxşı cəhətlərini nə qədər 
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çox hiss etsələr, o qədər də onları bu dərəcəyə çatdıran  idarə 
üsulunu çox istəyəcəklər. Belə olduqda onlar  həvəslə yaxşı 
təşkil olunmuş milis və ya nizami alaylar şəklində bu üsulu 
müdafiə edən döyüşçü – vətənpərvərlərin sıralarında 
birləşərlər; hər halda onlar döyüşlərin və hücumların deyil, 
yad iqlimin qurbanları olan minlərlə oğulların qiymətli 
həyatını Rusiya üçün saxlayırlar» (yəni minlərlə ruslar ölmək-
dən minlərlə yerli oğulların Rusiya yolunda ölməsi məqsədə 

uyğundur – T.H.)1. Göründüyü kimi, sırf Rusiyanın imperiya 
mənafeyi əsas tutulur, ancaq Azərbaycan sonra bundan öz 
istedadlı övladlarının vasitəsi ilə fayda götürəcəkdir. A.Ba-
kıxanov, M.F.Axundzadə kimi imperiya qulluğunda olub 
millətinə xidmət etmiş məmurlar nəzərdə tutulur. F.Engels 
K.Marksa məktubunda həmin tarixi mənzərəni belə təsvir 
edir: «Rusiya Şərqə münasibətində həqiqətən proqressiv rol 
oynayır. Bütun alçaqlığına və slavyan çirkabına baxmayaraq 
(ayırma mənimdir – T.H.) Rusiyanın hökmranlığı Qaradəniz 
və Xəzər dənizi üçün, həmçinin Mərkəzi Asiya üçün də, 
başqırd və tatarlar üçün də sivilizator rolu oynayır»1. Əsl 
məsələ də müstəmləkəçilik siyasəti ilə bərabər, Rusiyanın 
Şimali Azərbaycanda oynadığı həmin «mədəniləşdirici rol»da-
dır. Bu dövrdə rus elm və mədəniyyəti zəminində Mirzə Cəfər 
Topçubaşov, Mirzə Məhəmmədəli Kazımbəy kimi görkəmli 
elm və maarif xadimləri yetişir; XIX əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatı və elmindəki qiymətli əsərləri ilə A.Bakıxanov 
mədəniyyətimizin tarixində dərin izlər buraxır; Q.Zakir 
Azərbaycan şeirinin gəlişində təzə istiqamət açır; 
M.F.Axundzadə ədəbi, elmi və ictimai fəaliyyəti ilə özünü 
«universitetimiz» kimi tanıdır, milli mədəniyyətimizin gələcək 
inkişafına ton verir, onun gördüyü işlər təkcə Azərbaycan 
xalqının həyatı ilə məhdudlaşmayıb, ümumşərq əhəmiyyəti 

                                                            

1 A.S.Qriboyedov, P.D.Zaveleyski. Rusiya – Zaqafqaziya şirkətinin 

yaradılması haqqında qeydlər. Azərbaycan tarixi цzrя qaynaqlar. Bakı, 
1989, s.286-298. 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. второе. Т. 27, М., 1962, с.241. 
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qazanır; yeni mədəni-siyasi şəraitlə əlaqədar olaraq Xurşud-
banu Natəvanın dünyagörüşü müəyyənləşir; Moskva 
Universitetini bitirən Həsən bəy Zərdabi «Əkinçi» qəzeti ilə 
mədəniyyətimizin tarixinə təzə səhifə yazır; XIX əsrin 
sonlarından Qori seminariyasının yetirdiyi azərbaycanlılar 
elm, ədəbiyyat və mədəniyyətin müxtəlif saһələrinin, 
bütövlükdə ictimai-siyasi gedişin gələcək istiqamətini 
müəyyənləşdirir, ölkədə demokratik ideyaların 

һazırlanmasında, maarifçiliyin inkişafında, mətbuatın xalqa 
xidmətinin fəallaşmasında çox iş görürlər.        

Qafqaz Azərbaycanında «Molla Nəsrəddin», «Kaspi», 
«Həyat», «Füyuzat», «İrşad» nəşr olundu, opera bəstələndi, 
Naxçıvanskilər, Ə.Şıxlinski, S.Mehmandarov kimi generallar 
yetişdi və s.*   

                                                            

* Бцтцн бунларла йанашы, Енэелсин фикриня («Русийанын алчаглыьы вя славйан 
чиркабы») дястяк кими  ашаьыдакы сюзляря дя диггят йетирмяк лазымдыр. 1905-ъи илдя 
«Петербургские ведомости» гязетиндя (№210) Магда Нейман адлы бир гадынын 
Гафгаз мцсялманлары барясиндя бющтандан, тящгирдян ибарят бир йазысы чыхыр. 
Ц.Щаъыбяйли «Бир ханым яфяндинин бизляря щцсни-тявяъъющц» кинайяли башлыгла 
чыхан мягалясиндя («Щяйат» гяз., 1905, 10 сентйабр) она йетяринъя ъаваб верир. 
Цзейир бяйин мягаляси бу сюзлярля битир: «Магда Нейман ханым деди ки, Гафгаз 
тцркляри вящши вя йыртыъы щейван сурятиндядирляр, онлары елм вя мя‘рифят сащиби 
етмяк намцмкцндцр. Чцнки онларын затында елм вя мцняввяр олунмаг 
габилиййяти йохдур. Вя ялавя, тцркляри гоймамаг ки, фарс вя яряб дилляри иля 
няфбярдар олсунлар вя илла  «иттищади-ислам» вцгу олар… Бяс ня етмяли? Ханым 
ъаваб верир: Гафгаз тцркляринин ъями бяйзадяляри вя ханлары гулдур вя 
сойьунчудурлар. Зящмяткешликля  ишляри йохдур. Онларын йерлярини ялляриндян алыб  
рус мцщаъирляриня вя йаинки Османлыдан гачыб эялян ермяниляря вермялийик. 
Юзлярини дяхи бурахмалы, о йол, о да онлар, гой щара истяйирляр, эетсинляр. Вя 
галанларынын да яслящясини алыб, щцгугуну тящдид едиб, юзлярини дя щяр щалда 
(зинщар) сыхыб инъитмяк…дцшцндцнцзмц, гареляр, цряйи назик ханымын ниййяти 
нядир? Биз тцркляри вящши щейван мянзилясиндя тутараг ряфтар етмяк… »; йахуд 
Крым-татар мцщяррири Щясян Сябри Айвазовун «Нядян бу щаля галдыг» 
драмында образлар дейирляр:   
«Ябдцлвятян – Явят, щюкумят (чар щюкумятиндян сющбят эедир – Т.Щ.) 
вятянимизи вя миллятимизи ишкянъяйя, тузаьа алдыгдан сонра вя‗д етдийи мяктябляр 
йериня, кюйляримиздя су‘и-яхлагын мянбяйи вя щяр фяналыьын мянбяйи олан 
мейханяляр ачылды. Фикирляримизи, зещинляримизи ъящалят иля, вцъудларымызы да ишрят 
иля зящярлямяйя, малымыза, ъанымыза тяяррцз етмяэя вя щяр тяряфдян сыхышдырмаьа 
башладылар. Бу фяна щаллардан цркцнян, даща доьрусу, ъаны йанан мцсялманлар 
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ELMİ-DİLÇİLİK MÜHİTİ 
 

XIX əsrdən dilxarici amillər ədəbi dilin inkişafına o vaxta 
qədər görünməmiş səviyyədə ciddi müdaxilə edir. Bu zaman 
dil һaqqında fikirlər sadəcə bədii söz sənəti һaqqında poetik 
məzmunlu şair sözü olmaqla məһdudlaşmır, sistemli dilçilik 
görüşü şəklini alır. Keçmiş yüzilliklərdəki mexaniki-kortəbii 
təzaһürlərdən fərqlənərək dilxarici faktorlarla dildaxili 
һadisələr fəal qarşılıqlı əlaqəyə girir. Bu dilxarici amillər ədəbi 
dilin inkişafını, uslubların yaranmasını, olanların yenidən 
təşkilini, formalaşmasını sürətləndirir. Nə qədər qeyri-adi 
görünsə də, xarici şəraitin dilin inkişafına çoxkeçidli təsiri 
aşkar görünür. İkiqat zülmün yaranması, istismarın şiddəti 
narazılıq һissini gücləndirir. Bu һiss ictimai müһitə satirik 
münasibət yaradır, һəmin münasibət təzə bədii formanın - 
satiranın təşəkkülünə gətirir. Satira xalq dilindən material 
seçir, bədii üslubun ifadə imkanı artır, beləliklə, bütövlükdə 
ədəbi dil leksik-frazeoloji cəһətdən genişlənir, onun sintaksisi 
daһa da çevikləşir və xəlqiləşir. 

Dilxarici amillər içərisində ədəbi dilin normativ inkişafına 
təsir edən güclü faktorlardan biri dilçilik müһiti idi. 

                                                                                                                                   

атяшдян гачар киби щиърятя тутундулар. Деркян о татлы  сюзлц, эцляр йцзлц, мядяни 
графлар, баронлар бцтцн яразимизи зябт етдиляр. Ъаме вя мядрясяляримизи, мяктяб 
вя тякйяляримизи ислащ едяъяйиз дейя…мяктяб вя мядрясяляримизи йыхдылар. 
Йыхыланын йериндя йениси йапылмады. Щей‘ятимизи, ъямаяти –исламийямизи дворйан , 
пасылан, рущани, мешшан, бяэ, мирза, чяляби синифляриня айырараг парча-парча 
ейлядиляр. Арамыза нифаг атяшляри, тяфригя тохумлары якилди. Щяпимиз биримизя ганлы 
дцшмян олдуг. Яхлагымыз бозулду, тябиятимиз дяйишди…   
Ябдцлислам – Ащ, эянъ мцсялманлар! О авропалылар йокмы, онларын 
«мядяниййят» пярдяси аркасында мцдщиш сящняйи эюрсяниз? О сящнядя ня гядяр 
горхунъ ъанаварлар вар, ня дяряъя вящши щярякятляр, неъя ийрянъ щаллар вардыр! 
Мядяниййят онларын йалныз аьызларында! Гялбляри йыланлар, ягрябляр иля долудур. 
Щанкы бир мямлякятя айаг басдылар, «маариф» вя «мядяниййят», «култура» вя 

«просвешшениe» намы иля зцлм вя щягарят тохумлары якдиляр…» («Фцйузат», 1907, 
№6). Вя нятиъядя бу олду ки, рус сийасятинин дцшцндцйц кими, Шимал вя Ъянуб 
Азярбайъанлары арасында  игтисади, мядяни учурум ачылды вя рус сийасятинин 
дцшцндцйц кими, бу бошлуг юлкянин ики гцтбц арасында ъазибяни сарсытды. 
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Şimali Azərbaycanda, ümumiyyətlə, elmin tərkib һissəsi 
kimi dilçilik də inkişaf edir. Həm də dilçilik başqa elm 
saһələrinə nisbətən diqqəti xüsusilə cəlb edir. Əlbəttə, bunun 
bir səbəbi bütövlükdə müxtəlif elm saһələrinin az-çox inkişafı 
üçün şəraitin yaranmasıdır, ancaq başlıca cəһət bundan 
ibarətdir ki, imperiya daxilində çar məmurlarına yerlərdə 
idarə məqsədi ilə, başqa dillərlə yanaşı, Azərbaycan 
türkcəsindən də dərs vəsaitləri һazırlanırdı. Təsadüfi deyil ki, 

bu dil əsərlərinin əksəri təcrubi-tədris kitablarıdır. Ya tədris 
kitablarının içərisində, ya da müstəqil şəkildə rusca-
azərbaycanca və azərbaycanca-rusca lüğətlər çap olunur. 
Məsələn, T.Makarovun «Татарская грамматика кавказ-
ского наречия» (Tiflis, 1848), L.Budaqovun «Турецко-татар-
ский букварь» (Tiflis, 1844), «Практическое руководство 
турецко-татарско-адербайджанского наречия» (Moskva, 1857), 
M.Vəzirovun «Учебник татарско-адербайджанского наречия» 
(Sankt-Peterburq, 1861), L.Lazarevin «Турецко-татарско-
русский словарь наречий османского, крымского и 
кавказского с приложением краткой грамматики» (Moskva, 
1864), «Сравнительная хрестоматия турецкого языка наречий 
османлы и Адербайджана с приложением тюркских разговоров и 
пословиц и с переводом их на русский язык для практических 
упражнений» (Moskva, 1866), Mirzə Kazımbəyin «Учебные 
пособия для временного курса турецкого языка»1 (S.-
Peterburq, 1864), N.Nərimanovun «Самоучитель татарского 
языка для русских» (Bakı, 1899) və s. kitabları bu qəbildəndir. 
Rusiyada Azərbaycan dilinin öyrənilməsinə xüsusi fikir 
verilməsi bu dilin Yaxın Şərqdəki kütləviliyi ilə bağlıdır. 
Rusiyanın öz şərq və cənub əyalətləri ilə və ümumiyyətlə, 
Yaxın Şərqlə siyasi-diplomatik və yerli-milli əlaqələrində 
Azərbaycan dili mühüm rol oynamışdır. A.A.Bestujev-
Marlinski yazırdı: «Avropada fransızca ilə olduğu kimi, 
Zaqafqaziya tatarlarının (azərbaycanlıların – T. H.) dili ilə də 
bütün Asiyanı tamam dolaşmaq olar»2. 
                                                            

1 «Краткий русско-турецкий словарь»ын əлавəси илə бирликдə. 
2 Бах: А.В.Попов. Русские писатели на Кавказе. Баку, 1949, s. 9. 
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Analoji sözləri böyük rus şairi M.Y.Lermontov, alman 
iqtisadçısı, səyyah Avqust fon Haksthauzen də demişlər.   

M.Y.Lermontovun dostu S.A.Rayevskiyə məktubundan 
bir parçaya diqqət yetirək: «Tatarca (azərbaycanca – T.H.)3 
öyrənməyə başlamışam. Avropada fransız dilini bilmək nə 
qədər vacibdirsə, burada (Qafqazda – T.H.) və ümumiyyətlə, 
Asiyada da bu dili bilmək o qədər zəruridir»1. Azərbaycanın 
Şərqdə ümumünsiyyət vasitəsi olması aşağıdakı çıxarışda 

daha əyani şəkildə görünür: «Bütün Qərbi Asiyanı dolaşan bu 
müğənnilərin, demək olar, heç biri nə fars, nə osmanlı 
olmayıb, əksəri ermənilər, bir qismi də tatarlardır 
(azərbaycanlılardır – T.H.). Ermənilər öz dilində yox, tatar 
danışıq dilində mahnı yazırlar, çünki bu dil Qafqazın 
cənubundakı xalqlar arasında əlaqə, ticarət və qarşılıqlı 
anlaşma dilidir. O bu baxımdan Avropadakı fransızca ilə mü-
qayisəyə gələr. Bir də ki, o daha çox poeziya dilidir; çox 
güman, ermənicə şeirlərin az yazılması səbəblərindən biri də 
budur. Ən məşhur erməni şairləri əsərlərini geniş yaymaq 
üçün həmişə tatarca yazırlar»2. Yaxud yüksək rütbəli rus 
dövlət məmuru V.Leqkobitov həmin məzmunda, ancaq başqa 
təfərrüatla yazır: «Şirvanda hakim olan türkmən dili bütün 
Azərbaycanda yayılmışdır* və  bizlərdə adətən tatar dili 
adlandırılır; o, türk dili (turetskiy yazık – Türkiyə türkcəsi – 
T.H.) ilə o qədər yaxındır ki, hər iki xalq bir-birini başa düşə  

                                                            

3 М. Лермонтовун «татаръа» дейяркян Гафгаздакы башга тцрк диллярини 
йох, мящз азярбайъанъаны нязярдя тутдуьуна инанмаг цчцн буну да йада 
салмаг лазымдыр: о, Азярбайъан халг дастанынын ясасында «Ашыг Гяриб» 

повестини йазмышдыр. Демяли, o, Азярбайъан халг ядябиййаты иля вя бу 
ядябиййатын дили иля мяшьул олурмуш. 
1 М.Ю.Лермонтов. Полное собр. соч. Т. 4. Л., 1940, сящ. 523-524. 
2 Гакстгаузен. Заметки о семейной общественной жизни и отношениях 

народов, обитаюших между Черным и Каспийским морями. ъ. II. С.-
Петербург, 1857, сящ. 152.

  
* Эюрцнцр, Азярбайъанын тцрк дювляти олмасы, онун тарихи щаггында 
мялуматы олмайан бу мямур яввял Тцркмянистанда хидмят етмиш, 
Азярбайъан оьузъасынын тцркмян оьузъасына йахынлыьына эюря буна да 

тцркмян дили демишdir. 



 
16 

bilir. Bu dil Zaqafqaziyada türki adlanır… O, ərəb və fars 
sözləri ilə zənginləşmişdir, olduqca xoşagələn, avazlı bir dil 
kimi seçilir. Buraya onu öyrənməyin asan olduğunu əlavə 
etsək, onun burada fransız dilinin Avropadakı kimi geniş 
işlənməsi təəccüblü görünməməlidir». Və maraqlıdır ki, 
məmur Azərbaycan türkcəsinin Zaqafqaziyanın beynəlxalq dili 
kimi işlənməsini söyləyir3. Əvvələn, maraqlıdır ki, hər üç 
müəllif (həmçinin başqaları) Azərbaycan dilinin Şərqdəki 

ünsiyyət mövqeyini fransızcanın Avropadakı yeri ilə müqayisə 
edir. İkincisi Haksthauzen  bu  dilin  ticarətdəki  rolunu  
xüsusi qeyd edir – deməli, iqtisadçı alim bunu havayı demir.     

«Ticarət dili» kimi geniş işlənməyin nəticəsidir ki, 
imperator I Aleksandrın 1817-ci ildə imzaladığı ticarət-alver 
sənədlərinin   və   fərmanlarının imperiyadakı türkdilli 
xalqların istifadəsi üçün türkcə tərcüməsində Azərbaycan dili 
materialına üstünlük verilmişdir1. Tarif-sənəddə («Тариф по 
азиатской торговли»)  Azərbaycan  dilinə   üstünlük verilməsi 
bunu bir daha aydınlaşdırır ki, azərbaycancanın Qafqaz, Orta 
Asyiya və Volqaboyu türkdilli xalqlarına kütləvi anlaşma dili 
olması ayrı-ayrı ziyalı səyyahlara, görkəmli tarixi şəxsiyyətlərə 
deyil, dövlət səviyyəsində də məlum olmuşdur. Buna görə də 
Azərbaycan dilinin öyrənilməsinə çar dövlət idarələri diqqət 
yetirmişlər. Rusiyada Şərq dillərinin tədrisi ilə bağlı dövlət 
məs‘ullarına  təkliflərində  rus  şərqşünaslığının korifeyi Mirzə 
Kazımbəy yazmışdır: «...Zaqafqaziyada qulluq etmələri nə-
zərdə tutulan bu beş dinləyiciyə Zaqafqaziyanın yeganə  
ümumi xalq dilı sayılan yerli Azərbaycan ləhcəsini (kursiv 
mənimdir - T. H.)  bilmək   vacibdir   və  deməli, bu ləhcənin 
(Azərbaycan türkcəsinin - T.H.) Qazan Universitetində tədrisi 
zəruridir»2. Bu, səyyahların sözü deyil, bunu  Şərqi yaxşı 

                                                            

3 Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар, с.305. 
1 М.Ъащанэиров. Азярбайъан милли ядяби дилинin тяшяккüлü. I. Бакы: «Елм» 
няшр., 1978, сящ. 35.     
2 Бах: А.К.Рзаев. Очерки  об  ученых  и  мыслителях Азербайджана XIX 

века. Баку: «Маариф», 1969, с. 134. 
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tanıyan, Şərq dillərinin çoxunun bilicisi və bu dillərin 
Rusiyada tədrisinə kadrlar hazırlayan böyük şərqşünas deyir, 
«Zaqafqaziyanın yekanə ümumi xalq dili» ifadəsini rəsmi 
sənəddə yazır (bu ifadə çar məmurunun Azərbaycan 
türkcəsini «Zaqafqaziyanın beynəlxalq dili» adlandırması fikri 
ilə üst-üstə düşür). Mirzə Məhəmmədəli Kazımbəy öz kiçik 
qardaşı Əbdülsəttar Kazımbəylə birlikdə Azərbaycan dilinin 
proqramını  hazırlayıb Rusiyada tədris olunan Şərq dillə-

rindən biri olmaqla, onu daimi siyahıya daxil etmək kimi 
tarixi iş görmüşdür. Düzdür, bu və bu qəbildən başqa dil 
kitablarının yaranması birinci növbədə  sırf təcrübi niyyətlər 
izləmişdir. Ancaq bu əsərlərin bir qismi öz dövrünün yüksək 
elmi-nəzəri səviyyəsinə uyğun gəlmişdir. Təsadüfi deyil ki, 
Kazımbəyin dövrünün yüksək elmi təltifi olan Demidov 
mükafatına layiq görülən «Общая грамматика турецко-
татарского языка» (Qazan, 1846, ikinci nəşri) əsəri bu gün də 
yüksək elmi əhəmiyyətini saxlayır. Mirzə Kazımbəyin bu 
kamil qrammatikası ilə yanaşı, A.Bakıxanovun «Qanuni-
qüdsi», xələfi Mirzə Məhəmməd Əfşarın «Fənni-sərfi-türki», 
N.Nərimanovun «Türk–Azərbaycan  dilinin müxtəsər sərf-
nəhvi» (Bakı, 1899) əsərləri də XIX əsr Azərbaycan 
dilçiliyinin qiymətli nümunələrindəndir. Doğrudur, 
A.Bakıxanovun əsəri fars dilinə aiddir (əsər 1828-ci ildə 
yazılmış, 1831-ci ildə farsca, 1841-ci ildə rusca nəşr edilmişdir 
və hər ikisi Tiflisdə çap olunmuşdur), lakin Azərbaycan elmi 
mühitinin, dilçilik fikrinin məhsulu olmaqla milli təfəkkür 
faktıdır. Yaxud M.Əfşar, verdiyi tərcümeyi-hal nişanələrinə 
görə, Urmu vilayətinin sakini olmaqla, Cənubi Azərbaycanın 
nümayəndəsidir, lakin o, Qori seminariyasında şəriət və ana 
dili müəllimi kimi Şimali Azərbaycan mühitinin yetirməsidir. 
Onun əsərində, bir tərəfdən, şimaldakı dil fikrinin təsiri açıq 
hiss olunur, digər tərəfdən özü etiraf edir ki, M.Kazımbəyin və 
M.Ə.Vəzirovun kitabları ilə tanışdır. 

Azərbaycan dilçilik əsərlərinin yaranmasında 
komponentlərin (müəllif; tədqiq olunan dil; əsərin yazıldığı 
dil) iştirakı baxımından maraqlı təkamül prosesi görünür - 
birkomponentli millilikdən üçkomponentliyə, tam milliliyə 
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doğru inkişaf gedir; əvvəlcə, müəllif azərbaycanlıdır - özgə dil 
haqqında və özgə dildə yazır (A.Bakıxanovun fars dili 
haqqında farsca əsəri); sonra müəllif azərbaycanlıdır, 
Azərbaycan dili öyrənilir, ancaq başqa dildə yazılır 
(M.Kazımbəyin, M.Vəzirovun ana dili haqqında rusca 
əsərləri); üçünçü mərhələdə müəllif də azərbaycanlıdır, tədqiq 
olunan da Azərbaycan dilidir, əsər də ana dilində yazılır 
(M.Əfşarın, N.Nərimanovun ana dilinin qrammatik quruluşu 

haqqında azərbaycanca əsərləri). Hər üç halda müəllifin 
azərbaycanlı olması əsərin Azərbaycan ictimai-elmi mühiti ilə, 
milli Azərbaycan təfəkkürü ilə əlaqəsini şərtləndirir. Eyni 
zamanda bu əsərlərdə dilin varlığına münasibət, mənəvi nemət 
kimi dilə hörmət güclüdür, bu əsərlər ona görə yazılır ki, 
konkret dil elmi şəkildə öyrənilsin, onun qayda-qanunları 
pozulmasın. 

Təsadüfi deyil  ki, A.  Bakıxanov əsərinin  adını «Qanuni-
qüdsi» qoyur; bu qanunu pozmaq konstitusiyanı pozmaq kimi 
qiymətləndirilir. Hələ bu azdır, dindar Bakıxanov dil 
qanununu ayə səviyyəsində toxunulmaz sayır. Əsərin adı 
bunu deyir: «Qanuni-qüdsi» – müqəddəs qanun. Adətən 
Qurana müqəddəs deyirlər. Deməli, A.Bakıxanov 
qrammatikaya Quran kimi baxır. Deməli, azərbaycanlılar 
dilçiliyə, nəticə e'tibarilə, ana dilinə qayğı adlı bir mənəvi 
ehtiyac kimi girişirlər. 

Bu dövrdə rus türkologiyasının bir sıra elə cahanşümul 
nümunələri yaranır ki, onlar bilavasitə və yalnız Azərbaycan 
dili ilə bağlı olmasa da, XIX əsr dünya şərqşünaslığının 
qiymətli əsərləri kimi, Azərbaycanın da elmi-mədəni 
inkişafına müəyyən təsir göstərir. L.Z.Budaqovun 
«Сравнительный словарь турецко-татарских наречий» (iki cilddə, 
S.-Peterburq, 1869-1871) və xüsusilə V.Radlovun «Опыть 
словаря тюркских наречий» (dörd cilddə, səkkiz hissədə, S.-
Peterburq, 1893-1911) əsərləri bu qəbildəndir. Əslində, bu 
əsərlərin yaranmasında vasitəli şəkildə Azərbaycan elmi də 
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iştirak edir.1 V.V.Bartoldun sözlərini xatırlayaq: «Öz 
mühazirələri ilə Senkovski və Kazımbəy rus şərqşünaslığını 
yaratdılar. Sonrakı nəsil rus şərqşünaslarının təxminən hamısı 
bu iki alimdən birinin ya şagirdi, ya da onların şagirdlərinin 
şagirdidir»2. Kazımbəyin haqqındakı bu sözlər Azərbaycan 
mədəniyyətinin rus şərqşünaslığında iştirakını, onun şərəfli 
yerini bildirməklə, rus şərqşünaslığında azərbaycanlı 
istedadının gördüyü işi  göstərir.     

Şimali Azərbaycanda dilçilik əsərlərinin kəmiyyət 
göstəricisi ilə bərabər, elmi səviyyəcə də yüksək olmasının 
mühüm bir səbəbi də odur ki, Rusiya məhz XIX əsrin ilk 
rübündə – Azərbaycanın ona ilhaqı dövründə yaranan müqa-
yisəli-tarixi metodun, elmi dilçiliyin vətənlərindən biri idi. 
Doğrudur, tarixən Azərbaycanın dilə aid əsərləri ərəb dilçilik 
məktəbinin ənənələri əsasında yazılmışdır və bu əsərlərdə, bir 
qayda olaraq, məktəbin ümumi xarakteri ilə bağlı sintaksis 
məsələləri ya işlənmir, ya da son dərəcə ötəri nəzərə 
çatdırılırdı. Halbuki  XIX əsrdə yazılmış əsərlərdə sintaksis 
məsələlərinə xeyli yer verilir. Hətta  A.Bakıxanovun fars dilinə 
aid «Qanuni-qüdsi» əsərində sintaksis bəhsi ənənəvi 
əsərlərdəkindən yalnız həcmi ilə yox, həm də bilavasitə rus 
dilçilik fikrinin təsiri ilə seçilir. M.Kazımbəyin 
qrammatikasında isə sintaksisin tədqiqini hələ öz dövrünün 
rəyçiləri (Senker və Dorn) türkologiya tarixi üçün boş yerdə 
qoyulan möhkəm bünövrə kimi, fundamental təhlil kimi 
qiymətləndirmişlər1.   

Rus dilçilik məktəbinin təsiri bilavasitə ədəbi dil norması 
və dil quruculuğunun başqa sahələri ilə bağlı işlərdə də 
görünür. İlk dəfə məhz XIX əsrdə Azərbaycan ədəbi dili 
normasının müəyyənləşməsində nəzəri-dilçilik fikrinin işti-
rakını görurük. Rus ədəbiyyatı ilə yaxşı tanış olan, ondan 

                                                            

1 Тясадуфи дейил ки, Л.Будаговун лцьяти М.Казымбяйин визасы иля чапа лайиг 
эюрцлмушдцр. 
2 Бах: Библиографический словарь отечественных тюркологов (дооктябрь-

ский период). М., 1974. сящ. 259. 
1 Бах: А.К.Рзаев. Очерки.... сящ. 46-48.  
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təmsil tərcümə  edərkən  bədii dilin  sadəliyini  əyani  şəkildə 
duyan A.Bakıxanov «Nəsayeh» əsərində yazırdı: «Mən nə 
qədər axtardımsa, uşaqların təlimi üçün elə bir kitab tapa 
bilmədim ki, o, asan və anlaşılan bir dil ilə onların əxlaq 
gözəlliyinə dəlalət etsin. İşlənməkdə olan  bəzi  kitablar  o  
qədər  qarışıq-dolaşıq ibarələrlə yazılmışdır ki, çox müəllim 
özü onları dərk edə bilmir»2. İctimai fəaliyyətinin və 
yaradıcılığının mühüm hissəsini dil məsələləri tutan 

M.F.Axundzadə isə ədəbi dil normasına xüsusi fikir vermiş, 
yazı əndazəsi təklif etmiş, sapmaları dərhal nəzərə 
çatdırmışdır. Onun ədəbi dil haqqında səkkiz bənddən ibarət 
ayrıca təklifi vardır. Doğrudur, bu təkliflər onun tərtib etdiyi 
əlifbanın yazıda törətdiyi həcm israfçılığının qarşısını almaq, 
hərflərin bir-birindən ayrı yazılışı ilə sözlərin uzun-uzun yer 
tutmasını ifadələrin qənaəti ilə təshih etmək məqsədini güdür, 
ancaq mahiyyətcə həmin təkliflərdə yazılı ədəbi nitqi artıq 
elementlərdən təmizləmək, ədəbi dili cilalamaq, 
xəlqiləşdirmək, yazı ilə danışıq arasında tənasüb yaratmaq 
kimi mühüm tələblər cəmləşir. Dilçiliyimizdə «Mirzə Fətəlinin 
ədəbi dil haqqında tezisləri» adı ilə tanınan həmin təkliflərin 
müxtəsər məzmunu budur: 1. Hər  kəsin haqqında olan 
ləqəbləri bir-iki kəlmədən artıq yazmamalı. 2. Bir mənanı və 
ya bir mətləbi sinonim sözlərlə və ya müxtəlif ibarələrlə təkrar 
etməməli. 3. Məktublarda özünü və müxatibi qayib şəxs məqa-
mında yazmamalı. 4. Nəsr yazılarında qafiyəyə əhəmiyyət 
verməməli. Çünki qafiyə xatirinə yazılarda artıq sözlər işlənir. 
5. Adət edilməmiş qəliz kəlmələri işlətməkdən çəkinməli. 6. 
Qeyri-uyğun təşbehlər və mübaliğələr tamamilə tərk edil-
məlidir. 7. Mirzə Mehdi xanın «Tarixi-Nadir» kitabındakı 
kimi «föhrüst» əvəzinə «bəraətül-istehlal» ləfzini işlətməsinlər. 

                                                            

2 Аббасгулу аьа Бакыханов. Бядии ясярляри. Бакы. 1973, с. 351 (ясярин фарсъа 
йазылыб-йазылмамасы А. Бакыхановун бу фикрини зяифлятмир. О факт гуввядя 
галыр ки, щансы дилдя олурса-олсун, охуйан ушаьын баша дцшячяйи тярздя 
йазмаг ясас юлчцдцр вя йазычы диггяти мящз она йюнялдир). 
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8. Yazını danışıq dilindən həddindən ziyadə 
fərqləndirməməli1.    

Göründüyü kimi, bu təkliflər XIX əsr ədəbiyyatının realist 
məzmununa uyğun gəlir və ədəbi dilin demokratik inkişafını 
təmin edir. Bu fikirlər bütövlükdə klassik şeir və nəsr dilinin 
normasına qarşı durur. Onun etiraz etdiyi həmin əlamətlərin 
hamısı klassik nəsr və nəzm dilində, rəsmi yazılarda səciyyəvi 
göstəricilərdir: ləqəblərin uzun-uzadı verilməsi, sinonim söz və 

ifadələrin işləkliyi, nəsrdə qafiyə, qəliz lüğət, qeyri-inandırıcı 
təşbeh və mübaliğələr, danışıqla yazılı nitq arasında ciddi 
fərqin olması (məsələn, klassik nəsrdəki dilin real ünsiyyətdə 
əsla mümkün olmaması) və s. Əyanilik üçün M.Fətəlinin 
birinci bənddəki qeydi ilə bağlı klassik nəsr dilinin norması ilə 
yazılmış bir nümunəyə diqqət yetirək. Birinci Şah Səfi rus çarı 
Mixail Romanova məktubunu belə başlayır: «Alicənab 
valanisab, gərdun-qübab, səltənət və cəlalət-məab...padişahi-
əzimül-şə‘n və xaqani-məniülməkan, nizamənil-səltənə vəl 
cəlaləti vəl əzəməti vəl həşəməti  vəl  ədaləti  vəl  izzü  vəl   
imtinan  Mixail Fiodoroviç Yəraq xan...»x. Mirzə Fətəli 
burada «Mixail Fiodoroviç»ə qədərki atributları sadalamağın 
əleyhinə  çıxır,   sadəcə   müraciət  etməyi   məsləhət  görür. 
XIX əsrin özündə də klassik-kitab  dilinin həmin ənənəsi davam 
etdirilirdi. Hətta sənəd dilində həmin ölçünün qorunmasını 
məcburi etmək üçün qəliblər verilirdi. Məsələn, M.Vəzirov 
kitabında «Surəti-ehkam» sənədini belə başlayır: «Alişani-izzət və 

səadət-nişani-ixlas və iradəti-ərkani-məs’ud bəg həzrətlərinə hökm 
və ala oldur ki, əlahəzrəti-aftabi-təl’ət, imperatori-əzəm və 

şahənşahi-əkrəm tərəfindən...»1. Deməli, «filan bəg həzrətləri» 
qəlibində «filan» əvəzliyinin (konkret şəxsin adının) qarşısındakı 
titullar (alişani-izzət...) sadalanmalıdır. Yaxud yenə orada 
«tərəfindən» sözünün əvvəlindəki bütün təyinlər bir «imperator» 

                                                            

1 
Бах: М.Ф.Ахундов. Ясярляри, 3-ъц ъ. Бакы, 1962, сящ. 25-26. 

x Bu təyinlərin geniş siyahısı üçün bu kitabda bax: s. 469-470.  
1 М.Везиров. Учебник татарско-адербайджанского наречия. Санкт-Петер-

бург, 1861, с. 148. 
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sözunün rəmzləri kimi işlədilir və «imperator tərəfindən» əvəzinə o 
qədər söz, əlamət, təyin sayılır. Eyni zamanda bu təyinlərin hamısı 
bir-birinin sinonimidir ki, M.F.Axundzadə «Tezislər»inin 2-ci 
bəndində onun da əleyhinə çıxır. Məsələn, M.F.Axundzadə özü 
yazılarında ümumən belə müraciət edirdi: «Həsən bəy», «Bizim 
əzizimiz və gözümüzün işığı Həsən bəy», «Mənim əzizim kapitan 
Sultanov», «Məxdumi-mükərrəmi-mən Şeyxül İslam» və s.     

Mirzə Fətəli bu tezislərini şəxsi məktublarında, mükalimə-

lərində də təbliğ edirdi, hətta şeirin əzbərlənməsi yolu ilə bu 
qaydaların asan yadda qalacağını nəzərə alaraq fikirlərini 
mənzum şəkildə yayırdı (bu, elmi fikri yaymağın qədim 
formasıdır ki, yeri düşəndə Axundzadə ondan istifadə edir; 
halbuki o, prinsipcə klassik dil normasının əleyhdarı idi). 
Məsələn, o, S.Əzimə məktubunda yazır: 

 
Səida, nuri-çeşmim, bir nəsihət dəxi məndən al:  
Ülumə sərfi-sə‘y et, bulhəvəslik yoluna varma! 
Oxu, türkü ərəb, fürsü firənk dillərini öyrən, 
Tələb et hüsni-nişanı və hüsni-xətti axtarma!  
Müqəffavü müsəcce yazmağı bilmərrə tərk eylə,  
Kəlamın vazeh olsun, mətləbi təkrar ilə yazma!  
Təkəllümdə nə vəz‘ilə sölərsən mətləbi sadə,  
Şu vəz‘i hini-təhrirində daxi yaddan aparma! 2 

  
Əslində, Mirzə Fətəlinin tezisindəki sonuncu maddədə və 

onun qarşılığı kimi bu şeirdəki axırıncı beytdə yazılı və şifahi 
üslub, onun varlığı və məxsusi təzahürləri kimi qiymətli 
dilçilik məsələsinə toxunulur.   

Ədəbi dil norması ilə bilavasitə bağlı məsələlərdən biri 
orfoqrafiyadır. Bu məsələnin qoyuluşu çapın, mətbuatın 
yaranması ilə əlaqədardır və məhz XIX əsrin məhsuludur. 
Müxtəlifliyin olmasına baxmayaraq, prinsipial məqamlarda 
orfoqrafik əyintiyə etiraz olunur. Məsələn, M.Fətəli 
H.Zərdabiyə məktubunda yazırdı: «...orfoqrafiyaya gəlincə, 

                                                            

2 М.Ф.Ахундов. Ясярляри, 1958, 1-ъи ъ., сящ. 346. 
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sizin gələcəkdə tə‘yin etdiyiniz mühərrir də mənim 
Azərbaycan dilində olan komediyalarımın orfoqrafiyasına 
riayət etməlidir. O, xüsusilə bilməlidir ki, Azərbaycan dilində 
«nuni-səğir» (ن) hərfi adlanan xüsusi bir hərf var. Şamaxı 
qəzasının əhalisi bu hərfi tamamilə unutmuş... bu hərfin 
yerinə onlar adi «nun» (ْ hərfi) işlədirlər»1.                 

XIX əsrdə rus-Avropa sözlərinin işlənməsi ilə ərəb 
əlifbasında onların əks olunması nəzərə alınmalı idi və bu 

cəhətlə bağlı müəyyən təbii çətinliklər törəyirdi. Bu çətinliyi 
M.Fətəli belə qeyd edirdi: «Xarici dillərdən islam xalqları 
dillərinə tərcümə edilmiş bəzi kitablarda yerlərin, ölkələrin 
adları, tibbi istilahlar və sairə bu kimi sözlər keçmiş yazımızla 
aydın ifadə olunmayır»2. Rus-Avropa sözlərində k səsi ق ilə, q 
isə غ ilə yazılırdı: لازت (qart-kart),غٛتسٔات (ğubernat-
qubernator). Rus-Avropa səslərinin ərəb əlifbasına belə 
köçürülməsinə vaxtilə etiraz da olmuşdur. Məsələn, 
Cəlaləddin Mirzə  məktubunda  Mirzə  Fətəliyə  qramer-

ğramer,  teleqraf-teleğrafiya, kritik-qritika, Kristof Kolumb-

Xristofor Qolumb yazılışının təhrif olduğunu söyləmişdir3. 
Ancaq bununla belə, XIX əsrdən başlanan bu yazı xüsusiyyəti 
XX əsrin əvvəllərində də, hətta  sovet dövründə də latın 
əlifbasına qədər davam etmişdir. Yazı normaları ilə – 
orfoqrafiya ilə bağlı M.F.Axundzadə ümumiləşdirilmiş 
şəkildə, qanun halında göstərişlər də vermişdir.  Görkəmli  
yazıçı-alimin ana dilinin təbiətinə dilçi bələdliyi ilə söylədiyi 
fikirlər özünü onda da doğruldurdu, bu gün də qüvvədə qalır. 
Mirzə Fətəli aqlütinativ dillər üçün ən  münasib,  eyni  
zamanda  orfoqrafiya üçün ən demokratik olan fonetik 
prinsipi əsas tutaraq yazırdı: «…əgər təkəllümdə məzkur 
olunan əlfaz, istilahi-xass və ammdə və istemali-alim və 
cahildə müştərək oldu, imlası hini-kitabətdə sövti-mütəkəllimə 
mütabiq yazılsa rəvadır... Ona binaən... adəmi türki dilində 

                                                            

1 М. Ф. Ахундов. 3-ъц ъ., сящ. 387-388. 
2 Йеня орада, сящ. 449-450. 
3 Йеня орада, сящ. 23. 
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adam yazasan, toxmu-toxum, çifti-çüt, müqəyyədi-muğayat, 
övrəti-arvad, qaidəni-qayda və habelə özgə əlfazı ki, xəvvass 
və avamın iste‘malında müştərəkdir...»1 Mirzə Fətəlinin 
fonetik-tələffüz prinsipini əsas tutması Vaqifin, Zakirin və 
özünün ədəbiyyatdakı realizmini, ədəbi dilin leksik-frazeoloji 
xəlqiliyini imlada – yazıda  tətbiq etmək cəhdi idi. Eyni 
zamanda orfoqrafiya məsələsinə daha dərindən yanaşan 
müəllif tarixi-ənənəvi prinsipi də unutmur və bilavasitə elmi-

terminoloji məzmun daşıyan, yalnız mütəxəssislərin dilində 
işlənib, kütləvi ünsiyyətə düşməyən sözlərin tarixi-ənənəvi 
prinsip üzrə yazılmasını məsləhət görür; «…fəqət xəvvasa 
mütəəlliq olan əlfaz qoy öz imlayi-əslisində baqi qalsın; necə 
ki, təkəllümdə dəxi vəz‘i-əslisi ilə tələffüz olunur». Bu fikir 
müasir imlamızdakı tarixi-ənənəvi prinsip adlanan  qaydadır 
ki, onda söylənmişdir.  

M.Fətəli öz komediyalarının oxunuşu ilə bağlı bir sıra 
tövsiyələr verir. Bu tövsiyələrdə obrazlardan hər birinin  
ictimai-silki mənsubiyyətinə  uyğun fərdi nitqinin 
səsləndirilməsi nəzərdə tutulur. Doğrudur, burada, birinci 
növbədə, səhnə danışıq mədəniyyəti, tələffüzün estetik təzahür 
ölçüləri ön plana çəkilir, lakin danışana-oxuyana öz nitqini 
idarə etmək göstərişləri (―Xitab bər naqil‖) olduğundan, bu 
məsələ, eyni zamanda, müəyyən dərəcədə  orfoepiya  tələbləri 
kimi də görünür. M.Fətəli naqilə belə müraciət edir: «...sənə 
lazımdır ki, hər bir şəbihin halətini onun mükaliməsindən fərq 
verib oxuyanda və ya təqrir edəndə müstəmei iştibaha 
salmayasan... Təəccüb yerində – mütəəccüb   ol, sual yerində–
sail, xövf yerində–xaif ol, heyrət yerində–hayir, sükut yerində–
sakit ol, zöhk yerində–zahik, büka yerində–baki ol, qeyz 
yerində–qaiz, şəfqət yerində–müşfiq ol, heybət yerində–mühib, 
istehza yerində–müstəhzi ol, çığırmaq yerində–çığır, ahəstə 
mükaliməni ahəstə oxu, qoca mükaliməsində qocamanənd 

                                                            

1 М.Ф.Ахундов. Ясярляри, 1961, 2-cи ъ., сящ. 200.  
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söylə və erməni danışığında erməni tələffüzünü mülahizə elə; 
qalan zad mövqufdur sənin öz qabiliyyətinə»1.   

Yeni əlifba ideyası, ərəb əlifbasına qarşı mubarizə kimi 
böyük tarixi hadisə türk dünyasında və ümumən, Şərqdə 
Azərbaycan milli mədəniyyəti ilə bağlıdır və bütün dünyaya 
buradan car olmuşdur. Hələ XVI əsrdə Füzuli ərəb əlifbasının 
qüsurlarına işarə etmişdi (Qələm olsun əli ol katibi-bədtəhririn 
Ki, fəsadi-qələmi suzimizi şur eylər...), M.F.Axundzadə isə 

ərəb əlifbasına qarşı mübarizəni böyük ictimai hərəkata 
çevirdi. Bu işi maarif, mədəni yüksəliş, sənaye tərəqqisi üçün 
açar saydı. Yeni əlifba üçün çarpışma onun həyatının ən 
gələcəkli fəaliyyət sahəsi idi. Mirzə Fətəli ömrünün 30 ildən 
çoxunu buna sərf etmiş, hətta son iyirmi ilində bədii 
yaradıcılıqdan tamam ayrılmış, bütün fiziki-zehni enerjisini 
ancaq bu işə vermişdir (bu müddətdə o, nə qədər bədii irs 
yarada bilərdi!).    

M.F.Axundzadə ərəb əlifbasının həm Azərbaycan dilinin 
fonetik sisteminə uyğunsuzluğundan, həm də oxunuşda 
nöqtələrin törətdiyi dolaşıqlıqlardan, Azərbaycan dili sait 
səslərinin yazıda əks olunmaması və ya bir qrafemin bir neçə 
səsin işarəsi kimi istifadəsindən, samitlərin qrafik işarələrinin 
azərbaycanca sözlərə nə kəmiyyətcə, nə də məxrəc əlaqəsinə 
görə münasib gəlmədiyindən dürüst elmi söhbət açır. Bu 
böyük işə Mirzə Fətəli, birinci növbədə, tədrisçi kimi başlayır 
və onu bu məsələyə təhrik edən işin nəzəri-dilçilik tərəfindən 
qabaq məhz tədris tərəfidir. Xalqın kütləvi maariflənməsinə 
böyük əhəmiyyət verən M. F. Axundzadə yazıb-oxuma işini 
çətinləşdirən ərəb əlifbası ilə bir düşmən kimi qarşılaşır. Bu 
əlifbanı öyrənməyin uşaqlar üçün yaratdığı çətinliyi öz şəxsi 
təcrübəsindən bilir: «Mərhum atam Mirzə Məhəmməd Təqi 
məni səkkiz yaşımda ikən məktəbə qoydu. Bir il mütəmadi 
məktəbə gedib əlifbanı oxudum və Qur‘ani-məcidin son 
cüz‘indən bəzi surələri oxumağa başladım. Lakin bir hərf də 
tanımırdım. Birinci günlər zehnimin itiliyi sayəsində 

                                                            

1 М.Ф.Ахундов. Ясярляри, 2-cи ъ., сящ. 201.    
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əzbərlədiyim hər bir şeyi sabahısı gün unudurdum. Nəhayət, 
oxumaqdan o qədər zəhləm getdi ki, təhsildən yaxamı 
qurtarmaq şərtilə hər cür ağır işə getməyə razı idim...»1 
Görkəmli yazıçı həmin vəziyyəti belə ümumiləşdirir: «Buna 
görədir ki, islam tayfaları arasında hər on min nəfərdən bir 
nəfər savadlı adam tapılmırx. Qadınlar isə tamamilə savaddan 
məhrumdurlar. Uşaqlarımızın bir çoxu əvvəllər məktəbə 
həvəslə gedirlər. Lakin bir qədər oxuduqdan sonra təngə gəlib 

məktəbdən qaçırlar»2. Hətta M.Fətəli ərəb əlifbasının qrafik 
çətinliklərnndən, Azərbaycan dili üçün münasibsizliyindən 
ümumi söhbət aparanda da yenə uşaqların ilk mərhələdəki 
əziyyətlərini xatırladır, əlifbanın nöqsanlarını məhz oradan 
başlayır və belə sayır: «Birinci, əlifbamızdakı hərflərin 
çoxunun şəkli eynidir və onlar bir-birindən nöqtələrlə 
fərqlənirlər. Bə‘zən elə olur ki, nöqtələr öz yerində qoyulmur 
və ya tamamilə unudulur. Hər iki halda təzə oxumağa 
başlamış uşaq hərfləri müəyyən etməkdə böyük zəhmət və 
çətinliyə düçar olur». Yalnız bu cür tədris-metodik 
çətinliklərini qeyd etdikdən sonra ərəb əlifbasının konkret 
qüsurlarını göstərir; həm samitlərin, həm də saitlərin 
işarələrindən danışılır. Ərəb kaf (ک) hərfi ilə əcəm gaf (گ) 
hərfinin eyni cür yazılması nəticəsində, Mirzə Fətəlinin 
göstərdiyi kimi, məsələn, «gərd» (toz) və «kərd» («kərdən» 
etmək felindən) sözlərinin hər ikisi bir şəkildə əks olunur: .کسد   
Hələ həmin işarə türk dillərində sağır  nun (n,) səsini də 

bildirir; məsələn, ًٛڭک  «köŋül» sözundəki kimi. Beləliklə, ک 
işarəsi k, g və ŋ kimi oxunmalı olur. Yaxud saitlərdən 
danışarkən yazır:    

«Məsələn, «şuriş» (qiyam) kəlməsindəki bir u türk dilində         
 ,yəni üzüm. Beləliklə  اٚشَٚ  ,yəni  öldü  ,اٌٚدی ,yəni  oldu   ,اٌٚدی
                                                            

1 M. F. Axundov. Яsяrlяri. 3-cü c., sяh. 20.  
x Klassik яdяbiyyatыn mübaliьяlяrini sevmяyяn Mirzə Fətəli, яlbяttя, 

füzuliyanя bir mübaliьяyя yer verir: Иbn Sina, N.Tusi, Nяsimi, 

A.Bakıxanov, M.Kazыmbяy vя onlarla böyük türk alimlяrini nяzяrя almır 

(hяlя geniş mяnada islamы demirяm) 
2 M.F. Axundov. Яsяrlяri. 3-cu  c., sяh. 21. 
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burada üç cür (u) vardır ki, hər üçü «şuriş» kəlməsində olan 
(u)-dan başqadır və bunların hər birisi oxunan zaman biri 
digərindən fərqləndirilməlidir»1. 

Bu, aşkar dolaşıqlıqdır, necə deyərlər, krossvordçuluqdur. 
Əsərin sonunda N.Nərimanov da eyni məsələni qaldırır: 
―Uşaq məktəbdə oxuyur, bir müəllim yazır ى خ   qeyrisi yazır ,وا
ى ل   İki sözü də .وٍّٕٝ o birisi yazır ,وٍّٗ ٔٝ bir müəllim yazır , وا
oxumaq olur, ikisinin də mənası birdir. Ancaq uşaq bir mənalı 

sözü iki tövr yazılmış görəndə çaşır və bilmir hansı düzdür‖. 
Həmin  tədris çətinliyi ilə bağlı M.F.Axundzadə yazırdı: 
«Köhnə əlifbanı dəyişdirmək və yeni əlifba tətbiq etmək 
lazımdır ki, savadlanmaq hər kəsə mümkün olsun».2 Nəticə 
etibarilə o, əlnfbada bu şərtləri görmək istəyirdi: 1. Hər bir 
hərfin ancaq bir şəkli olsun; 2. Hərflərin altında və üstündə 
olan bütün nöqtələr atılsın, hərflər bir-birindən nöqtələrin sayı 
ilə yox, şəkillərinin müxtəlifliyi ilə fərqlənsin; 3. Bütün sait 
hərflər müstəqil işarələrlə samitlərin yanında yazılsın; 4. Samit 
hərflər sözlərin tərkibində birləşdirilməsin3.    

Beləliklə, Mirzə Fətəli ideyadan işə keçir və dediyi tələblər 
əsasında layihələr hazırlamağa başlayır. İlk iki əlifba layihəsi 
ərəb qrafikası əsasında yaradılır. Butün saitlərə işarə düzəldir 
və samitlərin nöqtəsini atır. Məsələn, dodaq saitləri üçün belə 
işarələr təklif edir:  او – u,  -     –  ö,      – o,  ٜا – i,     – ə,      – ü. 

Samit işarələrindən   ٮ  – b,       – t,   ٮع   – s və s. Yazılış yenə 

sağdan sola gedirdi.         
Bu layihə müasirləri tərəfindən tənqid olundu. Belə 

hərflərlə yazı ərəb əlifbasını ən müsbət keyfiyyətlərindən olan 
yığçamlıqdan məhrum edirdi. Yuxarıdakı hərflər əsasında, 
məsələn, «büst» sözü belə yazırlardı:               halbuki məlum 
ərəb əlifbası ilə o yerdə 2-3 uzun söz yazmaq olar.      

Doğrudur, sonrakı layihədə hərflər birləşdirilirdi, ancaq 
bu da özunü doğrultmadı. Belə olduqda Mirzə Fətəli latın 

                                                            

1 Йеня орада,  сящ. 22. 
2 М.Ф.Ахундов. 3-ъц ъ., сящ. 315. 
3 Йеня орада,  сящ. 369-370. 
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əlifbası əsasında iki layihə-hazırlayır və bunlardan ikincisi 
birincidən ancaq böyük (baş) hərflərin şəklinin olması ilə 
fərqlənir. Əlbəttə, latın qrafikalı layihələrdən bu və ya digər 
dərəcədə təkmilləşdirməklə istifadə etmək olardı. Ancaq bu iş 
fərdi təşəbbüskarlıqla həyata keçə bilməzdi, onu yuxarıdan 
inzibati kömək və rəsmi quruculuq şəklində tətbiq etmək 
olardı.  

Mirzə Fətəlinin bütün fəaliyyətində yazının asan yazılması 

və asan oxunması, oxunub başa düşülməsi məsələləri ön plana 
çəkilirdi. Durğu işarələri ideyası da məhz həmin tələbdən irəli 
gəlirdi. Doğrudan da, sintaktik hüdudların müəyyənləşdiril-
məsində və mətnin elastik qavranılmasında durğu işarələrinin 
yoxluğu Şərq yazısının (ərəb əlifbasının) mühüm 
qüsurlarından idi. Ümumiyyətlə, ərəb qrafikalı Şərq yazısında 
durğu işarəsinin işlənməməsi, görünür, əlifbanın öz tipindən 
gəlir. Belə ki, bir tərəfdən, əlifbanın özündəki nöqtələr, 
hərəkələr (diakritik işarələr) bir-birinə qarışa bilərdi; ikinci 
tərəfdən, hərflərin öz şəkli durğu işarələrinə oxşayırdı. 
Məsələn ,  ٚ  (o,  u) və   ٚ  (vergül), ز -(r) və  (vergül),  د (d)  və   
(vergül),  l (a) və   !  (nida işarəsi)  və s. Təsadüfi deyil ki, 
A.O.Çernyayevski və S.A.Vəlibəyovun «Vətən dili» (II hissə, 
1888) kitabında durğu işarələrindən məhdud istifadə olunur – 
yalnız nöqtə, cüt nöqtə, nişani-sual və nida işlənir və müəlliflər 
özləri qeyd edirlər ki, bir sıra nişanları (durğu işarələrini) 
hərflərdən ayırmaq çətin olduğundan onları tətbiq etmək 
məsləhət görülməyib1. Bu da maraqlıdır ki, həmin dərsliyin I 
hissəsinin sonrakı çaplarında işarələr daha məhduddur (I 
nəşrdə heç yoxdur): nöqtə, qoşa nöqtə və sualdan istifadə 
edilmişdir. Görünür, əlifbanı yeni öyrənən uşaqların xüsusilə 
vergülü və nidanı hərflərlə qarışdırmalarından ehtiyat olun-
muşdur. Ümumiyyətlə, nöqtə də lazım olan yerlərin hamısında 
qoyulmur. Bir parçadakı işarələrin yerinə diqqət verək: «Bir 

qaraçı yatub vaqiəsində bir qab ləzzətlü umac gördü amma 

qaşığı yox idi ki yesün. Gələn səfər yatanda yanına qaşıq qoydu 

                                                            

1 А.О.Чернйайевски, С.А.Вялибяйов. Вятян дили. II щисся, Тифлис, 1888, сящ. 4. 
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amma yuxusunda bir zad görmədi. Məsəllər: Ac toyuq 

yuxusunda darı görər».2  
Ərəb qrafikalı yazıda durğu işarələri ilə hərflərin qarış-

dırılması qorxusunun şərt olması Kazımbəyin yazı 
təcrübəsində də görünür. O, məşhur qrammatikasının ilk 
nəşrində (1839) ərəb əlifbası ilə verdiyi tapşırıqda (səh. 32-46) 
bir ulduz (*), bir tire işarəsindən istifadə edir – hər  ikisi 
müasir nöqtə məqamındadır. Qarışdırmaqdan ehtiyat etdiyi 

ulduzdan daha çox aydın olur: əvvələn, o, nöqtə şəklində yox, 
məhz ulduz şəklində qoyulur (təsadüfi deyil ki, «Əkinçi» 
qəzetində də nöqtə və vergül məqamlarında üstəgəl (+) 
işarəsindən  istifadə olunmuşdur); ikincisi, həmin ulduz 2-3 
hərf boydadır (səh. 32), bununla da yazı sistemində kənardan 
seçilir. Halbuki mətnin rus qrafikası ilə transliterasiyasında 
nöqtə, vergül, nöqtəli vergül, tire və defis işarələri işlənmişdir. 
Deməli, aydın durğu işarəsi anlayışı var idi, lakin onu ərəb 
yazısına tətbiq etmək problem şəklində dururdu.     

Beləliklə, əlifba məsələsi ilə bağlı, Mirzə Fətəli işarə 
problemini də fəal şəkildə qaldırır. İdeyadan işə keçmək üçün 
o, əməli işi də görür, durğu işarələri hazırlayır. Maraqlıdır ki, 
M.F.Axundzadə ərəb əlifbalı yazıda istifadə olunmaq üçün 
rus və Avropa yazılarındakı hazır işarələri mənimsəmir, məhz 
özü düzəltdiklərini təqdim edir. Bu cəhət bir daha təsdiq edir 
ki, ərəb yazısının xüsusi işarələr sisteminə ehtiyacı vardır və 
məhz buna görə Kazımbəy işə başlamaq istəmiş və ayaq 
saxlamışdır. Əlifba tipi ilə əlaqədar olaraq Axundzadənin 
durğu işarələri layihəsi də qoşalaşır: islah olunmuş ərəb 
əlifbası üçün bir cür, latın əlifbası ilə işlənmək üçün başqa cür 
işarələr verir. Latın əlifbasının durğu işarələrini rus-Avropa 
yazılarından hazır götürür, ərəb əlifbalı yazı üçün 
aşağıdakıları təklif edir:     sual işarəsi, ə təəccüb işarəsi, ء 
aydınlaşdırma işarəsi,         nəqli-qövl işarələri (bu, indiki   
dırnaq   işarəsinin   vəzifəsini   görməli idi), + nida işarəsi,        

                                                            

2 А.О.Чернйайевски. Вятян дили.  I  щисся   (4-ъц чапы), Тифлис, 1898, сящ. 30-
31. 
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təəssüf əlaməti,  . . . düşünmək işarəsi1.  
Bu işarələrdən istifadə olunmadı. Hətta özünün ana 

dilində ilk kitabında da («Təmsilat», 1859), ümumiyyətlə, 
durğu işarələri tətbiq edilmədi.   

Azərbaycan yazısında durğu işarələri ilk dəfə «Əkinçi» 
qəzetində işləndi. Bunlar aşağıdakılardır: iki nöqtə, çox nöqtə, 
sual, mötərizə, indiki nöqtə və vergül məqamlarında ulduz ( + 
), defis. 

Bundan sonra A.O.Çernyayevski və S.A.Vəlibəyovun 
«Vətən dili» kitabında (1888) nöqtə, cüt nöqtə, nişani-sual və 
nida işarəsindən istifadə olunur. 

İşarələrin daha müfəssəl siyahısı N.Nərimanov tərəfindən 
bu adlarla təqdim olundu: nöqtə, tərs puş (vergüldür, vergülün 

ərəb yazısında  ، şəkildə qoyulmasına görə belə deyilir), nöqtəli 

tərs puş  (nöqtəli vergül), iki nöqtə, cift balaca dal hərfinə 
oxşayan nişanlar (dırnaq), sual nişanı, təəccüb nişanı (nida), 
çox nöqtə, cız (defis), mötərizə1. Hər bir işarənin hansı 
məqamda işlənməsi təsvir olunur; «mətləblər yaxşı 
anlaşılmaqdan ötrü bir neçə nişanlar var» deyə, durğu 
işarəsinin yazıda nəyə xidmət etməsi göstərilir.           

  

                                                            

1 Бах: М.Ф. Ахундов. 3-ъц ъ., сящ. 57-58. 
1 Н.Няриманов. Тцрк-Азярбайъан дилинин  мцхтясяр сярф-нящви, сящ.31-33. 
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NORMALAR 
 

Fonetik-orfoqrafik-morfoloji  norma 
 
Ədəbi dilin əvvəlki əsrlərdəki fonetik-imla pərakəndəliyi 

XIX əsrdən sabitləşməyə başlayır.  XIX əsrin  fonetik-tələffüz, 
morfoloji və sintaktik normaları bir tərəfdən, XVII-XVIII 
əsrlər mərhələsinə, digər tərəfdən, sonrakı, XX əsr 

mərhələsinə uyğundur. Uyğunluq fonetik faktlarda daha 
qabarıq nəzərə çarpır ki, bu da, görünür, ərəb əlifbasının 
qrafik-imla ənənəsi ilə bağlıdır. Morfoloji normanın 
xüsusiyyətləri də məhz orfoqrafik cəhətlə əlaqədardır. Yəni 
XVII əsrdən, ədəbi dilin başqa tərəfləri ilə bərabər, morfoloji 
sistemində də sabitlik yaranmışdır. Milli morfoloji quruluş 
XIX əsrdə həm XVII-XVIII əsrlərdəkinə, həm də bu günkünə 
uyğundur. Fonetik və morfoloji normanı fərqləndirən, 
ümumən, yazı qaydalarıdır. Buna görə də bunları fonetik-
orfoqrafik-morfoloji deyə bir silsilədə təqdim etmək 
münasibdir.      

Ümumiyyətlə, qrafik faktlar əvvəlkilərə və sonrakılara 
uyğundur: fərq sağır n ilə g səslərini göstərən qrafemlərdə 
görünür. Belə ki, məsələn, XX əsrin əvvəllərində sağır n səsini 
vermək üçün  ݣ və ن işarələrindən və g səsini bildirmək üçün               

گ  qrafemindən istifadə olunur. Halbuki  bu dövrdə, ənənəvi 
yazılışlarla paralel surətdə g üçün  ݣ və sağır n üçün                                          

گ  işlənir: 
 اٚشگی خٍمدْ صایّٗ ٔمدز کٗ اجخگ اٚشگا لاٌیثدز

Özüŋü xalqdan sayma (insan bilmə – T.H.), nə qədər ki, 

acığıŋ, özüŋə qalibdir. Yaxud: اگٍّك aŋlmaq, سڭِ  məgər,                       

تٍکڭای  igitlik   (Mirzə   Şəfi, İ.Qriqoryev ’Kitabi-türki")  لٛاللٕگ 

دیٍسڭدٚ چٛر اٚٔی خٍك ٚزٖڭ اٚٔا تیٍدشدی اٚشیٕی ٚستسٚبڭ اجیٕی    qulağınıŋ     
ucıni  göstərüb özini bildirdi. Ona görə xalq oni çox dögdilər. 

Yaxud دیزٚڭ  gördi, ٌٓڭ  gələn, ٚشیسگ vəziriŋ, سگا saŋa 
(A.Çernyayevski, Vətən dili").   

Səslərin qrafemlərdə əks olunmasında ardıcıllıq yoxdur. 
Məsələn, həm َآد adəm, həm də َاآد  adam, həm یخشی, yəxşi, həm 
də یاخشی yaxşı, həm ِٕٗ mənə, həm də ِگا mana, həm دٚتٛب 
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dutub, həm də تٛتٛب    tutub... variantları vardır. Şübhəsiz ki, 
XIX əsrdə azərbaycanlılar kütləvi şəkildə yəxşi, mana şəklində 
tələffüz etməyiblər, xüsusilə  bu deyiliş ədəbi dil üçün məqbul 
deyil. Yəqin ki, bu halda ədəbi norma mənə şəklidir, mana isə 
həmin sözün klassik ədəbi dilimizdəki yazı-orfoqrafiya ənənəsindən 
gəlir. Yəni yazı prosesində, bir tərəfdən, real müasir deyilişi əks 
etdirirlər, digər tərəfdən, keçmiş yazı ştampından yaxa qurtara 
bilmirlər; birinci mexaniki şəkildə, ikinci düşünülərək icra olunur. 

Əslində  ərəb əlifbası ilə yazı təcrübəsində ikinci vəziyyət savadlılıq 
əlaməti sayılmışdır. Maraqlıdır ki, birinci variant (ِٕٗ mənə) bir 
qayda olaraq bədii mətnlərdə ikinci ilə paralel işlənir, elmi və 
publisist mətnlərdə isə ümumən ikinci variant yeganə (paralelsiz) 
çıxış edir. Yəqin bu onunla bağlıdır ki, bədii əsərlərdə müəllif 
emosiya-ilham təsiri ilə özünü unudaraq personajın nitqini 
təbii əks etdirməli olur–yazı danışığın real axınına düşür. 
Əlbəttə, burada ədəbi tələffüzün düşünülərəkdən eynən əks 
olunma demokratizmi də istisna olunmur. Ancaq bu düşünmə 
ətraf ünsiyyət mühiti ilə müşayət olunduğundan və onunla 
hesablaşmaqdan gəldiyinə görə müəyyən dərəcədə avtomatik 
baş verir; başqa məzmunlu mətnlərdə isə müəllif öz yazısını, 
ətrafdan təcrid olunaraq şüurlu şəkildə, yalnız savadın 
sayəsində klassik ənənə tələbi ilə ölçərək yazır (izafətlər, qəliz 
ərəb-fars sözləri də həmin ölçü ilə mətnə daxil edilir). Bu 
paralellərdə də birinci tərəflər  real danışıq variantıdır:   

اڭٚا ona// اڭا  ana, ٕٗس sənə// اڭس  sana, ِْٕد məndən// دْ تٕ  bəndən, چٛر   
çox// چٛق çoq və  s. 

Həmin  prinsipdən çıxış edərək hesab etmək olar ki, 
tutub//dutub, adam//adəm, çıxıb//cıqub, çox//çoq, onun//anın və s. 
bu qəbildən olan paralellərdə də XIX əsrin real tələffüzü– əsl 
fonetik norması birinci tərəflərdir. Belə paralellərdən bəziləri 
obrazın danışığı ilə bağlıdır. Məsələn, M.Fətəlinin pyeslərində:  
شار شاق //uzax ٚا  uzaq. Bəziləri isə şeirdə–nitq zəncirində bir sözün ٚا
son səsinin o biri sözün ilk səsi ilə kombinator təsirlənməsinin 
nəticəsidir; məsələn, Q.Zakirin misrasında                                      یادٌس

شّاغ  ب دٔا اڭساٌٗ دٛی Yadlar ilə deyüb danışmağ saŋa. Bunun  əksinə 
vəziyyət də baş verir – iki sait arasında q yazılır:     
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ب سٛي ٚ سالی گٛشٌسیغّاال                                                                    ݣیٛی          
Yağmalayub solü saqı gözləriŋ.1 Belə vəziyyət rəsmi   

yazılarda da, dərsliklərdə də var: qaşığı  yox idi; qulaqının   

ucunu   göstərüb;    Yaz   olcaqın   yıqışırlar   uşaqlar, 

Tapışırlar o vaxt yavuq-uzaqlar   («Vətən dili», səh. 30, 31, 
47).  Görünür, tələffüzdə xəlqiləşmə işinin loruluqla 
nəticələnməsi qorxusu da yaranır və onunla mübarizə meyli də 
meydana çıxır. Buna görə də q səsinin iki sait arasında ğ səsinə 
keçməsi danışıqla bağlı olduğundan ona qarşı çıxılır və kök 
morfemdəki əsli ədəbi sayılır (təsadüfi deyil ki, bu gün 
aşıqların ifasında tez-tez həmin məqamlarda q işlənməsinə 
rast gəlirik–şəksiz, aşıqlar bunu ədəbilik əlaməti kimi tələffüz 
edirlər). Beləliklə, bir yandan müasir canlı tələffüzə meyl 
olunur–yazanlar gündəlik danışıqlara  laqeyd qala  bilmirlər; 
digər  tərəfdən,  klassik ədəbi ənənənin  redaktəsindən yaxa 
qurtarmaq mümkün olmur, onun normativliyi əsrlərin sınağı 
kimi  qəbul edilir. Deməli, bu anomaliyalar klassik norma ilə 
müasir canlı tələffüz arasında barışıq yarada  bilməməkdən, 
ortaq məxrəcin tapılmamasından gəlir.  

Ənənəvi orfoqrafiya ilə müasir danışığın arasındakı 
ziddiyyət o dərəcədə idi ki, hətta dövrünün ən kamil 
şərqşünas-dilçisi Kazımbəy də yazıda əməli cəhətdən vahid 
prinsip izləyə bilmir. Məsələn, ərəb əlifbası ilə ْٛاٚچ «üçün» 
yazan, yaxud فکس                 sözünü «fikr» yox, məhz «fikir» 
şəklində transliterasiya edən böyük qrammatist imlada canlı 
danışığı nəzərə addığını göstərir və aydınlaşır ki, ədəbi dildəki 

demokratizm yalnız bədii əsərlərin çərçivəsində qalmayıb 
geniş müasirləşmə prosesidir; eyni zamanda o, başqa 
məqamda keçmiş orfoqrafik ənənəyə uyğun olaraq, həmin 
qoşmanı  ْٛایچ «içün//için» tərzində yazır («Qrammatika...» 
səh. 32 və 34).    

Morfoloji əlamətlərin işlənməsində də qeyri-sabitlik 
görünür. Bir tərəfdən, ərəb əlifbasının orfoqrafik ənənəsinə 

                                                            

1 Гасым бяй Закир.  (С.Мцмтаз. «Азярбайъан ядябиййаты»), Бакы, 1925, сящ. 
49-50. 
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müvafiq kök-şəkilçi sərhədində morfoloji kontakt zamanı 
dodaq və damaq ahəngi pozulur, o biri tərəfdən, XIX əsrin öz 
müdaxiləsi nəticəsində şəkilçilər kökə fonetik cəhətdən 
bütünlüklə «tabe» olur–ahəng tarazlığı yaranır və beləliklə, 
yenə paralellik baş verir. 

Ümumən, ikivariantlı şəkilçilər bir şəkildə yazılır. 
Məsələn, -dan, -dən  bundan; -san, -sən تٛٔدْ ,gözdən گٛشدْ  -:دْ 

سٓزآٌٛ                         -سٓ: alursən, -:ٌس görirsən; -lar, -lər  گٛزیسسٓ  

,dağlər داغٍس  verirlər  və s. Ancaq bunların iki şəkildə ٚزیسٌس 
yazılmasına da təsadüf olunur. Bu şəkildə yazı ilə danışıq 
uyğunluğu XIX əsrin faktıdır və yazını realistləşdirmək 
məqsədindən gəlir. Təsadüfi deyil ki, bu vəziyyət 
M.F.Axundzadənin bədii əsərlərinin dili üçün səciyyəvidir. 
Deməli, Mirzə Fətəli ərəb əlifbasını Azərbaycan dili üçün tam 
fonoqrafik şəklə salmağa can atmış, özünün bütün səsləri 
yazıda əks etdirmək tələbini həyata keçirməyə çalışmışdır. Bu 
işdə ardıcıllıq olmasa da, hər halda, bu, səslərin mütləq 
yazılmasına işarə və təkid kimi görünür. Onun 
komediyalarında iki variantlı şəkilçilərin iki şəkildə 
yazılmasına çoxlu nümunələr var: ْداخً اٚالسا daxil olasan, 

سٛیسَ               ,aluram آٌٛزاَ ,bilirsən تیٍیسسٓ sevirəm; لٛیسا qoysa, 

  .hardan  və  s ٘ازداْ ,birdən تیسدْ ,görsə گٛزسٗ
Dörd variantlı şəkilçilərin, əsasən, bəziləri iki şəkildə, 

məsələn,  -lı, -li, -lu, -lü ٌی və ٌٛ, -ıb, -ib, -ub, -üb یة və ٚب, 
şəklində, bəziləri isə yalnız bir cür, məsələn, -dır, -dir, -dur, -

dür          دز, -ı, -i, -u, -ü ی şəklində yazılır və s. Ançaq bu dövr 
üçün diqqəti çəlb edən odur ki, ənənəvi olaraq gələn dodaq 
ahənginin pozulmasından qaçılır. Bu halda da yeni prinsip 
tam izlənə bilmədiyindən müvazilik alınır: اٌٚٛز olur// اٌٚس olır; 
ایدٚزٌس          //edirlərایدزٌس edürlər; َچیخد çıxdım// َٚچخد çıxdum; 

اٌٚٛتدٚز          ;bilür تیٍٛز //bilir تیٍس olubdur // اٌٚٛتدز olubdır; ایشدز 

işdir // ایشدٚز işdür; یازادٚتدز   yaradubdır//یازادٚتدٚز yaradubdur;  
جیٛک زٖگٛ            // görəçəyikگٛزٖ جیک  görəçəyük1.  

                                                            

1 М.Ф.Ахундов. Тямсилат. Тифлис, 1859  (Тямсилати-капитан Мирзя Фятяли 
Ахундзадя, 1276), сящ. 26, 41, 155, 171. 
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«Vətən dili» dərsliyinin ikinci hissəsində 
A.O.Çernyayevski və S.Vəlibəyov indiki və müzare zaman 
şəkilçilərindən hər biri üçün diferensial forma müəyyən 
edirlər. Belə ki, müzare ilə qarışdırmamaq üçün indiki 
zamanda ی yazılmasını vacib bilirlər. İndiki zamanda: دٚزیس 
durur, گٛزیس görür, یاشیس yazır,                           گیدیس gedir; 
müzaredə, دٚزز durar, گٛزز görər, یاشز yazar,   گیدز gedər (bax: 
səh. 4-5). 

Maraqlı cəhətdir ki, əlyazmaları üzərində apardığı 
düzəlişlərində M.F.Axundzadə həm ədəbiləşdirmə məqsədi 
izləmiş, həm də (bizcə, ən əsası) yazını ənənənin buxovundan 
qurtarıb, bilavasitə ünsiyyətdəki morfologiyanı əks etdirməyə 
çalışmış və bu işi öz müasirlərinə də təlqin  etmək istəmişdir. 
Məsələn, گٛزِشٛق görmüşuq əvəzinə کٛزِشٛک görmüşük,                 

اٚشاخالشٗ  uzaxlaşə əvəzinə ٚشخالشاا  uzaxlaşa, ٗٔاٚ یأٗ تٛ یا o yanə-

bu yanə əvəzinə اٚیأا تٛیأا o yana-bu yana, اٌّٚص olməz əvəzinə; 
burdə əvəzinə تٛزدٖ ,olmaz اٌّٚاش تٛزدا   burda yazılışlarını üstün 
tutmuşdur1. Əlbəttə, bu, XIX əsr Azərbaycan ədəbi dnlinin 
demokratik normasını təmin etmək cəhdidir. Deməli, dövrün 
normasında ümumi inkişaf meyli bu istiqamətdə olmuşdur. 
Qalanları istisnadır və əvvəlki əsrlərin orfoqrafik qalıqları, 
ənənənin mexaniki tətbiqidir.             

                                                            

1 Бах: М.Ъащанэиров.  Азярбайъан милли ядяби дилинин тяшяккцлц. Бакы, 
«Елм» няшриййаты, 1978, сящ. 175. 
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LEKSİK-TERMİNOLOJİ  NORMA 
 
XIX əsrdə dilnmizə ərəb-fars sözləri gəlməsinin qarşısı 

alınır, həm də XVII-XVIII əsrlərdən gələn demokratizmin 
davamı kimi, həmin mənbələrdən alınan sözlərin ümumi və 
xüsusi çəkisi düşür: 1. Rus-Avropa mənbəyinin işə başlaması 
ilə təbii, köhnə mənbənin bazarı daralır; 2. Əsas meyl kimi 
xəlqiliyin aparıcılığı canlı ünsiyyət dilinə diqqəti gücləndirir; 3. 
Ədəbi dil normasının təşkilinə yeni tipli ziyalılar ton 
verdiklərindən və onlar rus-Avropa dillərində təhsil 
aldıqlarından, Avropa mədəniyyətinə rəğbət bəslədiklərindən 
ədəbi dil normasına, rus ziyalılarının öz ana dillərinə 
münasibəti məzmununda demokratik münasibət 
müəyyənləşir. Bütün bunların nəticəsində mənimsəmə 
mənbəyi kimi ərəb-fars dillərinin mövqeyi sıxışdırılır. XIX əsr 
Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibində diqqəti çəkən 
yenilik rus-Avropa sözlərinin işlənməsidir. Bu hadisə tarixi-
siyasi şəraitlə bilavasitə bağlıdır. Xalqların siyasi, iqtisadi, 
mədəni ünsiyyəti, məlum olduğu kimi, dil əlaqəsini də labüd 
edir. Dil əlaqəsində ən fəal vasitəçi hissə lüğətdir ki, həmin 
dövrdə Azərbaycan dilinə rus dilindən və onun vasitəsilə 
başqa Avropa dillərindən sözlər gəlir. Gəlmə sözlər 
terminoloji məzmun daşıyır və ictimai-mədəni həyatın 
müxtəlif sahələrini əhatə edir. Maraqlıdır ki, iqtisadi, inzibati-
hüquqi terminlərlə yanaşı, ədəbiyyat və incəsənətlə bağlı çoxlu 
terminlər alınır. Əlbəttə, başqa sahələrin terminləri kimi, 

bunların da alınması təbiidir, ancaq diqqəti cəlb edən odur ki, 
belə terminlər tədricən gəlməli və ümumi balansın tərkibində 
kiçik faiz təşkil etməli ikən, birdən böyük kütlə ilə gəldi, başqa 
sahələrə aid terminləri üstələdi, hamısından işlək vəziyyətə 
düşdü. Bu cəhət onunla bağlıdır ki, bu iki xalqın –Azərbaycan 
və rus xalqlarının mədəni ünsiyyətində yazıçılarımız, 
əliqələmlilərimiz çox fəal iş görmüşdülər. A.Bakıxanov, 
İ.Qutqaşınlı, M.F.Axundzadə, H.Zərdabi, N.Vəzirov, 
N.Nərimanov və başqaları bu ədəbi, mədəni rabitənin 
təşkilatçıları və vasitəçiləri idilər. Eyni zamanda bu 
terminlərin işlənməsi mexaniki hərəkət deyildi, ədəbiyyatın 
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özündə baş verən yeniləşmə, müasirləşmə prosesi ilə bağlı idi. 
O da qeyd olunmalıdır ki, başqa sahələrə aid terminlər 
sonralar saf-çürcük edildi; onların yalnız müəyyən qismi 
saxlandı, ancaq ədəbiyyatla  bağlı  alınan  həmin terminlərin 
təxminən hamısı bu gün də ədəbi dilimizdə qalır. Bu da 
yuxarıda adı çəkilən şəxslərin müvafiq terminləri düşüncə ilə, 
mədəni ehtiyacla hesablaşaraq, ucdantutma yox, seçmə yolu 
ilə götürmələrinin nəticəsidir.  Halbuki  başqa  terminlər  

kortəbii  axınla gəlir, dövlət sənədlərinin pinti tərcümələri ilə 
hərfən, hətta morfologiyası ilə alınırdı. Bu işə xüsusi diqqət 
yetirən M.F.Axundzadə alınmaları əslindəki morfologiya ilə   
mənimsəməyin əleyhinədir; hətta onun işlətdiyi terminlərin 
bəzisi leksik fakt kimi özünü doğrultmadıqda belə, onlar da 
əcnəbi  qrammatik quruluşun əsiri olmaması ilə səciyyələnir. 
Həqiqətən,  onun terminləri  həm  ictimai-mədəni gərəkliliyi,  
həm də ana dilimizin normasına etina ilə qiymətlidir. Həm də 
o, müxtəlif sahələri nəzərdə tutur. 

Ədəbiyyat, incəsənət, teatrla bağlı terminlərindən: 
poeziya, drama, roman, komediya, pyes, literatur, teatr, aktyor, 
kritika... 

Elm, texnika, maarif terminləri: qəzet, qramer, coğrafiya, 

matematika, teleqraf, elektriçestvo, sivilizasion... 
Siyasi, fəlsəfi, hüquqi terminlər: politika, despot, 

despotizm, fanatik, proqres, parlament, patriot, protestantizm, 

revolyusiya, şanjman, perevorot... 
Əlbəttə,  termin  işlədilməsində  bu  hərəkat  XIX əsr 

mədəni şəraitində, ədəbi dilində yalnız bir meyl idi, ancaq 
güclü meyl idi. Eyni zamanda, ənənəvi olaraq, ərəb, fars 
dillərindən gələn terminlərdən də istifadə olunur; məsələn, 
filologiya ilə bağlı terminlərdən: imla, istilah, föhrist, 

müqəddimə, əlfaz, mükalimə,  müstəme,   istehza,   tələffüz,  

əlifba,   şəbih, nəzm, nəsr, şe'r, əş'ar, şüəra, hekayət, səqil, 

xəfif, səktə, lüğət, qamus, şərh, təsnif, mədh, zəmm, şivə, bəyan, 

müsənnif, naqil, katib, xitab, təmsilat, əşxas, təkəllüm, dibaçə... 
(M.F.Axundzadə); sərf-nəhv, sövtiyyat, fənni-sərf,   fənni-nəhv   

əl-mübtəda,   əlfail,  əhvali-isim, məf'uli-ileyh, məf'uli-beh,  

münadi' məf'uli-mə, məf'uli-fuh, əlmübhəmat, kəlam, əl-ədəvat, 
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ismi-fail, ismi-təsqir, ismi-ədəd, ismi-sifət, zəmir, cəm, məfrəd, 

fe‘l, isim, məsdər, maziyi-şühudi, maziyi-nəqli, hal (indiki 

zaman), iltizam, istiqbal, müzare, feli-vaçibi, zərf, rabitə, nida, 

mübtəda, xəbər, əsl kəlam (baş cümlə) və s. (M.Kazımbəy, 
M.Əfşar, N.Nərimanov).  

Qeyri-filoloji terminlərdən: əhkam, hökm, hükəma, şüur, 

tarix, vəhdət, vəhdəti-vüçud, küll, vücudi-küll, rəiyyət, məvanib, 

rüsum, rəisi-ləşkər, həşərat, heyvanat, ziraət, əxbarat, dövlət, 

üməra, məmləkət, fərman, münşi, cənk, ticarət, qərardad, 

şəhadətnamə, vəkalətnamə, ərizə, sərəsgər, mühəndis, qit'ə, 

qətnamə, icma,  sülhnamə və s. (M. F. Axundzadə,  
H.Zərdabi). 

Alınmalar belə ikimənbəli olduqda, təbii ki, paralelizm 
yaranır. Həm  eyni müəllifin ayrı-ayrı yazılarında gah ərəb-
fars, gah da rus-Avropa mənşəli terminlər işlənir, həm də 
müxtəlif müəlliflərdən bəzilərində ərəb-fars, digərlərində rus-
Avropa mənbəyindən istifadə olunur. Beləliklə, istər bir 
müəllifin  fərdi   üslubi  tətbiqində, istərsə  bütövlükdə ədəbi  
dilin ümumi fəaliyyətində müxtəlif mənbəli leksik-terminoloji 
vahidlər eyni hüquqda, eyni üslubi-funksional məqamda 
işlədilir. Bir neçə nümunə: şəbih-aktyor, təmsil (təmsilat)–pyes 

(pyeslər), nəzm –poeziya, müstəbid – despot, istibdad –
despotizm, inqilab–revolyusiya, tərəqqi–proqres, məcmə–
parlament, qeyrətmənd –patriot və s. (M. F. Axundzadə); 
icarə–podrat, məvacibi-müstəməri –pensiya, tamaşaxana – 

teatr, kükürd ərəqi –kuporos, mizanül-hərarə –termometr, 

anbar –sklad, divan –sud, camaat məclisi—dum, tələbə –

student, imtahan –ekzamen, xəstəxana –leçebnitsa, müstəntiq –

silistçi, nümunəxana –muzeyum,    narazılıq –protest, dükan –

mağazin, karxana –zavod və s. («Əkinçi» , «Kəşkül»). 
Mənbə müxtəlifliyi ilə paralelizmin qanuniləşməsi, 

müvaziliyin norma şəkli alması nəticəsində Azərbaycan 
mənşəli terminlər də hər iki yöndən gələn leksik nümunələrlə 
növbələşir. Tərəflərindən biri milli sözlə ifadə olunan belə 
leksik-terminoloji paralelizm faktlarına da rast gəlinir. Rus-
Avropa mənşəlilərlə milli mənşəli terminlərin müvaziliyi: 
paraxod-od gəmisi//buxar gəmisi, lokomotiv–dəmir yol 
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makinəsi, bulvar –bağça, tara –qab ağırı, zemlemer –yerölçən; 
ərəb-fars mənşəlilərlə millilərin müvaziliyi: nəbatat–otlar, rişə–

damar, ziya–işıq, durbinlik –gözüaçıqlıq, ləşkər–qoşun və s. 
Göründüyü kimi, azərbaycanca qarşılıqlar, ümumən, 

təsviri şəkildə verilir. Bu, Azərbaycan dilində anlayışın kalka 
yolu ilə ifadəsindən irəli gəlir. Hətta, məsələn, yazılarda 
«jeleznaya doroqa» işlənməsə də, bilinir ki, «dəmir yol» 
termini onun hərfi tərcüməsidir. Bu iş azərbaycanca milli 

termin yaratmağa can atmaq cəhdinin başlanğıçı və ona 
meyllə bağlı olduğundan, məhdud görünsə də, çox faydalıdır. 
Belə hərfi tərcümə rus-Avropa mənşəli sözün Azərbaycan dili 
üçün uzuntarixli ənənəsi olan, vərdiş olunmuş Şərq mənbəli—
ərəb-fars mənşəli sözlə ifadəsində də görünür; mikroskop–
xırdabin, vayenni sud–hərbiyyə məhkəməsi nümunələrində 
olan kimi.  

Bəzən paralellik iki vahidlə qurtarmayıb, bütöv silsilədən 
ibarət olur. Bu silsiləçilik meyli «Əkinçi» və «Kəşkül»də, 
məsələn, ayrı-ayrılıqda M.F.Axundzadənin, ayrı-ayrılıqda 
H.Zərdabinin fərdi yaradıcılığında olduğundan daha 
güclüdür. Görünür, bu oradan gəlir ki, həmin mətbuat 
orqanlarında müxtəlif dillərdə (rus, ingilis, fransız, ərəb, fars) 
təhsil almış Azərbaycan ziyalıları iştirak edirdi və hər biri öz 
təhsilinə doğma səslənən terminləri işlədirdi. Yəni təbiidir ki, 
konkret bir müəllifdə iki terminin müvaziliyi olmalı idisə, 20-
30 müəllifdə paralel silsiləyə çevrilməli idi: xəstəxana–

müalicəxana–mərizxana–bimarxana –leçebnitsa, riyakar–

münafiq–avamfərib–şarlatan, mizanülhərarət–dərəcə bildirən–

dərəcə hacəti–termometr və s. Bu, əlbəttə, normaya 
münasibətin yumşaqlığı ilə, vahid ölçünün olmamasının, hətta 
özbaşınalığın nəticəsidir. Ədəbi dil normasının təşkilində 
şüurlu hərəkət başlasa da, dilçilik dilə yol göstərməyə çalışsa 
da, mərkəzləşmiş müvafiq müəssisələrin olmaması üzündən 
belə pərakəndəlik labüd fakta çevrilir. Termin yaradıcılığı 
təşəbbüsü var, həm də güclüdür, ancaq yaradıcılıq meyli idarə 
olunmur, çünki bu yaradıcılıqla məşğul olan müəllif və 
orqanlar vahid göstərişçi-sərəncamçıya tabe deyil və 
ümumiyyətlə, o vaxt belə göstərişçi-sərəncamçı yox idi. 
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Termin yaradıcılığında ən mütərəqqi və eyni zamanda 
obyektiv elmi mövqe «Əkinçi»yə məxsusdur. «Əkinçi» qəzeti, 
onun naşiri H.Zərdabi termin yaradıçılığında, doğru olaraq; 
üç mənbəyə əsaslanır: ana dilinə, ərəb-fars   dillərinə,   rus-
Avropa   dillərinə. Rus-Avropa mənbəyinə müasir, yeni, 
mütərəqqi qütb kimi yanaşır və ona mühüm yer ayırır; ərəb-
fars mənbəyinə ədəbi dilimizin tarixi ənənəsinə laqeyd 
qalmamaq, XIX əsr Azərbaycan mədəniyyətinin və ədəbi 

dilinin öz tarixi kökü üstündə qurulduğunu nümayiş etdirmək 
üçün üz tutur; əks halda, doğrudan da, ədəbi dilimizin zəngin 
ənənəsindən təcrid olunardıq. Əlbəttə, ən faydalısı odur ki, 
imkan daxilində Azərbaycan dilinin öz sözlərinə müraciət 
olunur. Söhbət onda deyil ki, ilk iki mənbə termin 
yaradıcılığında daha fəaldır, əsas məsələ ondadır ki, ana dilinə 
laqeydlik göstərilmir, ona can atılır. Azlıq da onunla bağlıdır 
ki, «Əkinçi» bu işi təkcə görürdü. 

Bu cəhətdən M.F.Axundzadənin termin yaradıcılığında 
birtərəflilik var. Çünki o  ancaq rus-Avropa mənşəli terminləri 
işlətməyi tövsiyə edir. Doğrudur, onun dilində cismən, təcrübi 
şəkildə ərəb-fars mənşəli terminlər var, həm də rus-Avropa 
mənşəlilərdən kütləcə çox artıqdır. Ancaq məsələ burasındadır 
ki, o, bunları ənənə xatirinə, çarəsizlikdən işlədir. Rus-Avropa 
mənşəliləri isə təbliğ edir, car çəkir. Şərq mənşəli sözlərin 
mexaniki işlənməsi onda da görünür ki, o, milli mənşəli termin 
yaradıcılığına daha cəhd göstərmir. Ondakı qoşun, cücü 
(bioloji termin kimi) tipli azərbaycanca cüzi söz-terminlər isə 
ən çox qeyri-terminoloji məqamdadır, danışıq-ünsiyyət meyli 
ilə səciyyələnir. 

Bütövlükdə XIX əsrdə terminoloji işə yaradıcılıq faktı 
kimi  baxmaq ondan da görünür ki,  müxtəlif mənbəli  
köklərdən və  şəkilçilərdən  geniş  istifadə  olunur. Azərbaycan  
sözü  ilə əcnəbi söz: buzxana, dustaqxana, topxana, cəng 

gəmiləri, zavodsaxlayan, teleqraf məftili, quttalerçi düdük və s. 
Azərbaycan şəkilçisi ilə əcnəbi söz: naxoşluq, maldarlıq, 
ərizəçi, sərkərdəlik, şirli, şirsiz, zakonçuluq,  qəzetçi,  

studentlik,  silistçi, meşşanlıq,  despotluq, zavodçu və s. Şərq və 
Avropa mənşəli elementlər: polisəxana, poştxana, bizakon...    
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SİNTAKTİK NORMA 
 
Dövrün sintaktik normasında yeni  meyl  kimi  bir sıra 

xüsusiyyətlər nəzərə çarpır. Bunlardan biri və birincisi 
cümlənin həcm standartının dəyişməsidir; yazılı nitqin cümləsi 
geniş planda danışıq-ünsiyyət cümləsinin həcminə uyğunlaşır. 
Bu, M.F.Axundzadənin dram və nəsr dilində də belədir: 
...Müsyö Jordan: Parij dağıldı. Tulyeri yıxıldı. Fransa xarab 

oldu («Hekayəti-Müsyö Jordan...»); Gün batdı. Hər kəs öz 

evinə və mənzilinə qayıtdı. Şuriş və qovğa sakit oldu 
(«Aldanmış kəvakib»). Bu, elmi əsərlərin də dilində özünü 
göstərir: Bu dəfə Hacı Əbdülqadir xan basılar. Qaçar Şirvan 

vilayətində Mustafa xanın atası Ağası xanın yanına gedər. 

Ağası xan onu dutub Məhəmməd Həsən xana verər («Şəki 
xanlarının müxətəsər tarixi»); Fətəli xanın övrəti Xurşid xanım 

Kərim ağanın anasıdır və1 Səlim xanın övrəti Qarabağlı 

İbrahim xanın qızıdır. İranda vəfat edib. Adı məlum deyildir 
(«Şəki xanları və onların nəsilləri»). Publisist üslubda da 
belədir: İstanbuldan yozırlar: «Badkubədə avqust ayının 11-də 

yağış yağıb, bərk külək əsdi. Ona binaən indi hava sərin olub» 
(«Əkinçi», 1876, № 18). Dərsliklər isə başdan-başa həmin 
prinsipi izləyir: Bir eşşək aslan dərisinə girib, xəlqi qorxutdu. 
Amma qulağınıŋ ucıni göstərib özini bildirdi. Ona görə xəlq 
onu çox dögdilər. («Vətən dili», I h., 1898, səh.30). «Əkinçi» 
qəzetinin dil təcrübəsindən və «Vətən dili»nin nəşrlərindən 
sonra cümlənin təbii danışıq «standartı» qətiləşir, qanuniləşir. 

Xüsusilə «Vətən dili»nin tədris etdiyi bu «standarta» 
yiyələnənlər ədəbi dilin gələcəyini təmsil edərək qələm 
sahibləri kimi yetişirdilər.   

Başqa bir xüsusiyyət ondan ibarət idi ki, bu dövrdə ədəbi 
sintaksisdə adlıq cümlə özünə yer edir–əslində bu da əvvəlki 
xüsusiyyətlə, cümlə həcminin yığcamlaşması ilə bağlıdır. 
Xəbər şəkilçisi, morfoloji predikasiyası olmayan adlıq cümlə 

                                                            

1 Яслиндя   бу  «вя»  классик  нясрдяки   кими   нюгтя   мягамындадыр, бурада 
яввялки ъцмля битир вя йениси башланыр. 
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prinsipcə dil açan insanın ilk yaratdığı cümlə tipidir; ən qədim 
cümlə tipidir və cümlənin başlanğıc  formasıdır. Bəs bu qədim 
sintaktik-kommunikativ vahid yazıda nə üçün belə gec əks 
olunur? Sadə cümlənin bu quruluş-məna növünün ədəbi dildə 
belə gec müəyyənləşməsi yazımızda durğu işarələrinin yoxluğu 
ilə bağlıdır. Durğu işarəsinin işlənməməsi ucundan cümlələr 
bir-birindən bilavasitə xəbərlik-şəxs şəkilçiləri ilə ayrılmışlar. 
Təsadüfi deyil ki, tarixən məsnəvilərdə hətta fəsillərin adı da 

cümlə kimi verilirdi. Məsələn, Füzulinin «Leyli və 
Məcnun»unda fəsillərin adlarından: «Bu, minaçat dəryasından 

bir çövhərdir və Təzərrö mə'dənindən bir gövhərdir», «Bu, 

Məcnuna anası pənd verdigidir və Bustani-məlamətdən xari-

nədamət dərdigidir» və s. 
XIX əsrdə adlıq cümlənin ədəbi-yazılı sintaksisdə 

yerləşməsi, birinci, dram janrının yaranması ilə bağlıdır. 
Məlum olduğu kimi, remarkada  və başqa məqamlarda 
dramaturq adlıq cümlədən tez-tez istifadə edir. Dünya 
dramaturgiya təcrübəsi ilə tanış olan Mirzə Fətəli, milli yazı 
tələbi ilə, müəyyən qədər adlıq cümlədən çəkinsə də, ona 
tamam laqeyd qalmır. Beləliklə, xalq dilində, folklorda 
mövcud olan adlıq cümləni M.F.Axundzadə yazıya gətirir: 
Müsyö Jordan—həkimi-nəbatat. Parijli. Qırx yaşında. 

Hatəmxan ağa–Təklə-Muğanlı obasının bəgi. Qarabağlı. 

Altmış beş yaşında; Şəhrəbanu xanım (üzün kiçik qızına 

tutub), yaxud: (öz-özünə); Şərəfnisə xanım (titrəyə-titrəyə 

nazik səsilə; gözü dərviş gizlənən pərdədə) və s. 

Əslində Mirzə Fətəli bu formanı çox ehtiyatla, janrın tələb 
etdiyindən çox-çox az işlədir. Bu da durğu işarəsinin olmama-
sından gəlir. 

İkincisi, bu formanın işlənməsi yazıda durğu işarələrinin 
tətbiqi ilə şərtlənir. İlk dəfə yazımız tarixində durğu 
işarələrindən istifadə edən «Əkinçi» qəzetində adlıq cümlə 
hətta M.F.Axundzadənin dramlarındakından da işləkdir: 
Məhərrəm ayının 16-cı günündə Cənubi Tabasarandan (1877, 
№ 4); Mərhəba bizim qədimi adətlərimizə! Bu bizim işlərimiz. 

Bu bizim qüvvətli cavanlarımız. Bu da bizim... atamız (1876, № 
18). Qəzetin titul hissəsindəki yazılar da adlıq cümlələrdir. 



 
44 

Hətta durğu işarəsi (nöqtə) qoyulmayan məqamlarda da 
möhür–anlayışlar arasındakı məsafə durğu işarəsini əvəz edir, 
adlıq cümlə silsiləsi alınır: 
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Fi 18 dekabr Rusiya sənə 1875.  
Pəncşənbə güni 
Bir sənəligi 3 manat Altı aylığı 1 manat 50 qəpik  
 
XIX əsrin aparıcı sintaktik normasında əsas 

xüsusiyyətlərdən biri də müxtəlif sadə və mürəkkəb cümlə 
tiplərində danışıq dilinin, şifahi nitq sintaksisinin güclü 
təzahürüdür. Bu, bir tərəfdən, analitik tipli tabeli murəkkəb 
cümlələrin bolluğunda müşahidə olunur: Yusif şah soruşdu ki, 

bəs Şah Abbas haradadır? («Aldanmış kəvakib»); Bu səbəblərə 

görə nə qədər ki, cənab Staroselski bizim Badkubədə 

qubernator idi, o bizim qəzet haqqında elədiyi yaxşılıqlardan 

danışmırdıq («Əkinçi», 1876, № 12). Və şaha ərz edər ki, 

hərgah istəsən ki, Şəki vilayəti sənə qulluq eləyə, gərəkdir 

Məhəmmədhəsən xanı öldürəsən, ya gözlərin çıxardasan («Şəki 
xanlarının müxtəsər tarixi»). 

O biri tərəfdən isə, söz sırasının sərbəstliyində–
inversiyanın çoxluğunda özünü göstərir: hamısı ayağa durub 

gəldilər Şah Abbas gizlənən yerə («Aldanmış kəvakib»); Əhəng 

ol torpağa deyirlər ki... («Əkinçi», 1875, № 8). 
Əlbəttə, XIX əsr ədəbi dilinin sintaktik mənzərəsi daha  

böyükdür;  bunu bütün söz  birləşmələri, sadə və mürəkkəb 
cümlə tipləri üzrə tarixi qrammatika və üslubi sintaksis 
planlarında təhlil etmək olar. Ancaq bu nəzərə çarpdırılan 
əlamətlər bilavasitə XIX əsrin bəhrəsidir və həmin meyl 
sonrakı təkamülü də, xüsusilə XX əsrin əvvəllərini əhatə edir. 

Həm  də bu üç  xüsusiyyət  tək-tək  fərdi  üslubi  təzahürlər  
deyil, normanın kütləvi kommunikativ faktlarıdır. Tarixi 
sintaksis baxımından sabitləşmə dövrünün bütövlüyü burada 
da qalır. Üslubi sintaksisin bir çox fəal, əsri səciyyələndirən 
xüsusiyyətləri isə ayrı-ayrı müəlliflərin dilindən danışarkən, 
«Əkinçi»nin dili barəsində  ətraflı   söhbət   açılanda  yerinə  
görə  əhatə olunacaqdır.     
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APARICI MEYLDƏN KƏNARA ÇIXMALAR 
 
XIX əsr ədəbi dilində yazılı şəkildə fəaliyyət göstərən, 

ancaq kommunikativ prosesdə iştirak etməyən faktlara 
təsadüf olunur. Bunlar klassik üslubların qalıq-qəlpələri kimi 
işlənir; sistem yaratmır, pərakəndə һalda görünür-
istisnalardır. Bütün dövrlərdə hər inkişaf mərhələsinin 
bünövrəsi özündən əvvəlki mərhələnin içərisində qoyulduğu, 
ümumi sistemdə epizodik göründüyü, yalnız növbəti inkişafda 
aparıcı mövqeyə qalxdığı kimi, zamanını yaşamış nümunələr 
də birdəfəlik silinib getmir, qalıq şəklində, qeyri-
kommunikativ planda sonrakı mərhələlərin norma sistemində 
nəzərə çarpır. Füzuli dövründən XIX əsrə çatan belə 
istisnaların içərisində ayrı-ayrı leksik vahidlər və bir çox 
morfonoloji xüsusiyyətlər var. Məsələn, əsrin elmi və publisist 
yazılarında «görə» qoşması yox dərəcəsindədir, onun 
məqamında «binaən» işlənir; tək-tək hallarda «şol» əvəzliyinə 
təsadüf olunur; «ol» əvəzliyi isə «o» ilə paralel işlənir, hətta 
bəzi mətnlərdə (məsələn, «Əkinçi»də) birinci forma ikincini 
üstələyir, ancaq bu ikili işlənmənin heç bir funksional mənası 
yoxdur, diferensial əhəmiyyət kəsb etmir; «imdi» və «indi» 
tərzində işlək olan zaman zərfi bir sıra hallarda artıq XVII 
əsrdən Azərbaycan dili üçün arxaik sayılan «şimdi» şəklində 
özünü göstərir; rəsmi, publisist yazılarda, az da olsa, «bütün» 
ənəzliyi yerinə yenə arxaik «qamu» sözünə rast gəlirik. 
Görünür, canlı xalq danışığı üzərində müəyyənləşən, əsas 

inkişaf meylini təşkil edən xəlqi normada bu klassik norma 
elementləri ədəbiləşdirici işartılar sayılmışdır.  Milli dilin 
təşəkkülünə qədərki bir çox morfoloji əlamətlərə yer verilir: 
Etməzəm şikva gözlərindən, nə qədər qılsa cəfa; Görgəc onu 
xoruz eylədi səda (Mirzə Həsən Qarabağlı). 

Bu formaların arxaikliyi şübhəsizdir. Bunların işlənməsi 
klassik ədəbi məktəbləri davam etdirən XIX əsr şeir 
məclislərinin öz fərdi və ya qrup üslubu ilə bağlıdır. Belə 
faktlar ədəbi-kommunikativ xarakter daşımır; klassiklərdən 
kimisə müəllim seçmək, ona bənzətmələr yazmaq, onun dil 
faktlarını 2-3 əsr əvvəlki dil mühitindən ayırıb XIX əsrdə 
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məhdud kontekstlərdə işlətməklə nəticələnir. Həmin meyllə 
hətta Ə.Nəvai şeirlərinə müraciətən çağatay elementləri 
işlədən şairlərimiz var: Bir çam ilə tut əlümni, saqi! (Mirzə 
Həsən Qarabaği). Hətta Asinin şeirlərindən biri məhz 
«Cağatayı» adlanır – burada cağatay (özbək) ədəbi dili 
xüsusiyyətləri–leksik və morfoloji faktları sistem təşkil edir:     

 

Səbağə etsəm əhvalimni şərh, imdad 
                                            qılğaymı?  

Pəyami  kəltirib  biçarə   dilni  şad   qılğaymı? 
Sifariş eyləsəm şahimğə virani-mülki-dil 
                                                  şərhin,  
Sipahi-dərdü ğəmni göndərib abad qılğaymı? 
Mey içqən dəm rəqibi-ruyi-siyəh birlə oşul bimehr, 
Fəraqidin bənüm qan yutmağımnı yad 
                                            qılğaymı? 

Fəraği bilə xu gər edibdür xəstə könlümni,  
Zəif   olğan    keyik qəsdin iki  səyyad qılğaymı? 
O şul kafirğə köp yalbarma, ey dil, 
                                           mürğini   səyyad  
Tuzağdin nalə qılmaqlıq  bilə azad qılğaymı ? 
Bana yetgəc cəfavü  zülmğə mö'tad olur zülfün, 
Və  ya  əğyarlərğə   həm   böylə  bidad  qılğaymı ? 
Quyaş  ruxsarlərdin zərrəcə mehr ummağay, Asi,  
Ədalət görməğan kəs şahlarğə dad qılğaymı?1 

 
Bu halda cağatayca Ə.Nəvai sənətinə təqliddir–eynən ona 

bənzəyir ki, XIX əsrdə görkəmli şairlərimizin müəyyən qismi 
Füzuli üslubunda yazır və Füzuli dövrünün dil normasından 
istifadə edirdilər. Ancaq başqa məqamlarda da Azərbaycan 
ədəbi dili istisnaları içərisində qohum dillərin (o cümlədən 
özbəkcənin də) xüsusiyyətlərinə təsadüf olunur: ...cəhd et ki, 
ol padşah hüzurunda kimsə haqqında xeyrdin ğeyri söyləmə; 

                                                            

ّٛاب  1  .Оруъов гардашларынын мятбяясиндя тяб‟ олунду 1310 щиъри (м تصکسٖ ٔ
1893), сящ. 67-68. 
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anın rə'yindən xaric bir nəsnə işləməz irdi (ایسدی); Fəzlun aytdI 

ki, bən adəti-siyasəti kəndidən ögrəndim; İmdi bən  anı nəsihəti 
ilə qətl edərim1; Padşah sənə  eyilik istəyib; Deyləm ...xəbər 
göndərdi ki, cümlə malımı verəyim...; səni Deyləmə irişdirmiş 
ola; Hər kim səni səmizdirir isə, yenə ol həm zəbun edə bilir; 
Sərmayə əldən çıkdıkdan sonra bir dəxi peydası güc olur 
(misallar Kazımbəyin tərtib etdiyi mətnlərdən götürülmüşdür). 
Bu faktlardan əlavə türk dilləri üçün canlı işlək olanları var. 

Məsələn, aytmaq, -din (xeyrdin) özbəkcədə, bən, kəndidən, 

eyilik, -im (edərim), güc olmaq (çətin olmaq) Türkiyə 
türkcəsində gündəlik ünsiyyət faktlarıdır. Ancaq anı («o» 
əvəzliyi) klassik ədəbi formadır, yalnız yazılı nitq üçün 
mövcuddur. Bütövlükdə isə bunların hamısı (özbəkcədə, 
Türkiyə türkcəsində işlək olanlar da) azərbaycanca üçün 
kommunikativ baxımdan fəaliyyətsizdir. Yəni gündəlik ünsiy-
yətində bu leksik vahidləri və morfoloji təzahürləri heç bir 
ziyalı azərbaycanlı (ziyalı olmayanlar isə bunların varlığına, 
ümumiyyətlə, bələd deyildilər) işlətmirdi. Məsələn, təsəvvür 
etmək olmaz ki, əsrin iki görkəmli ziyalısı M.F.Axundzadə ilə 
H.Zərdabi bir stol arxasında oturub söhbət edərkən bir-birinə 
bu sözlərlə üz tuta idilər: şu kitab ol kitabdın  iyidir və s. 
Halbuki yazılarında bunlar işlənir. Kazımbəydən verilən, 
Azərbaycan əlaqə-nitq mühiti üçün qeyri-kommunikativ 
sayılan nümunələrin işlənməsi iki cəhətlə bağlıdır: 1) ədəbilik 
yaratmaq üçün ölçünün dürüst təyin olunmaması; 2) başqa 
türkdilli oxucuların da müəyyən dərəcədə anlamasını nəzərə 
alaraq yazılarda milli kommunikativ faktların dairəsindən 
qəsdən kənara çıxmaq meyli. Beləliklə,  bir yandan, qeyri-
ixtiyari, stixiya ilə gələn ənənənin nəticəsində, digər tərəfdən, 
ayrı-ayrı şəxslərin şüurlu, qəsdli müdaxiləsinin təsiri ilə ədəbi 
dilin normasında ümumi inkişaf meylindən kənara çıxmalar 
baş verir. Ədəbi dilin bütün inkişaf dövrlərində ümumi 

                                                            

1  Бу сюз яряб  ялифбасы  иля َایدز йазылмыш ки, бу да «едярям» охуна биляр. 
Анъаг мараглыдыр ки, Казымбяй ону рус графикасы иля «едярим» кими 
вермишдир. 
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normaya düşməyən, lakin onu korlamayan, hətta müəyyən 
mənada ədəbi dilin keçmişini yada salan, onu ənənəsinə 
bağlayan, onunla rabitəçi vasitə kimi  görünən  belə istisnalar 
olur və tədricən silinməyə doğru gedir.      

Morfonoloji məzmunlu bir sıra xüsusiyyətlərə rast gəlinir 
ki, bunlar tarixi fonetika və tarixi morfologiya faktları 
deyildir. Belə nümunələr, ümumən mənzum mətnlərdədir və 
onların işlənməsi poetexnik tələblərlə şərtlənir. Doğrudur, 

həmin hadisələr ya dialektlərdə, ya da ədəbi dilin qədim 
dövrlərində mövcud olmuşdur. Ancaq təqdim ediləcək 
mətnlərdəki hadisələr bu mənbələrin heç biri ilə bağlı deyil. 
Məsələn, bu misralarda dialekt faktının işlənməsi poetik 
mətndə ədəbi formadan (-in) fərqli heç bir iş görmür: Ərz qıldı 
ki, ey fəriştəliqa, Canım olsun qədəmlərüvə fəda... Çün səni əfv 
edib xudayi-cahan. Yenə verdi əzəlki surətüvü, Lütf qıldı 
haman fərasətüvü, Get, səni mən də eylədim azad. (S.Əzim). 
Deməli, bu, şairin mənsub olduğu, gündəlik ünsiyyətdə 
işlətdiyi dialektdən təbii nitq faktı kimi gəlir. 

Yaxud burada topluluq bildirən isimlə feili xəbər 
arasındakı münasibət tarixiliklə bağlıdır: Uydular xəlq, imam 
qıldı namaz; Xəlq derlərdi ki, İskəndəri-sanidir şah; Xəlqi 
gördün, olubla divanə, Sən də divanə ol, nə fərzanə–ənənəvi 
olaraq yazılı ədəbi dilimizdə xalq, camaat qəbilindən toplu 
isimlər farscadakı qrammatik qanun əsasında cəm 
məzmununda qavranılmışdır. Bu nümunələrdə isə nəzərə 
çarpdırılan morfonoloji faktların ədəbi dil variantları işlənsə, 
müvafiq məqamda şeir mətni poetexnik quruluş baxımından 
qüsurlu görünərdi, deməli, onların işlənməsi ancaq texniki 
məqsəd izləyir: Gün üzrə ay tüluimi, ya gün kəmanıdır, Ya 

qaşdurur bu, cümləsi aşıq gümanıdır (A.Bakıxanov); Gətirmə 
sağər, ey saqi, məni öldürmə qeyrətdən, Neçün, bilmən, qədəh 
eylər belə lə'li-Yəməndən həzz (M.Kərim) –artıq söz əvəzinə, 
vəzni tamamlamaq üçün klassik üslubun aparıcı olduğu 
zaman işlənmiş xəbərlik (durur) və inkarlıq + şəxs (-mən) 
şəkilçilərindən istifadə olunmuşdur ki, bu da o qəbildən 
klassizmlərdəndir: Sirişkim birlə kim xali deyildir qamətin 
gözdən, Nə tez düşdi təravətdən o sərvüŋ su qırağında 
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(Natəvan). Burada isə gündəlik tələffüzdən uzaqlaşma vəznin 
günahı deyil: Əgər ki tiğ çəkib öz əlinlə öldürəsən, Degil mənə 

bu cəfa, bilməzəm cəfa, ey dost (Natəvan) – bu, necə deyərlər, 
Füzulinin «xatirinə»dir, janrın Füzuli dövrünün dil ənənəsini 
sadəcə saxlamaqdır; r işlənsə idi  (bilmərəm), vəzni pozmazdı, 
ancaq tələffüzdə titrəyiş yaradardı, z isə deyilişi sığallayır. 
Deməli, ahəngin ən optimal səs tərkibi Füzuli işlədən kimidir, 
ona görə də klassik poeziya janrlarında yazanlar üç yüz il 

əvvəlki dil normasını təkrar edirlər: Hərçənd başın Şümri-şəqi 
kəsdi imamın, Ağladı yenə, eylədi riqqət, köpək oğlu! Siz 

ağlamasız öldürürsüz yeddi imamı (S.Əzim). Burada  
ağlamasız iki ədəbi formanın pozulmuş halı ola bilər; 1) 
ağlamaqsız; 2) ağlamaqsızın; Ta eyləyəsiz haldən ibrət, köpək 
oğlu; hər uzun saqqal əgər lazımədir, bəy olsun, Bəs neçün bəy 
eləmir Mahmud ağa Kuzmani; Var ayağında cüft nə'leyni1, Bil 
ki, peyğəmbərin budur qeyni; Mələki əqd edillə şeytanə; 
Bilüsən, yay haçanı, qış nə zaman (heca vəznində -dır 
işlənərdi, vəzndə dəyişiklik olmazdı–haçandır); ...sizə eylər 

göylərdə mələklər hamı lə'nət, köpək oğlu; Öldürüblərdi 

ədavətlə şəhi-İranı (S.Əzim). Bu sonuncu misaldakı vəziyyət 
cəm şəkilçisinin akademik işlənmə yeridir, tarixən yüksək 
üslub faktıdır. Əvvəlki  və sonrakı dövrlərdə də var və əsasən, 
nəsr dili üçün səciyyəvidir, ancaq burada bilavasitə vəznin 
tələbi ilə belə işlənmişdir – qapalı heca–açıq heca sisteminə 
görə morfemlərin inversiyası baş vermişdir. 

Gətirilən tipdən faktlar əsrin başqa şairlərində, xüsusilə 
klassik üslubu  davam etdirən sənətkarların dilində işlənir.     

 
  

                                                            

1 Яслиндя бурада плеоназм вар—ъцфт сюзц артыгдыр, чцнки ня'лейндя -ейн 
шякилчиси гошалыг билдирир (русъадакы чулки, носки гябилиндян сюзлярля 
мцгайися един). 
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ÜSLUB MƏNZƏRƏSİ 
 
Ədəbi dilin səviyyəsi, normanın inkişaf meyli fəaliyyət 

göstərən üslublarda aydın görünür. Üslub mənzərəsi dövrün 
ədəbi dilində özünəməxsus xüsusiyyətləri, yeniliyi, eyni 
zamanda istisnaları, ətalətlə davam edib kommunikativ fakta 
çevrilməyən elementləri əyani əks etdirir. Hətta istisna təşkil 
edən üslubi elementlər nəzərə çarpan kütləyə malik olsa belə, 
novator söz və ifadə yaradıcılığına qoşulub-qoşulmaması, 
müasirlik tələblərinə cavab verib-verməməsi imkanlarına görə 
dövranını keçirmiş olması ilə seçilir. Başqa dövrlərdə olduğu 
kimi, XIX əsrin ədəbi dilində ənənəvi və yeni üslubi 
istiqamətlər kəsişir. Bir tərəfdən, Azərbaycan ədəbi dilinin 
əvvəlki mərhələlərindəki klassik-kitab və folklor-danışıq dili 
davam edir, o biri tərəfdən, üslubların yenidən təşkili gedir, 
müasir məzmunda funksional üslublar fəaliyyətə başlayır.          

 
1. FOLKLOR-DANIŞIQ DİLİNİN  DAVAMI 

 
Klassik-kitab dilindən fərqli olaraq, folklor-danışıq  dili  

XIX əsrin ancaq birinci yarısında fəaliyyət göstərir. Görünür, 
bu onunla bağlıdır ki, klassik-poeziya janrlarında yazı az və 
ya çox dərəcədə romantik çalarla müşayiət olunduğundan 
həmişə öz dil-üslub ənənəsinə ümumən riayət etmişdir, xalq 
şeiri janrları isə, bir qayda olaraq, realist məzmun 
daşıdığından və əsrin ikinci yarısında realizm yeni ədəbi 
formalarla təmsil edildiyindən ona ehtiyac qalmamışdır. Yəni 

realist məktəb dramaturgiya və nəsrlə davam edir; daha 
sonra, əvvələn, realist şeir ikinci plana sıxışdırılır, ikinci, 
realist şeir, məsələn, Seyid Əzimin satiraları formal cəhətdən 
klassik poeziya janrlarında yazılır. Ancaq  həmin janrlarda 
məzmun yenidir. Deməli, ideyaca və ideya ilə bağlı dil-ifadəcə 
də bu janrlar yeniləşir. Ənənəvi janrlarda məzmun və dil 
improvizəsini əslində əsrin əvvəllərində Q.Zakir başlamışdı. 
Onun satiraları ya qoşma, ya qəzəl qəliblərində yazılmışdır. 
Beləliklə, ədəbiyyatımızın istedadlı nümayəndələri, yeni 
dövrün realizmini formalaşdıran və inkişaf etdirən söz ustaları 
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xalq şeiri janrlarından sərf-nəzər etdiklərindən XIX əsrin 
ikinci  yarısında  folklor-danışıq dili fəaliyyət göstərmir. Əsrin 
əvvəllərində isə bu üslubun ən görkəmli nümayəndəsi Vaqif 
məktəbinin istedadlı davamçıları Q.Zakir, cənubda isə Ə. 
Nəbatidir. 

XIX əsr ədəbi dilinin ən böyük əlaməti onun xəlqiliyidir və 
təbii ki, Vaqif məktəbinin davamçıları bu meylə çox uyğun 
gəlirdilər. Hətta yeni ədəbiyyat üçün onların yaradıcılığı bila-

vasitə örnək idi. Təsadüfi deyil ki, yeni ədəbiyyatın bayraqdarı 
M.F.Axundzadə özü bu məsələyə işarə edirdi: «Şeir gərək 
laməhalə  ziyadə  ləzzətə  və  hüzndə   və  fərəhdə ziyadə təsirə 
bais ola. Əgər olmasa, sadə nəzmdir... ləzzət və təsir və 

mühəssənati-nəzmiyyə Qasım bəyin xəyalatında çoxdur. 
Məsələn, Qasım bəy qafiyyatında öz məhbubəsi ilə bir növ 
müxatibə və mükalimə edir ki, adam valeh olur və vəqaye və 
güzarişatı və əhvali-müasirini və ətvari-pirü cavanı bir növ ilə 
bəyan edir ki, insan vəcdə və zövqə gəlir. ...Ancaq bunun 
əş‘arını oxuyanda müstəme‘ inana bilir ki, şeir vaqiən ləzzətə 
bais olurmuş». Göründüyü kimi, burada müasirliyin əsas 
ölcüləri söylənir: müasir insanların əhvalının əks olunması və 
onlara zövq aşılanması. Bu, dilin xəlqiliyi ilə bilavasitə 
şərtlənir. Mirzə Fətəli dram və nəsrində həmin   prinsipi 
izləmişdir.  

Folklor-danışıq dilinin bədii qolunu təmsil edən 
nümayəndələrin dili xalq şeiri janrlarının dil biçimində idi. 
Bədiilik xalq dilinin leksika və frazeologiyasının üstündə 
qurulurdu: Şeyda bülbül, fəğan etmə, qəm yemə, Bu gün- sabah 

gül açılır, yaz olur. Əziz saxla, qənimət bil vücuduŋ, Vəfası 

yox, güliŋ ömrü az olur (Nəbati). Eynən Mirzə Fətəli deyən 
kimidir: elə bil, «öz məhbubəsi» ilə müxatibə və mükalimə 
edir. Dərin şeir emosiyası ilə yanaşı, canlı danışıq təsiri 
buraxır; sərrast, cilalı ədəbi dil olmaqla, həm də gündəlik 
dildir: fəğan etmə, qəm yemə, bugün-sabah, qənimət bil danışıq 
ifadələri, eyni zamanda hazır ünsiyyət cümlələri: Bugün-sabah 

yaz olur, gülün ömrü az olur və s. Bu ifadələr lirik şeir 
misralarından çox, dram dilinə–səhnədə üz-üzə durmuş 
personajların utancaq, mülayim söhbətinə bənzəyir: Utanıram, 
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necə deyim üzinə, Dərdüŋ xəstə cana gəlsün, gəlməsün; Başım 

çıxmaz mənim səniŋ dilindən, Buyurginən görüm ay nədir, 

nədir? Elə bil, doğrudan, var-yoxdan çıxıb və öz sevgilisinə 
bağışlamağa heç nəyi qalmayıb: Bir zada qalmayub daha 

gümanum–Bu baş o meydana gəlsün, gəlməsün. Bu isə təsvir-
təhkiyə aktıdır – təktərəfli təyini söz birləşməsi  ilə alınır: Özü  

şirin,  sözü  şəhdü  şəkərsiz, İşvəsi dilrüba, qəmzəsi xunriz, 

Yanağı bərgi-gül, zulfi dilavuz, Dəhanı mirvari xəzanəsidir;  ya-

xud: Gül gülə sarmaşıb, çiçək çiçəgə. Dolayı şəkildə məişət 
ifadələri, təsərrüfat anlayışları lirik tablo yaradır: Qoyma, 

dəstələnsün  sünbül  sünbülə,  Bir  döndər xərməni o üz, bu üzə. 
Evfemistik şəkildə bir söz-anlayış yerinə mənzərə təqdim edir: 
Gözimdən  açmısan bulağı genə. Bir tərəfdən də, xalis yazılı 
dilin, kitab dilinin obrazlarından bəhrələnir: Əfv etsin ayeyi-

vəfaya məni;   Səndə  yoxdur məgər vəfa kitabı. Dilini xalq 
şeiri üstündə kökləyən Nəbatinin klassik poeziya janrlarındakı 
əsərləri də canlı danışıq faktları ilə zəngindir: əlüŋdən dada 

gedərəm,  əlimə düşsə,  görum  səni heç… görməyəsən,  dönüm   

başına,   sənə qurban olum, minnət qoyasan, dilim yansın, xəbər 

tut, o boyun bəlasın alım... Nəbatinin dilində bu qəbildən 
əcnəbi nümunələr cənubdakı azərbaycanlıların nitq mühiti ilə 
bağlı olduğundan əslində anlaşmaya mane olmur: fərdanə, 

dəstir, razü niyaz, peyğam, fəramuş, gərdiş, niqab, səbzü 

xürrəm, dəşt, dilara, müştaq... Azərbaycan dilinin bu faktları 
da bunlara qoşulub Nəbatinin dilində Cənub koloriti yaradır: 
Təzə gül tək açılısan səhərdən, Müzəyyən olusan lə'lü 
gühərdən; Yetməmiş yayə xəbər gətdilə ki, qış gəldi; 0lu, yarəb 
ki, düşə daməni-canan əlimə; Belə qalmaz, gəli bir guşeyi-
zindan əlimə; Nə  gözlüsüz, məni bir gülü‘zar yandırdı və s.
  

Bütövlükdə isə folklor-danışıq dili də klassik-kitab dili 
kimi, XIX əsr ədəbi dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində, 
yeniləşməsində təxminən heç bir rol oynamır, hətta xəlqilik 
yönündə Vaqif təcrübəsinə heç nə əlavə etmir. Yüzillikdə bu 
üslubun ən qüdrətli sənətkarı Q.Zakirdir ki, onun da yeniliyi 
yeni janr və formalardakı əsərlərinin dilindədir.   
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XIX əsrdə folklor-danışıq dili ənənəsi ilə elmi əsərlər də 
yazılırdı. Bu nümunələr içərisində orta əsrlərdəki elmi 
əsərlərin mənzum yazılma vərdişini davam etdirənləri də var. 
Hətta XIX əsrdə qafiyəli lüğətə təsadüf olunur. Əsrin 
ortalarından  M.Kazımbəyin, L.Budaqovun, V.Radlovun 
mükəmməl professional səviyyədə müasir türkoloji lüğətləri 
yaradılır, əsrin əvvəllərində isə mənzum lüğət nümunəsinə rast 
gəlirik*. 

Həmin  üslubun ölçülərində nəsrlə yazılan elmi əsərlər 
dilinin xəlqilik prinsipinə görə və yeni terminoloji sistemi ilə 
təzə qurulan elmi üsluba qovuşur (bu barədə elmi üslub 
bəhsində danışılacaq). Ançaq mənzum elmi əsərlər folklor-
danışıq dilinin orta əsrlərdə özünü göstərən bütün 
xüsusiyyətlərini mühafizəkarcasına davam etdirir. Həmin 
xüsusiyyətlərdən bəsitlik, qüsurlu sintaksis və sözçülük 
aşağıdakı parçada aydın görünur. 

Naminin «Kitabi-tibbi-mənzum»undan:  
 

Əlaçi-dalaq:  
 
Gər dalaq verə adama zəhmət,  
Səddə kibi ola, verə möhnət,   
Gül yağı ilə av anı möhkəm,  
Yumşalınca ta buni et həm.  
Sonra şərbət ilə qıl ishal,  
Andan həq ilə ola xoşhal. 

 
Folklor-danışıq dilinin bədii qolu bir çox һallarda, 

xüsusilə istedadlı nümayəndələrin təcrübəsində yeni müһitə 
uyğunlaşdığı, һeç olmasa, qrammatik səһiһliyi, rəvanlığı, 
dürüstlüyü ilə səciyyələndiyi һalda, belə elmi mənzumələr XIX 
əsr ədəbi dilində ancaq ibtidai nitq səviyyəsi ilə əlamətlənir**. 

                                                            

* Бах: Анонимный арабско-тюркский рифмованный глоссарий (лцьят, 
транслитерасийа вя шярщляр профессор Чимназ Мирзязадяниндир). Бакы, 2006.  
** Бу щагда эениш мялумат цчцн бах: Т.И.Щаъыйев. Азярбайъан ядяби дили 
тарихи. 2-ъи щ., Бакы, 1987, с.40-45. 
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Q. ZAKİRİN DİLİ 
 

XIX əsrdə Füzuli və Vaqif ənənələrini yaşadanların 
şəxsində klassik-kitab və folklor-danışıq dili davam edir, eyni 
zamanda, yeni ədəbi forma və janrların yaranması, yeni 
mədəni-siyasi şəraitin təsiri ilə üslubların təzədən təşkili gedir. 
Yüzilliyin  yeni və mürəkkəb şəraitində dil-üslub saһəsində 
ənənə ilə novatorluğun bəzən һarmonik, bəzən kələ-kötür 
şəkildə birləşməsi baş verir. Q.Zakirin fərdi üslubunda da 
ənənə ilə yenilik çulğaşır, bununla da deyilənləri, һazırı təkrar 
edən bir çox istedadlı çağdaşlarından fərqli olaraq, o, müasir 
ədəbi şəxsiyyət kimi formalaşır. Q.Zakir bədii nitqi ilə, bir 
tərəfdən, Vaqif demokratizminin davamçısı, digər tərəfdən, 
Mirzə Fətəlinin yeni sənət dilinin bilavasitə başlanğıcıdır. 
Vaqif üslubunda sözlə işləmək ustalığı qazanandan sonra 
Q.Zakir qələmini əsrin yeni üslub yaradıcılığında sınayır. Hər 
iki üslubi meyldə onun dili mükəmməldir. Lakin, əlbəttə, 
Zakirin dili, birinci növbədə, lirik sənət nümunəsi kimi 
müəyyənləşir.    

 
Yar demişdi: gələn bayrama gəlləm;  
Ömür başa yetdi il arasında.  
Tutub səri-zülfin, dönüb başına,  
Şanə tək gəzəsən tel arasında. 
 
Qaydasıdır, qara çarqat bürünür,  
Siyəh zülfin uci yerdən sürünür. 
Nə göyçək yaraşır, nə xoş görünür 
Mina, inci kəmər bel arasında. 

 
Birinci  növbədə poetikliyi, ürəyə yatan şeriyyəti ilə  

diqqəti çəkən bu parçada nələr yoxdur; gələn bayrama 
(«gələcək  bayrama qədər» ədəbi variantın əvəzinə), ömrün 

başa yetməsi, il arası, başına dönmək, qaydasıdır, çarqat bürün-

mək, yerdən sürünmək kimi danışıq dili söz və ifadələri;  xalq 
yaradıcılığının dili üçün işlək olduğundan burada da munis 
səslənən səri-zülf, siyəh zülf kimi əcnəbi leksik-qrammatik 
faktlar; yar, şanə, tel arası, zülfün uçu, mina, inci kəmər, bel 



 
57 

arası kimi leksik poetizmlər; gəzmək, tutmaq, qara, göyçək, 

yaraşmaq kimi üslubi rəngsiz neytral leksika. Bu müxtəlif 
üslubi mənsubiyyətli nümunələr Zakirin istedadı ilə poetik 
sistemə düşür, təbii və nüfuzedici şeir dilinə çevrilir. Bu dil 
Vaqif dilinə məxsus şirinliyi, mükəmməlliyi və emosionallığı 
ilə seçilir, aydın-aşkar görünür ki, Zakir M.P.Vaqifin 
məktəbində dərs alıb. Ümumi poetik ruһu, üslub məzmunu və 
təşbeһ sisteminin yaxınlığı ilə yanaşı, ona qeyri-ixtiyari   

olaraq,   Vaqifdən   һazır   poetik   nitq kəsikləri də gəlir. 
Vaqifdəki «Bir zaman һavada qanad saxlayın, Sözüm vardır 
mənim sizə, durnalar» əvəzinə, Zakirdə Bir saat havada qanad 

saxlayın, Nizam ilə gedən qoşa durnalar (durnalara «uçan» 
yox, «gedən» deyilməsi xalqdakı «uçub getmək» ifadəsindən 
gəlir), Dal gərdəndə hər hörüyü bir qulaç, Kələğayı əlvan, 

qəsabə qıyqac və s. kimi improvizasiyalar. Hətta  Füzulinin 
məşhur «Canı kim cananı üçün sevsə, cananın sevər...» və ya 
«...Meyli-canan etməsin, hər kim ki qıymaz canına»  kimi 
məşhur poetik düsturları Q.Zakirdə Vaqifanə üslubda 
ifadəsini tapır: «Gözəl sevən gərək keçə canından, Canını 

istəyən dilbər istəməz. Yaxud Füzulinin qəzəl dili ilə 
canlandırdığı bu tablo–«Bir-birinə bəs ki sancıldı tənimdə 
oxların, Mürği-ruhum qeydinə oldu mürəttəb bir qəfəs»–
Zakirdə xalq şeirinin dili ilə yaradılır: Kəman əbrulərin, ox 

kirpiklərin. O qədər  ha peykan  vurub sinəmə,   İtibdir   

bədənim   ahən   içində. 
Xalq şeiri janrlarının leksika və təşbehlərinə görə ənənəçi 

olan Q.Zakir onların sintaktik çərçivəsində müəyyən 
genişlənmə yaradır. Bəzi hallarda klassik poeziya janrlarının 
çevik sintaktik biçimlərindən istifadə edir. Məsələn: Gecə-

gündüz həsrət çəkən gözlərim... Necolsa, sürtərəm xaki-payinə 

O şuxun, yalvara- yalvarə səni (Füzulinin «Göstərmə ol təriqi 
kim, getməz sana, mana» misra-sintaksisi ilə müqayisə edin). 
Bir sıra hallarda ənənəvi misra-cümlə, beyt-cümlə qəlibini 
sındırır–poetik ifadə norması fikrin realist sintaksisinə güzəştə 
gedir; cümlə misrayarım və ya üç misrada tamamlanır: Bir 

bahar fəslində, gül mövsimində Hər kimüŋ ki yarı ola yanında, 

Bürci-Əsəddədir kövkəbi-bəxti, Bil ki, bəxtəvərdi tarı yanında. 
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Qoşmada poetik texnikanın qrammatikaya belə tabe 
etdirilməsi şairin təmsil və mənzum hekayə sintaksisinə 
keçməsi üçün məşqlərdəndir. Qoşmalarında «Xəstəliyim 

görməyə də gəlmədi. Dəxi məzarıma gəlməsin barı» kimi canlı 
ünsiyyət sintaksisinin bolluğu isə böyük sənətkarın geniş 
mənada realizmi ilə bağlıdır. Müddətdir... nə müddətdir..., ola 

ki...,. o gündən ki... sintaktik vahidlərinin çox işlənməsi də 
şeirin dilində çanlı danışıq intonasiyasının həlledici səviyyədə 

iştirakını göstərən faktlardandır və bu da əvvəlki fikirlərlə 
eyni məqsəd izləyir: Nə müddətdir,dost yolları Bağlanıbdır, 

xəbər gəlməz. 
Ümumiyyətlə, Zakirin dilində Azərbaycan ədəbi dilinin 

XVI əsrə qədərki dövrü üçün işlək olan, XVII-XIX əsrlər üçün 
artıq arxaik sayılan müəyyən qisim leksemlər, morfologizmlər 
və fonetik faktlar var: 

Meylər kimi ayağlara düşmüşəm; Möhnət bizi ayaqladı, 
bir dəm ayağ tut; Çillədə əsrimiş, şütürxanədə Qızmış dəvələri 
görüb yan gəzim; Qənimətü yəğma çıxıbdır dizə; Bir qat 
oturuban ona şərh et hələ gendən Firqət macərasın; Duş 

gördüm, necə mehparə edər seyri-çəmən; Dərdü qəm çərisin 
dövrənə düzmə; Küfri-xəttin çərisi səfheyi-rüxsarı tutub; 
Qovğayə salma kəndini, Darüssəlam bul; Ölüm yeydir belə 
zindəganlıqdan; Biləsincə dəfü ney, saqiyü sağər–Nə ki var; 
Bilməzəm o bədgu istər, istəməz; Gəlməzük qapuŋa, verməzük 
salam; Tərəhhüm görmədim   munda...Rəqibi-bimürüvvətdən, 
bilir həq, çəkməzəm qayğu; Sevdigim, gələ gör bahar fəslidir; 
Yarəb, belə bilirmola yar məni; Sən anda elə zövqü səfa bağ 
arasında, Mən bunda yanım piltə kimi yağ arasında; Gün bu 
gündür, içəlim badeyi-gülgun, zahid; Bilir ki... olsa hər qanda, 
tufil istər; Urarlar qumrilər cəh-cəh, gülərlər kəbklər qəh-qəh; 
Siyəhpuşü pərişan olduğumdan məqsəd oldur  kim; Bari o 
viladə olgil göz-qulaq; Mütribü saqi müğənnilər bilə dəmsaz 
ikən; Şəbnəm birlə yüz göz açıb hər çiçək əmdi; Münkiri-
həqdürür edə hər kəs Eşqdən dur əhli-həqqi xəyal. 

Və birdən təkcə bir qəzəlin dilində bu qədər klassizm 
işlənmişdir: Munça kim vardır ol ğəmzeyi-cadudə bəla; Zülfi-
pürçinin ucundan, nə deyim, çin-çindir; Qandadır seyr 
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zənəxdə, nigəhi-rudə bəla; Küfri-xəttin çərisi səfheyi-rüxsarı 
tutub. Maraqlıdır ki, belə arxaizmlər Zakirlə müqayisədə 
Vaqifin dilində azdır. Həm də bu az fakta onun klassik 
poeziya janrlarında təsadüf olunur. Bu cəhət göstərir ki, 
Q.Zakir XIX əsr ədəbi dilində aparıcı inkişaf meyli olan 
xəlqiliyi əsas tutmaqla bərabər, klassik poeziya janrlarının 
zəngin leksikasına, milli morfologiyasına və çevik sintaksisinə 
böyük əhəmiyyət vermiş, xalq şeiri janrlarının dilində yazılı 

nitq əlamətlərini çoxaltmağa xüsusi səy göstərmişdir.   
Xalq dilində işlənməyən ərəb-fars sözlərinə və izafətlərə 

yer verilməsi baxımından da Zakirin xalq şeiri və klassik 
noeziya janrlarının dili bir-birinə uyğundur. Xalq şeiri 
janrlarından seçilmiş alınma leksika və izafətlərdən: firib, 

hərzəgu, üftadə, xubru, bədəsil, rubəru, cüstcu, səba, binəva, 

qəmzə, əfşan, siyah, hərgiz, əğyar, həmzəban, zimistan, kuy, 

qönçədəhan, müjgan, siyəhrəng, tərh, təqərrüb, sər, rüxsar, 

zülf, ləb, mükəddər, müəttər, müştaq, müqəşşər, hübab, çakər, 

dər, cüda, əndəlib, məşşatə, ixtilat, şərməndə, səgrəqib, əhmər, 

pərtövəfgənlik, kövkəbi-bəxt, dari-dünya, kuyi-camal, dili-

bədəməl, gəncineyi-hüsn, zülfi-müsəlsəl, lə'li-ləb, səri-zülf, 

zülfi-çəlip, təqdiri-qəza, keyfiyyəti-badə, nəş'əyi-sağər, şərbəti-

innab, dəfi-hərarəti-cigər, sərvi-qəd, məddi-nəzər, kami-kərəm, 

tari-muy,   bari-möhnət,  məclisi-şahanə,   dərdi-bihəd, bürci-

Əsəd, Zakiri-xəstə, katibi-qəza, lövhi-ğəbin, dami-keysu, aşiqi-

miskin, abi-heyvan, şahbazi-qəşəng, səfheyi-rüxsar, bərgi-gül, 

diyari-qürbət, dilbəri-sadə, bədri-ənvər, mürği-ruh, qəbzeyi-

xəncər, saqiyi-dövran, aşiqi-binəva, kami-dil, məhvəşi-dövran, 

Yusifi-Kən'an, yaquti-rummani, dürri-nasüftə, çöhreyi-al, 

dürri-bihəmta, mahi-taban, şüayi-şəms, ərkani-eşq, rahi-xəta, 

çaki-giriban, ömri-dübarə, nüşxeyi-hüsn, misli-pərvanə. Şairin 
klassik poeziya janrlarından seçilmiş alınma leksika və 
izafətlərdən: üşşaq,  naseh, mən', əndək, sədparə, ətvar, rəviş, 

əzbəs ki, neyrəng, sirişk, cürm, bəzm, xunriz, əşk, kabu, sineyi-

çak, qönçeyi-tər, guşeyi-əbru, şəbi-tar, dideyi-xunbar, zülfi-

mişkin, dövri-ruy, səgi-kuy, qanuni-xət, ani-vahid, hərimi-

məhrəmi-bəzmi, səri-kuy, səngi-çəfa, xuni-cigər, çərxi-cəfacu, 

mari-siyah, daqi-dərun, teyyi-mərahim, pakzari-nadirə, ömri-
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diraz, qaməti-sərv, şərhi-hal,  xari-müjəm, rüsvayi-eşq, qovğayi-

eşq, lə'li-ləbi-dilbər, vaizi-əfsanəgu, dərgəhi-piri-muğan, 

xanəgahi-meyfiruş, mahiyi-dəryayi-eşq, atəşi-duzəx, qaməti-

mövzun, bazari-eşq, mətai-dan, şəbi-hicran, ahi-pürşərar, qəmi-

zülfi-tabdar, Zakiri-biçarə, diyari-yar, ğübari-xatir. Bu 
misalların seçilməsindəki statistik müşahidə göstərir ki, 
anlaşılıb-anlaşılmama baxımından janrların dilindəki əcnəbi 
vahidlərin fərqi yoxdur; klassik poeziya janrlarının dilindəki 

əcnəbi vahidlər işlənmə tezliyi ilə səciyyəvidir; izafətlərin 
tərkibindəki əcnəbi leksik vahidlər ayrılıqda işlənənlərdən 
anlaşıqlıdır; xalq şeiri janrlarındakı izafətlərdə Azərbaycan 
sözləri də iştirak edir (çöhreyi-al); klassik poeziya janrlarının 
izafətlərində silsiləvilik – 3-4 sözün iştirakı müşahidə olunur. 

Xalq şeiri janrlarının və ümumiyyətlə, lirik əsərlərin 
dilində müəyyən yeniliklərə çatsa da, şübhəsiz, Q.Zakirin 
ədəbi-bədii dildəki novatorluğu satira, təmsil və mənzum 
hekayə yaradıcılığı ilə bağlıdır. Şairin satiralarının dili ən çox 
leksikasının müasirliyi ilə seçilir. Satira öz ictimai məzmununa 
görə sərt, bir qədər də kobud leksikon tələb edir. Təbii ki, 
həmişə lirik-ciddi obrazlarla məşğul olan bədii ədəbiyyat indi 
tənqidə keçərkən, ifşa və islah üçün gülməyə başlarkən 
ənənəvi leksikonla kifayətlənə bilməzdi, həmin ənənəvi 
leksikon çərçivəsindən kənara çıxılması bizdə XIX əsrdən 
başlanır. Satirik leksika və frazeologiyanı, komik təşbehləri 
ədəbi-bədii dilimizdə kütləvi şəkildə işlədən ilk böyük 
sənətkarımız Q.Zakirdir. Bununla da yazılı bədii nitqimizin 
leksik-frazeoloji tutumu xeyli böyüyür; xalq dilində qapalı 
xəzinə kimi qalan, ancaq şifahi satirik ədəbiyyatda əsrlərlə 
sınaqdan keçirilmiş bu material yazılı ədəbiyyatın dilinə ayaq 
alır. 

Maraqlıdır ki, Q.Zakir satirik kimi də lirikasının içində 
hazırlanır. Qoşma və gəraylılarının, qəzəl və müxəmməslərinin 
dilində zərif şəkildə bir satirik leksik qat nəzərə çarpır. Bu 
satirik leksikon bəzən lirik yumorla məhdudlaşır, bəzən isə az- 
çox  ciddi şikayət və ictimai giley-güzar motivli bədii mühitə 
düşür. Lirik-sevgi şeirinin bir parçası olan bu bənd təkcə 
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leksikasının satirik şeirə məxsusluğu ilə deyil (bu, formal cəhət 
də ola bilərdi), şikayət motiv-məzmunu ilə də seçilir: 

 

Dərdbilməzlər qınar məni, heç deməz,  
Dərd ilən doludur döşüm, ağlaram.  
Çərxin   sitəmindən,   dövrün   zülmündən  

Tökülür dəmbədəm yaşım, ağlaram. 
Yaxud:  
 

Tüf sana ki, məni sən zövqü səfadan saldın. 
 
Lirik misra, eyni zamanda, satirik məzmunun qəlibidir, 

lirik sözün birini dəyişən kimi, məzmun dərhal dəyişir: 
Ruzigarimi siyah xalı zəbun etmiş idi—ançaq xal sözünü əvəz 
etmək kifayətdir ki, satirik misra yaransın.  

Zakirin lirik dilində satirik-şikayət məzmunu ilə 
motivləşmiş belə söz və ifadələrə tez-tez təsadüf edirik: nahaq 

qana batmaq, nalə çəkmək, üzü bərkimək, qanına susamaq, qan 

uddurmaq, başına gen dünya dar olmaq, namus-arın bada 

getməsi, yalı ağarmaq, hərzəvü hədyan, naqqal, ifritə, çaqqal, 

filani, dabanıçatlaqlar, ayaqyalınlar, gönüqalınlar (Sabirin 
tirboyunlar, şişqarınlar, ayağıçarıqlılar obrazları ilə müqayisə 
edin) və s. M.Ə.Sabirin məşhur satirik söz kəşflərindən 
zülmətsevər təyininə (Zülmətsevər insanlarız üç-beş yaşımız-

dan) müqabil olan çərxi-dunpərvər (rəzillik sevən fələk) obrazı 
da məhz lirik-ciddi nitq mühitində işlənmişdir (ümumiyyətlə, 

«Görün bu çərxi-dunpərvər nə növ'i ruzigar eylər» misrası ilə 
başlayan müxəmməs leksikasına və təşbehlərinə görə Vaqifin 
«Görmədim» müxəmməsinə bənzəyir. Hətta «İlahi, görməsin 
gözlər bu əhvalı ki, mən gördüm, Süleyman barigahın 
payimali-Əhrimən gördüm...» bəndi «Görmədim»i daha çox 
xatırladır. Burada ’gördüm― və ’görmədim― ədəbi-ictimai 
semantikasına görə bərabərdir). 

Q.Zakir lirik-ciddi nitq mühitində xalq yaradıcılığından 
hazır aldığı satirik yüklü ifadə, məsəl və aforizmlər də işlədir: 
Məşhur məsəldir ki, düşər qarə gəzən kəs, Ev yıxanın evin 
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yıxar, əlbəttə, xudavənd; Müşgüldür götürmək, yarəb, olmasın 

heç kəsin yarası göz qabağında. 
Deməli, şair satirik nitq mühitinə qəfil düşmür, eyni 

zamanda, satira dilində də lirik ifadələrdən təcrid olunmur. 
Şairin satirik məzmunlu yazılarında lirik dil üçün səciyyəvi 
olan onlarla belə söz və birləşməyə rast gəlirik: kami-dil, gül 

yanaq, köksün bəndü bağdan çıxarmaq, şəm’, aşiqü mə'şuq, 

qələm qaşlı və s. 
Satira üçün danışıq dili səviyyəsində xəlqilik daha səciy-

yəvidir. Bununla belə, Q.Zakirin lirik əsərlərinin də dilində  
canlı  danışıq ifadələri boldur: başıaşağı, üzü dönmüş, gözü 

yolda qalmaq, aralıq vurmaqdı işi, çör-çöp, keyitkən kolu 

(təşbeh yerində), doyunca baxmaq, gözünə durmaq, dilə 

düşmək, iş mənə qalsa, ayağın kəsmək, dediyin etmək, qıymaq, 

dönə-dönə  demək, başına qiyamət qopmaq,  baxa-baxa 

qalmaq,  dolanım başına, əsər etmək, əl-ayaq çalmaq, göz 

dikmək, gözlərinə mil çəkilmək, əl-ayağa düşmək, yalvarıb 

yapışmaq,  çoxbilən, bağrı daş, özünü çəkmək, yaxasından 

tutub  dartmaq, gecədəndən, ayağına düşmək, çalıban çapmaq, 

quzu quyruğundan tərdir əndamın, o qədər ha, qol-boyun 

yatmaq, qonum-qonşu, qalmaqalını çəkmək və s. 
Bu ifadələr folklor dili üçün işləkdir. Bunlarda  köməkçi 

feil Azərbaycan dilinin, ad hissəsi başqa dilindir, amma 
bütövlükdə məzmun xəlqidir: bidamaq olmaq, pənd tutmaq, 
intizar çəkmək, lailaç olmaq, payinə düşmək, sərdən getmək 
və s. 

Satiraların dilindəki leksika və frazeologiya isə danışıq-
məişət mənsubiyyəti ilə yanaşı, epik-üslubi məzmunu ilə də 
seçilir: yedəyə keçmək, quru yerdə yatmaq, başına nə daş salsın, 

satıb-sovmaq, nəçidi, üzündən qurtarmaq, sürülmək (sürgün 

olunmaq), özün toxumaq, tas-vasa düşmək, yığnaq salmaq, 

yerə çalmaq, alışıb-verişmək, dizləmək (döymək), qapsımaq, 

oyun-oyuncaq olmaq, özün tutmaq (varlanmaq), o ki var, 

boyunduruq yoldaşı, öküz palanı, tükün sanı, qatır oğrusu, sağ 

əli başıma, yalınqat (kasıb, köməksiz), dana-doluq, kal (qeyri-
yetkin), soxasox. 
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Bu cür xalq məişəti, kəndlinin gündəlik güzəranı ilə bağlı 
sözlər də satira dili üçün xam materialdır. Bunlar həyat tərzi 
ilə bağlı vacib anlayışların bədii-komik şəraitə daşıyıcılarıdır: 
bez, qədək, doşab, tağar, uçuq tağça, cəmdək, çətən, öküz, 

palan, day, dana, motalçı, tiryək... 
Eyni zamanda, Q.Zakir nitqi janra və məzmuna görə 

fərdiləşdirməyin ustasıdır; knyaz Eliqoya həsr etdiyi şeirində 
klassik-kitab dilinin tələbləri ilə, xitabı ərəb-fars sözlərinin 

bolluğu və titullarla belə təmtəraqlı şəklə salır: Əla ey afitabi-

bürci-müştaqi-vəfa knyaz! Əla ey dürri-bihəmtayi-dəryayi-səxa 
knyaz!  

Q.Zakirin dilində elə söz və ifadələr var ki, sərtliyi ilə 
seçilir, onlarda aydın satirik tendensiya var; bunlar həcv 
meylli, giley-güzar əhvallı bədii nitq faktlarından fərqli olaraq, 
əsl ictimai məzmunlu satira materialıdır. Bunların bir 
qismindən və ümumiyyətlə, bu qəbil nümunələrdən gələcəkdə 
M.Ə.Sabir də istifadə edir: mürtədü məl'un, əxlaqı zişt, tərzü 

ədası kəsif, niş vurmaq, cələkəsən, qoca tülkü, ac qurd, zahirdə 

ittifaq–batində nifaq, dağılmış (qarğış–xaraba mənasında), 

oğurluğa mö'tad olmaq, ədalət üzünə pərdə çəkmək, keçəl 
qurumsaq... 

Satira və yumor yüklü nümunələrlə yanaşı, birbaşa sələfi 
Vaqifin «Görmədim» əsərindəki kimi, Q.Zakir ifşa üçün 
pamfletə məxsus ifadə tərzindən də istifadə edir: Gərək bu 

aləmdən eyləmək həzər, Öz yerində deyil çünki xeyrü şər. Belə 
hallarda ayrı-ayrı şəxslər, konkret dövlət məmurları və 

ruhani-xadimlər deyil, bütöv ictimai sistem tənqid hədəfi 
götürülür. 

Q.Zakirin satiraları ədəbi dilimiz üçün daha çox leksika və 
frazeologiyası ilə əlamətdardırsa, mənzum hekayə və 
təmsilləri, birinci növbədə, sintaksisi ilə qiymətlidir. Bu 
əsərlərin dilində realist təhkiyənin əsası dayanır. Məsələn, 
«Zövci-axər»dəki danışıq dili ifadələri də məhz təhkiyə üçün,  
mükalimə-söhbət üçündür: boğazı qurudu, iştahı gəlmək, şamı 

ötürmək (yemək), əhvalıyın necəliyi, dalısı gəli; qohumun yox, 

qardaşın yox, dalın yox (kömək, arxa mənasında). Yaxud nitqi 
fərdiləşdirmək üçün saray əhli kimi yüksək üslub ifadələri: 
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meyl elə (ye), mürəxxəs elədim. Əslində bu əcnəbi vahidlər də 
danışıq sintaksisi ilə bağlıdır: Ba vücudi in ki, əlqərəz, bə'd əz 

ziyafət. Ümumuyyətlə, bizim ədəbi dilimizin tarixində, nəsrin 
bütün səviyyələrinin   (leksik, frazeoloji, morfoloji, sintaktik) 
xəlqiləşməsində şeir dilinin həllediçi təsiri olmuşdur. Şairin 
mənzum hekayə və təmsillərində nağıl sintaksisi, canlı danışıq 
sintaksisi ədəbi yazılı dildə maddiləşir, vətəndaşlaşır: 

 
Qoşulub karvana payü piyadə, 
Üz çevirdi vilayəti-Bağdadə. 
Qalmış idi sərmənzilə beş ağac,  
Hərami eyləyüb karvanı tarac, 
Vurdular fəqirə zəxmi-kargər; 
Qaldı rəhgüzardə biyarü yavər. 
Ölən öldi, qaçan qaçdı, biçarə, 
Yox qüdrəti, özin çəkə kənarə… 

 
Bu mənzum parça nağıllara məxsus cümlə sintaksisi ilə 

yazılmışdır. Göründüyü kimi, durğu poetexnikaya yox, 
sintaksisə tabe olur. Bu sintaksisin əsasında M.Fətəlinin dram 
və povest dili meydana çıxır. Yeniliyin kökü dərində olur; 
dibçəkdə yaranan ədəbi novatorluq ədəbiyyatın və onun vasi-
təsilə ədəbi dilin gələcək taleyində iştirak edə bilməz. Yenilik 
mərtəbə-mərtəbə müəyyənləşir. Ədəbi-bədii dilimizin 
tarixində M.F.Axundzadə səviyyəsinin təşəkkülündə Q.Zaki-
rin bədii dili bir pillədir. hələ nəzərə alanda ki, dolayı şəkildə, 
M.Fətəli vasitəsilə «Əkinçi»nin publisist dilinin yaranmasında 
iştirak edir, aydınlaşır ki, Q.Zakirin bədii nitqi kamil sənət 
faktı olmaqla qalmır, həm də ümumi ədəbi dil əhəmiyyətli 
tarixi-mədəni hadisə məzmunu qazanır.  
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2. KLASSİK-KİTAB DİLİNİN DAVAMI 
  
Klassik-kitab dilinin şeir və nəsr qolları yüzilliyin həm 

birinci, həm də ikinci yarısında fəaliyyətdədir. Əlbəttə, 
poeziya dilimizin daha zəngin ənənələri olduğundan dilin şeir 
qolu çox məhsuldardır.    

Folklor-danışıq dilinin nümayəndələri də (Q.Zakir, 
Nəbati və b.) klassik poeziya janrlarındakı əsərlərinin dilində 
janrın və vəznin ənənəsi üzrə, klassik-kitabın dil-ifadə, təşbeh-
obraz sistemindən istifadə edirlər. Ancaq əsrin əvvəllərində bu 
üslubun görkəmli nümayəndələri Heyran xanım və A.Bakı-
xanovdur. Bu  müəlliflər  klassik-kitab  dilində yazıb-yaradan 
şairlərimizin həm azərbaycanca, həm də farsca yazmaq 
ənənələrini davam etdirmişlər. Böyük söz ustaları Azərbaycan 
ədəbi dilinə  yenilik gətirməsələr də, əruz vəznli klassik 
şeirimizin dil-üslub ənənələrini istedadla yaşadır, Füzuli 
şeirinin cilalılıq, qrammatik sahmanlılıq prinsiplərini 
gözləyirlər. Heyran xanımın şeirləri klassik-kitab dilinin 
sərrastlığını, ifadə dəqiqliyini, emosional təsir dərinliyini 
təmsil etmək səviyyəsindədir: Saldı məni ol kafəri-qəddar 

ayaqdan, Bir zalimi-bibakü sitəmkar ayaqdan; Əksi-mey 

çöhrəsini al qılıb, Açılıb, ol güli-həmrayə baxın. Gör bənövşə 

açılıb, ya ki salıb Xətti-gün arizinə sayə, baxın. 
Əlbəttə, xəlqi yazmaq adına ədəbi dili 

bəsitləşdirənlərdənsə, dayaz yenilikçilərdənsə, ənənənin 
dəqiqliyini, təsirliliyini, yəni semantik gücünü davam etdirən 
«köhnələr» daha faydalı iş görürlər. Dil səhihliyi hətta bu 
uslubun şöhrətlənməmiş nümayəndələrində də özünü göstərir: 
qəzəl–Kəməndi-zulfi-tarın eyləyibdir könlümü yəğma, Səri-

zülfün təmənnasında oldum aləmə rüsva; müxəmməs–Ey mahi-

məlahət, qəmi-hiçran belə qalmaz, Ey qaşı kaman, gözləri 

məstan, belə qalmaz, Ey xülqü həsən, nadiri-dövran, belə 

qalmaz, Qılma sitəmü çövri-firavan, belə  qalmaz. Öldurmə 

məni, sevgili canan, belə qalmaz (Mücrim Kərim). Zərif 
emosionallıqla yanaşı, bu parçalar dilinin mükəmməlliyi, 
savadlılığı ilə səciyyələnir. Həm  də qəzəlin və müxəmməsin 
məhz XIX əsrdə–milli dilin qol-qanad açdığı dövrdə yarandığı 
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aşkar duyulur: klassik-kitab dilinə  məxsus kəməndi-zülfi-tar, 

səri-zülf, mahi-məlahət, qəmi-hicran, xülqü həsən, nadiri-

dövran, sitəmü cövri-firavan izafətləri kütləvi anlaşma 
baxımından mülayimdir (milliyəqədərki mərhələnin fəal 
sözlərindən yəğma mətnə duman gətirmir– dialektlərdə indi də 
var). Hətta  son iki izafət sintaktik-semantik münasibətinə 
görə yeni səslənir: firavan sözü (burada bol, çox 

məqamındadır) Azərbaycan dilli yazılarda, adətən, belə 

kontekst üçün işlək deyil. Ancaq sözün bu mənası klassik 
poeziya janrlarının XIX əsrdəki   ömrü üçün səciyyəvidir. 
Müqayisə edin: Firavandır qəmim, şərhün bəyan etmək deyil 

mümkün, Qəmü dərdim firavan idi, əmma Bəhəmdullah neçüŋ 

azad oldum (Natəvan); ...edərdin mənə yüz lütfi-firavan 

yuxuda (S.Əzim). Eyni zamanda, xalq şerinin dili üçün 
səciyyəvi olan qaşı kaman,  gözləri məstan, sevgili canan, 

öldürmə məni, belə qalmaz kimi canlı, kütləvi obraz-ifadələr 
bu klassik-kitab dilini müasirləşdirməyə xidmət göstərir. 
Deməli, klassik-kitab dilinin kamil poeziya məktəbində 
yetişən şəxs istedad dərəcəsindən asılı olmayaraq, səlis dil 
mədəniyyətinə yiyələnir. Müasir meylli şairlərimiz də ilk sənət   
dili təhsilini   burada alır, klassik şeirin oçağında bişirlər.  

Əsrin əvvəlində A.Bakıxanovdan başqa, eyni zamanda, 
onun bilavasitə təsiri ilə klassik-kitab dilinin nəsr qolunu 
davam etdirən başqa şəxslər də vardı. Bu baxımdan Mücrim 
Kərimin «Sünbülüstan» divançasının muqəddiməsi 
maraqlıdır. Müqəddimədə klassik-kitab dilinin nəsrinə 

məxsus bütün xüsusiyyətləri (səc'lilikdən başqa) mükəmməl 
şəkildə gözlənir. Burada nəsrlə şeir növbələşir. Şeirin dili 
nəsrinkindən sadədir. Nəsrdə ərəb-fars sözləri, xüsusilə, ərəb 
sözləri çoxdur, izafətlər işləkdir və silsilə təşkil edir; cümlənin 
həcmi milliyəqədərki nəsrin standartına uyğundur. Göstərilən 
əlamətlər bu parçada aydın görünür: Bəs hər yerdən əlim 

üzülib, bir yari-vəfadar qalmayub, bu qəzəlləri ol cavanun, 

müfariğətişi zamanında yazub özimə qəmxar sandım. Gah ol 

gül’üzarı müxatib qılub razi-nəhanım bəyan  etdim və gahi  
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qəmi-hicranı yada salub bir özgə dastan tutdum və ol məcməi 

«Sünbülüstan» adlayubx şakər isminə tapşurdım. Qərəz  bu ki, 

rəğbət olunub məhaffil və məcalisdə oxunsın və «Sünbülüstan» 

adlandırmaqdan qərəz oldur ki, mənüm mürği-ruhim anıŋ dami-

təskirində müqəyyəddir.  Mən ki bir kəmtər əhli-ruzigar varam, 

mənüm bəxtimüŋ dönmüş vaxtında fikir elədim ki, zülmi 

nəhayətə  yetirüb olur ki, ana da bir hiylə göstərələr. Bəs 

arifani-əhli-zəmanədən təvəqqaim oldur ki, mənüm əhvalıma 

yanub gah-gahla xeyir-duadan unutmayasız və hər nə ki 

əbyatda, bəlkə külli-xəta və səhv olsa da, islahun sa'i olasız1. 
Nəsrin dilində hər yerdən əlim üzülüb, bəxtimin dönmüş vaxtı 
kimi xəlqi ifadələr, ayrılıqda aydın olan, ancaq mətnin 
açılmasına gücü çatmayan xeyli leksikon (yerbəyerdən, tarmar 

eylədilər və s.) olsa da, onun dilində canü dil ilə guşiş göstərib, 

bidadü sitəm ilə zəhri-ələmçəşidəni-səd növ məşəqqət ilə və bil-

müzaif zillət ilə kimi azərbaycanca sözləri özünə qərq edən 
əcnəbi lüğət və ifadə səciyyəvidir. Hətta Azərbaycan dilində 
bu nəsr dilinin ustadı Füzulinin dövründəki leksik-qrammatik 
vahidlər və fonetik nümunələr gətirilir. Sanki dil biçiminin 
mənbəyini göstərmək, hansı dil ənənəsini davam etdirdiyini 
yada salmaq üçün müəllif ustadın adını çəkir və ondan çıxarış 
verir: ...gəldikcə atəşi-hirman badü həva birlə tutuşub dərunü 

birunim yandırub-yaxdı və hər kimə kim yüz tutub və həmsirr 

bilüb qəmxar sandım isə, kaşifül-əsrar olub o da bir yandan 

düşməni-canü dil oldu. Necə kim Xaçə Füzuli rəhmətullahi-

ileyh buyurubdur: Vəfa hər kimsədən kim istədim, andan cəfa   

gördim... Doğrudan da, bu XVI əsrin dilidir, həm milli,  həm 
də əcnəbi dil materialının vəhdəti ilə. Bu, klassik-kitab dilinin  
tipik nümunəsidir, həm məzmunu, həm də dilinin qrammatik 
ədəbiliyi ilə. Şair nəsr hissəsində eskiz şəklində yanğılı bir aşiq 
obrazı cızır və sonra divançanın şeirləri ilə onu daha aydın, 
dolğun göstərir. Bu mənada divançanın nəsri incə, orijinal 
bədiiliyi ilə də diqqəti cəlb edir. Eynilə  klassik divan 

                                                            

x “Adlandırıb” deməkdir. 
1 М.К.Вардани.  Сцнбулцстан. Бакы, 1978, сящ. 61. 
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nəsrindəki kimi obrazlılıqla elmi-qrammatik üslub birləşir. 
Bədiilik cəhətdən burada «Kitabi-Əsgəriyyə» dilinin təsiri hiss 
olunur.    

Düzdür, əsrin əvvəlində klassik-kitab dili ikinci 
yarısındakına ton verdi, ancaq o, əslinə daha yaxın idi, 
halbuki ikinci əlliillikdə nisbi müasirləşmə görünür. 

Bu dil üslubunu əsrin ikinci yarısında Xurşidbanu 
Natəvan, Seyid Əzim, Bahar Şirvani, Abdulla bəy Asi və 
klassik poeziya janrlarında yazıb-yaradan onlarla istedadlı 
şair davam etdirir. Bu üslubda şeir yazanlar çoxdur. Bunların  
əksərində mətnlərin lüğət tərkibi azərbaycanca baxımından 
xəlqiləşir,  nisbətən sadələşir, ançaq bütövlükdə Füzuli 
məktəbinin söz-obrazları, təşbeh və ifadələri qalır. Həmin 
ikilik XIX əsrdə dilinin savadlılığı ilə xüsusi seçilən 
Xurşidbanunun bu beytlərində aydın görünür: Varumdı 

sinəmdə dərdü qəmi-nihan, ölürəm, Fəda olum saŋа gəl eylə 

imtəhan, ölürəm. Fəraqdən gecələr yatmaram səbahə kimi, 

Xəyali-zülfiŋə bağlı gedibdi can, ölürəm. Bahari-hüsniŋ ara gör 

necə xəzanəm mən, Bahar qönçəsi tək bağrum oldı qan, ölürəm.  
Burada, bir tərəfdən, klassik şeirin dərdi-nihan, qəmi-

nihan, xəyali-zülf, bahari-hüsn kimi izafətləri, canın zülfə bağlı 

getməsi, ömrün xəzan olması kimi təşbehləri, o biri tərəfdən 
də, XIX əsr dili, xüsusən, Natəvanın fərdi-bədii nitqi üçün 
işlək olan «ara» qoşması, qəzəl dili üçün klassik ölçüyə bədii-
estetik cəhətdən tamam uyğun gələn imtahan eyləmək, bahar 

qönçəsi kimi zərif ifadələr, bu dövrün xəlqiliyi üçün səciyyəvi 

olan varımdı, fəda olum, bağrı qan olmaq kimi canlı danışıq 
ifadələri birləşir. Bu   leksik-frazeoloji material üzdən klassik-
kitab dilinin qədim nitq formasına nə qədər uyğun gəlsə də, 
onun daxili məzmunu– bədii semantikası o qədər fərqlidir, 
burada predmet ayrılığı var. Natəvanın bu söz və 
ifadələrindən heç biri klassik poeziya janrlarının dili üçün 
yenilik deyil: nari-fəraq, güli-ruy, fəraqü iştiyaq, məcnuni-

sərgəştə,  sübhü məsa,  dudi-şö'leyi-ahın əflakə çıxması, Fərhad 

tək hicr dağında dolanmaq, könlün şahbaz tək uçub vəsl 

bağında gəzməsi, fələyin pərü balı sındırması, könüldə həsrəti 

qalmaq və s. Nəsimi, Füzuli, Qövsi, onlardan qabaq və sonra 
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çoxları öz lirik qəhrəmanlarının sevgili həsrətlərini həmin 
obrazlarla canlandırmışlar. Hətta Füzulinin Nərgizin fikri 

gözü könlümdə gəzər, ...qanı qanə dut kimi ifadələri ilə 
Natəvanın Sənin vəslin xəyalıyla gözü könlüm gəzər daim: 

Yəqinimdir, əgər qan etmiş olsa qanə qan eylər misralarındakı 
fikir ağırlığını üstünə götürən ifadələr (dominant modellər) 
arasında improvizasiyadan çox (əlbəttə, o da var), yaxınlıq 
görünür. Yaxud bu misralardakı mübaliğəni Füzuli səriştəsi ilə 

söyləyir: Midad olsa əgər dərya, qələm olsa əgər əşcar, Başa 

yetməz qəmim şərhi, qələm hər ləhzə qan ağlar. Ancaq predmet 
ayrılığı, bədii semantika yeniliyi ondadır ki, Natəvanın 
təşbehləri, söz-obrazları, mübaliğələri öz sələflərindəki kimi 
aşiq-mə'şuqə münasibətini göstərmir. Düzdür, burada sevgili 
münasibəti var, ancaq ənənəvi poeziyanın qəbul etdiyi 
sevgililər yoxdur; burada «aşiq» var, ancaq bu «aşiq» qadın 
obrazıdır; burada «mə'şuqə» var, ancaq kişi surətindədir, bu 
aşiq–ana, mə'şuqə–dünyadan vaxtsız köçmüş oğuldur. Şairə 
özü də bu   obrazları məhz belə təşbehləndirir– özünü 
Məcnun, oğlunu Leyla təqdim edir: Sənüŋ vəslüŋ xəyalıyla 

gözü köŋlüm gəzər daim Ki, çün Məcnuni-sərgəştə gəzər Leyla 

sorağunda.    
Əslində, ənənəvi dil materialı ilə belə davranış 

özünəməxsus dil novatorluğudur. M.Ə.Sabir həmin lirik 
ifadələri satirik mətləbə yönəldəndə dil inqilabı eləmişdi. 
Natəvan isə ən çox romantik düşüncələrin simvolikası 
sayılmış həmin materialı real insan dərdlərinin ifadəçisinə 
çevirir.   

Hələ qəzəl öz dili ilə bu qədər real həyat faktı təsvir 
etməmişdi: Riyazi-izzü şərafətdə bir gül açmışdı, Qopardı ol 

güli  gülçini-ruzigar, əfsus! O  gül ki qibtə edərdi ana behişti-

çəmən, Tutubdi indi yer altında o, qərar, əfsus! O gülbədən ki 

ipək köynək incidərdi anı, Olubdır indi o, torpaqla xakisar, 

əfsus! Sən allah, ey qara torpaq, anı əziz saxla, Odur mənüm 

gözümin nuri, ey məzar, əfsus!.. 
Müasiri olan təriqət şairləri mərsiyə, növhə dedikləri 

zaman Natəvan real insan dərdindən yazır, bədii «mən»inin 
rəmzindən insanların dərdinə havadar olurdu. Öz savadlı dili 
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ilə Natəvan qəzəli məzmunca təzələməyə cəhd edirdi, əlbəttə, 
dil müasirliyinə də laqeyd qalmırdı. Yuxarıdakı misalda sən 

allah nidası, gözümün nuru təşbehi ilə yanaşı, O gül ki qibtə 

edərdi ona behişti-çəmən... O gülbədən ki ipək köynək incidərdi 

onu... kimi sintaktik biçimlər qəzələ danışıq dili təbiiliyi və 
canlı nitq intonasiyası aşılayırdı. M.F.Axundzadənin 
dramlarının yarandığı mühitdə Natəvanın qəzəl dili nəsr 
sintaksisinə yiyələnir: Qoyubdur intizarında–neçin gəlməz, 

neçin gəlməz?! Həmişə ahü zarında–neçin gəlməz, neçin gəlməz? 
Məhz nəsr dili təsiri ilə Natəvan süjetli qəzəl yazır – «Səhərgəh   

nagəhan gördim, dili-zarum nihan ağlar» misrası ilə başlayan 
qəzəli. Deməli, əsil böyük sənətkar ulu sələflərini hərfbəhərf 
təkrar etmir, onda müasir dil əhatəsi duyulur. Təsadüfi deyil 
ki, bədii söz sənətimizin tarixində Natəvanın qələmi ilə həkk 
olunmuş uzun ömürlü obrazlar var. Onun Qərənfili (Səni 
kimdir sevən bica, qərənfil?) Füzulinin Şəbi-hicran, 
Qurbaninin Bənövşə, Vaqifin, Durnalar obrazları səviyyəsində 
kamil və kütləvidir. Belə şeirlər əsrin şeirləridir. Şairənin 
məşhur Gül obrazı da söz seçiminə, sintaktik səlisliyinə, poetik 
kamilliyinə görə ondan geri qalmayan dil yadigarıdır: Cəfayi-

xarı görib köçdi bağdən bülbül, Görən kim oldı bu gülşəndə 

aşinası güliŋ? Yazılsa nöqtəbənöqtə, deyilsə hərfbəhərf, 

Qutarmaz həşrə qədər halü macərası güliŋ. 
Müxtəlif dövrlərdə dildən-dilə gəzən, xalqda rəğbətlə 

qarşılanan məhz belə akkord şeirlər klassik poeziya janrlarını 
və deməli, klassik-kitab dilini köhnəlməyə qoymamışdır.
  

XIX əsrin ikinci yarısında klassik-kitab dilinin ən böyük 
nümayəndəsi Seyid Əzim Şirvanidir.     
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A. BAKIXANOVUN DİLİ 
 

XIX əsrdə klassik-kitab dilini butün ölçüləri ilə, 
«akademik» şəkildə davam etdirən A.Bakıxanovdur. Bu 
akademizmi onun ərəb və fars dillərini çox kamil bilməsi 
şərtləndirir. Görkəmli alim-şair bu dillərə o dərəcədə 
mükəmməl yiyələnmişdir ki, elmi və bədii yaradıcılığının çox 
məhsulu həmin dillərdədir: «Gülüstani-irəm», «Kəşfül-
qəraib», «Qanuni-qüdsi», «Təhzibül-əxlaq», «Nəsayeh» fars-
ca, «Əsrarül-mələkut», «Eynül-mizan» ərəbcə yazılmışdır; 
Azərbaycan dilində yazdığı «Riyazül-qüds» adlı mərsiyə 
toplusunda isə farsca passajlar vardır.   

A.Bakıxanovun bizə çatan azərbaycandilli irsi bədii 
yaradıcılıqdan ibarətdir1. O doğma ana dilində həm nəzm, 
həm də nəsr əsərləri yaratmışdır. A. Bakıxanovun alimliyi 
şairlik və yazıçılığından güclü olsa da, onun şeiri və nəsri 
yüksək bədiiliyi, mükəmməl və zəngin dili ilə diqqəti cəlb edir; 
böyük sənətkarın dili məhz bu əlamətləri ilə ədəbi dil 
tariximizin konkret kəsiyində bir üslubu təmsil etmək 
hüququndadır. 

                                                            

1 Педагожи-етик мязмунда йазылмыш «Нясайещ» ясяринин щансы дилдя олмасы 
мцбащисялидир. Бу ясярин азярбайъанъа вариантынын мящз XX ясрин яввялиндя 
едилмиш тярчцмя олмасы щаггында М.Султановун фикри иля биз дя щямряйик. 
(Бах: А. Бакыханов. Бядии ясярляри. Бакы, 1973, с. 8). Азярбайъанъа щямин ясяр 
А.Бакыхановун няср дилиня уйьун эялмир, диэяр тяряфдян, А.Бакыхановун елми 
ясярляриндян щеч бири Азярбайъан дилиндя дейил вя буну азярбайъанлы балалары 
цчцн ана дилиндя йазыбса, ону тязядян башга диля чевирмяйиня ещтийаъ йох иди. 
Диэяр тяряфдян, iшин мянтиги дя буну истисна едир. А.Бакыханов ушаглар цчцн 
анлашыглы дилдя айдын нясищятляр йазмаьа эиришдийини дейирся, она иснад олунан 
азярбайъанъа мятнин дили, М.Султановун да дедийи кими, гялиз вя kяля-
кютцрдцр. Бу да мялумдур ки, щяля XIX ясрдя тядрисдя гираят цчцн фарсча 
ясярлярдян –«Бустан», «Эцлцстан» вя сairdян дидактик мянбя кими истифадя 
олунурду. Даща башга ъящят – А.Бакыханов мювъуд дидактик китабларын 
«гарышыг-долашыг» олмасындан данышыр;, щалбуки Азярбайъан дилиндя, долашыг  
да   олса,  беля китаблар мялум дейил.  

Демяли, А.Бакыханрв садя, муасир фарс дилини нязярдя тутмуш вя фарсча 
йазмышдыр. 
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Şeir dili təcrübəsində Qüdsi klassik poeziya janrlarının dil 
tətbiqlərini gözləyir. Bu  janrların dili klassik-kitab dilinin 
nəsrinə nisbətən xeyli anlaşıqlı, xəlqi olsa da, onda izafətə yol 
verilir, kütləvi anlaşmadan kənarda qalan ərəb-fars sözləri 
işlənir. Bu xüsusiyyət Qüdsinin qəzəllərində də belədir: Bəs ki 

çəkdüm qamətüŋ yadilə ahi-atəşin, Xatirim nari-şəcərdən Tur 

şəklün göstərir; Arizu eylər köŋül dildar gəlsin, gəlmədi, Zülfi  

kafər, gözləri  xunxar gəlsün, gəlmədi; müxəmməslərində də: 

Ah, gör kim, genə yar oldi nigar özgələrə, Qoşulubdır  yüzi   

gülbərgi-bahar özgələrə, Göstərir şəm'i-rüxi  leylü   nəhar 

özgələrə, Yəni bizdən usanub ülfəti var özgələrə, Tərk edüb 

aşiqini oldı düçar özgələrə.  
Əsatirlərə və miflərə, tarixi və dini mənbələrə, fəlsəfə və 

təriqət rəmzlərinə, bütövlükdə Şərqə yaxşı bələd olan şairin 
dilində simvolik onomastika və anlayışlar geniş yer tutur. Dil 

ənəlhəq söyləsə, Mənsur şəklün göstərir; Asimanda kövkəbi-

sə'd olsa, Əs'əd yerdədir; Töhfeyi-babi-Süleyman söyləsəm, 

Qüdsi, nolur, Bu qəzəl rani-mələxlə mur şəklin göstərir; 

Göstərsə, yox əcəb, yədi-beyza Kəlimi-təb, Zünnar salub 

boynına, Sən'ana dönübdir; Gəlibdir Yusifi-gülpirəhən bazara, 

bismillah və s.  
Əslində izafətlər şeirin bədii mənasını qəlizləşdirmir. 

Şairin Azərbaycan dilli qəzəl və müxəmməslərinin bütün 
izafətləri bunlardır ki, bir qismi folklor dili üçün də işləkdir:  
əhli-fəqr, ahi-atəşin, vəsfi-camal, zinəti-göftar, sirri-dəhan, dər-

di-dil, feyzi-nəzər, kəsbi-kəmal, badi-səba, bəyani-hal, zəmani-

xəzan, dövrani-fələk, səyyadi-sitəmkar, qəmi-eşq, aşiqi-biçarə, 

çeşmi-tər, daği-möhnət, lə'li-ləb, nəqdi-can; bir qismi isə məhz 
klassik poeziya janrlarının dili üçün səciyyəvidir: nəş'eyi-

meyxanə, kuyi-canan, taqi-keysu, kövkəbi-sə'd, rani-mələx, 

cilveyi-hüsn, ləhceyi-camalpərvər, lövhi-xəyal, məhzi-xəyal, 

çeşmi-cadunigəh, cami-cahannüma, əksi-asiman, yədi-beyza, 

Kəlimi-təb, şaxi-gül, əbirfəşani-çəmən, şövqi-təranə, bustani-

hüsn, qüvvəti-pərvaz, əhli-cünun, üzari-zərd, rəngi-zərd, 

düşməni-ruzigar, bəsani-lala, çeşmeyi-heyvan, türreyi-tərrar, 

əbruyi-xəm xəncəri-xunriz, şuxi-sitəmküstər, dəmi-qüds, lafu-
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təvəlla, büti-tərsanigəh, gülbərgi-bahar, saqiyi-məclis, taci-sər, 

sərzənişi-xəlq. 
Silsilə izafətlər də klassik noeziya janrlarının dilinə 

məxsusdur: söhbəti-əbnayi-zaman, məsti-meyi-xab, meyli-

tamaşagahi-gülzar, zülfi-rüxi-məhvəş, rüxsari-nikü türreyi-

mişkini-dilaviz, carubkeşi-səhni-kəlisa, lə'li-canbəxşi-rüxi-

gülzar, qərqi-xunabi-cigər, xətti-xali-Xütən, çeşmi-siyahi-

həbəş, töhfeyi-babi-Süleyman, əndəlibi-şaxeyi-gülzar.  

Bu bölgünün şərtliyini nəzərə almaqla, ona da fikir 
verilməlidir ki, izafətlərin folklor dili və klassik poeziya dili 
üçün işləkliyində tərəflərin leksik anlaşıqlılığı əsas tutulmur. 
Məsələn, şaxi-gül, bustani-hüsn kimi birləşmələrdə gül və şax, 

hüsn və bustan sözləri ayrılıqda kütləvi başa düşülən sözlərdir, 
yaxud zinəti-göftar, sirri-dəhan, səyyadi-sitəmkər kimi 
birləşmələrdə göftar, dəhan, səyyad vahidləri leksik-semantik 
cəhətdən tam kütləvi deyil. Ancaq xalq şeiri və klassik şeir dili 
üzərindəki müşahidələrin statistik balansı təsdiqləyir ki, 
birincilər–tam anlaşılanlar klassik şeirin, ikincilər–naqis 
anlaşılanlar xalq şeirinin dilində işləkdir. Deməli, burada ölçü 
anlaşma prinsipi deyil, bədii semantikanın kontekstə 
münasibətidir. Daha başqa bir fakt–xətti-xal, çeşmi-siyah 
kimi izafətlər xalq şeirində tez-tez görünür, hətta birincisi 
danışıq dilində də işlənir, ancaq üçtərəfli izafət folklor dilində 
yoxdur. Buna görə də xətti-xali-Xütən, çeşmi-siyahi-həbəş 
tərkibində onlar ancaq klassik-kitab dilinin materialına 
çevrilir. Şairin dilində orijinal izafətlər də var: ləhceyi-

çanpərvər,  dili-qəmpərvər, rəngi-nəzakət. Bu obraz–izafətlər 
isə tərəflərindən birinin Azərbaycan sözü olması ilə maraq-
lıdır: qafi-qaş, tayi-tel və s. 

A.Bakıxanovun şeir dilində bəzi ərəb sözləri azərbaycan-
cadakı qəlibində yox, əslindəki morfologiya ilə çıxış etməklə 
klassik-kitab dilinin faktı olur: məxmur (xumar), tərəhhüm 
(rəhm), müdəlləl (dəlil) və s. 

Yenə üslubun əndazəsi ilə Azərbaycan dili sintaksisinin 
çərçivəsindəki alınma söz (və ya alınmalardan biri) ancaq 
ziyalıların qavrama səviyyəsinə uyğun gəlir: dilrübalar fövcü, 
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guşiş etmək, xunin çigər, xunabə dönmək, bişumar olmaq, 
tərəhhüm qılmaq,  şüru  eyləmək, pərtöv salmaq və s. 

A. Bakıxanovun dilində təmiz azərbaycanca misralar və 
beytlər də var: Çox gözdə sürmə, əldə həna, üzdə xal olır, 

Nisbət bu qaşü bu gözə bənzər məhal olır. Ancaq klassik 
poeziya janrlarında yazan başqa müasirlərinə nisbətən, onun 
dilində canlı danışıq ifadələri, şirəli, işlək frazeoloji material 
azdır. Ümumiyyətlə, onun ana dilli bədii irsində, məsələn, 

farsca əsərlərindəki qeyri-adi obrazlılıq yoxdur, Məsələn, 
farsca bu beytin hazırcavab bədii mənasına diqqət yetirin: 

 
Əz həstivü əz məsti mə'şuqəvü aşeqra  
Həm  ruzəvü həm eydəst dər çake-geribanha. 

 
– yaxalar açılsa, aşiq üçün həm ruzədir– orucluqdur (yəni 
toxunmaq yasaqdır), həm də bayramdır (orucluq – qadağan 
qurtarır). 

A. Bakıxanovun dilindəki publisist və rəsmi leksikon 
onun alim təfəkkürü ilə bağlıdır: vəfa rəsmi, söz mənşəyi, sabit 
yar, dövrü dönmüş fələk (başqa müəlliflərdə və xalqda–çərxi 
dönmüş) və s. Ancaq maraqlı cəhətdir ki, şairin mənzum 
məktubunda rəsmi-epistolyar nitqin əlaməti belə yoxdur. 
Məlum  olduğu kimi, rəsmi-epistolyar yazılarda klassik-kitab 
dilinin nəsr dili izlənirdi (rəsmi üslub bəhsinə baxın). Dil ərəb-
fars elementləri ilə olduqca yüklənirdi. Halbuki 82 sözdən 
ibarət (sözlərin bütün işlənmə yerləri hesablanmışdır) bu 
mənzum məktubda cəmi 13 söz kütləvi anlaşmadan kənarda 
qalır: dilcu, xoşxu, canib, əzm etmək, əz bəs ki, əbr, manənd, 

pərtov, afaq, rüxsarə, keysu, məhru, bədgu. Klassik şeir dilində 
bu nisbət (82–13) xəlqilik deməkdir.  Həm  də göründüyü  
kimi, bu sözlərin müəyyən qismi canlı danışıq– ünsiyyət üçün 
işlək olmasa da, xalq şeirinin dili üçün səciyyəvi olmaq 
etibarilə, ümumiyyətlə, geniş azərbaycanlı kütləsi üçün məchul 
sayılmır: xoşxu,  afaq, rüxsarə, geysu, məhru, bədgu. 
Bütövlükdə şeir-məktubun dili xalq şeirinin dilinə bənzəyir: 
Sən orda səfa eylə Dilcular arasında. Mən qalmışam avarə, 

Gürculər arasında. 
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Qüdsinin «Təbriz əhlinə xitab» adı ilə tanınan şeirində 
satirik dil xüsusiyyətləri aşkar hiss olunur. Axund, xər və xan 
anlayışlarının sintaktik həmcinslik yolu ilə müqayisəsi öz 
dövrü üçün son dərəcə sərt satirik davranışdır: Vüfuru vardır 

üç firqənin bu kişvərdə–Axund ilə xərü xan bihəddü nəhayətdir. 
Şairin güclü tənqidi ümumiləşdirməsi bu satirik 

aforizmlərdə də aydın görünür: Yetişdi bir yerə iş–hər kimin ki 

saqqalı Hənalı, olsa uzun, hörməti ziyadətdir. Bu tərz olursa, 

parak tazi tuladan yeydir, Sürü içində siyiz sahibi-kəramətdir. 
Bu satirik leksikon və satirik ifadə üsulu, bir tərəfdən, 

A.Bakıxanovun klassik-kitab dilinin çərçivəsindən çıxıb əsrin 
ədəbi realist-tənqidi ruhuna təmas cəhdini göstərir, digər 
tərəfdən, nəinki qoşulur, hələ bəlkə də Q.Zakir və 
M.F.Axundzadənin iş üsulunu onlardan qabaq başlamış, 
inkişaf etdirmək üçün onlara bir neçə bünövrə daşı qoymuşdu. 
Şairin bu şikayəti (Həvayi-nəfsə müti'ü tamam eyşpərəst, 

Görüm, ilahi, dağılsun, necə vilayətdir) Zakirin məşhur 
mənzum məktubundan əvvəl yazılmışdır. Qasım bəyin bu 
misraları ilə müqayisə edin: Xəbər alsan bu vilanın əhvalun, Bir 

özgədir keyfiyyəti-Qarabağ... Belə vilayəti dağıtsun tarı... 
Bakıxanovun yüksək intellekti, dərin savadı nəsr dilində 

bir daha özünü təsdiqləyir. «Kitabi-Əsgəriyyə»sində portret 
yaradıcılığı ilə dil ustalığı üst-üstə düşür. Onun Əsgəri Rəşid   
bəy («Rəşid bəy və Səadət xanım»), Fəxrəddin («Müsibəti-
Fəxrəddin»), Fərhadla («Bəxtsiz cavan») bir silsiləyə düşür, 
XIX-XX əsrlər ədəbiyyatımızda kamil lirik obrazlardan 
biridir. Povestin dili klassik-kitab nəsrinin tipik 
nümunələrindəndir. Burada–klassik-kitab dilinin bütün 
əlamətləri saxlanır– kütləvi oxucuların başa düşmədiyi ərəb-
fars sözlərinin bolluğu (ərəb sözləri mütləq üstündür), 
cümlənin müasir normaya nisbətdə uzunluğu, silsiləli izafət 
tərkiblərinin işləkliyi, ərəbcə, farsca ifadə, bütöv cümlə və 
misralar verilməsi, yenə o dillərin hikmətli sözlərindən istifadə 
olunması və nəhayət, qafiyəlilik əlamətləri. Bütün deyilən 
xüsusiyyətlər bu parçada görünür: «...Əmma bə’d vabəstəyi-

səlasili-möhnət və giriftari-zindani-məhəbbət. Bəsteyi-dami-

ələm, pamali-ənduhi-məlal, Bülbüli-gülzari-möhnət Qüdsiyi-
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şuridəhal bu rəsmi dilavaz ilə  firqeyi-ülul-əlbabə bəyani-

mafilbal etmiş və əlvahi-zəmairi-ərbabül-bəsairə bu işveyi-

zövqəngiz ilə qələmi-ə'lam yürütmüş ki, çün məzmuni-hikmət 

məşhunil-ərvahi-çünudi məcənnədə təarifi-minha etmədən «Ma 

təkərrümiha» ixtilafi-dəlaləti ilə xəl'əti-xilqəti-işbah geymədən, 

rəqabeyi-zənciri-məhəbbət çəkmişlər və riyazi-sücudi-bəşəriy-

yədə və «həmdəhül-insani-fəkanə zülmən cəhulən» misdaqincə 

nihali-möhnət əkmişlər. Labüdd aləmi-surətdə iqtizayi-təbiəti-

bəşəri oldur ki, hər kimsə gərək bir növ mənzur ilə ciləbəxşi-

dideyi-dil olub, ovqati-şərifi zaye və bihudə keçirməsin və bəzmi-

həvadisdə cami-qəflətdən təb'i-talibi-hüşiyarə badeyi-cəhl   

içirməsin». 
Burada 108 sözdən cəmi 16-sı Azərbaycan sözüdür: bu (2 

dəfə), ol, hər, kimsə, etmək (2 dəfə), olmaq,  geymək, çəkmək, 

əkmək, keçirmək, içirmək, yürütmək, bir (ədat), gərək, ilə 
(qoşma–4 dəfə), ki (2 dəfə). 92-si isə ərəb- fars sözüdür, təkrarla 
96 vahid təşkil edir. Nisbət faiz hesabı ilə  belədir:   ərəb-fars   
sözləri 75%, Azərbaycan sözləri 25%. Deməli, dörddə üçü əcnəbi 
leksikondur. Göründüyü kimi, Azərbaycan sözlərindən altısı 
müstəqil, ikisi köməkçi feildir, qalanları əvəzlik və köməkçi nitq 
hissələridir. Təkrar işlənənlər də məhz əvəzlik, köməkçi feil, 
qoşma və bağlayıcıdır. Yəni əvəzlikləri çıxmaq şərti ilə hamısı 
qrammatik vasitələrdir. 

Alınma leksik vahidlər arasında əlaqə yaranmasında 
Azərbaycan dilinin sözdəyişdirici şəkilçiləri də işlənmişdir: -a 
yönlük hal şəkilçisi 2 dəfə, -i təsirlik hal şəkilçisi 1 dəfə, -də yerlik 
şəkilçisi 3 dəfə, -dən şəkilçisi 1 dəfə və -incə (-i mənsubiyyət 
şəkilçisi, -cə qoşması). Altı əsas feildən beşi xəbər mövqeyində 
çıxış edir. Ol əvəzliyi də predikativ məqamdadır. Deməli, 
Azərbaycan dilinin ancaq qrammatik quruluşu aparıcıdır: 
Vəziyyət eynən Füzulinin nəsr dilindəki kimidir (divanının 
dibaçəsi, «Şikayətnamə» və məktublarının nəsr hissələri ilə 
müqayisə edin). A.Bakıxanovun klassik-kitab dilinin normasını 
akademik şəkildə yerinə yetirməsi budur. 

Povestin sonrakı hissələrində müəllif dili başlanğıca nisbətən 
sadələşməyə meyllidir. Məsələn, bu parçaları yuxarıdakı ilə 
müqayisə edək: «Xülasə, ənvai-naləvü şivən ilə  bir-birindən vida 
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edib mə'şuqə səfər qıldı. Və aşiqi-məhcur dideyi-xunbarilə  bikəs 

qaldı. Guya mükərrər bu şeiri oxuyub  ağlardı... 
Artıq burada cümlələr yığcamlaşır, köməkçi feillər və 

köməkçi nitq hissələri ilə yanaşı, isimlər, zərflər də iştirak edir. 
Ancaq göründuyü kimi, sadəlik çox şərtidir.  

Füzuli nəsrində olduğu kimi (məsələn, «Şikayətnamə»dəki 
mükalimələri yada salın), A.Bakıxanov mükalimələri sadələşdirir, 
hətta bəzi məqamlarda M.F.Axundzadə nəsrinin səviyyəsinə 

çatdırır: 
Dedi: 

– Bacıcan, nə əmri-hədis bu ənduhə bais olubdır? 
Dedi:  

– Ah, qardaş, kaş sənüŋ kimi naxələf ölə idi, bu günləri 

görməyə idi...  

Qərəz onlar ağlayıb nalə edirdilər. Əsgəri-biçarə gəlüb 

qollarun mə'şuqəsinüŋ boynına salub və üzündən  öpib dedi:      

– Ey arəmi-canum, fikr elə ki, atandan   qalan əmmaməni 

başıma qoyub, əbasun əynimə salub və qəbasun quçağıma alub 

bir nifrin edərəm ki, düşmənlərimizdən biri də yer üzində 
qalmaz...  

Xülasə, ol məzlumə dedi: 

– Ey aşiqi-mehribanum, bu sözlər fayda verməz. Bir fikir 

elə ki, sən bu yerə gəlmək üçün əlüŋdə bəhanə olsın və xəlq 

bədgüman etməsün.  
Bu parçalarda mükalimənin aydınlığından başqa, daha iki 

cəhət maraqlıdır: 1) mükalimələrin arasında birdən müəllif 
dilinin qəlizliyi əriyib obrazların sadə nitqinə uyğunlaşır –

Qərəz onlar ağlayıb nalə edirdilər. Əsgəri-biçarə gəlib...; 2) 
adətən klassik nəsr dilimizdə xalq toplu ismi xəbəri cəm 
şəkildə tələb edir. Halbuki burada Azərbaycan dili qaydasına 
müvafiq uzlaşma gedir: xəlq güman etməsün. O deməkdir ki, 
A.Bakıxanov burada canlı danışıq aktını izləmişdir. Yəni o, 
klassik nəsrin öz ölçülərini, canlı danışığın öz təbiiliyini 
gözləyir. 

Povestin nəsri, xalq yaradıcılığımızdakı dastan 
tipologiyası ilə mənzum parçalarla müşayiət olunur. Nəzm 
lirik, psixoloji gərginlik və ümumiləşdirmə məqamlarında 
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gəlir. A.Bakıxanov janr və üslubun bu ənənəsini də gözləyir, 
odur ki, mənzum parçaların dili nəsrin dilindən xeyli sadədir. 
Bu mənada müəllif dilindən deyilən şeirlə obrazların dilindən 
söylənən şeirin fərqi yoxdur –hər iki halda daha aydın və 
nisbətən qəliz dil mümkündür. Məsələn, müəllifin dilindən 
verilən Hər dildə ki yox nişaneyi-eşq, Arayişi-qəm, fəsaneyi 

eşq, Əlbəttə, degil kəmalə qabil, Ovqati keçər, vəli nə hasil? – 
parçasında dil «ürək», ovqat «vaxtlar» (indiki əhval, vəziyyət 

mənasında yox) mənasındadır. Bunları  da nəzərə alanda 
nisbətən qəliz dildir. Ancaq müəllif dilindən belə şeir də gedir: 
Ol xəstə nigar bəlayə düşdi, Bir qüssəli macərayə düşdi. Çərx 

eylədi   dövri- namüvafiq, Hicran sitəmi arayə düşdi. 
Əsgərin dilindən verilən Ey rövşəneyi-dü çeşmi-xunbar, 

Arami-dili-həzini-bimar, Kami-dilü arizuyi-didə, Asayişi-cani-

möhnətasar! – parçasından göründüyü kimi, bu bənd hətta 
müəllif dilindən də qəlizdir. Bunun farsca, ya azərbaycanca 
olduğu xəbərlik şəkilçisindən aydınlaşardı ki, o da yoxdur. 
Şair burada klassik poeziya janrlarının bir prinsipinə də riayət 
edir: xitab məqamında dil kütləvi anlaşma baxımından çox 
sərtləşir. Məsələn, Füzulinin «Leyli və Məcnun»undan bu 
xitabla müqayisə edin: «Key rəhəti-canü nuri-didə, Fərzəndi-

yeganeyi-güzidə» (hələ bu, anasının Məcnuna üz tutmasıdır). 
Yenə Əsgərin dilindən verilən Qəm canimə qəsd eylər, 

əlim yarə yetməz, Mətlubə, nədəndir, dili-biçarə yetişməz – 
parçası daha sadədir. Çünki  həmin nəzm hissəsi müstəqil 
qəzəl hüququndadır. Ümumiyyətlə, «Kitabi-Əsgəriyyə»nin 

süjetindəki şeir parçalarının dili A.Bakıxanovun 
azərbaycandilli müstəqil şeirlərinin – qəzəl və 
müxəmməslərinin dilinə nisbətən çətindir. 

A.Bakıxanovun azərbaycanca və farsca bədii 
yaradıcılığının müqayisəsindən aydınlaşır ki, şair fars dilində 
daha realistdir və xəlqidir. Təsadüfi deyil ki, o, farsca mənzum 
hekayələr və alleqorik əsərlər yazmışdır. Bu ədəbi formalar, 
təbii ki, canlı xalq dilində olmalıdır. Azərbaycanca təmsili isə 
(«Eşşək və bülbül») Krılovdan tərcümədir.  

Düzdür, A.Bakıxanov klassik-kitab dilinin normasında 
daha çox mühafizəkarlığı ilə səciyyələnir. Ancaq bu 
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mühafizəkarlıq ərəb-fars dillərinin tətbiqindədir, daha o, 
klassik-kitab dilinin aparıçı olduğu dövrdə işlənib, sonralar 
arxaikləşmiş milli fonetik, leksik, morfoloji xüsusiyyətləri 
saxlamağa can atmır, dutuşa, ol (o), tişrə, gərəkməz, kəndü 
kimi bir neçə fakt səciyyəvi deyil – belə nümunələr hətta xalq 
şeiri janrlarında yazanların da dilində var. Bu, şairin əski 
üslubun dil ənənəsinə münasibətində kiçik novatorluqdur, bir 
növ, müasirliyəbənzər bir şeydir. 
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SEYİD ƏZİM ŞİRVANİNİN DİLİ 
 
S. Ə. Şirvani klassik-kitab dilini ikili şəkildə davam 

etdirir: o, şeirdə də, nəsrdə də həm Füzuliçi kimi, həm də 
yenilikçi kimi çıxış edir. Əlbəttə, yenilik daha çox fikrin 
məzmunu ilə bağlıdır. Ancaq bu yeni məzmun hər yerdə dilə 
təsir göstərir, dil novator məzmuna uyğunlaşa-uyğunlaşa 
müasirləşir. S.Əzim lirik şeirlərində – qəzəl, qit'ə, müxəmməs, 
tərkibbənd və başqa klassik poeziya janrlarında daha çox 
Füzuliçidir. Füzuliçilik onun bədii nitqinin siqlətində, lirik 
dərinliyində, munislik və məlahətində aşkar olur: Gizlənüb 

zülfiŋdə köŋlim, bilmişəm ki, Gözləriŋ eylər işarət qəmzeyi-

pünhanlərə. Lirik qəhrəman könlünü itirib, axtarır, tapmır. 
Birdən bilir ki, könlü sevgilisinin tellərinin qaranlığında 
gizlənib. Bilir, ancaq özü aşkar edə bilmir, o bunu gözəlin gizli 
baxışlarının işarələrindən oxuyur – bu, doğrudan, səmimi 
lirikadır. Eyni zamanda klassik-kitab dili şairə öz qədim 
leksikonu, ənənəvi təşbehləri ilə doğmadır:    

Gün olsa, gecə olmaz, ey mah, nədir vəchi, Yeldayi-səri-

zülfiŋ gün üzdə olub peyda; Gər bir əyağ ilə tuta, lütf eyləyüb 

əlüm, Canım fədadı saqiyi-bəzmün əyağına; Dövri-ləbində 

xüzri-xətüŋdən xəbər tutub Düşdi Xızır da çeşmeyi-heyvan 

sorağına – ənənəvi, çox yaşlı yeldayi-səri-zülf, çeşmeyi-heyvan 
izafət-obrazları, Xızır, mah, ayağ söz-rəmzləri kimi əldən 

tutmaq (kömək), xəbər tutmaq, sorağına düşmək 
frazeologizmləri də qəzəl dilinə munisdir, hələ təzad və 

omonimlərin bədii-emosional şərait yaratması: ayaq ilə dldən 

tutmaq–badə mənasında ayaq təzad assosiasiyası yaradır, 
saqinin  ayağına can fəda olmaq ifadəsində ayaq iki mənada 
(1.ayaq; 2.badə) qavranır ki, bunlar klassik poeziya janrları 
dilinin ənənəvi koloritini yaşadır. Yaxud ərəbcə ifadələrin 
mətnə daxil edilməsi də üslubun əski qanunlarındandır: 
Cahanı cam «ənə ə'rəf»dən etdi məst əltafın (ənə ə'rəf – bizi 
tanı); Ey tari-səri-zülfiŋ «vəlleyli iza yəğşa» (vəlleyli iza yəğşa– 
qaranlıq çökəndə) — bunlar mətndə hazır ümumşərq 
obrazları kimi mənimsənir. 
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Bu, sadəcə, Füzuliyə nəzirə deyil, həm də janrın əsrlərarası 
leksik və metaforik əlaqəsinin bərpa olunmasıdır. Füzulidə: 
Könül, səccadəyə basma ayaq, təsbihə əl urma, Namaz əhlünə 
uyma, anlar ilə durma, oturma! Saqın, pamal olursan buriya 

tək, məscidə girmə. Və   gər naçar girsən, onda minbər kimi 
çox durma! 

Seyid Əzimdə: Könül, ta var əlində cami-mey, səbhəşümar 
olma. Riyayi-xəlqdir, billah, namaz əhlinə yar olma. Döşənmə 
buriya tək məscid içrə səcdeyi-səhvə, Özi bu səhvdür, pamali-
xəlqi-ruzigar olma.  

Bununla belə, S.Əzimin klassik poeziya janrlarının dilində 
özünün və XIX əsrin nitq koloriti seçilir. Nəsimi, Füzuli, 
Qövsi və Sahib Təbrizilərin dilində dialekt-danışıq təzahürü 
qəti yoxdur. Seyid Əzimin lirik dilində isə fonetik-morfoloji 
(qismən də leksik) dialektizmlərə güclü meyl vardır. Bəsdi 

cananuŋ xəyalı, qəm degil, can olmasa; Qəmi-dəhanüvə kim 
sərf oldu varü yoxum; Görmüşəm lə'lüvi, lazımdı tökülsin 
qanum;.. qara zülfüvi göz gördi pərişan yuxuda.  

Maraqlıdır ki, şairin lirik əsərlərinin dilində klassizmlərlə 
canlı danışıq-dialekt elementləri çulğaşır: Tutanı müshəfi-
rüxsarüvi ol kafər xət, Görünür gör nə xələllər mənim 
iymanımda... Düşəni xublərin könlümə fikri, Seyyid, Əlli Yusif 
tapılır-külbeyi-ehzanımda—bir tərəflən müchəfi-rüxsar, 

xublər, Yusif, külbeyi-ehzan klassizmləri, digər tərəfdən, 
tutanı, düşəni feli bağlamaları (arxaik -alı,-əli feli bağlama 
şəkilçilərinin və ya müasir ədəbi tutandan, düşəndən 
formalarının müqabilində), mənsubiyyət şəkilçili təsirlik halda 
-üvi forması dialekt xüsusiyyətləridir (çulğaşma elə təbiidir ki, 
hətta tipik ənənəvi izafətlə dialekt şəkilçisi bir yerdə gəlir: 
müshəfi-rüxsarüvi). Dialekt formalarına müraciət baxımından 
S.Əzimin lirik və satirik dili bir-birindən fərqlənmir. Məsələn, 
satiralarından bu misallarla yuxarıdakıları müqayisə edin: 
Aduvi qoymusan əbəs şeytan; Dedı: Oldı qəbul rüşvətüvüz, 

Yaxşı niyyətdü, qorxma, niyyətüvüz və s. 
Seyid Əzimin şeir dilindəki yenilik satiraları, mənzum 

hekayələri və təmsilləri ilə bağlıdır. Ancaq bu novator nitq  
sistemində  klassik-kitab  dilinin güclü müdaxiləsi hiss olunur, 
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yəni şairin yeni bədii dil başlanğıcı diferensial şəkildə üzə 
çıxmır. Bir sıra satiralarında satira üçün dil materialı çox 
seyrəkdir, lirik leksikon aşkar üstünlük təşkil edir. Misal üçün 
«Alimləri məzəmmət edən cahillərə» satirasının lüğət tərkibinə 
üslubi mənsubiyyət baxımından diqqət yetirək. Şeirin 
təxminən üçdə bir hissəsinin lüğətini belə ayırmaq olar: 

1. Klassik şeirdən gələn lirik-ciddi, obrazlı söz və ifadələr: 
saqi, mey, yar, şövq, vəcd, nuş qılmaq, badeyi-gülnar, badə 

içmək, badeyi-rəngin, xümi-İsa, badeyi-mövla, meyi-mövla, 

sağər, sərşar, badeyi-Müstəfə, cuşü xüruş etmək, səfa, qarət 

olmaq, saqiyi-gülcöhrə, meyi-nab, zinəti-ənhar qıl, əyaq (badə), 

meyi-rümman, peyğəmbəri-fövci-şüəra, rəsuli-şüəra, mülki-

vəfa, hüdhüdü-naşəbər, şəhri-səba, badi-səba, həcci-mə'na, 

kuhi-Mina, şahidi-vəhdət, ilham olundu, sərvəri-səyyarəməqam. 
2. Üslublara laqeyd, neytral söz və ifadələr: vermək, biz, 

dövlət olmaq, bu gün, cünbüş edir, sabiqü səyyar, dövr edir, nöh 

kümbədi-dəvvar, mən, bir, qərəz (məqsəd), var, tövbə etmişəm, 

badəvü tərsa, keçmişəm, deyrü kinişt, kəlisa, içmişəm, xəbər 

olmuşam, indi, elə, xüm, o, taqətü huş, ruhi-xuda, süruş, nəşri-

məarif, açılıb, rəhmət, tiri-meyxanə, işarət eylər, bəşarət eylər, 

din təkmil qılıb, kəşfi-kəramət eylər, müxtəsər, təbliği-risalət, 

faş olur, mərtəbeyi-heydəri-Kərrar, peyğəmbəri-vamürsəl, 

Şirvan, zahir edəm, şə'n, hər, zişan, rəmz, həq, yetişən, fərman, 

yoxmu, şəhr, təbliğ qılam, sübhü məsa,ərş, faşi-nida, xəlq, əda 

eyləməsən, izhar olmayıb, risalət, gəlirəm, sibqət edib, gedib 

kəsrəti-zəvvar, axiri-həcc, xətmi-rəsulu tamam etdi, azimi-Yəs-

rib, Əhmədi-Mahmud, ol (əvəzlik), şəhi-Xümmi-qədir, Cibril, 

sən, salam göndərdi, iyzədi-qəhhar. 
Həmin nisbətlərin müqabilində satirik məzmunlu söz və 

birləşmələr ancaq bunlardır: badəfüruş etmək, xaneyi-

xəmmar, dürdnuşani-vilayət– cəmi üç vahid, hələ bunlardan da 
yalnız sonuncu xalis satirik məzmuna malikdir. 

Şeirin ikinci üçdə birində satirik yüklü doqquz vahid 
iştirak edir: hasidü düşmən, uymaq, Əhrimən, suyunu kəsmək, 

hasidin boynuna zəncir olmaq, münkir rütbəsinin mənzili dar 

(ağacı), payimal etmək, hər yetən, qiybət etmək. Yuxarıdakı 
nisbətlərin müqabilində çox cüzi olsa da, hər halda vahidlər üç 
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dəfə artmış, satirik məzmunları isə güclənmişdir. Şeirin 
sonuncu üçdə birində aşağıdakı satirik söz və ifadələr və satira 
üçün yarayan material var: hürmək, lə'nət oxumaq, qəzəbi-

iyzəd, xasir, xain, alimə hürmək, kəlbi-yəhudi-bədnam, tacir, 

bəzzaz, töhmət, misqal ilə  satmaq, vaveyla, fitneyi-dövri-qəmər, 

halvasına bazar yoxdu, əhli-fəsad, qeybət etmək, cəllad, şər'ə 

xilaf, hədyan, böhtan, pərişan olmaq, usanmaq. Düzdür,  
burada elə sözlər var ki, lirik mətnlərdə də işləkdir, məsələn, 

usanmaq (Məni candan usandırdı... – Füzuli) və pərişan olmaq 
(Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır–Vaqif). Ancaq bu kimi 
sözlərin potensialında hər iki – lirik və satirik məzmun var və 
kontekst onları aşkar edir. Həmin   sözlər S.Əzimdə satirik  
əhatədə olduğu üçün tənqid mənası kəsb edir. Bunlarla 
yanaşı, hələ həmin hissədə xalis satirik məzmunlu bütöv 
misralar da verilir: Açub ağzun, üləma qeybətin eylər qəssab, 

Bir deyən yoxdi qoyun eşşəyi, ey xanəxərab. Az qalub, Ağca 

bacı da gəlüb olsın molla; Etməsün, söylə, qalayçı üləma 

qeybətün; Neçə dövlətli var, allah alacaq dövlətini, Çün hürər 

sahibinə it kimi nəccar bu gün; İxtisası bu zəmanə dögü bu 

rəftarın; Yesin öz arpasını, buğdasını, satsin əlləf (Sabirin 
«Cütçü babasan, buqdanı ver, darı yeyərsən» misrası ilə 
müqayisə edin). Daha bu, o biri nisbətlərin – lirik-ciddi və 
neytral materialların müqabilində dayana biləcək kəmiyyətdir. 
Göründüyü kimi, sırf lirik-ciddi planda başlanan şeir get-gedə 
satirikləşir. Şairin eynən bu cür başqa satiraları da var; hesab 
etmək olar ki, bunlar şairin ilk satirik əsərlərindəndir və hələ 
burada məzmunla formanın – mövzunun və ifadə vasitəsinin 
dialektik vəhdəti tapılmayıb. Başqa satiralarda artıq satirik 
dil materialı özünü açıq hiss etdirir. Ancaq həmin halda da 
klassik-kitab dilində olduğu kimi, ərəb-fars sözlərinə və 
izafətlərinə geniş yer verilir. Klassik-kitab dilinin lirik şeir 
dilinin spesifik abi-həyat, çahi-zəmzəm, gülüstan, busə,   badi-

səba, bülbüli-təb,   badeyi-gülnar,  əsayi-Musa, Sən'an, 

Mehdiyi-əsr, Xızr və s. kimi onlarla söz-obrazları tez-tez 
işlənir, hətta köməkçi sözlərin   klassik şeir dilindəki birikməsi 
təkrar olunur: vey–və + ey, key–ki + ey, kol– ki + ol, konda– 
ki + onda... 
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S.Əzimin satira dilində satira estetikasının tələblərinə 
sığışan tənqidi məzmunlu frazeoloji vahidlərlə  yanaşı, etik 
cəhətdən sərt səslənən xeyli nümunə vardır. Həm də bu vulqar 
mənalı sözlər təkcə həcv səciyyəli əsərlərində deyil, ciddi 
satiralarında da, hətta «Rəbiül-ətfal» toplusundakı satirik 
hekayətlərdə də işlənir. Bunlar insan atributlarıdır: dağ ayısı, 

çal qaban, it, hürmək, öküz, eşşək, qoduq oğlu qoduq, köpək 

oğlu, donquz, lotu, qara eşşək, zina, məl'un, moltani... Həmin 

leksik-metaforik vahidlər müqabilində butöv misraları da var: 
İy çəkürlər tula tək, ta ki görib harda var aş; Qarnun otarmaq 

üçün nəfsini heyvan elədi; Mərcanə sizi yoxsa doğıb yeddi 

zinadən.  
Satirik məzmun üçün onun etik cəhətdən, normativlik 

baxımından belə nisbətən yumşaq təyinləri də var: mürtəd, 

xudkeş, naqabil, icva, Yezid, hiyləgər, xəcalət cəkmək, şərm 

eləmək... 
Məzmunca burada da sərtilik var: İt demə, ol dəxi bizim 

birimiz, Belə ölmüşlərə fəda dirimiz. Ancaq  söz satirik tipin 
dilindən söyləndiyi, şəxs özü-özünü ifşa etdiyi üçün bu üsul 
məqbuldur, bu, sabiranə ifşa tərzidir.  

Şair müsbət mənalı sözü kinayə məqamında işlətməklə 
satirik dəyər alır: Qoydılar ad ona kim,  bu kişi həzrət Əlidir, 

Bu gəlibdir ki, hidayət eləsün dünyanı. Bütövlükdə  
müqayisənin özündə kinayə var ki, bir fırıldaqçını həzrətə 
oxşadırlar, ancaq bu fonda hidayət sözü kinayəni xüsusilə 
gücləndirir. 

Ümumiyyətlə, S.Əzimin çox uğurlu satirik müqayisələri 
var; daha doğrusu, bənzəyənlə bənzədilən arasındakı 
dialektikasızlıq satirik şərait yaradır. Misralar, beytlər 
müqayisə qəlibində qurulur, hətta bəzən hazırcavablıq bu 
misraları, beytləri aforizmə çevirir: Şeytanuŋ qeyrəti, əlhəq ki, 

bulardan çox imiş; Hərçənd başun Şümri-şəqi kəsdi imamıŋ, 

Ağladı yenə, eylədi riqqət, köpək oğlu! Siz ağlamasız 

öldürürsüz yeddi imamı; Gər daşdı desəm qəlbüvüzi, səxt 

əcəbdir, Yox daşü dəmirdə bu qəsavət, köpək oğlu! Vardır elə 

daş ki, yarılıb xövfi-xudadən, Cari olub ənhari-lətafət, köpək 

oğlu! 
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Elə hallar var ki, şairin müqayisələri aydın satirik portret 
yaradır: Gözü göy, burnu yekə, boynu uzun, saqqalı ağ. 

Lirik-ciddi sözlərlə mənfi mənalıları həmsərhəd işlətməklə, 
əks rəngləri yan-yana qoymaqla güclü təzad yaradan şair 
satirik rəngi qabardır, diqqətçəkici edir: Getməz başa bu şən, 
bu şövkət, köpək oğlu; Hər namdə var bir neçə hikmət, köpək 
oğlu; Bir siz təki yox sahibi-çür'ət, köpək oğlu; Qaldı sizə 
meydani-rəşadət, köpək oğlu. 

Seyid Əzimin dilindəki məzmun yeniliyi ilə qəliz ərəb-fars 
sözlərinin bolluğu fakt kimi üz-üzə durur; şairin dil 
çətinliyində klassik-kitabın  nümayəndəsi olması özünü car 
çəkir. Belə halda satirik yükün daşıyıcısı vahidlər kütləvi 
oxucudan öz mənasını xeyli gizlədir–faciqü mərdudi-ədəb 
birləşməsindəki kimi. Bu cəhət onun həcvçilikdən uzaq, sırf 
ciddi satiralarında daha çox diqqəti çəkir. Əslində, bu 
əsərlərdə tənqidi motivlər satirik dil tələbləri səviyyəsinə 
çatmır – kinayə ya yoxdur, ya da azdır, yumoristik 
frazeologiya    zəifdir,  satirik   dil üçün səciyyəvi olan loru-
danışıq elementləri diqqəti cəlb edəcək dərəcədə deyil,  əksinə, 
bu dil publisist və elmi dəqiqliyi ilə əlamətlənir: Əvvəla, bizdə 

yox o məktəblər Ki, verə kəsbi-elmi xəlqə səmər. Nə o gunə 

kitablar əl'an Ki, ola öz lisanımızda bəyan. Burada narazılıq və 
tənqid var, ancaq gülüş yoxdur: Günü-gündən zəlilü xar olduq, 

Möhnətü qüssəyə düçar olduq.  Hətta dil anlaşılsa da, ifadə 
tərzində əcnəbi dil elementlərinə meyl göz qabağındadır; bir 
canlı günü-gündən müqabilində zəlilü xar, möhnətü qüssə kimi 
yad qrammatik qəlibli ifadələr gəlir ki, misraların bədii-
tənqidi semantikası da məhz onların üstündədir. Burada rəsmi 
ədəbi forma əsasdırsa da, heç olmasa, belə izafətlər nisbətən 
anlaşılandır: müəllimi-dana, dərdi-nadani, dərdi-nadanlıq, əhli-

aləm, ərzi-hal, əhli-Qafqaz, milləti-islam və s. Ancaq bunlar 
təkcə geniş oxucu kütləsi üçün yox, orta səviyyəli ziyalılar 
üçün də qəliz dil nümunəsidir:   rəisani-sahibül-e'zaz,   güruhi-

xeyr-əsər, güruhi-izam, təbibi-danadil, əraziyi-tis'in, gavi-

zəmin, elmi-ədyan, məsqətür-rə'y, məzhəri-zati-kibriya, qövmi-

paksiyər, şəkkü reybü güman, əhli-qülub, dirəxti-nakamil, 
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təsiri-afitabi-fələk, nafi-ahu hadis, süxtə, məsdud, istiğfar, ləim, 

qəryə, əyyu-hənnas, mərğub, riyazət...  
Maarifçi olmaq etibarilə Seyid Əzim xalqın qabaqcıl 

ziyalılarına – maarifçilərinə üz tutur və görünür, onların 
təfəkkür səviyyəsinə uyğun leksikondan istifadə edir. Deməli, 
bu şeirləri təhsillilər üçün yazır, onlardan xalqa ümid gözləyir 
və imdad istəyir; məqsədi güldürmək deyil, cəhaləti ciddi dillə 
tənqid  etmək, məktəbi, maarifi həmin tonla təbliğ etməkdir. 

Təsadüfi deyil ki, Həsən bəy Zərdabiyə zəmanədən şikayət 
motivi ilə yazdığı iki tənqidi məktub-şeirində («Ey Həsən bəy, 
müəllimi-dana» və «Ey bizə xeyrxah olan Möhsün» misraları 
ilə başlanır) məktəb, tərbiyə, tərəqqi və elmlə bağlı bu qədər 
leksik vahid işlənir: elm, nəhv, sərf, dana, danadil, rəmz, 

tərbiyət, məktəb, hürufat, kitab, lisan, dil, paraxod, uşqola, 

―Qafqazski uçebni‖nin miri, müəllimi-dana, əhli-elm, töxmi-

xoşbəxtlik, xabi-qəflət, qabili-tərbiyət, əhli-hikmət, elmi-

tərbiyət, elmi-bitərbiyət, rəisi-millət, mə'dəni-lütf, müəllimi-

əffəl, əsli-savad, elmi-coğrafi, kəsbi-ülum, dərdi-nadani, baisi-

tərəqqiyi-tam, fövci-məktəbi-tibb, məktəbi-hərbiyyə, məktəbi-

hikmət, kəsbi-elm, cəbrül-müqabil, elmi-hey'ət, cəm'ü təfricü 

zərbü qismət... 
Məqbuldur ki, ciddi tənqidi və təbliği əsərdə məhz belə 

rəsmi, elmi-terminoloji leksikon əsas olur. Təbii ki, belə 
əsərlər kütləvi satira dilinin tələblərinə cavab verməz, gülüş 
yaradan, yumor aşılayan dil vahidləri belə mətnlərin malı 
deyil. 

S.Əzimin ―Rəbiül ətfal‖ (Uşaqların baharı) toplusundakı 
şeirlərinin dili bədii-semantik yeniliyi ilə seçilsə də, klassik-
kitab dilinin təsir dairəsindən çıxa bilmir. Ədəbi məzmununa 
və məqsədinə görə tamam müasir olan toplunun 
yaradılmasında formaca klassik divan tərtibinin tələblərinə 
riayət olunmuşdur: «Dibaçə» ilə başlanır, «Tohid», 
peyğəmbərin tərifi, dövrün şahına mədh hissələri gəlir. Təbii 
ki, həmin hissələrdə dil klassik-kitab dilinin məlum 
ölçüsündədir. «Dibaçə»dən: «...Seyyidi-xaksar ərbabi-fəhm və 

fərasətə və əshabi-kiyasətə ərz edir ki…; «Tohid»dən–«Həmdi-

bihəd xudayi-sübhanə Ki, çatıb feyzi-kövnü məkanə»,  Mübdil 
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kainatü müzhirihu, Vəhdəhu lailahə illa hu». «Peyğəmbərin 
tə'rifi»ndən—«Dəxi yüz töhfeyi-səlatü səlam, Nə qədər var bu 

gərdişi-əcram, Olsun ol şəxsə kim, müəyyədir, Ənbiya sərvəri 

Məhəmməddir...». 
Hətta  topluda «Siçan və pişik dastanı» adlı alleqorik 

poema həmin rəsmi-ənənəvi bölmələr və ənənəvi dil norması 
ilə başlanır. 

İstər «Rəbiül-ətfal» toplusunda, istərsə də bütöv şeir 

yaradıcılığında Seyid Əzimin klassik-kitab dilindən hərfən 
mənimsədiyi dil fəndlərindən biri xitab-müraciət məqamında 
nitqin qəlizləşməsi, ərəbcə-farsçanın leksik-qrammatik sıxlaş-
masıdır. 

Qəzəlin xitab beytlərinin leksik tərkibinə diqqət yetirək: 
Ey xudavəndi-qadiri-mövcud, Vahibi-mülkicudu əsli-vücud! Ey 

ki, manəndi-bərgi-neylufər, Baği-sün'ünlə nöh sipehri-kəbud! 

Düşdi Leylayə pərtövi-hüsnüŋ...—iki beytdə azərbaycanca 
adına ancaq düşdü feili və -lə qoşmasıdır; xitabda 
predikativlik olmadığından xəbərlik şəkilçisi də 
işlənməmişdir. Hətta  toplunun satirik bəhslərində də həmin 
ölçü gözlənir. Məsələn, «Köpəyə ehsan» adı ilə məşhur satirik 
parçada Hacının Mollaya sözü belə başlayır: Dedi: Ey naibi-

imami-zaman– adətən, mötəbər sayılan şəxslərə belə mərtəbəli 
titullarla müraciət olunurdu; yaxud «Xan və dehqan» 
satirasında təsviri hissə belə sadə getdiyi halda: Bir əkinçi 

gedirdi məstanə, Yolda ol rast gəldi bir xanə...—birdən arvadı 
dehqana belə müraciət edir: Dedi: Ey qaşı bir hilali-mübin, 
Xirmənin üstə xuşəçin Pərvin, Məzrə'i- imtizacə danəfəşan. 
Sünbülə şəkli-sünbülindən əyan, Nədi bu behcətü  sürurə 
səbəb?  

Maraqlıdır ki, oradaca xan dehqana çox sadə xitab edir: 
Dedi: Ey it, kənara çıx yoldan! Nə baxırsan doŋuz kimi koldan? 
– daha bu, Seyid Əzimin fərdi yaradıcılıq işidir. «Aşağılar» 
«yuxarılara» mərtəbə-mərtəbə tərifli ünvanlarla üz tutduğu 
halda, «yuxarılar» «aşağılara» belə münasibətdədir–
münasibət bədii nitqdə reallaşır. 

«Rəbiül-ətfal» toplusu uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Görünür, şair buradakı parçaları bu gün yazıb, sabah öz üsuli-
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cədid məktəbində uşaqlara oxumuşdur. İbrətli hekayətlər, 
alleqorik əsərlər də uşaqların tərbiyəsi üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Buna görə də gözləmək olardı ki, Seyid Əzim 
əsərlərinin dilində lüğət tərkibinin quruluşunda sadədən 
mürəkkəbə prinsipini izləsin: məktəbə təzə gələn uşaqlar üçün 
sadə dildə yazsın və tədricən leksikonu çətinləşdirsin. Ancaq 
belə deyil. Bütün hekayətlərdə, alleqoriya, mənzum hekayə və 
satiralarda sadə, aydın və mürəkkəb, qəliz yerlər növbələşir. 

Məsələn, «Qaz və durna» şeirində belə təmiz azərbaycanca 
misralar var: Bir göl içrə üzürdu bir yekə qaz, Özinə fəxr edüb 

uzatdı boğaz. Dedi: mən bir əcibə quşam. Üç hünər var məndə, 

xeyli xoşam: Uçaram göydə, həm suda üzərəm, Qurı yerdə 

boyın çəkür gəzərəm... Ancaq həmin mətndəcə uşaqlar üçün 
çətin anlaşılan belə vahidlər var: diraz, göftüguyi-bihudə, 
talib, zifən, zifünun. Təbii ki,  öz dərsində S.Əzim bunların 
mənasını şagirdlərinə açmışdır.   

Yaxud «Loğmanın satılması» hekayətində bu nümunələrə 
fikir verək: həvadis, Yusif-asa, mahi-ürfan, fövci-ixvan, 

ələzzahir, siyahfam, sitəbri-ləban, tə'lim-bəxşi-biədəban, ciza, 

tənavül, əmiri-əcəli, zubh, büryan, hüzuri-mövla, fələkna, fikri-

bikrü xəyali-Loğman.  
Bu iki mənzum parçadan gətirilən şəkildə, bəzən az, bəzən 

çox, butün hissələrdə Azərbaycan dilində kütləvi işlənməyən 
ərəb-fars sözləri və izafətləri mövcuddur. Maraqlıdır ki, onun 
satira, mənzumə dili bir çox hallarda qəzəllərinin, 
ümumiyyətlə, lirik əsərlərinin, dilindən çətindir. Görünür, bu, 
şairin forma yeniliyi və axtarışı ilə bağlıdır,  ya da şeirləri 
tədrisdə işlətdiyi və mənalarını uşaqlara açdığı üçün belə çətin 
dildə yazırdı. Bundan da məqsədi şagirdlərini klassik ədə-
biyyatı başa düşməyə hazırlamaq olub. 

Göründüyü kimi, Seyid Əzimin bütün şeir yaradıcılığı–
lirik şeirləri, satiraları, mənzum hekayələri, alleqoriyası dilcə 
klassik-kitabın ənənəsi ilə yazılmışdır. Ancaq onun nəsr dili üç 
üslubda təzahür edir: klassik-kitab, folklor-danışıq dillərində 
və publisist üslubda.  

«Divan»ının, «Təzkirə»sinin, «Rəbiül-ətfal»ın 
«Dibaçə»ləri və «Təzkirə»dəki məlumatlar klassik-kitab dilinə 
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məxsus nəsr dilindədir. Seyid Əzimin bu dili XIX əsrin elmi-
ədəbiyyatşünaslıq dilinin nümunələrindəndir. Bu yazıların 
hamısında klassik-kitab nəsrinin ərəb-fars sözlərinə və 
izafətlərə geniş yer verməsi ənənəsi qalır. Fərq cümlələrin xeyli 
yığcamlığındadır. Xüsusilə «Təzkirə»dəki məlumatlarda bu 
cəhət diqqəti xüsusilə çəkir və publisist üslubuna təmas hiss 
olunur. 

Misal üçün «Xaqani Şirvani» oçerkindən bir nümunə: 

Xaqani Əfzələddin İbrahim ibn Əli Şirvanidir. Sahibi-fəzl və 

cahi-məqbuli-hükkamü səlatin olubdur. Ustadi-rövşənzəmir və 

elmdə ədimün-nəzirdir. ...Atası Əli Şirvanda nəccarlıq edərdi. 

Amma özü öz tinəti-əsliyyəsinə görə Şirvandan Gəncəyə səfər 

edib neçə illər həkimi-kamil və ədibi fazil xazini-gəncineyi-

mə‘nəvi Əbül-Üla Gəncəvidən xurşidi-fələki-e'tila, qəməri-

sipehri-izzü-əla mövlana Fələki ilə təhsili-məratibi-şe'r qılıbdır 

və mövlana Əbül-Üla o dürci-şəhvarı gəncineyi-pürgəncdən 

Şirvanşah xaqani-kəbir Əbülmüzəffərin hüzuruna gətirdi».  Bu, 
klassik-kitab dilinin buxovundan qurtarmamış publisist 
üslubdur. Klassik-kitab nəsrinin qafiyəlilik əlaməti izlənsə də, 
bu prinsip «Təzkirə»nin «Dibaçə»sində daha möhkəm 
gözlənir. Burada həm A.Bakıxanovdakı kimi predikativ 
nöqtələrdə, həm də əsas məna bildirən sintaqmların 
hüdudlarında qafiyə gəlir: Əlhəq nəsəndidə kəlami ki, 
təqririndən qəlbə məsərrət və sima'indən ruhə ləzzət yetişir, 
əş'ari-sehrasari şüəradır, əş'ari şüəranın məsərrətəfza olduğu 
ərbabi-zövq hüzurunda aşikar və hüveydadır... 

Yenə orada belə qafiyələr gəlir: ...mə'şuqi-əzəliyə rəbtləri 

tazədir– ...məhbubi-həqiqətə zəbtləri  biəndazədir; ...badeyi-

məhəbbətdən bixumar–... nəş'eyi-məvəddətdən huşyar olmayıb; 
...özümü xublər zülfü rüxsarı xəyalilə –...kəndimi məhbublər 
çeşmi-əbrusu həvasilə; təb' imi qayətdə maili-əş'ar və qəlbimi 
nəhayətdə  şaiqi-əbyati-vəcdasar tapdım. 

Göründüyü kimi, müxtəlif qafiyələnmə tərzləri 
mövcuddur, iki yanaşı sözdən hər biri sonrakı sintaqmın iki 
sözünə müvafiq şəkildə qafiyə olur: 

 
rəbtləri–tazədir 
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zəbtləri–biəndazədir; 
 
yaxud «və» bərabərlik işarəsi kimi çıxış edir, onun tərəfləri 
müvafiq şəkildə uyğunlaşır: 
 

тапдым  
р...вяъдаса-нящайятдя-гялбими

аряш'-маили-гайятдя- имитяб'





 

 
«Divan»ının «Dibaçə»sində qafiyə seyrəkdir, ardıcıl 

izlənmir, gözlənən halların hamısında gəlmir, xüsusilə 
predikativ məqamlarda azdır, ancaq hər halda var. Bir-iki 
nümunə: 

 
...nəşvü nüma buldum...  
...füruğə vasil oldum   
S.Əzim həmcins üzv məqamında ahəngdarlıq üçün tez-tez 

həmqafiyə sözlər işlədir: mürur və dühur ilə; zəbtü rəbt 
olmayacaq; həkimi-bahir və ədibi-mahir Qiyas Şirvani; əş'ar 
və ətvarımdan  və s. 

«Təzkirə»nin «Dibaçə»sində ümumi başlıq da (sərlövhə) 
klassik-kitabın ənənəsinə görə qafiyəli şəkildə verilir: Bu 

təzkirə kim məcməi-şeiri-şüəradır, hər səfhəsi gülzar kimi 

ruhəfzadır… (Füzulinin «Leyli və Məcnun» poemasından 
istənilən sərlövhə ilə müqayisə edin).  

«Rəbiül-ətfal» toplusunda yığılan nəsr nümunələri lüğət 
tərkibinin və sintaktik quruluşunun azərbaycancalığı 
baxımından «Dibaçə»lərin nəsrindən tamam fərqlənir. Bu, 
folklor toplamalarıdır–xalq arasında Molla Nəsrəddin, 
Bəhluli-Danəndə adına yayılmış lətifələr, tarixi şəxsiyyətlər 
haqqında ibrətamiz rəvayətlər, alleqorik hekayətlər və 
müxtəlif yığcam hikmətli və yumoristik parçalardır. Bunların 
dili xalq yaradıcılığının nəsrinə uyğundur. Üzərində müasir 
mütəxəssislərimizin folklor materialını yazıya köçürərkən 
apardıqları təshihlərə bərabər iş görülmüşdür: Bu dilin 
xəlqiliyindən, folklor quruluşunda olmasından söz açmağa 
ehtiyac yoxdur, nümunələr özünü təsdiqləyir: Bir gün xan 

və 
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məclisdə dedi ki, hər kim öz övrətindən narazıdursa, ayağa 

dursın. Hamı qalxdılar, ayağa durdılar, məgər şəxsi ki, 

qalxmadı. Xan dedi: – Ey  şəxs, məgər sən övrətüŋdən razısan 

ki, ayağa qalxmadın? O cavab verdi ki, yox, sənə fəda olum; bu 

gün övrətüm qıçıma belə vurubdır ki, qıçum   şikəst olubdır. O 

səbəbdən qalxmadım–burada ədəbiləşdirici, yazılı nitqin 
tələblərinə uyğunlaşdırıcı iki düzəliş var: 1) hamı sözü ilə xəbər 
cəmdə işlənir-qalxdılar; 2) bir şəxs ki məqamında milli ədatın 

əvəzində farsca forma alınmışdır: şəxsi ki. 
Başqası: Bir vaxt Cüha bir məscidüŋ minarəsində əzan 

verirdi. Özinin kərih olan sövtindən xoşu gəlürdi. Tez 
minarədən düşib minarəyə baxırdı. Yenə çıxub əzanın dalını 
deyirdi, yenə düşub qulaq verürdi. Ona dedilər:—Niyə belə 
eləyürsən? Dedi ki, istəyirəm biləm ki, sövtim uzaqdan 
necədir, yavuqdan ki, çox yaxşıdır. Və bir də görüm ki, 
harayacan səsüm gedir. 

Bəzi hekayətlərdə dövrün ədəbi dil normasının izləri 
seçilir. Düzdür, ümumi anlaşma ölçüsü pozulmur, ancaq şifahi 
yaradıcılıq mətnlərində yazılı dilin faktları görünür. Məsələn, 
«Balaca qarışqa və təpə» alleqoriyasının yarısı budur: 
Hükəmai-hind öz kitablarında mərqum ediblər ki, bir murcə 
bir təllin torpağını bir sair yerə nəql etməyə kəməri- himmət 
bağlamışdı. Bir quş gördi ki, bir zəif olan şey süruri-tamam və 
vəcdi-məlakəlam ilə dəstüŋa çalıb bir təllin torpağını daşımağa  
sə'yü təlaş qılur.  Dedi ki, zəif və nəhif əcibə olan, əmri-məhala 

mürtəkib olmusan. Bu nə işdir ki, mübaşir olursan?  
Qalan parçada bu nümunələr var: vüsalıma talib, dövləti-

didarıma raqib, türab, bənd.  

Maraqlıdır ki, alleqoriyalarda ədəbi və əcnəbi elementlər 
nisbətən artıqdır.  Görünür, şair bunları klassiklərdən götürüb 
özü işləmişdir. «Tülkü və çaqqal» adlı ikinci alleqoriyada 
folklor nəsrindən kənara çıxan nümunələr var: rübah, məcal, 

qafirül-xətiat, tələbi-məğfirət, səm'i-hümayun, haşa və kəlla, 

siban, zində, mə'qulə, təqrir. 
Ümumiyyətlə, bu folklor ölçülü nəsrin dilində xalq danışıq 

dili üçün səciyyəvi olmayan ərəb-fars kəlmələri və izafətləri 
var ki, hekayətlərə səpələnmişdir, bunların nisbətən asanı da 
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var, nisbətən çətini də, ançaq dilin xəlqiliyinə zərər vermir: 
mütəməvvil, dilgüşa, busitansəra, mütəlliq, gunə, müşərrəf, 

əvamünnas, mərbut, şum (bəduğur), müqərrəb, xəvvas, məxfi, 

bərfərz, tərəhhüm, sərpuş, tila, ə'labi, şurəzar, mütəvəcceh 

olmaq, şikar etmək, mərdi-mücərrəd, nəxli-təmənna, səməri-

murad, sahibi-bağ, padişahi-dərviş-dust, ümənayi-dövlət, 

Məkkeyi-müəzzəm, nuri-dideyi-girami, büsati-ədlüdad, fəriş 

insafü mürüvvət, binayi-səltənət, rişteyi-ədalət,   mübaliğeyi-

ziyadə, pirəzəni-məzlum, xudavəndi-əhədiyyət, dəryayi-fikr, 

ənvaü-əqsam, rəbbi-əla, əsfəlüs-safilin, zai-möhmələ və s. 
Görundüyü kimi, bunlar folklor dili üçün (istər mənzum, 
istərsə də mənsur) səciyyəvi deyil. 

«Rəbiül-ətfal»dakı nəsr dilinin belə mərtəbə-mərtəbə 
olması da S.Əzimin məktəb fəaliyyəti ilə bağlıdır: uşaqların 
lüğət ehtiyatını tədricən zənginləşdirmək məqsədini izləyir və 
təbii ki, anlaşılmaz sözlərin mənalarını yeri gəldikcə 
şagirdlərinə yazdırır. 

Seyid Əzimin nəsr dilinin bu qolu nəsr dilimizin gələcək 
xəlqiliyi üçün, dərslik dilinin müəyyənləşməsi üçun az iş 
görməmişdir. Bununla belə, S.Əzimin öz dövrü üçün muasirliyi ilə 
seçilən nəsr dili «Ziya», «Ziyayi-Qafqaziyyə» və «Kəşkül»də çap 
olunan publisist yazılarının dilidir. Bu məqalələrin dili qəliz ərəb-
fars sözlərinin kəmiyyəti baxımından dibaçə nəsri ilə xalq 
ədəbiyyatından toplamalar arasında orta mövqe tutur. Ancaq bu, 
məqalələrin dilinin keçid mövqeyi təşkil etməsi demək deyil; 
müstəqil üslub formasıdır. O zaman Azərbaycan publisist  
üslubunun dil təcrübəsi məhz belə, S.Əzim qələminin məhsulu kimi 
idi: Bugünki tarixəcən, demək olar ki, novruzdan bir ay keçübdir, 

amma hənuz dağlardan qar qurtarmayub, sərma dəxi əksilməyübdir. 

Nə ağaclarda yapraq və nə də güllərdə çiçək görünməyir. Qəllə və 

hübubat   və sair mə'kulat ruzbaruz bahalaşmaqdadır» («Ziya», 
1880, 17 aprel). Yaxud: ...Amma naçalnikün tərqib və təhrisi çaha 

nefti qazmaqla müşahidə olundi... Qubernanun, Şamaxıya intiqalı 

kimi neft vasitəsilə dəmir yolından  Şamaxıya bir qol açmağı misalı 

naçalnik Lebedevün nasiyeyi-iqbalundan biz əhali üçün mayeyi-

oğadət, ziyadə izzü fif'ət zahir və hüveydadır («Kəşkül», 1884, № 
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14). İzafətlər də, rus-Avropa sözləri də dövrün publisistikası üçün 
səciyyəvidir. 

Seyid Əzim hələ «Əkinçi» qəzetinə göndərdiyi 
məktublarda bu dili sınamışdı: ...Məgər in ki, bir neçə gündür ki, 

Şamaxıda havanun hərarəti nəhayət şiddət edübdür. Müzanül-

hərarət gün qabağunda qoyanda, otuz qrata qalxır. Ətraf 

kuhistandan şəhərə gələn çeşmələrin suyi münqət olubdur və 

çayların suyi quruyubdur, əlatəli sədası asimanə bülənd olubdur. Bu 

günlərdə Şamaxınun şəhəri susuzluq barəsində səhrayi-Kərbəlayi-

pürbəladan bir nişanədir («Əkinçi», 4 avqust, 1877). Bu, rəsmi 
informativliyi, kütləvi leksikonu, yığcam və səlis sintaksisi, təsirli 
obrazlılığı ilə sərrast publisist nitq parçasıdır. Deməli, Seyid Əzim 
«Əkinçi»də əsasən mənzum yazılarla çıxış etsə də, publisist 
yazının necəliyini görmüş və onun ölçülərinə yiyələnmişdi. Əsas dil 
ölçüsü lüğət tərkibinin kütləvi aydınlığı və cümlənin yığcamlığı idi 
ki, məqalələrində ona əməl olunurdu. Məqalələrinin lüğət 
statistikası, dilin kütləviliyi aydınlıq təsəvvürünü bir daha 
təsdiqləyir: birində («Ziya», 10 yanvar, 1880) 195 sözdən 85-i 
Azərbaycan, 103-ü ərəb-fars, 7-si rus-Avropa dillərinindir. Ərəb-
fars sözlərindən cəmi 10-u kütləvi işlənmir; başqasında («Ziya», 29 
may 1880); 416 sözdən 144-ü Azərbaycan, 252-si ərəb-fars, 20-si 
rus-Avropa dillərinə məxsusdur. Ərəb-fars sözlərindən 46-sı canlı 
danışıqda işlənmir. Başqa məqalələrdə də təxminən bu nisbət 
qalır. Belə faiz XIX əsrin nəsr dili üçün demokratik hesabdır. 
Məqalələrində işlənən sözlərin məzmunu da diqqəti çəkir–onun 
isimləri camaatın həyatı, məişəti, təsərrüfatı və gündəlik dərdi ilə 

bağlı sözlərdir: buğda, un, çörək, ət, qoyun, balıq, xoruz, qapı, 

quyu, araba, at, aclıq, əcəl, fəqir, yetim, dərman, libas, yanacaq, 

dükan, minik, pul, çanaq, put, tağar, manat, dügi, pendir, odun, 

kömür, qarət, oğru, quldur, qaçaq, dövlətli, dilənçi, qənilər, saillər,   

möhtaclar və s. 
Seyid Əzim məqalələrində bir məqamda əcnəbi forma 

işlətdikdə, başqa yerdə millini əsas tutur: ...bizləri xabi-

qəflətdən bidar və sərməstiyi-cəhalətdən huşyar edələr... –

...əbnayi-vətəni qəflət və çəhalət yuxusundan bidar etməyə 

rəğbət buyurmayan rüxa...; ...min beş yüz manat ermənilərüŋ 
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qız məktəbinə fədakarlıq oldu. («Ziya») Məktəbi-ünasiyyə 

barəsində müzakirələr etmişdir   («Kəşkül»). 
Ümumiyyətlə, Seyid Əzimin milli leksikonu ərəb, fars 

sözlərini üstələmir. Müasir dil baxımından arxaik sayılan 
sözlər şairin öz dili üçün də köhnədir: ayaq (badə), tışra 
(bayır), çapuq (cəld), irmək (yetmək), kəndi (öz), yelgə (bilək), 
aba (ata-baba, valideyn), qılmaq (etmək), bulmaq (tapmaq). 
Bunların  Seyid Əzim dövrü üçün də arxaikliyi ondan bilinir 

ki, şairin dilində işlək deyil–qılmaq nisbətən fəaldır (bu, XX 
əsrin əvvəllərində də, sovet dövrünün ilk onilliklərində də 
işlənir), ayaq  4 dəfə, qalanlarının hərəsi bircə dəfə müşahidə 
olunur.  

Rus-Avropa sözləri S.Əzimin ancaq satiralarında və 
məqalələrinin dilində işlənir. Bunların hamısı terminoloji   
məzmunda   olub, heç yerdə, məsələn, Q.Zakirdəki kimi, satirik-
üslubi məqsəd izləmir. S.Əzimin dilində bu rusizmlər işlənmişdir: 
şeirlərində - kvartalni, dibdat, maşın, paraxod, «Qafqazski uçeb-
nin»in miri, teleqram, dum, qəzet, yaranal, uşqola; məqalə və 
məktublarında- polismeyster, naçalnik, qubernator, quberna, 
saldat, bulvar, kampaniya, uşqola, neft, narodnı uçilişe, zakon-
boj, qubernski ruhani. Bunların hamısı dövrün terminoloji 
normasına düşür. Hətta  bu sözlərin bəziləri dövrün publisist 
üslubundakı kimi, sinonimi ilə izah şəklində verilir: Şamaxının 
naçalniki, yəni hakim və rəisi;  vəkili-şəhr  (dibdat)  ixtiyarında 
olan. 
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ÜSLUBLARIN  YENİDƏN TƏŞKİLİ 
 
Ədəbi dil normasının yeniliyi, XIX əsr normasının təşkili 

yeni yaranan üslublarla və bədii üslubun məhz bu zaman üzə 
çıxan və ya əvvəllər epizodik planda olub bu dövrdə fəallaşan 
nəsr, mənzum hekayə və s. qolları ilə bağlıdır. Yeni leksikon 
və ondan bəhrələnmə yolları, ədəbi sintaksisin xəlqiləşməsi, 
xalq yaradıcılığı dilinin yazılı nitqə nüfuzu, klassik ənənələrin 
yaradıcı şəkildə mənimsənilib müasirləşdirilməsi, ənənəyə 
doğma kimi yox, qida mənbələrindən biri kimi yanaşılması 
XIX əsr ədəbi dil mühitinin mühüm cəhətləri idi və bunların 
hamısı təzə üslubi təzahürlərdə əks olunurdu.    

Ənənəvi üslublar – klassik-kitab və folklor-danışıq dili 
hələ fəaliyyət göstərsə də, əsrin normasında bu və ya başqa 
dərəcədə iştirak etsə də, ədəbi dildə üslubların yenidən təşkili 
gedir. Müxtəlif səviyyələrdə olmalarına baxmayaraq, Azər-
baycan ədəbi dilinin bütün funksional üslubları işə başlayır: 
bədii üslub, elmi üslub, rəsmi üslub, publisist üslub. 

 
 

a. BƏDİİ ÜSLUB 

 
Ədəbi dilin üslublara görə yenidən təşkili, yeni üslubların 

törəməsi ədəbi nitqin XIX əsr normasını müəyyənləşdirir. 
Normanın təşəkkülündə bütün üslublar iştirak edir. Ancaq 
həmişə olduğu kimi, yenə də güclü qol bədii üslubdan 
ibarətdir. Əvvəllər ya bütün üslubların məzmunu bədii 

üslubun içərisində idi, ya da bədiilik hər cür məzmunda 
(fəlsəfi, tibbi, astronomik və s.) iştirak edirdi. Tədricən bədii 
üslub müxtəlif sahələri boya-başa çatdırır, onları 
pərvazlandırır və özünü müstəqil, əlahiddə şəkildə təqdim edir. 
Bütün üslublar üçün başlanğıc, kök olmaq etibarilə bədii üslub 
hamısından güclü olur və aparıcı üslub sayılır. 

Bu dövrdə bədii ədəbiyyatın yeni janrları, yeni formaları 
yaranır: mənzum hekayə fəallaşır, təmsil forması yaranır, 
satirik şeir yazılır və satira ədəbi məktəb şəklinə düşür, 
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dramaturgiya və bədii nəsr (realist povest) meydana gəlir. Bu  
ədəbi forma yenilikləri dil yenilikləri üçün stimul olur. 

Janr köhnədirsə, təbii ki, dil standartı da əvvəlki biçimdə 
gedir. Lakin   yeni janr, yeni forma müasir məzmunla 
bağlanır, məzmun özünə uyğun ifadə tapır və dil müasirləşir.  

Mənzum hekayələrlə təmsillər ədəbi yazılı dilə nağıl 
sintaksisi gətirir.  Bu ədəbi  formalarda effektiv-emosional  
fakt deyil, epik təsvir əsas olduğundan, ifadəçilik, 

ekspressivlik, mübaliğə, abstrakt obraz arxa plana çəkilir. 
Hətta  A.Bakıxanovun leksikonunda ara-sıra ərəb-fars 

sözləri müəyyən yer tutan təmsil tərcüməsində də sintaksis 
folklorunkudur: Nəqlidir, bülbüli görüb eşşək Dedi: Qəlbimdə 
vardır üqdeyi-şəkk. Ümumiyyətlə, bu sintaksis başlanğıcdan 
özünü göstərir: İsfahanda bir pinəduz var idi, Ata-baba zəif 
sənətkar idi. (Q.Zakir, «Zövci-axər»); Var idi bir lətif 
əmirzadə, Xanimanı nəzdik Şətti-Bağdadə. Əhli-kərəm idi, 
sahib-nan idi, Öz boyuna sultan idi, xan idi (Q.Zakir, 
«Əmirzadə və aşiq»); Bir tısbağa, bir kəsəyən, bir qarğa 
Yoldaş olmuşdular bundan qabağa, Bir gözəl səhrada tutuban 
vətən, Dünya zəhmətundən asudə, eymən (Q.Zakir, «Tısbağa, 
qarğa, kəsəyən və ahu»); Var idi Şahsevəndə bir haçi, 
Şahsevənlər tamam möhtaci (S.Əzim, «Hacı və molla 
əhvalatı»); Bir ayı yatmış idi rahətlə, Uzanıb xeyli istirahətlə. 
Bir siçan ayı üstən etdi güzar... (S.Əzim, «Ayı və siçan heka-
yəsi»). 

Göründüyü kimi, bu beytlər nağıllarımızdakı «Biri var idi, 
biri yox idi...» sintaktik biçiminin mənzum yazılı nitqdə 
qarşılığıdır. Bu isə «Sizə kimdən deyim...» qəlibinə uyğundur: 
Sövdayi-eşqdən istəsən xəbər, Mən edüm hekayət, sən ol 
müstəhzər- İqlimi-Əcəmdə bir məlikzadə, Gərdişi-qəzadan 
olub üftadə, Tab edə bilməyüb tıği-əğyarə, İstədi ki, özin çəkə 
kənarə... (Q.Zakir, «Məlikzadə və Şahsənəm»). Burada isə 
lətifə janrının  başlanğıcına  bənzərlik vardır: Bir pişigə it 
dedi: - Ey  bihəya, Evdə edirsən gecə-gündüz səfa...  (S.Əzim. 
«İtlə pişigin söhbəti»). Ümumiyyətlə, alleqorik əsərləri S.Əzim 
bu tərzdə başlayır: kiçik ibrətli, yumorlu həyat səhnələri 
yığcam və aydın sintaksislə ifadə olunur. Alleqoriya ilə lətifə 
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janrının sintaktik təmasında bu təbii uyğunluqdan əlavə, 
burada S.Əzimin yaradıcılıq vərdişinin də rolu var. S.Əzim 
«Rəbiül-ətfal» toplusuna lətifələr də daxil etmişdir, onların 
dilini yazılı nitqin normasına salarkən, həm də lətifələrin 
sintaktik imkanlarına  yiyələnir, onu şeirə gətirir. Əlbəttə, bu 
mənzumələrdə epik nitq üçün səciyyəvi olan sözlər, söz 
birləşmələri və ifadələr var:  ata-baba, zəif sənətkar, tanrı 
xatirinə, nə fayda, təlaq vermək, əhvalı belə gördükdə, 
qoşulub karvana, beş ağac qalmış, ölən öldü-qaçan qaçdı, 
macəradan  bir ay keçmiş, nə yana gedirsən - handan gəlirsən, 
boynuna qol salıb, əl çəkən deyiləm, and olsun xudaya... 
(«Zövci-axər»); özün kənara çəkmək, oğlan idi – amma bir 
oğlan idi..., suya dönüb axmaq, dizlərində qalmamışdı tavana, 
bir deyən olaydı, bəhanə gətirmə, o hara–mən hara... («Mə-
likzadə və Şahsənəm»); sağrısına şallaq vurasan–ayağı 
üstündən ayaq götürməz, yedilər-içdilər  bir neçə müddət, o 
qədər kökəldi, sağrısında, yəlpiyində ət qat-qat, o kolu-bu 
kolu basıb tapdılar, sevinə-sevinə minib çapdılar, indi ki 
ilanın quyruğun basdın, qulağını qırpmaq, xudaya təvəkkül, 
ip-alıq qırılıb uçqundu eşşək... («Dəvə və eşşək»). Ancaq bu 
mənzumələrin dilində o qədər qeyri-işlək, gündəlik 
ünsiyyətdən kənarda qalan sözlər və söz birləşmələri var  ki, 
hətta bəzi  misraları  klassik-kitab dilinin leksikonu ilə 
müqayisə etmək olar. Bir neçə misraya diqqət yetirək:  Əl 
basub müshəfi-hüsni-dildarə, Eyləyələr məni, –dedi, –səd parə, 
Daməni-vəslindən ta ruzi-məşhər Əl çəkən degiləm..., 
Sərməsti-badeyi-cami-məhəbbət Biqəmü əndişə sürərdi vəhdət 
(«Zövci-axər»); Qəmzeyi-qəttalı, çeşmi-qəzalı Salmışdı 
Bağdada yüz qilüqalı;.. Şairi-süxənvər, arifi-dövran, Saqiyi – 

gülcöhrə, mütribi – xoşxan;.. («Əmirzadə və aşiq»); Xilas olub 
rənci-bəni-adəmdən, Zülmi-peydər-peydən, cövrü sitəmdən... 

Həvayi-zövq ilə bir neçə əfrad Oxuyam sövt ilə, hərçi badabad. 
Dəvə dedi: bu nə sözdür, ey əhməq, İsminə müsəmma imişsən 
əlhəq... («Dəvə və eşşək»). Bu qəbildən izafətlər və sözlər isə 
bütün bu mənzum hekayə və təmsillər boyu səpələnmişdir: 
barkeş, naseh, əfzun, ələfzar, üftanü xizan, guş etmək, pabənd 
etmək; göftgu etmək, biçizlik, vüfur, münad, bənd, müşərrəf 
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olmaq, fəramuş, rəhgüzar; kuyi-dildadə, bihəyat, dəsti-təəssüf, 
xiridari-bey'i-bazari-Yusif, əyyami-sabiq, təyyi-mərahil, nisfi-
şəb, afitabi-iqbal və s. 

Bütün bunlarla yanaşı, mənzum hekayə və təmsilin 
sintaksisi öz xəlqiliyini əldən vermir. Söhbət o deyil ki, burada 
mahəsəl sözü oxucu kütləsi üçün anlaşıqlı deyil, odur ki, «yeri 
düşüb, gərək açam mahəsəl» misrası bir danışıq sintaksisindən 
ibarətdir. 

Yaxud rizə-rizə sözünün  yerinə tikə-tikə mənası anlaşılsa 
da, anlaşılmasa da, sintaksis canlı danışığındır: Əgər rizə-rizə 
kəsələr məni..., dəsti-təəssüf izafəti əlini dizinə çalmaq 
frazeologizmindəki sintaksisin milliliyinə toxunmur: Çaldı 
dizlərinə dəsti-təəssüf; yenə qeyri-kütləvi alınma sözlər bu 
sintaktik mühitdə o qədər zərərsizdir ki, hətta milli sözün 
frazeoloji anlayışını   canlandırır – payinə düş «ayağına düş», 
dəstinə basıb «əlinə basıb»: Düş    payinə, yalvar,  şərh et 
halımı; Bir  ovuc simü zər basıb dəstinə...  

Ədəbi janrlarımız ilkin şeirdə fəaliyyət göstərib, nəsr 
ondan sonra yazıda sabitləşdiyi kimi, epik təsvir, təhkiyə dili 
də əvvəlcə şeirdə hazırlanır, oradan nəsrə keçir (ümumiyyətlə, 
xəlqilik şeirdə yaranıb, sonra nəsrə nüfuz edir). Beləliklə, 
mənzum hekayə və təmsildəki mənzum təhkiyə sintaksisi, 
deyildiyi kimi, M.F.Axundzadənin nəsrinə şərait yaradır. 

Təsadüfi deyil ki, Mirzə Fətəlinin sintaksisinin xəlqiliyi ilə 
seçilən dram və povest dilində də mənzum hekayə və 
təmsillərin dilindən misal gətirilən qəbildən, bəzi məqamlarda 
isə kəmiyyətcə məhz həmin səviyyədə, kütləvi dairədə qeyri-
işlək ərəb-fars sözlərinə və izafətlərinə rast gəlinir: Bavücudin 
ki, firəng və türki dilindən başqa özgə dil bilməzdi»  
(«Hekayəti-Müsyö Jordan»); Çifayda, Əzrailiŋ yolı yumrulsun 
ki...» («Haçı Qara») «Teymur ağa... mən sənin baldızın Nisə 
xanıma təəşşüq yetirir, allahin əmrilə onu almağa talib idim... 
sən bir para gümani-bəd mənim haqqımda edüb, mənim 
ölümümə çalışırdın. Amma cənabi-əqdəsi-ilahi doğruya yar 
olub, sənüŋ muradın əksi üz verdi. İndi... səni bilkülliyyə 
bağışlayıram və əgərçi səni öz sifətlərinə görə dəxi şüğli-

vəzarətdə baqi qoya bilmənəm, lakin bundan sonra müdamül-



 
99 

həyat məndən vəzifəxar olub kəmali-asayişdə güzəran edəcək-
sən...(«Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran»); ...Bu səbəbə 
münəccimbaşının xəbəri şahi-cavanı qayətdə dəhşəti-üzməya   
saldı... Mirzə Sədrəddinə buyurdu ki: – Xub,  mürəxxəssən, 
get. Münəccimbaşı kürnuş edüb qayıtdı, Şah yalqız qəsrdə 
yarım saat fikrə piçidə olub, sonra xacə Mübarəki avaz etdi... 

...Xacə Mübarəki qaim sövt ilə səda  etdi... («Aldanmış kə-
vakib»). Povestin dilində cülus, müşərrəf olmaq, kəvakib, 
təkəllümə gəlmək, hidayətə rağib olmaq, iqdam etmək, 
təsəddüq etmək, əvaimi-səltənət, hadisati-mütənəvviənin 
vüquu, dərəceyi-ülya, kusi-rehlət, müstəhəq, bəlayi-asimaniyə, 
ərbabi-mənasib, əhli-zələmə, qüttaüttəriq və s. kimi qəliz 
əcnəbi söz və  birləşmələrə nisbətən tez-tez təsadüf  olunur. 
Ancaq belə nümunələr M.F.Axundzadənin dram və nəsr 
dilinin, o cümlədən sintaksisinin  xəlqiliyini inkar etmir. 

Göründüyü kimi, dram və povestdə həm də Azərbaycan 
dilinin köməkçi sözləri ilə (iqdam etmək, təsəddüq olmaq və 
s.) işlənən ərəb-fars sözləri var. Bu qəbildən nümunələr, 
ümumiyyətlə, şeir dilimizdə işləkdir. Deməli, mənzum hekayə 
və təmsillərin dili ilə dramların və povestin dilində əcnəbi 
leksik vahidlərin işlənməsi baxımından  müəyyən uyğunluq   
vardır. Bu uyğunluq bir daha təsdiqləyir ki, XIX əsrin 
mənzum hekayə və təmsillərinin dili öz sintaksisinin milliliyi 
və xəlqiliyi ilə səciyyələnir. 

Mənzumələrlə dram və povest dilinin leksik-frazeoloji 
yaxınlığı ilə yanaşı, xalq danışıq dilinə məxsus xeyli 
qrammatik uyğunluqları da var. Ən tipik nəzərə çarpan və 
geniş işlənən xüsusiyyətlərdən biri odur ki, canlı danışıqdakı 
kimi, mənzumələrin dilində ədəbi normativ üzrə əmr 
formasının III şəxs təkinin -sın məqamında iltizam forma 
əlaməti (-a) işlənir: Yox qüdrəti, özin çəkə (çəksin) kənarə; Bir 
kəsin bir kəsə ola (olsun) ülfəti. Gərək zar  olanda o da zar ola 
(olsun). Həmişə  dostundan xəbərdar ola (olsun) (Q. Zakir). 

Təbii ki, canlı ünsiyyət norması üstündə qurulduğundan 
M.Fətəlinin dram və nəsr dilində də bu forma aparıcıdır: 
Sona xanım. ...firənk malı, deyəsən, çöldə imiş, bu gedib 
yığışdırıb gətirə (gətirsin) («Hacı Qara»); Ağa Mərdan... Bu o 
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məl'un Ağa Salman kimi deyil ki, həm nahaq işə təklif edə 
(etsin) və həm xissətdən heç bir zad verməyə (verməsin) 
(«Mürafiə vəkillərinin hekayəti»). 

Maraqlıdır ki, realist nəsr dili inkişaf etdikcə mənzumə 
dili də təkmilləşir, hətta poema, mənzum roman dili həddinə 
uyğunlaşır. Bu baxımdan S.Əzimin «Siçan və Pişik dastanı» 
və A.M.Xalxalinin «Sə'ləbiyyə» alleqorik poemalarının dili 
xüsusilə maraqlıdır. Bu əsərlərin timsalında Azərbaycan şeir 

dili dövrün yeni normasına uyğun geniş epik təsvir yoluna  
düşür. Mənzərə və əhvalatların verilməsində, portret 
cızılmasında  bu dil nəsrlə  aşkar rəqabətə girə bilər. Çevik bir 
dillə pişiyin aydın, dolğun portretini yaradan şair, eyni za-
manda fiziki-mənəvi xarakteri də canlandırır; zahiri və daxili 
cizgilərin qabarıq çəkilməsi, həm də bunların sinxron 
vəhdətdə verilməsi Azərbaycan şeir dilinin epik yararlılığı 
haqqında göstəriçidir: 

Bircə Pişik var idi Kirmandə, Sövləti yox bəbrdə, əslandə. 
Gözləri sarıydı, necə kəhrəba, Yelgəsi şirü özü bir əjdaha. 
Gərdani ağ, boynu misali-qutan, Bir nəfəsə sərçəni yüz min 
tutan. Dırnağı Əzrailə çəngal idi, Bığları bir burğuya timsal 
idi. Ağzı yekə, quyruğu misli-ilan, Əf'i kimi xişm ilə adam 
çalan. Tülki kimi başdan-ayaq hiyləgar, Sanki tükindən 
tökülür zəhrimar. Sinəsi qaqum kimi çox ağ idi, Qövsi-qüzeh 
kimi qaşı tağ idi. Dişlərinin hər biri bir niştər, Xəncəri-fulad 
kimi tiztər. Qarnı yekə, təbl kimi pürsəda, Xitteyi-Kirmanda 
neçə kətxuda... – təsvirin özündən yeni-yeni təşbehlər gəlir: 
Dırnağı Əzrailin çəngəli, bığları burğu, quyruğu ilan və s. 
Təşbehlərin sərrastlığı, cizgilərin dəqiqliyi, aydınlığı və 
təbiiliyi ilə yanaşı, təsvirin müfəssəlliyi, ardıcıllığı, sistemliliyi 
epikliyin əlamətləridir, bədii nitqin təzə çalarıdır. Eyni tərzdə 
müasir epiklik Tülkünun səfərqabağı anasına etirafında da 
görünür: 

Nə zəhmətlər, məni, çəkdin, böyütdiŋ, Çəküb xunabələr 
bu həddə gətdin, Gözimdən ağlayan vəqtdə öpərdün, 
Durardın ağzıma əmçək təpərdün,. Deyərdün: Ey gözüm nuri,  
açıxdun?» Deməzdün: «Boynu sınmış, indi tıxdun»: Bu cür 
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boynuma qollaruŋ  salardın, Tutub başdan-başa duz tək 
yalardun.   

Şeir dilinin epikliyi üçün dəbdəbəsiz, ancaq cilalı ədəbi  
nitq,  canlı danışığa məxsus təbiilik, nasiranə rəvanlıq vacib 
şərtlərdəndir. Bu dil həyat lövhələrini  elastikliklə, adi, sadə  
təqdimatlarla çatdırmalıdır. Adları çəkilən alleqorik 
poemaların dili məhz  belədir.  Ayrı-ayrı  misralara  baxaq: 
Gürbə nədir,muş nədir, ay kişi, Şair olanuŋ nədir onda işi; 
Şair olan kəsdə hər əhval olur, Bostan ara dəymiş olur, kal 
olur; Söylədi ruhulləhi-pakizəxu: Bəh, nə gözəl, dür kimi 
dəndanı var; Pusqu üçün girdi küpin dalına, Çəkdi əlin bığına, 
saqqaluna (S. Əzim); Baxub gördi ürək durmaz  pırıldar. 
Bağırsaqlar acından hey quruldar; Əlindən, gah ayağından 
öpürdi, Dalınca gözlərindən su səpirdi; Üzərlik yandırub göz-
göz edirdi, Töküb göz yaşını hərdəm deyirdi: Üzərlik, yan, 
üzərliksən, həvasən, həzəran dərdə dərmansan, dəvasən. 
Məsəldir, qorğanıŋ, çatdar yananı; Bu haq sözdür: acın olmaz 
imanı; İkidir çün qulağuŋ, bir dilüŋ var, Eşit iki, danış bir, ey 
vəfadar, Göziŋ yağın yedirsən gər qonağə... Qonaq gəlsə, gəlir 
ruzi dalınca... Nə xoş zaddır əziz etmək qonağı, Qabağına 
qoyasan qayğanağı. Açasan xidmətündə  ağ lavaşı, Çanağna 
doldurasan yarma aşı; Yemək gördün, demək axır nə lazım; 
Quşum qondu sənə əvvəl baxanda; Gəlin erkən çıxub toy batil 
oldu və s. (Xalxali). 

Məsələ burasındadır ki, bu adi alleqorik təsvirlərdə əsrin 
dili təzələnir, dil yeni təsvir imkanları qazanır. Müəlliflər adi 

alleqorik məlumatlarla kifayətlənmir, verdikləri cəmiyyət 
hadisələrinin,  ədəbi janrın müasirliyinə uyğun  səciyyəvi ədəbi 
dil təqdim edirlər. Burada dilin güc kəsb etməsinin bir səbəbi 
də odur ki, yeni sosioloji siyasi  şəraitlə bağlı alleqorik 
məzmun heç vaxt olmadığı qədər fəallaşdırılır – cəmiyyət  
alleqoriyanın içərisindən bütün çılpaqlığı ilə baş qaldırır.  
Buna görə də müəllif nitqi elə itiləyir ki, alleqorik obraz 
görünməz olur, eşidilən nitqin dalğasından real insan peyda 
olur. Yırtıcı Qurdun bu monoloqunun arxasından Qaniçən 
İnsan obrazı belə baş qaldırır: Nə çox baş verdi məndən 
zülmi–bidad, Əlümdən göylərə qovzandı fəryad.  Gəlir 
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yadıma, bir gün bir çavanuŋ Həmin bu dərədə kəsdüm 
amanun. Çavan oğlan ki xətti gəlməmişdi,  Cavanlıqdan 
muradun  almamışdı. Tərəhhüm etməyüb qanını tökdüm, 
Yetən saət yıxıb qarnını sökdüm  («Sələbiyyə») – hətta nə 
qədər paradoksal görünsə də, bu nitq Qacarın məşhur 
«Mənim vicdanım da, qəlbim də qandır. Dünya qan üstündə 
bir xanımandır» əxlaq kodeksi ilə səsləşir. Xislətindəki  
vəhşiliyə uyğun boğuq daxili nitq və ya hay-haraylı monoloq  

yırtıcılıq   xasiyyətini  əyaniləşdirir.   Xasiyyətinə görə Qurd 
da Qacardır və Qacar da həmin qurddur – əlaqədar  
məzmunlar  müvafiq nitq təzahürlərində kəsişir, bəlkə 
soyuqqanlı bir təsvir, səfərbər edilməmiş bir dil bu assosia-
siyanı yaratmazdı. Deməli, fəal məzmun dili bülövləyir, 
itiləyir, qızğınlaşdırır. Dramatik şərait dilin dramatik məzmun 
qazanmasına qida verir. Bu da faktdır ki, təmsil, mənzum  
hekayə  və mənzum  poemaların dili  mənzum dram dili üçün 
də zəmin hazırlayır. Bu mənzum əsərlər real   mükalimələrlə 
doludur, bunlar hazır dramatik nitqlərdir;   hadisələrin dram  
janrına  uyğun süjetə çevrilməsi ilə belə nitqlər dərhal dram 
ifadə tərzini götürməyə hazırdır. Bir nümunə: ...Söylədi: key, 
müfsidü aləmxərab! Neyləmiş idi sənə olmuşlər,  Bəxti qəra  
fövci-siyəhpuşlər?  Onları,  zalım, elədin sən həlak, Zərrə 
qədər səndə məgər yoxdı bak? Çəkməsəm aləmdə səni darə 
mən, Asi olum qadiri-qəhharə mən... Oldu o əsnadə bir atlı 
əyan, Qıldı təvəqqe ki, əya,  hökmran! Eyləmişəm  dəhrdə 
xidmət sənə, Gəl bunu öldürmə,  bağışla mənə...  Şah  dedi: 
Zalıma rəhm eyləmək  Öylədi ki, zülm işə etmək kömək. 
Qurda tərəhhüm əgər etsə çoban, Zülm qoyunlarə edüb 
bigüman...(«Siçan və pişik dastanı»). Əlbəttə, burada dram 
dilinə məxsusluq yalnız mükalimə sxemində deyil, eyni 
zamanda, xitab, sual, əmr-sərəncam və s. ünsürləri ilə də nitq 
canlandırılır, dramlaşdırılır1. 

                                                            

1 Мараглыдыр ки, C. Мяммəдгулузадя öз аллегорик «Чаy дястэаhы» драмыны 

мяhз мянзум шякилдя yазмышдыр. Ялбяття, бу, уğурсуз башланğыcдыр. Анcаг 
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Beləliklə, XIX əsrin təmsil, mənzum hekayə və alleqorik 
poema dili əsrin ədəbi dil normasının inkişafında, xəlqi 
sintaksisin ədəbi normativə çevrilməsində çox iş görmüşdür.  

Əlbəttə, bütövlükdə yüzillik–satira epoxasıdır, əsri satirik 
ədəbiyyat təmsil edir. Satiriklər, təbii ki, satira yazırlar, satirik 
ədəbiyyatı yaradır və inkişaf etdirirlər, ancaq burası var ki, 
liriklər də satiraya laqeyd qalmırlar. Həm də liriklərin 
əsərlərində– lirik   ədəbiyyatda komizm yalnız adi yumordan, 

şən və hazırcavab zarafatdan ibarət deyildi, bəzən güclü 
eyhamlar, üz-üzə, əlbəyaxa sərt söhbətlər şəklində üzə çıxır və 
beləliklə, lirik ədəbiyyat satirik ədəbiyyatla kürək-kürəyə 
verir, satirik nitq materialının hazırlanmasında ona kömək 
edirdi. Lirik  «deyişmələri,  hazırcavab  şeirləri   ilə diqtəti cəlb 
edən»  (A.Berje) Aşıq Pəri xan oğlu Cəfərqulu  ağa Nəvanın 
zalımlığını üzbəüz lirik deyişmədə belə ifadə edir: Xanzadəsən, 
söz tapıram  sözündən, Əgri  demə,  doğrı söylə düzündən, 
Zülmüŋdə yox bir xəbərüŋ özüŋdən, Hər yerdə deyirlər rahbər 
ona. – «zülmündə özündən xəbərin yoxdur»  ictimai 
məzmunlu sözdür və həqiqətən tarixi mənbələr də təsdiqləyir 
ki, Cəfərqulu xan zülmkar ağa olmuşdur. Hələ Pərinin 
«xanzadəsən» – çümlə-sözü M.Ə.Sabirin Məhəmmədəli şaha 
söylədiyi «ümmi-xaqan oğlu» (xaqan anasının oğlu, yəni 
anasının balası deməkdir) istehzasına bərabərdir. Yəni 
xanzadəsən,  ancaq xasiyyətində gədəlik var, nəcabətsizlik 
var. Bunu Aşıq Pəri Cəfərqulu xana məktublarından birində 
belə çılpaqca deyir: «Adam bildik, biz də gəldik aduŋa, 
Adamlığı qanmayubsan hələ sən. Nə qədər əsəbi deyilsə də, 
bu, şəxsi tənədir və misal gətirdiyimiz bənddəki ictimai 
səviyyəyə çatmır. Əsrin liriklərinin dili belə satirik materialla 
zəngindir. 

XIX əsr Azərbaycan ədəbi mühitində bir satira kabusu 
dolaşırdı. Satira ədəbi dəbə çevrilmişdi; Füzuli dövründə lirika 
necə dəb idisə, XIX əsrdə də satira elə idi. Heç deməyən bir 

                                                                                                                                   

Щ.Cавид мярhялясиня гядяр Азярбаycан ядяби дили мühитиндя мянзум 

драм üчüн шяраит yетишмишди. 
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şeirindəmi, bir bəndində, ya bir misrasındamı ya dövlətə, ya 
bir məmura, ya öz şəxsi rəqibinə bir acı, tənəli, iynəli söz 
deyirdi. Beləliklə, müvafiq ədəbi-bədii nitq atmosferi 
yaranmışdı. Bu atmosferi canlı danışığın, xalq dilinin nəfəsi 
daimi hava ilə təmin edirdi. 

Satira dili bədii üslubun bütün səviyyələrinin–fonetik-
tələffüz, leksik-frazeoloji və morfoloji-sintaktik qatlarının 
normaca müəyyənləşməsində həlledici iş görür. Satirik  nitqin 

aşıladığı norma bədii üslubun vasitəsilə, onun aparıcılığı və 
kütləviliyi sayəsində bütünlüklə ədəbi dil səviyyəsini əhatə 
edir; XIX əsr ədəbi dil normasının ən böyük əlaməti olan 
demokratizm məhz satira dilinin sayəsində formalaşır. 
Düzdür, normada çox vacib komponentlərdən olan sintaktik 
meylin kamala çatmasında, deyildiyi kimi, təmsil, mənzum 
hekayə və alleqorik poemaların dili birinci dərəcəli mövqeyə 
malikdir, ancaq burada da, bir tərəfdən, bütün səviyyələrdəki 
demokratizmi ilə satira dili mənzumələrin sintaksis 
dəyirmanına da su tökür, digər tərəfdən, bir tərkib hissəsi kimi 
həmin janr və formalarda satira özü də iştirak edir. Yəni satira 
dilinin təsirindən kənarda heç nə qalmır.  

Bütün bunlarla yanaşı, satirik məzmunlu əsərlər, birinci 
növbədə, lüğət tərkibi və frazeologiyası ilə diqqəti çəkir. Çünki 
qrammatik quruluş çeviklik, elastiklik mənbəyi kimi, bir növ, 
mənəvi faktora bənzəyir–o, görünməkdən çox duyulur, lüğət 
tərkibi isə cismani varlıq kimi, kütlə kimi seçilir–duyulmaqla 
yanaşı və ondan da qabaq gözlə müəyyənləşir; lüğətin və 
frazeologiyanın tutumu var; ölçüyə gəlir; düzdür, lüğət və 
frazeologiyanın çoxmənalılıq kimi mənəvi tərəfi də möv-
cuddur, bir leksik vahid-misqalla çox həcmli məna işi icra 
edilə bilər. Ancaq bununla belə, lüğət tərkibinin və 
frazeologiyanın zənginliyi deyəndə, şübhəsiz, birinci növbədə, 
kəmiyyət faktı düşünülür. Qrammatikanın gücü isə onun, 
məsələn, şəkilçilərinin çoxluğunda və ya azlığında deyil, fikir 
ifadə etmək çevikliyindədir. O, yaydır, gücü görünüşündən 
bilinməz, tərpədəndə tarımından başa düşülər, o yumruqdur, 
həcmindən quvvəsi seçilməz–açılanda, yumulanda, iş görəndə 
nəyə qadirliyi bilinər. Satirik ədəbiyyatın dili, birinci növbədə, 
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lüğət və frazeologiyası ilə nəzəri cəlb edir dedikdə məhz o 
cəhət diqqətə çatdırılır ki, XIX əsr ədəbi dilinin lüğət və 
frazeologiya tutumu çox artmışdı, bu həmin yeni ədəbiyyatın 
xidməti idi. 

Ədəbi dilin bu lüğət və frazeologiya tutumu xalq dilinin 
hesabına böyüyürdü. Rus-Avropa sözlərini çıxmaqla, yeninin 
hamısı dilin daxili imkanları hesabına əldə olunurdu–
ümumxalq danışığından və dialektlərdən mənimsənirdi. Bu 

həm ədəbi dili zənginləşdirmək faktı kimi kəmiyyət, tutum 
göstəricisidir, həm də yeni tipli, təzə məzmunlu nümunələr 
olduğundan keyfiyyət təzahürüdür. Beləliklə, kəmiyyət və 
keyfiyyət ölçüləri birləşir, bir-birini tamamlayır. 

Adi sözlər, gündəlik məişət frazeologiyası məhz satira 
dilinin malı olmaq etibarilə bədii üsluba axın-axın gəlir: ədəbi 
dilin luğət tərkibi adi sözlərlə genişlənir. Bu nümunələr yalnız 
şeir dilindən alınmışdır: baldız, nal, birçək, qızdırma, titrətmə, 
gəda, zurnaçalan, təpik, kilk, yengə, anbardar, xəzinədar, 
xanəbezar, top-topxana, qumbara, divar, küçə, sorğu-sual,  
paça,  içalat,  dəllək, yalançı, başmaqçı, dərzi,  həşərat,  
xeyrat,  qorxudan,  cecim, hasa (əsa), əmcək, damaxlı  (kefi 
kök), tamarzı, dəyənək, döyənək, külfət, sikkə, para (pul), 
mızıldamaq, çalmaq (ilgək),   çiyrənmək, acıxmaq, qovzamaq, 
təpmək (şumlamaq), bitləmək, çərləmək, dartmaq  
(oğurlamaq), soymaq (talamaq),  töhmət etmək  (Q. Zakir, B. 
Şakir, M. B. Nadim, S. Əzim). 

Satira xalqın dolanışığı ilə bağlıdır, onun ehtiyacından 
doğur, ona görə də güzəran, məişət sözləri, təsərrüfat alətləri 
və heyvanları, yemək adları göstərən leksik vahidlər bol-bol 
işlənir: çörək, penir, dürmək, qovurğa, yavan, şültük-çəltik, 
kəpək, xırman, araba, cihaz, yəhər, alıq, day, dana, tıxmaq 
(yemək), udmaq... (Yenə həmin müəlliflərdən) – ardıcıl dörd 
misradakı adlara diqqət yetirək: Ki adı misli-abü nanü həlva, 
Nəbatü qəndü cövzü lövzü xurma, Kəbabü küftəvü yəxnivü 
quymaq, Pənirü duğü rövğən şirü qaymaq... (Şükuhi). 
Gətirilən qəbildən sözlər adiliyi ilə satirik nitqə yarayır; 
bununla belə məhz satirik yüklü, sözlərə xususi yer verilir: 
azğın, quduz, sırtıq, qələt, mərdimazar, quşbaz, lotuyana, 
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hərzə, hərzəgu, hərzəçənə, hədyan, oğru, oğurluq, xain, 
hiyləgər, sovqat (rüşvət), rüşvət, yava, gədə-güdə, günüqara, 
hərçibetər, xudkeşlik, bədzat, heyvərə, eşşək, yanşaq (lağlağa), 
nadürüst, mürtədü tərsa (Q.Zakir, B.Şakir, M.B.Nadim, 
S.Əzim). 

Belə idiomatik-frazeoloji vahidlər də yuxarıdakı adi və satirik 
məzmunlu sözlərin işini görür, satira dilini yumor və sərtliklə 
təmin edir: qulluğuna qədəm basmaq, hesabatı çəkmək, ətəyindən 
əlin çəkməmək, ovuc açmaq, baş qırxmaq, başı yaxşılıq 
götürməmək, ağzını yummaq, mat qoymaq, mat etmək, mat 
qalmaq, tərəf-tərəf olmaq, sözü lafa basmaq, min danış, hafra 
(harfa) vurmaq, imanını satmaq, cəncələ girmək, kəsmək (məskən 
etmək: kəsib Əriklini misli Əzrayil–B.Şakir), işdən (yarardan) 
çıxmaq, nə ki var  dartmaq, söhbətə salmaq (dilə-dişə salmaq), 
ərzə yetmək, əldən çıxmaq, əli çatmaq, məəttəl qalma, ara kəsilib, 
iş üstə qoymaq, müstəhəq qalmaq, cana yetişmək, başından 
dövlət yağmaq, yaxasından əl götürmək, əl-ayaq çalmaq, qana 
düşmək, tezbazar olmaq, çapıq olmaq, fal açdırmaq, yal vermək 
(yedirmək), duz tək yalamaq, əli qoynunda qalmaq, gözündən su 
səpmək, yerdən – göyə razı qalmaq, iş bizlərə yetənə, gürzəyə 
dönmək, dili tutduqca (danışıq bacardıqca), ara vurmaq, dönə-
dönə demək, baş əymək, damağı çağ, kefi saz, qılıncı qapmaq, 
çör-çöp, qonum-qonşu... (Q.Zakir, B.Şakir, M.B.Nadim, 
S.Əznm). 

Frazeoloji mahiyyətdə olmayıb, müstəqim qrammatik 
əlaqədə işlənən belə söz birləşmələri satirik nitqin hazırlan-
masında yuxarıdakı sabit birləşmələrdən az iş görmür: tərəzi 
qurmaq, dini dinara satan, dəyirmanda yatmaq, xırsa bənzər 
sifət, əhli-səfah, ölü halvası, kəfən tikən, şıllaq atan, 
hərzəguluq etmək, dik durmaq, hərə girib bir yana, ərindən 
boşatmaq, vilayəti çapmaq, vətənin tərkin eyləmək, ölkənin 
fikrinə qalan yox, elin dərdi, vilayətin dərdi, yalançıya uymaq, 
hərzəyə uymaq, baş götürüb getmək, cecim yığmaq, rüşvət 
almaq, biməsrəf ev, halı (xəbərdar) olmaq, malını güdmək, 
mallı-dövlətli kəslər, biçinçi əhli, beş-üç günlük, boynu qısıq, 
burnu fırtıqlı, tumanı yamaxlı, çit dizlik, yaxşı ərlik etmək, 
buduna döymək, iti doyurmaq, günün qızmarı, ayağı cidov, 
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dalı yağır, sağrısı döyənək ...(M.B.Nadim, B.Şakir, S.Əzim, 
Xalxali).  

Bir halda ki, satira dilində sərtlikdən, narazılıqdan söhbət 
gedir, xalqın dilindən material seçəndə şairlər qarğışlara 
xammal kimi, mətləblərinə yarayan külçə kimi muraciət 
etməli olurlar. XIX əsrdə ədəbi-bədii nitq birdən qarğışlarla 
dolmağa başladı – sanki ədəbi dilin «ədəb» pərdəsi 
götürülürdü. Ancaq bu, qorxulu deyildi, ədəbi dil korlanmadı; 
dostla dost kimi danışarkən mülayim, xoş, nəzakətli sözlər 
necə yarayırdısa, necə təbii səslənirdisə, duşmənlə 
qarşılaşarkən sərt, kobud sözlər, ifadələr eləcə münasib 
gəlirdi.  Bunlar  düşmənlə danışmağın silahı idi. Bunları da 
xalq bu məqam üçün hazırlayıb, öz dərdini yazanlara 
saxlamışdı. Şifahi ədəbiyyatda bu material çoxdan məsrəf 
olunurdu, indi yazıda sınanırdı. Qarğış baş alıb gedirdi– 
eynən real həyatda olan kimi idi: biri öz rəqibini döyə 
bilməyəndə, qarşısında aciz qalanda hərəkət əvəzinə dilinə güc 
verir–qarğış edir, söyüş söyür. XIX əsrin siyasi şəraiti də an-
caq buna imkan verirdi: zülmün, haqsızlığın qarşısında aciz 
qalan söz ustaları mübarizə yolu tapa bilmir, əsil satira 
silahını hazırlaya bilmir, hədələyir, qarğışa, söyüşə meydan 
verirdilər: görüm evinə salamat getməyəsən, görüm dilin lal 
olsun, görüm döşəknən yastıq tapmayasan, yorğanın şal 
olsun, canın çıxsın, məhşər günü əzabın artıq olsun, babalım 
boynuna olsun, görüm pıça çıxsın, tapmasın nicat, vay 
halınıza, vay olsun Zal əhli tamam (M.B.Nadim, B.Şakir). 

Hətta bir az da «irəli» gedir, söyüş söyürlər, təhqir edirlər, 
biədəb söz (sinizm) işlətmək dərəcəsinə çatırlar: donuz oğlu, it 
uşağı, köpək oğlu, köpək oğlu  köpək, qara eşşək.  

Mətndə bir neçə nümunə: İt hininə girsin ha belə iqbal; 
Bəlkə ölə, pis üzündən qurtulaq; Çıxmadı qurtulaq dərdü 
bəladan Gündə bir zaqonu görən canımız; Bu dağılmış düşən 
degil nizamə; Saldıq başımıza nə növ daşı; Olmadı deyən bir 
şuna kəndaşrı it hürməz; İlan əti yeyib yerikdə bişək o madər 
ki, belə püsər gətirdi (Q.Zakir); Görüm getməyəsən evə 
salamat, Arvadın da qalsın dul, Kərbəlayı; Hər köpək oğlu 
köpəkdən quru töhmət çəkirəm. (M.B.Nadim) Aləmin 
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heyvərəsi, yanşağı, hərzəçənə (B.Şakir); Amma bu təəccübdü 
ki, donquzlara ceyran Kim qoydu adı–əhli-zəlalət, köpək 
oğlu; Onları haqq özü bir əppəyə etsin möhtaç (S.Əzim).  

Şeir dilində həcv tonu yaradan, satirik nitqin əndazəsini 
aşan bu söyüşlər, qarğışlar, hədələr M.F.Axundzadə 
komediyalarının dili üçün normativ komik materialdır: 

Tükəz. Səni görüm boğazın elə tutulsun ki, su da ötməsin, 
ay göyərmiş!.. Torpaq səniŋ başına. 

Haçı Qara. Səni lə‘nətə gələsən, arvad! Toxumunuz yer 
üzündən götürülsün! İtil buradan!.. 

Tükəz. Əzrailiŋ, yolu yumrulsun ki, səniŋ kimi murdarı 
yer üzündə qoyub gözəl cavanları qara torpaq altına yollayır... 

...Hacı Qara. Siziŋ, təqsiriŋiz nə yerə sığışar, nə göyə. 
Qurumsaq uşağı, başıŋıza sənət qəhət olubdur? 

Mkrtıç. A balam, sən bizi kim hesab edirsən ki, bu oyunu  
bizim başımıza gətirirsən? 

Hacı  Qara. Mən sizi hesab edirəm quldura, yolkəsənə, 
Xalqın evin yıxana, zalimə, müftəxora, dar ağacına layiq 
olana. 

...Mkrtıç. Çünki inanmırsan, özün bil, hər nə eləyəcəksən, 
elə! Allah evini yıxsın! («Hacı Qara»). 

Satira dilinin danışıq çaları onun dialektizmlərə də yer 
verməsinə şərt olur. Bu, maraqlı cəhətdir ki, satiriklər canlı 
danışıq dilinin başqa meylləri ilə müqayisədə dialektçiliyə 
nisbətən az müraciət edirlər: dımıq, çəm, əppək, günəvər, silə, 
pesərək, tərəfgirlik, qapsımaq, saki  (guya), şortaşort, 
dadanaq, binə (yurd)... Görünür, qarğış, söyüş, başqa 
frazeoloji nümunələr dialektüstü faktlar kimi alınmışdır. Bu 
cəhət də göstərir ki, satiriklər bütövlükdə ədəbi dil normasına 
laqeyd olmamışlar, daha doğrusu, onlar ədəbi dilin nə 
olduğunu yaxşı bilmişlər, loru, kobud söz və ifadələrə məhz 
üslubun öz tələbi kimi üz tutmuşlar. Maraqlıdır ki, fonetik və 
morfoloji dialektizmlərə leksik məhəlliçiliyə nisbətən tez-tez 
rast gəlinir. Dialektizmlərə mətndə bir neçə nümunə: Xub 
tapıbdı kasıblığın çəmini; Dımıq qoyun əti manəndi-şəkkər; 
Bir yana baxanda qudamdı saki; Ləvənd oğlu xub olmuşdur 
dadanaq; Rüstəmi-dastana mundan ar oldu (Zakir); Dəribəni 
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qəbrin üstə sərməzlər; Vay haluva, torpaq gözüvə, başuva səng 
(Nadim); Kül sənin başuva, Şirvan, əcəb oldun fani; Yoxsa 
əlivüz çıxmış idi Kərbübəladan (S.Əzim). 

Satiranın dil təcrübəsində həmişə sənətkarlarımız 
ayamalardan, qondarma adlardan tikinti materialı kimi 
istifadə etmişlər (bu, ümumiyyətlə, ümumbəşəri hadisədir); bu 
fənd satira dilimizin başlanğıcından işdədir: Görsən 
tanımazsan Yarımsaqqalı; Ərz edib xanıma Cinli bittəmam; 
Eşitdim incinüb Yekəpər səndən; Salıbdır bəlaya Dəbəngani-

ali (Zorba həzrətləri – göründüyü kimi, burada kinayə daha 
gücludür); Qərvənd Meydanəli, o Cinli Budaq; Hanı Lələ 

Həsən, hanı Zülfalı (Zakir); Qurt Zaman tək vilayəti çapgilən; 
Duz yeyən Xanməmməd hər işdən halı, Əfşar Mirzətağı, Şeyx 

Dünyamalı məsləhət görərdi daimü lövqat; Deyirlər bu saat 
Qanlı İsmayıl, Bir milyon dövlətə olmayır qayıl (B.Şakir); 
Quşçu Qurban içsə doymaz qanından; Kosa İslam olaram, 
boynuma sallam zünnar (M.Nadim). 

Məlumdur ki, ədəbi dilin üslubları üçün seçmənin mənbəyi 
xalq dilidir. Xalqın dilində hər cür düşüncənin, xarakterin, 
meyl və arzunun məzmununa, tələb və ölçüsünə müvafiq nitq 
materialı var. Sənətkarın xidməti öz fikrinin məzmununa– 
üslubuna düşən materialın yerləşdiyi qatı tapıb ondan istifadə 
etməsindədir. Yəni satiriklər üçün də xalq dilində pay olur; 
Füzuli və Vaqif mərhələləri həmin qatdan yan keçmişdi. 
Gülüşü sevən xalqın təbiəti ilə bağlı Azərbaycan dilində zəngin 
olan hazır yumor qəliblərini, satirik məsəl və ifadələri  
Q.Zakir və müasirləri ədəbi-bədii nitqə gətirdilər: o ki var, 
özün tutub keçəl qurumsaq; Ağzından süd iyi gələn iki uşaq; 
...saqqalə dəxi doğramasın soğan-sarımsaq; Genə ötür-ötür, 
apar-apardır, Bizim başımızda  çatdadı   çanaq;   Buğda yeyib 
biz  çıxmışıq behiştdən; Yanında çalınan zurnayə bir bax 
(Q.Zakir);  Leyk gəl indi biz əyri oturaq, düz danışaq; Tülkü 
bəy olubdur, dərə xəlvət...; Kimdi siçan şahı o ağzı düşük 
(S.Əzim). 

Təbii ki, satiriklər özləri də xalq ifadələri qəliblərində və 
onlara uyğun satirik aforizmlər yaradırlar: Alimdə əməl yox, 
bəydə ədalət; Yetmək olmaz hərcayinin sirrinə, Yalanı yeridir 
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doğru yerinə; Yalanı kürsüyə mindirər qəni, Ac eyləyə bilməz 
doğrunu isbat; Kişmiş ilə hüccət edir qarağat; Quyruğun 
kəsməklə tula olmaz köpək (Q.Zakir); Oğrunun hər biri bir 
xana dönüb; Olubdur oğrular sahibi-xanə, O ki ev sahibidir, 
mehmana dönüb (B.Şakir); Zahir... görünür dustsifət, Batini 
hiyləgərü cadugünü şeytanvar; Eşidə halva adın, çox olu 
quran oxuyan; Zülmnən abad olan axır olur viranə 
(M.Nadim).  

Maraqlı cəhətdir ki, ifadələr, təşbeh və obrazlar müxtəlif 
müəlliflərdə uyğun gəlir. Bu, həyat faktının açıq görünməsi, eyni 
dərdin hamını məşğul etməsi ilə bağlıdır ki, eyni şəkildə bədii 
həqiqətə çevrilir. Müqayisə edin: Q.Zakirdə–Murovlar olublar 
oğruya ortaq; B.Şakirdə–Murovlar buyurur oğurlayın at, Naçal-
nikdən eyləməyin ehtiyat; Q.Zakirdə – Qarabağda nə day qaldı, 
nə dana, Bu gün-sabah hərə qaçar bir yana; B.Şakirdə–Dəxi bizdə 
qalmayıbdır day-dana... Baş götürüb gedək hərə bir yana və s.  

Butövlükdə satira dilinin əsası olan canlı danışıq dili leksikası 
və frazeologiyası ilə yanaşı, XIX əsr satiriklərinin dilində bir çox 
hallarda həcv, məsxərə, sataşma leksikonu müşahidə olunur–
söyüşlər, it, ayı, donuz qəbilindən təhqiramiz bənzətmələr və s. 
Ancaq dövrün satiriklərində xalis satira dili materialı kimi 
tapıntılar da var: gədəzadə, madəri-şeytan, müəllimi-iblis, 
aşiyaneyi-şeytan, mə'dəni-şər, mə'dəni-lafü kəzzaf, mə'dəni-
hərzəvü hədyan, knyaz yatağı, oğru yatağı (adətən mal-heyvan 
yatağı deyərlər), beş manatlı kişi... – Beş manatlı kişi yoxdu 
ölkədəx; Olub knyaz yatağı bu dağılmış xeyli müddətdir 

                                                            

x Engelsin Marksa söylədiyi rusun «alçaqlığı və slavyan çirkabı» budur: 

imperiyada hamı rus kimi yaşamalıdır. Bunun üçün rus dövləti imperiya 

xalqlarını mütiləşdirir, heysiyyətsizləşdirir, xalqı kütləyə çevirirdi; çar 

Azərbaycanda xalqın yüksək təbəqəsini, bəylərini, zadəganlarını, elitasını  

xalqın gözündə hörmətdən salır. Bəyləri, varlıları mütiləşdirir, çar 

məmurlarının qarşısında oyuncağa çevirir. Adlı-sanlı bəy adi bir çar məmuruna 

baş əyməli olur. Belə olanda bütöv kütlə onlara baş əyməli olur – bəyinin baş 

əydiyinə  rəiyyət üçqat baş əyir. Çarın tabeçilik üslubu budur: bəyi mənəvi 

cəhətdən sarsıtmağı  onu mütiləşdirməkdən başlayır. Ona görə Q.Zakir deyir: 

Beş manatlı kişi yoxdur ölkədə və beləliklə, ölkədə mənəvi kişilik bir sinif 

kimi, bir ictimai kateqoriya kimi yox  olmağa sürüklənir. Qasım bəyin müasiri 
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(Q.Zakir); «Töxmi-xər, mə'dəni-şər, madəri-şeytan gəlir 
(B.Şakir). Yaxud əzazil adamın Əzrail, Mələkül-mövt 
təşbehləri ilə verilməsi əksər satiriklərdə var. Cildlənibdir 
ürüşvətə murovlar (B.Şakir) misrasında xalqdakı tutulmaq, 
burünmək, qurşanmaq idiomlarının sinonimi kimi çildlənmək 
obrazı çox uğurludur. M.Ə.Sabir tülkü əvəzinə «bir şələdir 
saqqalımız» deyən satirik obrazlarını «mədəni» yolla ifşa 
etdiyi kimi, B.Şakir də öz tənqid hədəfinə it deməyi eyib sanıb 

«nəzakətlə» hər daşın ardınca qaçan təyinindən istifadə edir. 
Yaxud yenə Q.Zakirdə itin atributundan istifadə: haçan mən 
vermişəm sənə içazə, Qulağını qırpıp yetənə soxul. Q.Zakirin 
bu təşbeh-obrazları da xalis sabiranədir: Elə iş baş verir 
yoğunqurşaqdan, Haq bilir ki, çıxmaz nadan uşaqdan, Taətdə 
övladır o qatmaqurşaq;. ...belişallı haçılar Zəhrimar tək 
xalqın ağzın acılar.  

B.Şakirdə: Tapılmayır çörək, dərmana dönüb–çörəyin 
dərmana dönməsi ifadəsi güclü satirik məzmuna malikdir. Bu 
nümunələr satirik obraz kimi neologizmlərdir. Xalqdan gələn 
bu təşbehlər də eyni dərəcədə sərt satirik məzmun aşılayır: 
Xanzadələr şişə taxar rəyyəti (Zakir); Taxmağa şişə, sizi 
etməgə büryan gəlir, Mələkül-mövt kimi almaq üçün can gəlir, 
Mə'dəni-lafü kəzzaf, hərzəvü hədyan gəlir (B.Şakir). Xalq 

                                                                                                                                   

Əsgər bəy özünə toy etmək, gəlin gətirmək üçün qaçaq mal alverinə gedir. 

Mirzə Fətəli Azərbaycan bəyini komik obraz kimi təqdim edəndə, əslində çar 

dövlətçiliyinin zülmünə kinayə edirdi. Bəyliyi məhv etməyin o biri yolu 

bəyləri qumara, içkiyə qurşandırmaq idi. Ə.Haqverdiyev «Dağılan tifaq»ı ilə 

öz zümrəsini xəbərdar edirdi. Bir zaman monqollar Rusiyada qıpçaqların 

kultunu qırmaq üçün onları elitasız qoydular. Rusiyadan didərgin düşən həmin 

qıpçaq döyüşçüləri Misirdə iki əsrlik türk-məmlük imperiyasını yaratdılar 

(məmlük sərkərdəsi Baybarsı xatırlayın). 

Həmişə, hər yerdə dövlət xalqı fağırlaşdırmaq, manqurtlaşdırmaq, 

kölələşdirmək üçün onu düşünənlərindən, xalqçı ideya sahibləri zümrəsindən 

məhrum edir: düşünənləri, ideya sahiblərini ya məhv edir, ya da rüşvət-

təltiflərlə öz tərəfinə çəkir. Monqollar belə etdilər, onların yaratdıqları 

mərkəzləşmiş rus dövlətini qəbul edən ruslar da həmin idarəçilik üslubunu 

işlətdilər. Vaxtilə Azərbaycan xalqını satıb çardan mükafat alanların ünvanına 

M.Ə.Sabir dedi: ad batırıb nam alırız. Sovet dövründə də Əliheydər Qarayevlər 

xalqın mənafeyini satmaqla vəzifələr qazandılar. 
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dilindən gələn şişə taxmaq, can almaq kimi potensial 
satirizmlər mələkül-mövt, mə'dəni-lafükəzzaf...kimi «kitab» 
satirizmləri ilə birləşib dövrün satira dilini itiləyirdi. Hətta 
bəzən gələcəkdə böyük M.Ə.Sabirin bu bünövrədə ucalacaq 
satirik nitqində ictimai ifşaçı səviyyəsinə qalxan ifadələrin ilk 
məşqlərinə rast gəlinir: Sal gərdəninə gərdənəbənd, gir bu 
kotana, Lal ol, dilini kəs, xışa insan da qoşarlar. Çanın 
çıxaçaq, lap öləsən də, əkəcəksən, Vəl olsa da, xış olsa da, 
kotan çəkəcəksən... Şah nökərisən, damğalı qulsan, o şahənə, 
Keçmişdə deyərlərdi ki, heyvan da qoşarlar (M.B.Nadim); 
Həllali-müşkülati-cəhan oldu pul, Eylər iki dəqiqədə min 
dərdə çarə pul  Ki, nar əhlin, istəsə, nur əhli eyləyər  Ki, nur 
əhlini salu bir dəmdə narə pul (M.İ.Qasir). 

Dövrün satira dilini səciyələndirən əlamətlərdən biri rus-
Avropa sözlərinə geniş müraciətdir. Maraqlı cəhətdir ki, 
rusizmlər Azərbaycan bədii üslubuna məhz satirik nitq 
vasitəsilə daxil olmuş və məhz onunla ədəbi mühitdə 
qanuniləşmişdir (o da qəribədir ki, hələ bu günə qədər lirik-
aşiqanə şeirimizin dilində bir dənə də rusizmə təsadüf 
olunmur; görünür, bədii mühitə qədəm açdığı başlanğıc 
koloriti onun gələcək mətn taleyini həll etmişdir). 
Başlanğıcında satirik nitqdə rusizmlər leksik-kommunikativ 
məqsəddən çox, leksik-üslubi  məqsəd izləmişdir. Hətta bu 
sözlərin əksəriyyətinin terminoloji mahiyyət daşıması da 
onların üslubi funksiyasını kölgələndirmir. Məsələn, knyaz, 
deputat, kvartal\\kvartalnı, çetvert, podrat,  senat,  imperator, 
poşt, zasdatel, dum, quberniya, naçalnik, polk, saldat, 
yaranal, qaravul,  polkovnik,  əfsər, mayor,  çinovnik, 
qubernat, palat, Piter, şinel (Zakir, Şakir, S.Əzim) kimi 
sözlərlə şairlər çarizmi, çar idarə üsulunu, məhz ikitərəfli 
zülmkarlığı ifşa edirlər, aşkar deyirlər ki, imperator da, 
knyazlar, deputatlar da qayda-qanun yarada bilmirlər, hətta 
bunun müqabilində bəzən keçmişə şükr edirdər: Kişilər var idi 
xan əyyamında, Hər kəs əyləşmişdi öz məqamında. Yaxud: 
Quberniya bina olandan bəri Oğrunun hər biri bir xana dönüb 
(B.Şakir). Əslində bu rusizmlər camaat arasındakı narazılıq 
anlayışları kimi üslubi semantika ilə mətnə düşür və buna görə 
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də camaat ağzındakı tələffuzlə işlənir: İndi famil ilən çağırdır 
adın; Çavanşir bir dəstə, Kəbirli bir part (Q.Zakir); 
Çinovniklər işdən olan tək halı Deyib qubernata tamam 
əhvalı; Min beş yüz manat edib, çümlə qubernatə 
verib...(B.Şakir). Bütövlükdə bu sözlərin əksəriyyəti satirik-
bədii mühit vasitəsilə ədəbi nitq mühitində özünə yer tapır. 
Hətta  bunlardan gələcəkdə ədəbi dildə sabitləşməyəcək leksik 
vahidlər də sinxron vəziyyətdə ədəbi dilin lüğət materialı 

hüququnu qazanır. Xatırlayaq ki, Nəsimi, Füzuli dövründə 
işlənən çoxlu ərəb-fars sözləri xalq dilində özünə yer eləmədi, 
yalnız yazılı ədəbi nitqdə fəaliyyət göstərdi və sonralar, 
ümumiyyətlə, ədəbi dildə fəaliyyətdən qaldı. Halbuki onlar öz 
dövrü üçün Azərbaycan ədəbi dilinin faktı idi. Deməli, bu 
rusizmlərin ədəbi dilimizdəki  gələcək  taleyi–qalıb-qalmaması 
onların XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin norması olmasını 
şübhə altına ala bilməz. Təsadüfi deyil ki, bunlar ədəbi dili-
mizdə fəaliyyət göstərən farsca qrammatik quruluş hissələri ilə 
leksik-qrammatik əlaqəyə  girir. İzafətin tərəflərindən birini 
təşkil edir və fars dilinin ön şəkilçisini  qəbul edir: Gündə bir 
gətirir zaquni-tazə; Xiffəti-urusə edirlər təlaş; Polojenya nəqli 
ta olub möhkəm; Nə rəvadır bisiyasət, bizaqun Viran ola 
nahəq bir qədim ocaq (Q.Zakir)1. 

Rusizmlərin bu qismi lüğət tərkibində sabitləşib-
sabitləşməməsindən asılı olmayaraq, ədəbi dil səviyyəsində 
əlaqənin nəticəsidir, bu qəbildən leksik vahidlər başqa  
janrlarda və başqa  üslublarda da işlənir. Hətta rusizmin sati-
rik nitqdə belə öz qrammatik quruluşu ilə çıxış etməsi rəsmi 
dilin təsiridir (bir qədər sonra publisist üslubda bu vəziyyət 
geniş yer tutur): Derlərdi vayenni sud kəssin anı; Həcv-hədyan 
ilə sənə nə layiq, Uyezdni qazini eləmək məlul (Q.Zakir). 
Rusizmlərin başqa qismi sırf  danışıq  dilinə  məxsusdur,  
yalnız canlı ünsiyyət vasitəsilə alınır və məhz komik-satirik 

                                                            

1 Изафятдя ишлянмясинин елми-фялсяфи дилдя дя мцшаhидяси артыг русизмин ядяби 
нитгя мцдахиляси демякдир: «…yяни дярyа бир нюв'и-диэяр иля тялатцмя эяля 
вя каинатда бир перевороти-язим пеyда ола...» (М.Ф.Ахундзадя). 
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məqsəd daşıdığından ancaq satirik əsərlərin dilində müşahidə 
olunur. Burada çar məmurlarının siyasi və mənəvi şəxsiyyəti 
dərhal açılır – bu sözləri geniş xalq kütlələri çar məmurlarının 
ağzından  məhz  belə  eşitmişlər;  onlar  camaatı  məhz  bu 
sözlərlə dindirirlər – paşol, znakom,  sadis,  işto və s. Nə qədər 
varındır znakom, sadis! Olmayanda deyir: paşol...; Papağını 
fırla ha, gəldi yaz, olacaq ustupay knyaz  (Q.Zakir); Bu əhvalı 
bilən kimi naçalnik... sizin bu ellik  Mən bilirəm olacaqdır 
vinavat (B.Şakir); Yazmışam dərd-halım  kamendata   bu gün,  
Deyillər: poşt paşol zaftradır həm bazar (M.Nadim). Ta 
qubernat görüb söylədi işto-mişto?... Dışra çıxdı yaranal, 
gördü gəlir dad-aman, Dedi: «Zaçem,  tı sidiş dlya çeqo 

stroqo?... Vermisən o çula sən üç «xoroşo», bir «malades». 
Veririk hər kəsə, verməzlə bizə bircə soğan, Ya pulu, ya çulu 
ver, istəmirik biz «xoroşo», «Malades» qarnımızı sir eləməz, 
istər nan (Hacı ağa Fəqir). 

Dram və nəsr dili. Bədii dilimiz mənzum hekayə, təmsil 
formalarının və satirik əsərlərin dili kimi xəlqiləşə-xəlqiləşə, 
danışıq dilinin leksika, frazeologiya və  sintaksisini özünə 
hopdura-hopdura təbii ünsiyyət vasitəsi şəklini alaraq, nəha-
yət, M.F.Axundzadənin dram və nəsr dilini yetirdi. Şeir dili nə 
qədər realist olur olsun, nə qədər adi və xəlqi səslənir 
səslənsin, hər halda o, dram və nəsr dili deyildi, dram və nəsr 
dilinin işini yerinə yetirə bilməzdi. 

Realist ədəbiyyatın ədəbi dilin xəlqiliyinə şərtləndirici 
təsiri, şübhəsiz, M.F.Axundzadənin dram və nəsr əsərlərinin 
meydana gəlməsi ilə daha aydın hiss olunur, müasir normalı 
ədəbi dilimizin ilk real mənzərəsi məhz burada təsbit olunur. 
Mirzə Fətəlinin dram və nəsr dili XIX əsrin adı ilə bağlı ədəbi 
nitq normasını gerçəkləşdirdi, əyani realiyə çevirdi. 
Doğrudur, ədəbi dil tarixində Mirzə Fətəlinin adı ilə bağlı çox 
xidmətlər var. Lakin bunların əksəriyyəti ideyadan ibarətdir 
və bu ideya əslində öz məhsulunu gələcək nəsillərin işində 
göstərir. Dram və nəsr dili isə onun təcrübi işidir və onun 
ədəbi dilimizin tarixindəki ən böyük xidməti də budur. Hətta 
özünün bir qədər sonra ədəbi dil barəsindəki tezisləri, 
orfoqrafiya və orfoepiya ilə bağlı tövsiyələri bilavasitə həmin 
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dil təcrübəsindən çıxır, onun əsasında ümumiləşdirilir. 
M.F.Axundzadənin bədii dili həm lüğət tərkibinə, həm də 
sintaksisinə görə canlı Azərbaycan danışıq dilinin özüdür, bu, 
gündəlik ünsiyyət vasitəsi olan Azərbaycan türkcəsidir; 
bədiilik komponentləri, obrazlılığı ilə yanaşı, onun dili real 
danışıqdır. Eyni zamanda bu, cilalı, həm də təkcə formasına 
görə yox, məzmununa görə də, insanların üz-üzə söhbəti 
olmaq etibarilə də canlı danışıqdır: 

«Hatəmxan ağa (içəri girir). Xeyir ola, arvad, nə var, 
tələsik məni çağırıbsan? 

Şəhrəbanu xanım (qaş-qabaqlı). Nə olacaq? Gəl gör o çör-
çöp döşürən, içdirib, yedirib bəslədiyin qonağın, deyirlər, 
qardaşın oğlunu azdırıb özü ilə Parijə aparır. 

Hatəmxan ağa. Necə? Müsyo Jordan Şahbazı Parijə 
aparır? Kim deyir? 

Şəhrəbanu xanım. Mən deyirəm. Şahbaz özü Şərəfnisəyə 
deyibdir. 

Hatəmxan ağa (qəhqəheyi-qeyri-təbii ilə). Xa-xa-xa! 
Şahbaz bilir ki, sənin qızının ürəyi kövrəkdir, ona sataşıbdır. 
Yəqin ki, Şərəfnisə də bu sözlərdən  dərd edir.  Xa-xa-xa,  
analı-qızlı  iki pulluq ağlınız yoxdur. Hər  boş sözdən ötrü 
yerdən olursunuz. 

Şəhrəbanu xanım (çığıra-çığıra). Sən elə hər zadı boş 
tutursan.. Cahıl uşaqdır, bəlkə o firəngi bir para sözlər deyib 
ağlını oğurlayıbdır. Kişisən, qan olmaz ki, hər ikisini bir 
çağırıb soruşsan ki, bu nə işdir, nə sözdür?». 

Leksikonun bütünlüklə anlaşıqlı olmasından başqa, 
burada bilavasitə real danışığa məxsus əlamətlər var: ədəbi dil 
variantı olan -mış nəqli keçmiş şəkilçisinin əvəzinə -ıb 
işlənməsi: çağırıbsan, deyibdir, sataşıbdır, oğurlayıbdır; eyni 
feli bağlama formasının bir cümlədə bir neçə dəfə təkrarı: 
içdirib-yedirib-azdırıb aparır; təkrar suallar: Neçə?.. Parijə 
aparır? Kim deyir?; artıq obyekt işlətməmək: məsələn, başqası 
«kim deyir» məqamında «bunu kim deyir» yazardı; xitab, 
sual, baş-budaq cümlə hissələrinin düzülüşü: xeyir ola, arvad, 
nə var...; yaxud kişisən, qan olmaz ki, ...soruşsan ki, bu nə 
işdir, nə sözdür; həmçinin, bir sıra tipik danışıq 
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frazeologizmindən istifadə: xeyir ola, analı-qızlı, iki pulluq 
ağlın olmaması, yerdən olmaq, ağlını azdırmaq və s. 

Eyni zamanda bu, cilalı, səliqəli danışıqdır, kələ-kötür 
söhbət aktı deyil, xalis ədəbi dil faktıdır. Burada ədəbiləşdirici 
işlər də görülmüşdür–nəqli keçmiş şəkilçisindən sonra xəbərlik 
şəkilçisinin gəlməsi deyib və s. əvəzinə deyibdir və s. deyirlər 
ara sözünün və yəqin ki modal sözünün çox sərrast 
yerləşdirilməsi; ümumiyyətlə, söz sırasının qrammatik yerinə 

düşməsi; remarkada müəllif dilinin seçilməsi: qəhqəheyi-qeyri-
təbii ilə və s.    

Mirzə Fətəlinin əsərlərində Azərbaycan dili müxtəlif 
zümrəyə, müxtəlif iş sahələrinə mənsub, müxtəlif əqidə, 
düşüncə, savad səviyyələrinə malik azərbaycanlıların ümumi 
ana dilindən fərdi istifadə kimi səslənir. 

Bu ona olunan hörməti düzgün qiymətləndirməyib, 
hadisələri öz təsəvvürünə uyğun mənalandıran avam ailə 
qadını Şəhrəbanunun avam danışığıdır: Bu firənglər necə 
naşükür xalq olurmuşlar, heç yaxşılıq bilməzmişlər. Mən 
ağılsız genə tarının hər günü müsyö Jordana qaymaq gərək, 
yağ gərək, axşama plov gərək, bozartma gərək ki, gedib öz 
ölkəsində deməsin ki, Qarabağ elatının arvadları mərifətsiz 
olurlar, qonağa hörmət eləmək bilmirlər. Di gəl bundan sonra 
yaxşılıq elə. Tamam yaxşılığım bada çıxdı getdi. 

Əslində, Şəhrəbanu xanım qonaqsevəndir, öz ölkəsi, xalqı 
haqqında başqa xalqlarda yaxşı təsəvvür yaratmağa çalışır, 
milli nemətlərin ləzzətini nümayiş etdirməyə can atır. Halbuki  
dünyagörüşü –bu, nitqində aşkarlaşır, onu  öz ləyaqətindən 
aşağı göstərir. Həmin avam, sadəlövh danışığın məzmunu 
komediya dili üçün səciyyəvi olan yumor doğurur – bu yumor 
real vəziyyətlə onun dünyagörüşünün səviyyəsi arasındakı 
təzadın nəticəsidir; dramaturq bu əksliyi məişət ifadələri ilə 
canlandırır, hətta Şəhrəbanu xanım etdiyini başa çaxan, 
minnət qoyan vəziyyətində qalır. 

Bu da müəyyən dərəcədə ziyalılığı ilə seçilən, 
ətrafındakılara nisbətən aydın dünyagörüşlü Hacı Nuru şairin 
nitqindən: ...xalqın arasında etibardan düşübsən. Heç kəs sənə 
iş tutdurmur. Əvvəlçə yanına... hər nə qədər qızıl və gümüş 
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gətirdilər, nisfindən artıq oğurladın, mis və bürünc qatıb 
sahiblərini rədd etdin, axırda fisqin büruz etdi. Dəxi yanına 
bir adam iş gətirmir. Əgər doğru rəftar etsəydin, əlbəttə, indi 
dövlətli kimsənələrin biri idin. 

Danışığının ümumi məzmunu ilə yanaşı, obrazın 
ziyalılığını göstərən ayrı-ayrı leksik-qrammatik ünsürlər də 
var: əvail, nisf, fisq, büruz etmək.   

Burada Heydər bəy öz ictimai silkinin dilində, lakin 

təəssüf dolu amiranəliklə danışır. Sona xanım pak, saf, səmimi 
ürəyini dilinə gətirir. Hacı Qaranın bütün ifadələrində 
sövdəgərlik və xəsislik görünür. Molla İbrahimxəlil 
kimyagərin ikiüzlülüyü onun nitqinin ikili təzahüründə əks 
olunur və s. 

Bütün bunlarla yanaşı, gülüş dram dilinin ədəbilik tellərini 
müəyyən qədər boşaltmışdı. Əsrin sonunda N.Vəzirov və 
Ə.Haqverdiyev faciə janrı ilə onu tarım çəkdilər. Komizmin 
xidmətindəki yüngüllük dilin leksik-sintaktik işlənməsində 
əsəb rahatlığı yaratmışdı. Faciə dili isə daxili bədii semanti-
kasının ağırlığı ilə yanaşı, həm də qrammatik cəhətdən dürüst, 
akademik təşkili, qrammatik-sintaktik vahidlərin deyilişində 
bir siqlət hiss olunması ilə səciyyələnir.  

Düzdur, N.Vəzirovun dili danışıq leksikası və 
frazeologiyası ilə doludur. Bunların içində adi frazeoloji 
nümunələr var ki, danışanı (personajı) real insan kimi, necə 
var, elə– avam və ya ziyalı, zərif və ya qəddar, məhdud və ya 
geniş dünyagörüşlü–təqdim edir. Bu da maraqlıdır ki, onun 
frazeologiyasının leksik ekvivalenti  dərhal qavranır: atası 
yolu göndərmək (öldürmək); işi elə bu gün tamam elərəm 
(evlənmək); yurdunda bayquş ulatmaq (xaraba qoymaq), 
boğmalanmaq (yemək); göy çadırın yiyəsi (Allah); mıxı 
mismara döndərən (Tanrı). 

N.Vəzirov klassiklərimiz içərisində atalar sözləri və məsəllərdən 
ən çox istifadə edən söz ustası kimi seçilir (hətta pyeslərinin adı 
atalar sözlərindəndir). Bu frazeologiya süjetin, hadisənin komik 
məzmununa uyğundur: Qızı özbaşına qoysan, ya zurnaçıya gedər, 
ya nağaraçıya; dəvədən yıxılıb, höt-hötündən əl çəkmir; xasiyyətin 
bilməyən atın dalına keçməzlər, əmi can; adını tut, qulağını çək; 
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neyləyirəm qızıl teşti, içinə qan qusam; keçi çan hayındadır, qəssab 
piy axtarır; özgəyə quyu qazan özü tez düşər, lə'nətullah; Araz 
aşığındandır, Kür topuğundan; Qaz vur, qazan dolsun; kor nə 
istər, iki göz–biri əyri, biri düz; keçənə güzəşt deyərlər; dünya beş 
gündür, beşi də qara; daldan atılan daş topuğa dəyər; yağışdan 
çıxdıq, yağmura düşdük; nə əkərsən, onu biçərsən; adı var, özü yox 
və s.  

Onun tiplərinin dili məişət leksikası ilə zəngindir; girvənkə, 
boğça, arxalıq, çuxa, dadaş (ehtiram məqamında vokativ söz), 
aylanmaq (dialektizm–hərlənmək); alışdım-yandım, qayçıkəsməz, 
gendədur, qonşunun çanı çıxsın (parça adları) və s.  

Onun personajlarının nitqi üçün qarğışlar «salam-əleykim»dən 
işləkdir; hətta bu cəhətdən qadınlarla kişilər bir-birindən 
fərqlənmir– fərqlənsə də, belə fərqlənir ki, kişilər məişətdə 
qadınların nitqi üçün səciyyəvi olan bu frazeoloji nümunələri daha 
çox işlədirlər: sənin boyuna ip ölçüm; səni itəsən; meyitini görüm; 
boyunu yerə soxduğum; adı batmış; qudursun, çiyinlərini yesin; 
gedin, qabağınız qaya olsun, dalınız qırğın və s.   

Ancaq bu, böyük sənətkarın dilinin yüksək normativliyi, 
nümunəvi ədəbiliyi ilə ziddiyyət təşkil etmir, dilinin xəlqilik və 
bədiilik əlamətlərindəndir. 

«Rüstəm bəy (tək). İndiyə kimi tamam ömrümdə düşmən 
qabağından qaçmamışam, həmişə və hər yerdə düşmənə faiq 
gəlmişəm, bir Allahdan savayı heç kimdən qorxmamışam... (səktə). 
Mən həmin Rüstəməm ki, topdağıtmaz Cümşüd bəyin evini xaraba 
qoydum... Mənə bir təşəxxüs satmaqdan ötrü Kərim xanın yurdun 
xaraba qoydum, tarmar elədim, evinə od vurdum, külün havaya 
sovurdum. İndi mən bir ağzından süd iyi gələn cavandan 
qorxacağam? (durub ayağa) Bir at görməmiş, tüfəng əlinə almamış, 
övrət sifətdə uşaqdan çəkinəcəyəm? Mən, mən Rüstəmi-zəmanə? 
Heç vaxt!..». Bu seçmə ədəbi leksikon və sintaksisdə əlavə 
ədəbiləşdirici tədbirlər görülüb: indiyə kimi kifayət ikən intensivlik 
üçün tamam ömrümdə əlavə olunur; həmişə, ardınca da hər yerdə; 
qəzəbi dərinləşdirən sadalama: xaraba qoydum–tar-mar elədim–od 
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vurdum–havaya sovurdum; həmçinin: ağzından süd iyi gələn–at 
görməmiş–əlinə tüfəng almamış–övrət sifətx və s.   

Rüstəm bəyin bu cümləsi də çox savadlı qurulmuşdur, 
həcmcə də ağırdır; cümlə həcmcə dolğundur, iridir,  ancaq  bu  
irilikdə klassik-kitab dilindəki süstlük yoxdur, onda danışıq 
elastikliyi var–iki  hissəyə  ayrılır,  birincidə  şərtlər, ikincidə 
nəticələr həmcinsləşir, beləliklə, ədəbiliklə canlı danışıq əya-
niliyi birləşir və dram dili üçün səçiyyəvi olan mütəhərrikliyi 

təmin edir: Hərgah mənim oğlum Mahmudda namus-qeyrət 
olsaydı, mənim nişanələrimin yüzdən biri onda    tapılsaydı, o 
indiyə kimi qardaşının intiqamını almışdı və məni bu dərddən 
xilas   eləmişdi...–belə dinamik imkanlı cümlə sxemini 
N.Vəzirov ədəbi dildə  qanuniləşdirirdi; yəni dilin sadəliyi, 
xəlqiliyi  mətnin  yalnız sadə cümlələrdən və ya bir başla bir 
budaqlı tabeli, iki sadə cümləli bir tabesiz mürəkkəb cümlədən 
qurulması deyil, xəlqilik siqlətli, sanballı sintaktik qurumlarla 
dolğunlaşmalı idi – bu cəhətdən Nəcəf bəy Vəzirovun faciə 
dili ədəbi dilimizin  tarixində nümunəvidir; xəlqiliyin 
bəsitlikdən aralanmasında o, «Əkinçi» qəzetindəki məqalələri 
ilə başladığı işi faciələri ilə başa çatdırdı*. 

Faciə janrı Şəhrəbanu xanım və ya Tükəz yaşda olan 
Mələk xanımın nitqini belə tələb edirdi: Oğul, atanın canı 
ağzından çıxanacan Fəxrəddin, Fəxrəddin deyib çağırdı. 
Güllə dəyəndən sonra onun dırnaqları ilə kotan kimi eşdiyi 
yeri görsəydin, ağzından bir qarış çıxan kömür kimi qaralmış 
dilini görsəydin!... 

Bu da nökərin (Əhmədin) danışığıdır– ətrafına təhlili baxır, 
olanları fəlsəfi mənalandırır: Ay bivəfa puç dünya! Bu az müddətdə 
gör neçə gözəl oğlanlar bada gedıb. Rəşid bəy getdi. Mahmud bəy 
getdi. Vəli kimi əjdaha Qalada axırınçı yaradan tələf oldu getdi... 
Çahangir bəyin yurd-yuvasını dağıtdılar, canı dustaqxanada 
çürüyür. Rüstəm bəy kimi pəhləvanın beli bükülüb, özü dönüb 

                                                            

x Анъаг бу ифадя фаcия нитги цчцн, о гязябли образлар системиндя мцнасиб 

сяслянмир. 
* Yadınıza salın ki, Nəcəf bəy demişdi: “Əkinçi” mənim ana dili müəllimimdir. 
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yumağa... Bu nə gündür, mən özüm çəkirəm, bu nə candır mən 
özüm saxlayıram?!... Dərd bilənlər getdi, dost-aşna getdi, mən tək 
qalıb nə olacağam?! Əhdimə vəfa edərəm, ondan sonra  

 
Göz dolu yaş, üzüm tutmuş vətənə,  
Cigər dağlı ah-nalə edərəm.   
Külfəti tapşırıb haqq dadinə,  
Baş götürüb biyabanə gedərəm.  

 
«Hacı Qara»dakı nökər Kərəməlinin danışığı ilə müqayisə 

edək: 
Hacı Qara... A gədə, Kərəməli, mən buları əyləmişəm, tez 

qaç qurtar. 
Kərəməli. Ay ağa,geri qaçım, ya irəli? 
Hacı Qara. Gic oğlu gic, geriyə hara qaçacaqsan? Genə 

Araza qayıdıb gedəcəksən? İrəliyə qaç, qurtar, tez! 
Kərəməli. Yəni yük ilə qaç demirsənmi?  
Hacı Qara. Fu, gic balası gic! Əlbəttə, yüksüz necə 

gedərsən? 
Kərəməli. Mən özüm də  belə bilirəm.  
 
Yaxud gəlinlik ərəfəsindəki iki qızın – komediyanın və 

faciənin qadın qəhrəmanının dilinin lüğət tərkibinə və sintaktik 
quruluşuna diqqət yetirək: «Sona xanım. Elə bayaqdan bəri 
hıqqana-hıqqana bunu deyəcəkdin? Barakallah! Mən də deyirəm 
bəs, oğlan doğrudan pul tapıbdır. Dur ayağa, gedək, bəsdir, 
indicə sabah açılar!» («Hacı Qara»); Səadət xanım. Mənim bu 
yanan cigərimi göz yaşı söndürməz (əlindən öpür). Fəxrəddin, 
necə gözəl arzularımız qaldı, Fəxrəddin... Bu dünya necə puç 
dünya imiş, Fəxrəddin! Heyf sənə, Heyf, heyf!.. Bu müsibət məgər 
nadanlıqdan, elmsizlikdən deyil?!» («Müsibəti-Fəxrəddin»). 

Hətta bu fərqlər yalnız janr səviyyələrində üzə çıxan fakt 
deyil. Məsələn, əsrin 20–50-ci illərinin ziyalıları (satiriklərimizi 
nəzərdə tuturam, onlar dövrlərinin ziyalılarından idilər) söyüşü 
sağa-sola səpdikləri halda, 90-cı illərin komediyalarında ziyalılar 
yüksək mədəni davranışı ilə seçilir–bu ziyalılar da həmin bəy 
ailələrinin növbəti nəsilləridir. Məsələn, 30–40-cı illərdə Qasım bəy 
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Zakir öz əleyhdarının ünvanına belə deyirdi. Hərçənd mənə balta 
çalan çox idi, əmma Hamudan əfzun bu itəmcək köpək oğlu... 
Bəsdir bu şərarət, dəxi əl çək, köpək  oğlu. İt itdi, hürən dəmdə 
tanır aşnanı, yadı. 

Ancaq 90-cı illərdə Əşrəf bəy üz-üzə onu təhqir edən 
rəqibi ilə belə danışır: «Bəy, eyib olmasın soruşmaq, əldə 
böyümüsüz, yoxsa meşədən tutulmusunuz?... Təvəqqe 
eləyirəm, müzayiqə eləməyəsiz. Tələbinizi buyuruz («Yağışdan 

çıxdıq, yağmura düşdük»). Hətta  təhqirli sözləri də işlədəndə 
Əşrəf bəy «sən» yox, «siz» deyir, həm də ədəbi dildə kütləvi 
qəbul olunmuş formadan yox, kübar danışığına məxsus ali 
üslub elementindən istifadə edir: eləməyəsiniz və buyurun yox, 
eləməyəsiz və buyuruz. Nökəri də həmin ədəblə, nəzakətlə 
danışır–qovur, ancaq avropalılar, təhsillilər sayağı «siz»lə 
danışır. 

 
Əşrəf bəy. Siz də buyuruz: bu bir yüz, bu iki yüz, bu da 

əllisi... Təvəqqə eləyirəm, bilatə'xir təşrif aparasız. 
Cəbi (qapını açır). Ağa, izal olun! 
Mayor. Neylək, eybi yoxdur, qeyri hesablarımız dursun 

görək (gedir). 
Cəbi. Haqqınız çatdı, kifayətdir, buyuruz!.. Buyuruz  ağa!

  
Bu danışıq aktları, bir tərəfdən, cəmiyyətdəki ictimai 

təbəqələrin inkişafını göstərir–deməli, Avropa tipli mədəni  
davranış  təhsillilərimiz, ziyalılarımız vasitəsilə mühitimizə 
nüfuz etmişdir, ikinci tərəfdən, dramların nitq təzahürü tim-
salında əsrin ortalarından sonuna doğru ədəbi dil normasının 
səviyyəcə irəliləyişi, normanın səlisləşməsi aydın görünür. 
Əsrin ortalarında komediya ilə başlayan dram dili əsrin 
sonlarında faciə ilə qurtarır. Bu, janrın dilinin yüksək inkişaf 
həddinə qədər təkmilləşməsi deməkdir. 

M.F.Axundzadə dram dili sahəsindəki işinin davamı kimi 
bədii nəsrə keçir, «Adlanmış kəvakib»ində nəsr dilinin daha 
geniş imkanlarını nümayiş etdirir. Düzdür, dramda da mənsur 
forma olmaqla nəsr dili işlənir: nəsr obrazlılığı, nəsr dili 
sərbəstliyi görünür. Ancaq  müəllif  nitqi  ilə  obrazların 
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nitqinin spesifik   təzahürlərini   göstərmək, bədii şəraitə  
müəllifin  fəal müdaxiləsini bildirmək, müəllif və obraz 
dünyalarından bir-birinə keçidlərin məntiqini konkret 
yaradıcılıq təcrübəsində vermək baxımından «Aldanmış kəva-
kib»in dili bədii üslubumuzun tarixində bir mərhələdir. Bu, 
təkcə povest formasının bədii məzmun xüsusiyyətlərini 
əyaniləşdirmək işi deyildi, həm də ədəbi normativə fəal 
müdaxilə idi. Yəni  müəllif təsvirlərdə xüsusi çeviklik göstərir, 

yalnız bədii şəraitlər yaratmaq qabiliyyətini yox, həm də 
bütövlükdə ədəbi dilin ümumi imkanlarını aşkar edir, digər 
tərəfdən də, bu imkanları  hazırlayır, genişləndirir (təsadüfi 
deyil ki, publisist üslub bundan sonra yarandı. «Əkinçi»nin 
dili» bəhsinə bax).  

Əslində M.F.Axundzadə nəsr dili fəaliyyətini dramlarının 
içində başladı. Onun komediyaları müstəqil təsvirlərdən ibarət 
parçalarla zəngindir. Bu remarka adi texniki nişanə deyil, bir 
miniatür-lövhədir: «Bu halda dərviş Abbas sinni otuz, saçları 
çiynünə tökülmiş, gəndumgun, qırmızısaqqal, doli bığlı, uca 
qamətli, başında tac, çiynində pələng dərisi, əlində şahnəfir, 
qoltuğında bir qırmızı böyük xoruz öz mənzilündən çıxub 
heybətlü səs ilə «ya hu, ya həqq» deyüb çadırlaruŋ yuxarı 
səmtinə üz qoyıb bir münasib yerdə mıx çalub, üç dəfə 
şapnəfiri bozlayub dağa-daşa səs salub, xoruzı mıxa bağlayub, 
Şeyx Sədinüŋ əş'arundan bu üç fərdi xoş avaz ilə oxuyur 
(nəzm...). Günə üç kərə şahnəfiri bozlayub xoruzdan on 
qədəm iraq otlaruŋ üstində pusti-pələngi salub, genə qaim və 
heybətlü səs ilə «ya hu, ya həqq» çağırub, pusti-pələngüŋ 
üstündə iki dizün qucaqlayub oturur. Nuxulular dərvişün və 
şahnəfirün səsindən əvvəl halda sərasimə çadırdan dişarı 
sıçrayub, bu növ haləti-qəribənüŋ, müşahidəsündən 
mədhuşvar keyfiyyətüŋ axırınadək nigəran olıb dağdan-
daşdan avazuŋ  əksi kəsilüb sakit olandan sonra nəhayət 
təəccüb ilə Molla Həmidə mütəvəcceh olub məqami-suala 
gəlirlər» («Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər»). Burada, 
bir tərəfdən, ssenarist sənətkarlığı diqqəti çəkir, başqa 
tərəfdən, xalis tabloçu nasir qələmi oxunur. 
C.Məmmədquluzadənin, Ə.Haqverdiyevin portret-hekayə-
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lərinin nəsr dili kökü budur, «Aldanmış kəvakib»dən də artıq 
məhz budur: «İkinci məclis haman gündə əvvəlinci damda 
vaqe olur. Dam kilim, gəbə ilə pakizə fərş olub. Bir tərəfdən 
un çuvalları düzülüb, bir tərəfdə yağ dəriləri, yun məfrəşləri 
qoyulubdur. Hatəmxan ağa oturub damuŋ yuxarısında, fərş 
üstə. Arvadı Şəhrəbanu xanım ərinüŋ, sağ böyründə çənəsin 
yaşmayub, ağ örpək başunda, həllaci, samit əyləşübdir. 
Hatəmxan ağanın müqabilündə qardaşı oğlu Şahbaz bəy 
oturub. Xəncərinüŋ dəstəsinə söykənmiş. Müntəzirdir, görsün 
ki, əmisi nə danışacaq. Yun məfrəşlərinüŋ birisinüŋ üstünə bir 
xalça salınıb. Şahbaz bəyün sol tərəfində qoyulub. Üstündə 
Müsyö Jordan firəngi libasında, qıçun qıçı üstə aşırub. Başı 
açıq, əlündə barmaq uzunluğunda və yoğunluğunda bükülmüş 
və lülələnmiş tənbəki yarpaqlarını yandırub çəkir. Hatəmxan  
ağanuŋ böyük qızı Şərəfnisə xanım bunlardan əvvəl xəlvətcə 
gəlüb, yük qabağunda asılan kilim gərdəgün dalısına girüb 
pusur ki, görsün nə danışacaqlar. Bu halda Hatəmxan ağa 
üzün müsyö Jordana tutub xitab edir». Bunun harası 
remarkadır və bu, hekayədən nə ilə fərqlənir: «Hacı Xəlil, 
müsinn şəxs, həştad beş il dünyada ömr edəndən sonra, 
xudavəndi-aləmin əmrini yerinə yetirməkdə idi. Bir böyük 
otağun ortasında hacını üzi qibləyə uzadub, başınuŋ, üstində 
molla, tilavəti-qur'an etməyə məşğul idi. Sağ tərəfdən hacının 
övrəti əyləşib, əlündə dəsmal, həzin-həzin Hacı ilə keçirdigi 
günləri yada salub ağlayırdı. Sol tərəfdə Hacınuŋ, cavan oğlı 
kürsü üstində oturub bikef gözlərini bir nöqtəyə dikmişdi və 
tək-tək ahi-sərd  ürəyündən  çəkirdi. Hacınuŋ  qədim   nökəri 
Kərbəlayı Qulaməli, iranlu qapınun ağzunda ayaq üstində 
durub gözlərinin yaşını abi-nisan kimi ağ saqqalundan 
axıdırdı. Heç kəs bir söz danışmırdı, hamının gözi Hacınun 
üzində idi» (Ə.Haqverdiyev. «Ata və oğul» hekayəsi). 
Gətirilən parça - özü dram üslubundan eynən detallar götür-
müşdür: Hacı Xəlil, müsinn şəxs, həştad beş il ömr edən..., 
Kərbəlayı Qulaməli, iranlı, qapının ağzında ayaq üstündə 
durub... Deməli, M.F.Axundzadə öz təsvirini müəyyən süjet 
üzrə davam etdirsə, əsl hekayə dili tələblərini ödəyir. Remarka 
belə olar: Əvvəlinci nimməclis. Muğan səhrasında Ağa 
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Məhəmməd şah Qacarın çadırları. Cavad xan, Mustafa xan, 
Sadıq xan, Hüseyn xan (Ə.Haqverdiyev. «Ağa Məhəməd şah 
Qacar»). Yaxud: Əvvəlinci məclis. Kənd. Mahmudun evinin 
qabağı. Sol tərəfdə evinin qapısı. Qapının yanında bir cəhrə 
qoyulub. Evin qabağı bağdır. Sağ tərəfdə, ağacın altında bir 
kötük var və kötüyün yanında bir neçə odun. Mahmud odun 
yarır (Yenə onun. «Kimdir müqəssir»).  

Komizm ustası kimi tanınmış M.F.Axundzadə remarka-

miniatürlərdə lirik lövhə verir: «...Bəylər və Hacı Qara 
Təbrizdən qaçaq mal alub qayıdublar Arazun  kənarına. 
Piyadalanub yığılublar qırağa. Araz qıjhaqıj axır. Dumanlı 
kecədir. Gah-gah ildırım şaxır» («Hacı Qara»). Əsərdə bu lirik 
təqdimatın ardınca komik hadisələr başlayır. Bunların təzadı 
da bir emosional çalardır, bu öz yerində. Mətləb odur ki, 
M.Fətəli lirik hekayələr yaza bilərmiş – zəngin  lirik 
poeziyamızın tarixi gəlişində bu çox da asan olardı. Ancaq 
böyük vətəndaş gülüşlə tərbiyəni, komediya ilə islahı daha 
təsirli saymışdır. Deməli, yeri gəlmişkən göstərmişdir ki, Azər-
baycan ədəbi dili lirik hekayələr, romanlar, faciələr yazmaq 
üçün də, publisist üslubda fəaliyyət göstərmək üçün də 
hazırdır. Mirzə Fətəli, deyildiyi kimi, durğu işarələrinin 
işlənməməsi ucundan remarka sxemi üçün səciyyəvi olan adlıq 
cümlə tipindən qaçarkən, yəqin ki, o məqsədi izləmədən 
Azərbaycan dilinin nəsr potensialını da yada salmış, ilk 
mənsur şeir-miniatürlərimizi yazmışdır.    
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BƏDİİ TƏRCÜMƏ, DƏRSLİK VƏ  

UŞAQ ƏDƏBİYYATININ DİLİ 
 
Uşaq ədəbiyyatı və dərslik bir-biri ilə daha çox bağlıdır; 

dərslik yaradılması uşaq ədəbiyyatının sistemə salınmasına və 
ardıcıl inkişafına səbəb olur. Dərsliklər üçün əsərlər 
yazılmağa, folklordan örnəklər seçilməyə başlanır. Eyni 
zamanda uşaqlara tədrislə bağlı təbdillər və tərcümələr də 
edilir. Beləliklə, XIX əsrdə bədii tərcümə, uşaq ədəbiyyatı və 
dərslik yaradılması bir məqsəddə – təlim-tədris işində birləşir; 
buna görə onların dili bir səviyyədə üzə çıxır–sadə-xəlqi və 
ədəbi-cilalı.  

Tərcümənin mədəniyyətimiz tarixində uzun ənənəsi 
olduğu üçün, təbii ki, XIX əsrdə də o biri həmcinslərini 
qabaqlayır. O da var ki, tərcümənin məqsədindən asılı olaraq, 
dilin xəlqilik prinsipinə müxtəlif şəkildə əməl olunur. Məsələn, 
A.Bakıxanov İ.Krılovdan etdiyi «Eşşək və bülbül» 
tərcüməsində birbaşa uşaqları nəzərdə tutmadığından öz fərdi 
bədii üslubuna uyğun ərəb-fars sözlərinə xeyli yer verir: sövt, 
tövsif, mə'ruf, üqdə, məkşuf, əqval, kizb, iltimas, xər, nasus, 
salus, nəqs, nəfir, azurdə, mürəccəh, üqdeyi-şəkk, hüsni-sövt, 
nəvayi-xoşavaz, şöhrəti-kizb, xorusi-səba, ləhni-sövt, müinü 
pənah, əmri-təbah, sövtü ləhcə, məfhum etmək, guşunu 
tutmaq, pərdaz olmaq. Sonrakı dövrlərdə dərsliklər üçün 
edilən tərcümələrin dilində bu qədər qəliz əcnəbi leksik-
qrammatik fakt yoxdur. 

Tərcümədə A.Bakıxanov ümumi məzmunu qoruyur, 
ancaq misra baxımından əlavə və əskiltmələri var: 

 
Осел увидел Соловья 
И говорит ему: «Послушай  ка, дружище! 
Ты, сказывают, петь великий мастерище. 
Хотел бы очень я 
Сам посудить твое услышав пенье, 
Велик ль подлинно твое уменье?»— 
 
— Nəqlidir, bülbüli görüb eşşək  
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Dedi: «Qəlbümdə vardır üqdeyi-şəkk.  
Xəlq edər sövtü ləhcəni tə'rif,  
İstərəm mən həm eyləyüm tövsif.  
Ey olan hüsnü sövtdə mə'ruf,  
Eylə bu şəkk üqdəsün məkşuf.  
Xalq əqvalı ta ola mə'lum,  
Sidqü kizbüŋi mən edim məfhum.  
Et bu dəm bim nəvayi-xoşavaz,  
Qıl qəbul iltimasum, eyləmə naz». 

 
Altı misra on misrada tərcumə edilir, son beyt isə, 

ümumiyyətlə, məzmundan artıqdır. Bir tərəfdən də, əslində 
bülbülün oxumağını tərənnüm edən 14 misranın məqamında 
A.Bakıxanov bu misraları yazır: 

 
Eşşəgüŋ  iltimasun ol bülbül 
Çün qəbul etdi, eylədi qülqül. 
Guşini tutdu xər ki, çün nasut, 
Eşidüb sövti-nəğməsün tamam, 
Dedi...  

 
Deməli, A.Bakıxanovun mətləbi tərənnüm deyil, ibrətli 

məzmuna tələsməkdir. Təsadüfi deyil ki, İ.Krılovun sonda bir 
misrada dediyi «İzbav, boq, i nas ot etakix sudey» hikmətli 
sözü tərcümə yox, geniş şərh şəklində verir: Ol kəsüŋ halı 
matdur hər an, Özi aqil, mürəccəhi nadan. Bizə xaliq ola 
münnü pənah, Cahil hakim edəndə əmri-təbah. Beləliklə, şair 
işini Azərbaycan dilindəki mənzum hekayə və təmsil 
kontekstində icra edir. Geniş  ümumiləşdiriçi ibrətlə qurtarır. 

Ümumiyyətlə, tərcümənin dilində anlaşılmaya və ədəbiliyə 
xüsusi fikir verilirdi: Məsələn, Sədinin «Kəbk əgər xəndeyi-
bica nə zənəd, mən zamin Ki, giriftar be şahbaz nəgərdəd 
hərgiz» beytini M.F.Axundov belə tərcümə etmişdi: 

 
Kəklik səsini çıxarmasa, mən zamın,  
Onu tuta bilməz dağlarda laçın. — 
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bunun dili Mirzə  Fətəlinin  azərbaycanca  şeirlərinin   
hamısının  dilindən  daha   təmiz   ədəbidir. 

Tədrisə yaxınlaşdıqca tərcümənin dili artıq əcnəbiçilikdən 
uzaqlaşır, sadələşir. Məsələn, prof. M.Kazımbəyin 
A.S.Puşkinin «Bağçasaray fantanı» poemasından tərcüməsi 
bilavasitə sinifdə oxunuş ehtiyacı ilə bağlıdır. Məlumdur ki, 
M.Kazımbəy hələ Qazan universitetinin şərq fakültəsində 
işlərkən tələbələrini Türkiyə, Azərbaycan və tatar  

türkcələrindən ruscaya və əksinə tərcümələr üzərində 
işlətmişdir1.   

Şairlik etməyən dahi şərqşünas, görünür, A.S.Puşkinlə 
şəxsi görüşünün təəssüratı altında hərtərəfli və dərin filoloji 
istedadını səfərbər edərək və sinfin vəsait ehtiyacını da nəzərə 
alaraq özü üçün bu qeyri-adi yaradıcılıq işinə girişmişdir. 
M.Kazımbəy poemanı «Göz yaşı çeşməsi» adı ilə tərcümə 
edib. Ara-sıra tatar dili leksikasına təsadüf olunur:   

 
Gün qondı, kölgələr örtdi 
Krımuŋ  rövşən çöllərüni. 

 
Və ya: 
 

Həqq insana şəfa bular,  
Nə cəza çəksə darlıqda,  
O qüvvətlü fakir olar,  
Kə'bəni görsə qartlıqda.      

 
— Azərbaycanca gün batdı və qocalıqda əvəzinə tatarca 

gün qondu və qartlıqda. Bu, təkcə universitetin mövcud 
olduğu Qazan tatar dil mühiti ilə bağlı olmayıb, daha geniş 
şüurlu hərəkətdir. Şərqşünaslıq fakültəsində bir neçə türk dili 
tədris olunurdu, bu dillərin yaxınlığını nəzərə alan böyük 

                                                            

1 А.Н.Кононов. История изучения тюркских языков в России. Л., 1972, с. 

131. 
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şərqşünas əhatəli türkoloq hazırlamaq üçün Rusiyadakı 
müxtəlif türkdilli ziyalıların hamısının istifadə edə biləcəyi 
ədəbi dil tərəfdarı olmuşdur. Məsələn, onun azərbaycanca 
verdiyi mətnlərdə beləcə türk, tatar elementləri də iştirak 
edirdi: ...Fəzlun aytdı ki, bən adəti-siyasəti-kəndidən ögrətdim 
ki, səhl günah üçün kimsəyi incitmə və əyər incidirsən, qətl 
eylə1. Ümumiyyətlə, XIX əsr Rusiya türkologiyasında bu meyl 
mövcud olmuşdur. Məsələn, «Tərcüman» qəzeti qarşısına belə 

məqsəd qoymuşdu ki, türkdilli xalqlarda mətbuat az 
olduğundan (bəzilərində isə olmadığından) Rusiyadakı 
türkdilli ziyalıların istifadə edəcəyi şəkildə yazılar versin; 
qəzetin dili belə idi: Türkmaniya valisi jeneral Kuropatkinin 
hümmətilə Tədcan (ْتدجا) nam məhəldə türkmənlərə məxsus 
şəfaxana təsis edilmiş. İşbu şəfaxana altı adamlıq olub 
türkmən üsulu gizçadırlardan ibarətdir (17 mart, 1896, № 11). 
Yaxud: Gəncə şəhərindən «Qafqaz» qəzetinə yazıyorlar: şəhər 
idarəsinə ə' zalar  saylandı. İntixab məclisində 584 adam var 
idi (11 fevral, 1896, № 6). Qeyri-Azərbaycan ünsürləri 
bunlardır: gizçadır (palata), saylanmaq (seçilmək), ə'za (üzv),-
yor. H.Zərdabi də həmin meyli arzulayırdı:   

...«Tərcüman» 30 ildir çıxır. Bu otuz ilin müddətində hər 
tərəfin müsəlmanları qeyri qəzeti olmadığına görə onu aparıb 
oxuyublar. Odur ki, bəradərimiz İsmayıl bəy istəyir ki, 
«Tərcüman»ın dili ümumi dil olsun («Həyat» qəzeti, 11 
yanvar, 1906, № 9). 

İbtidai siniflər üçün dərsliklər Azərbaycan ədəbi dilinin 

norması tarixində xüsusi meyl yaradır: onların dilində ədəbi 
normativ tam xəlqilik üstündə durur. Bu dərsliklər uşaqlarla 
gündəlik ünsiyyət vasitəsi olan ana dilində danışır. Bir daha 
aydın olur ki, dövrün yazılı nümunələrindəki azərbaycanca 
klassizmlər, ərəb-fars dillərinə məxsus qeyri-kütləvi elementlər 
sırf üslubi faktlardır, ədəbi dillə xalq danışıq dili arasındakı 
fərqlərdir. 

                                                            

1 М.Казымбяy. Грамматика, сяh. 45. 
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Dərslik dilinin leksikası kütləvi aydınlığı və işləkliyi, 
cümlələrinin yığcamlığı və cilalılığı ilə səciyyələnir. Mətnlər 
bitkin təsəvvür yaradır. Canlılıq üçün mükalimə üsulundan 
tez-tez istifadə olunur. Bu ölçülər həm müəllif mətnlərində, 
həm də xalq yaradıcılığından alınan mətnlərdə gözlənir.   

Hələ Mirzə Şəfi ilə İ.Qriqoryevin tərtib etdikləri «Kitabi-
türki» adlı müntəxəbatda uşaqların yaş səviyyəsinə uyğun 
sadə dildə yazılmış müxtəlif mənbəli mətnlərə rast gəlirik. Bu 

aydın materialların içərisində xalq ədəbiyyatından işləmələr 
xüsusi seçilir: «Bir oğrı birisinün paltarını oğurladı. Və 
bazarda aparub bir dəllala verdi ki, satsun. İttifaqən o libası 
ondan dəxi oğurladılar. Oğrı əliboş yoldaşlarınuŋ yanuna 
gəldi. Ondan soruşdılar ki, paltarı neçəyə satdun? Dedi: O 
qiymətə ki, almışdum».  

Bu dərslik Mirzə Fətəlinin məşhur komediyalarının 
yazıldığı illərdə tərtib olunmuşdur (1851-52-ci illərdə). Ona 
görə də belə sadə xalq dilində mətnlərin yazılı ədəbi dil faktı 
kimi təqdimi qəribə görünmürdü. Həmin  müntəxəbatın 
materialları ilə M.F.Axundzadə komediyalarının dili bir vahid 
ədəbi nitq norması yaradırdı.  

Ədəbi dilimizin tarixində «Vətən dili» dərsliyinin xüsusi 
yeri var: 

1) bu dərslik ədəbi dilin yeni, müasir normasını hazırlayır; 
2) ədəbi dili öyrədir; 3) bu normanın gələcək  təbliğatçılarını 
yetirir – bugünkü şagird sabahkı müəllim olaraq, onlarla 
özükimilərini yetirəcək, bu yetirilənlərdən də hərəsi elə və bu 

«elə»lər həndəsi silsilə ilə davam edəcək – beləliklə ədəbi dili 
işlədəcək böyük milli salon hazırlanacaq; 4) Bu dərslik 
şagirdlərinə sintaktik üslub təlim edir – bu dərsliklə ədəbi dil 
öyrənən şagirdlər gələcək onilliklərdə yazıçı, jurnalist və müx-
təlif elm sahələrinin mütəxəssisləri olacaqlar. 

İlk təcrübələr kamilləşir və artıq A.Çernyayevskinin 
«Vətən dili» kitabında stabil üslubi təzahürə çevrilir. Burada 
da mətnlərin quruluşunda uşaqların nitq inkişafındakı 
tədricilik seçilir. İlk hissədə belə nümunələr var: «Tənbəl və 

sə'yli. Tənbəl dedi: Bu gün oynaram, sabah oxuyaram. Sə'yli 
dedi:  Bu gün oxuyaram  və sabah  oynaram». 
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«Kor. Bir kor bir qaranlıq gecədə sənəgi doldurub yol ilə  
əlində  bir  çırağ gedirdi. Birisi ona rast gəlib dedi ki, ey kor, 
saŋa gecə və gunduz birdür, bu çırağ nə lazımdur?  Dedi ki, 
səniŋ kimi kordil  mənim sənəgimi görsin və sındırmasun». 

Dərsliyin təmiz türkcəliyi, birbaşa ana dilində olması 
kitabın adından başlanır: Vətən dili. «Vətən» ana sözünün 
ictimai sinonimi kimi alınır və deməli, əslində dərslik «Ana 
dili» deməkdir1. Dərsliyin hazırlanmasında A.Çernyayevski və 

S.Vəlibəyov ana dilinin öyrənilməsi üçün psixoloji-pedaqoji 
tələblərlə yanaşı, həm də yetkin ictimai-tarixi məfkurə və 
məqsəd  izləyərək  onsuz da mükəmməl olan ana dilimizin 
saflığını əsas götürmüşlər. İndiyə qədər görünməmiş və vərdiş 
olunmamış bu dilin qarşılanmasında tənələrin də olacağını  
bilən müəlliflər yazırdılar: «Zənnimizə görə, tə‘lifin dili bir 
para müsəlman üdəba və üləmalarına ifrat sadə görünəcəkdir, 
çünki onlarıŋ rə‘y və nəzərlərinə görə, fəsihanə ibarələr 
gərəkdir dolu olsun ərəbi və farsi  kəlimələrlə*. Amma 
gərəkdür bu barədə bə‘ziləri mə‘zur dutub bunı nəzərə alsınlar 
ki, həmin kitabça ancaq əlifbayı qurtarıb yengi qiraətə şüru‘ 
edənlər üçündür». Əlbəttə, müəlliflərin bu qənaəti həm elmi, 
həm pedaqoji , həm də milli-ictimai baxımlardan məqbuldur: 
«Biz şagirdləriŋ qanacağınıŋ məratibini (əqli-intellektual 
səviyyəsini - T.H.) və fəhm və dərrakəsini nəzərə alıb sə‘y 
etmişük ki, tərbiyeyi-sibyan  (uşaqların tərbiyəsi – T.H.) 
qaidəsinə müvafiq mətalib  ancaq sadə türki – Azərbaycan 
dilində bu risaləyə qeyd olsun o cəhətdən ki, mübtədilərə əvvəl  

                                                            

1 Щямин аналоэийа иля совет дюврцндя ибтидаи синиф дярслийи «Ана дили» ады иля 
эетди. Яслиндя «Вятян дили»  К.Ушинскинин рус мяктябляри цчцн йаздыьы 

«Родное слово»  адынын щярфи тяръцмяси иди. Русъадакы «родной» (доьма) 
сюзц «родина» (Вятян) иля бир кюкдян олмаг етибариля «Родное слово» 
«Вятян сюзц» мянасында гавраныр.  Мараглыдыр ки, Пушкиндян тяръцмясиндя 

А.Сящщят «родной» сюзцнц «vятян» кими чевирир. Пушкиндя: Что-то 

слышится родное В долгих песнях ямщика. А.Сящщят: Сцрцъцнцн 

шяргисиндя вятян сяси динlяnир (бах: A.Səhhət, 2-ci c., 1976, с. 139.) 
* Щятта бир пара  алимлярин тясяввцрцня эюря, бир тцрк тцркъя билмяк хащиш 
ейляся, эярякдир ки, габагъа фарс вя ярябъя тящсил ейлясин. Бах: Вятян дили. ЫЫ 
щ., с.231. 
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bilaəvvəl  öz ana dilləriniŋ  tə‘limi  borcdur, nəinki ərəb və 
farsi sözləri»2.    

Bununla belə müəlliflər yeri gəldikcə, şagirdlərirn lüğət 
ehtiyatı artdıqca  ərəb, fars sözlərinə də yer verirlər. Bu halda 
iki cəhətə fikir verirlər: 1. Bu sözlər tez-tez işlənən kəlmələr 
olsun; 2. Bu sözlər çoxluq təşkil edib, anlaşmada çətinlik 
yaratmasın. Bunu şüurlu şəkildə edirlər ki, şagirdlər gələcəkdə  
müxtəlif üslubda mətnlərlə qarşılaşarkən çıxılmaz vəziyyətə  

düşməsinlər. Mətləbi belə ifadə edirlər: «…çətin ibarələr və 
müfəssəl və fəsihanə kəlamlar, əlbəttə, öz vəqtində və məqa-
mında əxz və kəsb olunacaqdır. Amma dilimizdə əksər ovqat 
iste‘mal  olunan və fəhmə  qərib (yaxın – T.H.) ərəbi və farsi 
ləfzləri nəinki bilmərrə bu kitabçadan atılubdır, hətta qəsdən 
məqam və münasibətinə görə çox yerdə işlənübdir tainki, 
gələcəkdə o kəlimələri fəhm və dərk etmək uşaqlara düşvar 
olmasun»1. Deməli, pedaqoji ölçü ilə dərsdən-dərsə şagirdlərin 
lüğət artımına diqqət yetirilmişdir. Dərslikdə altı durğu işarəsi 
işlənmişdir: nöqtə (.), cift nöqtə (:), nişani-sual (?), nida (!), 
dırnaq («») və mötərizə*.     

Kitabın fonetikasında Mirzə Fətəlinin tezislərindəki «yazı 
ilə danışıq arasında ziyadə fərq yaratmamalı» və «Xitab bər 
katib»dəki «kütlə»nin tələffüzündəki deyilişi yazıda 
saxlamalı» prinsiplərinə xeyli əməl olunur. Belə ki, kök və 
şəkilçilərin yazılışında klassik imla ənənəsi qismən gözlənilir. 
«Deyürlər ki, bir çobanıŋ sürisi qırılub tələf olmuşdı. Qurd 
xəbərdar olub, çobanın yanına təsəlli verməyə gəldi və dedi: 
«Ey çoban qardaş, başıŋ sağ olsun, mənim saŋa çox yazığım 
gəlir. Allah əvəzini yetirsin». Çoban qurduŋ sözinə cəvab 
verdi: Heyf ki, bilmirəm,  səŋin maŋa yazığın gəlir, ya şikarın 
azalmaqına». Burada deyirlər, sürisi, qırılıb, olmuşdı, yetirsün, 

qurdiŋ sözinə sözlərinin imlası ənənəvidir. Ancaq bu sözlərdə  
tələffüz yazıda saxlanıb: çobanıŋ  (<çobanıŋ), olub (<olıb), 

                                                            

2 «Вятян дили», ЫЫ щ., с.ЫВ. 
1 Йеня орада.  
* Мятнлярдяки верэцл, тире ишаряляри бизимдир – T.H. 
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yanına (<yanuna), başıŋ (<başuŋ), sağ olsun (<olsın), mənim 
(<mənüm), səniŋ (<sənüŋ), şikarıŋ (<şikaruŋ). Ən maraqlısı və 
əslində qeyri-adisi                ٗطائف (taifə), ٖفائد (faidə),دائس (dair) 
sözlərinin eynən  M.F.Axundzadə  tövsiyə  etdiyi  kimi طایفٗ  

(tayfa), ٖفاید (fayda), دایس dayir şəklində yazılmasıdır: hər 

tayfanıŋ öz dilində: …rus dilinin təhsilində  faydadan  xaric  
olmıyor. Ancaq  həmin  qəbildən   olan ٖلائد (qaidə) ərəbcə 
imlasını saxlayır: tərbiyeyi-sibyan qaidəsinə müvafiq. Yəni 

yeni tələffüzü bir dəfəyə tətbiq edə bilmirlər. Sadəcə ənənədən 
milli tələffüzə keçməyin vacibliyinə işarə edir və eyni zamanda 
mümkünlüyünü təcrübi şəkildə göstərirlər.           

Dərsliyin dilində  dediyimiz kimi sinkretiklik nəzərə 
çarpır: bədii,  pedaqoji-didaktik  və  elmi məlumatlar verilir. 
Bu, ədəbi dilin müxtəlif üslublarının  məzmununu  mənim-
səmək  və  bu  üslublardan   hər  birinin  gələcək inkişafına 
təkan vermək demək idi. Elmi məlumat da  əyanilik və  
sadəlik prinsipinə  əsaslanır. Məsələn, bu mətn botanikaya aid  
məlumatdır:   «Bir uşaq bağda   bir kəpənək tutub atasına 
gətürdi. Atası  ona  dedi  ki,  əgər  bu  kəpənək  çoxlansa,  
kələmimizi tələf  edər. Oğlu soruşdı məgər  bu kəpənək kələm 
yeyəndür? Atası cavab verdi ki, bu kəpənək özi kələm yeməz, 
xurdaca töxm salar və hər bir töxmdən bir qurd çıxub başlar 
kələmi yeməgə. Sonra  o qurddan da topal qurd olır və bu 
topal qurddan da kəpənək əmələ gəlür (S. 45-46).     

Bu da ilin fəsilləri haqqında coğrafiya biliyidir – bu, 
sadəcə məlumat deyil, məhz bilikdir: «Yaz (bahar). Novruz 
günü gecə və gündüz bərabər olur. Bu gündən  bahar fəsli 
başlanır. Günlər uzanur, gecələr qısa olur… 

Yay. Yazdan sonra yay gəlir. Yay başlanır iyunuŋ 
doqquzundan*.  Bu gün iliŋ əŋ uzun günüdür. Yay iliŋ isti 
fəslidir. Bə‘zi vəqti yay beylə isti olur ki, ağaclarıŋ yarpaqları 
solur, çölləriŋ otı  qurıyub saralır… 

Payız.  Eylə ki, payız fəsli yetişir, günlər yavaş-yavaş 
gödəlir, gecələr uzanır, həva başlıyur sovuqlaşmaqa. Çox vəqti 

                                                            

* Бу кющня tягвимдир, йени тягвимля ийунун ийирми  икисидир. 
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yağış yağur, duman və çiskin olur,  bulut gögin üzini 
bürüyir… 

Qış. Qışda gün gec çıxır, amma tez batır və istisi də az 
olur, oŋa görə qış  günləri sovuq və sazaq olur…» 

Bu dil səlis qrammatikası ilə, aydın müəllim danışığı ilə 
səciyyələnir. Bugünkü elmi-kütləvi üslubun dilinə bənzəyir. 
İfadə tərzi akademik  elmi dil olmasa da, verilən məlumat 
elmidir.   

Dərslikdə tərcümə ədəbiyyatının dilin sadəliyinə təsiri 
aydın görünür. İ.A.Krılovun «Tülkü və üzüm» təmsili mənzum 
tərcümə olunmuşdur; tərcümənin dili bədiiliyindən çox 
aydınlığı ilə diqqət çəkir – tərcümə adekvat deyil, ümumi 
məzmun əsas tutulmuşdur:  «Tülkü  və üzüm. Bir tülkü bir 
güni girdi bir bağa, Baxdı orada sola və sağa. Gördi o, bağda 
üzüm saralub, Bə‘zi salxumlar dəgüb,  qaralub. O baxub 
heyran qaldı bunlarə. Gördi, yeməgə yoxdur bir çarə  - Çünki 
salxumlar ucada idi, Heç bir tərəfdən  əlçatmaz idi. Tülki dört 
yanın  bağıŋ dolandı, Tülki ağanıŋ ağzı  sulandı. Gəzdi üç 
saat, olmadı bir zad. Dutdi acığı tülkiniŋ ifrat. Dedi: 
dəgməyüb, hələ qoradur, Buniŋ dəgməsi hələ soradur. Qoranı 
yesəm, dişim qamaşar. Beylə meyvəni yeməgmi olar?» – o 
dərəcə sərbəst tərcümə olunub ki, İ.Krılovdakı bir saat əvəzinə 
(Пробившись попусту час целой) Azərbaycan  danışığı üçün  
səciyyəvi olan mübaliğə  üzrə üç saat verilir  (Gəzdi üç   saat, 
olmadı  bir zad). Tərcümənin  ümumi  aydınlığından  əlavə,  
sadəliyi,  danışıq dili üçün səciyyəvi söz və ifadələrin işlənməsi 

uşaq ədəbiyyatının dili baxımından maraqlıdır: tülkü ağa,  
dəyməmək   (yetişməmək),  qora, dişi qamaşmaq,  ağzı 
sulanmaq, dörd yanı dolanmaq, bir zad. Danışıq dili üçün 
səciyyəvi olmayan bircə söz var: ifrat – ancaq onun da mənası 
aydındır.   

«Vətən dili»nin ikinci hissəsində İ.Krılovun bu təmsilinin 
ikinci tərcüməsi verilib (Qaradaği tərəfindən). Bu daha 
poetikdir. Müqayisə edin: Bir ac tülki gəlüb girdi bir bağa, 
Dolanıb ol baği başdan-ayağə…Görübdür ki, üzüm tamam 
tazə və tər, Yetüşübdir tənəklərdə sərbəsər. Yaqutvəş hər bir 
üzüm allanub, Salxımlanub, budağlardan sallanub. Təm‗ 
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edüb, onuŋ ağzı sulanub, Gövşiyüb, tamsınıb, köŋli bulanıb. 
Əli yetməz, bilməz nələr söyləsün, Tülki yerdə, üzüm göydə, 
neyləsün…   

Dərsliyin  dilində  nəsr   aparıcıdır. Uzun  dövrlər ərzində 
şeir dilinin üstünlüyü ilə fəaliyyət göstərən ədəbi dilimiz üçün 
bu hal çox gərəkli idi – uşaqlara və bununla ədəbi dilə, onun 
gələcəyinə ədəbi sintaksis təlqin edilirdi. Bu baxımdan da 
tərcümələrin mühüm yeri var. Rus ədəbiyyatından verilən 

çoxlu təbdil və tərcumələr həm də nəsrlədir. Məsələn, 
İ.Krılovun «Qurt və quzu» təmsili belə tərcümə olunur: «Bir 
dəf‘ə bir quzi çaydan su içürdi. Qurt buni görüb istədi ki, seyd 
eyləsün. Başladi böhtan atmaqa və dedi: «Ey bihəya quzi! Sən 
nə içün mənim suyimi bulandırırsan?» Quzi cəvab verdi: «Ey 
qurt! Mənim nə cür‘ətim var ki, səniŋ suyini bulandıram. Lütf 
eylə, gör ki, mən suyiŋ aşaqasından içirəm». Qurt bir də dedi: 
«Bəs bildir yayda da mənim atamı nə səbəbə söymüşsən?». 
Quzi ağlayıb cavab verdi: «İnsaf et, bildir yayda mən hələ 
anadan olmamışdım». 

Qurt acuqa gəlib dedi: «Görürəm, səni sözlə yormaq  
olmaz. Mən ki qurdam, sən quzi, təqsiriŋ budur düzi». Beylə 
deyüb yazıq quzini sürüdü meşəyə».  Bu, gözəl, şirin hekayə 
dilidir. Bütün tərcümədə balaca uşaqların bilmədiyi söz var: 
seyd eyləsün. 

Dərsliyin II hissəsində təmsilin mənzum tərcüməsi də var. 
Belə başlayır: Bir gün susiz bir quzi gəlib çıxıb bir çayə. Ta 
cigəri atəşdən yanub, düşməsün vayə. Su içərkən ol quzi görüb  
bir ac qurt, gəlib Seyd etməgə, bəhanə bunı tapub dikəlüb, 
Səslənüb: «Ey namərbud…»  

Və belə qurtarır: «Mən ki qurtam, sən quzi, təqsirin budur 
düzi. Mən istərəm kim, yeyəm səni, qurtarım sözi» Bunı 
deyüb, quzıya sarı gedüb, yeriyüb, Birdən dutub, meşəyə onı 
çəkib, süriyüb (tərcümə edəni: Qaradaği). Şeirin dilində xeyli 
canlı danışıq frazeologiyası var: qorxusundan zağ-zağ əsmək, 
yarpaq kimi titrəmək, gözü xirələnmək, üzinə ağ olmaq, dəng 
eyləmək, başını it kimi aparmaq, əlinə düşmək.  

Nəsrdəki seyd (etmək) şə‘rdə də qalır – bu, nitqin ədəbilik 
faktıdır.  
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Əlbəttə, bu tərcümələrin dili A.Səhhətin rus və Avropa 
dillərindən, M.Ə.Sabirin Firdovsi «Şahnamə»sindən XX əsrin 
əvvəllərində edikləri tərcümələrin səviyyəsində deyil. Bu, İ.Krılovdan 
«Qarğa və tülkü» təmsilinin Qaradaği tərcüməsindən: Bir qarğaya 
Allah hardan yetürdi Bir tikə peniri, işin bitürdi. Ol peniri qarğa 
götdi, dikləndi, Nəhar içün bir ağacda əgləndi. Bu dəmdə bir tülki  
gördi peniri, Keçərkən peniriŋ  oldi əsiri… 

Bu da M.Ə.Sabirin tərcüməsi: Pendir ağzında bir qara qarğa 
Uçaraq qondi bir uca budağa. Tülki görcək yavaş-yavaşh gəldi, 
Endirüb baş ədəblə, çömbəldi. Bir zaman həsrət ilə qarğa sari 
Altdan-altdan marıtdi baş yuxarı… 

Hər birinin dil sənətkarlığı  özünə məxsusdur, məktəblilər üçün  
dərslik dili olaraq (Sabirin tərcüməsi də III siniflər üçün  dərslikdə 
çap olunub - 1909) hər ikisində anlaşma səviyyəsi uyğundur. Amma 
anlaşma  dərəcəsi həmişə eyni olmur, məsələn, Sabirin 
«Şahnamə»dən tərcüməsi belə gedir: Belə nəql edir mö‘bidi-huşyar 
Ki, Tus etdi bir sübh əzmi-şikar. Olub Giv Gudərz ona həm‘inan, 
Dəxi bir neçə şirdil pəhləvan…  

Bu tərcümənin sənətkarlığı haqqında onu xatırlatmaq 
kifayətdir ki, A.Səhhət demişdi: Firdovsi əsərini türkcə yazsa, 
belə yazardı. Ancaq tərcümənin  dilində asanlı-çətinli onlarla 
belə izafətlər var: şahbazi-şahinşikar, cəngəli-basəfa, varidi- 

mürğzar, məsti-cami-şərab, tigi-zəhr, bəni-nov’i-adəm, lo’bəti-

nuşhxənd… Sabirin tərcüməsi də uşaqlar-məktəblilər üçün 
olan jurnalda çap olunmuşdu («Rəhbər», 1906-1907).  
Halbuki «Vətən dili»  dərsliyinin dilində, ümumiyyətlə, izafət 
yoxdur, barmaqla sayılacaq saydadır. XX əsrin əvvəlindəki 
tərcüməçi  - şairlər «Vətən dili» dərsliyindən yetişmiş qələm 
sahibləridir. Əsrin əvvəlində məktəbə gedən uşaqların 
valideynləri «Vətən dili»nin şagirdləri olmuşlar. Bu 
valideynlər uşaqlarının lüğətinə ailədən, dil açanda diqqət 
yetiriblər. Ona görə də Sabirin tərcüməsinin dilində H.Qara-
dağinin dilindəkindən çox ərəb-fars sözləri işlənir. 

Kitabda çoxlu atalar sözləri verilir;  bunların əksəriyyəti 
altında verildiyi mətnin məzmununa uyğun 
ümumiləşdirmələrdir,  uşaqlara   həyatla,   məişətlə, insanların  
və  heyvanların  xasiyyətləri ilə  bağlı hikmətli fikirlər aşılayır,  
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bilik verir. Maraqlıdır ki, atalar sözlərinin çoxu alleqorik səciyyə 
daşıyır və hər biri bir alleqoriyaya bərabərdir: Qurt tükini 
dəgişər, xasiyyətini dəgişməz; Qurtdan çoban  olmaz; Keçiyə 
qurt dəgməsə, həccə gedər; Pişigin ağzı ətə yetməz, deyər   nə 
qoxuludur; Ayı meşədən küsüb, meşənin xəbəri yoxdur; Ac 
tavuq yuxusında darı görər; Hər fəslin bir meyvəsi olur; Ölmə 
eşşəgim, yaz gələr, yonca bitər. Eyni zamanda: Yaz əkinçi, qış 
dilənçi; Hər kəs öz əkdigini biçər; Oğru qalana yanar, sahib 
gedənə və s.      

Dərslikdə 379 atalar sözü və məsəl var. Bu nümunələrdə  
həyatın bütün sahələrinə dair hikmətlər cəmləşir. Böyüklərin, 
valideynlərin yaşadıqları həyat uşaqlara təlqin olunur. Uşaqlar 
mərdliyi, doğruluğu, işgüzarlığı dərk edir, çətinliklərə dözməyə, 
hətta dərd çəkməyə hazırlanır: Bu gün maŋa isə, səbah saŋadır; 
Dildən gələn əldən gəlsə, hər fəqir padşah olar; Qurdın də‘vətinə 
getsən, köpəgi özinlə apar; Yüz gün sel oya bilməz, bir gün dərd 
oyan yeri; Pulu az olanıŋ qüssəsi də az olar; Min dost az, bir 
düşmən çox; Əgri əl evə gəlsə, çöl olur.   

Leksik vahidlər kimi, atalar sözünün də sinonimləri 
öyrədilir: Qul xətasız olmaz, ağa ətasız və Xəta bəndən, əta 
səndən; Ağacın yemişin ye, qabuqun soyma və Yemək yedigiŋ 
qaba tüpürmə.  

Kitabda uşaq təfəkkürünü inkişaf etdirmək baxımından çox 
faydalı janr olan tapmacalar da geniş yer tutur: Üçü bizə yağıdır, üçü 
cənnət bağıdır, üçü yığar kətirər, Üçü vurub dağıdar (İlin fəsilləri); 
Bazarda tapılmaz, tərazidə çəkilməz; Baldan şirin,  yemək olmaz 
(Yuxu). Başın kəsərsəŋ danışar (qarandaş);  Anadan oldım ağsaqqal, 
bir az böyüyüb oldım qırmızı saqqal, qoca oldım qarasaqqal 
(günəbaxan); Altında qazan qaynar, üstə ocaq yanar (qəlyan); 
Getdim, gördüm bir dərədə yeddi təpə, hər təpədə yeddi dəlmək, hər 
dəlməkdə yeddi tülki, hər tülkinin yeddi balası (2401). Ümumiyyətlə,  
dərslikdə 85 tapmaca var.   

Məlumdur ki, belə misallar şeir kimi asanlıqla yadda saxlanır; 
deməli, belə nümunələr uşaqların beynində ədəbi dil sintaksisinin 
sxemləri kimi daşlaşır və onları ədəbi danışığa hazırlayır: ədəbi nitq 
aktlarına məşqlərdir. 
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Dərslikdə hər şey şagirdlərin dilini inkişaf etdirməyə yönəlib. 
Seminariya müəllim hazırlayırdı; müəllimin dili zənginliyi, 
dolğunluğu ilə yanaşı, həm də tələffüzcə  təmiz, səlis olmalı idi. 
Dərslikdə uşaqların dilini rəvanlaşdırmaq üçün yanıltmaclardan da 
istifadə olunur – kitabda üç yanıltmac verilir: A qılquyruq qırqavul, 
gəl bu gölə gir, qılquyruq qırqavul; Bazarda nə ucuz? Mis ucuz, 
küncüd ucuz, duz ucuz; Bu mis nə pis mis imiş, bu mis Kaşan 
misiymiş.  

Dərslikdə şagirdlərə bilavasitə onları əhatə edən mühitin dili, 
valideynlərdən eşitdikləri, ünsiyyətində olduqları nitq tədris 
olunurdu. Mədrəsələrdəki kimi «Bustan», «Gülüstan» dili yox, 
məktəbə getdikləri dövrün müasir ana dili öyrədilirdi. Buna görə də 
dərsliyin dilində klassisizmlərə və başqa türkcələrə məxsus ünsürlərə 
çox nadir hallarda təsadüf olunur. H.Qaradağinin «Qurd və quzu» 
tərcüməsində ol (əvəzlik), kim (bağlayıcı) və içməzəm, keçməzəm, 

etməm, istəməm kimi morfologizmlər epizodik klassisizmlərdəndir. 
Bu fonetikanı dilin-tələffüzün əbədiləşdirilməsi hesab etmək olar: 
beylə, eyləmək, yapraq, dutmaq, dökülmək, vəqt, içün.  

Müəlliflər yazırlar: «imla-inşa barəsində biz təməssük 
etmişük, əvvələn, cənab prafisor Kazımbəgin türk dilində  
təsnif etdiyi sərf və nəhvə dayir tə‘lifinə və saniyən, Budaqov 
və Vəzirov cənablarının əsərlərinə»1. Yəqin ki, dərslikdə təsa-
düf olunan əlifbayı, bən işlənmələri və sistem şəklində gedən 
tavuq imlası o dövr rus şərqşünaslığının həmin nüfuzlu 
mənbələrindən gəlir.   

Dərsliyin xalq dilinə  dayanan, ancaq mükəmməl 
qrammatika ilə işlənmiş ədəbi sintaksisi var. Və maraqlıdır ki, 
müəlliflərin öz nitqi, dərsliyin şagirdlər üçün olan 
mətnlərindən lüğətinə görə fərqləndiyi kimi, sintaksisi ilə də 
ayrılır. Məsələn, «Müqəddimə» belə başlanır: «Vətən dili» ilə 
adlanan kitabçanıŋ birinci qismi tə‘yin olınmışdır Zaqafqaz 
türkləriniŋ mübtədi  məktəblərində əvvəlimci il tə‘lim vermək-
dən ötri. Çünki 1881-mci ildə yanvar ayınıŋ 13-ndə Canişini-
Qafqazıŋ təsdiq eylədigi tə‘lim dəstürül-əməlinə müvafiq 

                                                            

1 Вятян дили, ЫЫ щ., с.В. 
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gərəkdir ki, Qafqaz əhalisiniŋ mübtədi məktəblərində əvvəlinci 
il tə‘limi-tərbiyə olunsun hər tayfanın öz dilində  (yə‘ni ana 
dilində). Hərçənd qanuna görə lazımdır ki, rus əlifbasının 
tə‘lim və təhsilinə ancaq ikinci ildə ibtida olunsun. Amma işiŋ 
azarına görə əksər ovqat tez başlanır, yə‗ni mübtədilər öz 
dilinin əlifbasını qurtarandan sonra». Buradakı söz sırası, 
cümlə üzvlərinin belə yerləşməsi mətnlərdə yoxdur. Bu 
sintaksis rusca yazılmış rəsmi sənədin sintaksisinin surətidir. 

Bu sintaksis rəsmi üslubumuzda Cümhuriyyət dövrünün rəsmi 
dövlət  dilinə qədər ömür sürdü.    

Rusca mətni belədir: «Первая часть «Родной речи» 
предназначена для первого года обучения в татарских (türkcə 
sözü rusca tatar dili işlənirdi – T.H.) начальных училищах 
Закавказья, когда, согласно «Учебному плану начальной 
школы в срeде туземного населения», утвержденному 13 января 
1881 года бывшим Наместником Кавказским, обучение 
грамоте должно идти на родном языке: преподавание же 
грамоты русской, хотя, и предпологается начинать со второго 
года, но на практике начинать со второго года, но на 
практике начинается, раньше, т.е. по окончании грамоты 
родного языка…» 

Tədrisdə məqsəd dil (ana dili və rus dili) öyrətmək, elm 
vermək və cəmiyyət üçün müasir insan hazırlamaq idi. «Vətən 
dili» bu işi ustalıqla yerinə yetirirdi. «Vətən dili»nin  aydın, 
xəlqi cümlələrində dəqiq qrammatika var. «Dil qrammatik 
cəhətdən düzgün təşkil olunmuş cümlələr sistemidir»sə  
(Xomski), deməli, bu dil sadəcə dərslik dili deyil, əsl dildir, 
ana dilidir, yəni dil belə olar və ədəbi dilimizin bugünkü 
normasının əsasını təşkil edən XX əsrin əvvəlindəki uşaq 
ədəbiyyatının, dərsliklərin və realist-romantiklərin dili 
buradan təvəllüd tapmışdır.  

Dərslik uşaqlara rus-Avropa sözlərini sinonim şəklində 
öyrədir. Məsələn, bu cür: Osman sabaha dərsini hazırlayıb, 
hər bir işini qurtarıb sonra şeyinin hamısını stolun (mizin) üstə 
qoyub qaçdı oynamağa (səh. 31). 

Ümumiyyətlə, dövrün mütərəqqi müəllimləri öz toplu-
müntəxəbat vəsaitlərində nəsr dili nümunələri kimi folklor 
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materiallarına geniş yer verirlər. S.Əzimin «Rəbiül-ətfal» 
toplusunda da belə idi («S. Əzimin dili» bəhsinə bax). Mirzə 
Həsən Rüşdiyyənin eyni adlı («Vətən dili») dərs kitabında da 
həmin vəziyyət özünü göstərir. Dərslikdə ya mənzum, ya da 
mənsur şəkildə yığcam parçalar verilir. Gözəl nəsr dili nəzəri 
cəlb edir: «Həqarətə tabı olmayan aslan. Aslanlardan biri 
günəşiŋ hərarətindən bir mağara kölgəsinə iltica eyləmişdi. Bir 
çəyirggə peyda olub arslanıŋ üstinə qondı və arxasından 
dolaşmağa başladı. Arslan   çəyirggəniŋ hərəkətindən xulanub 
sağ və sola dönürdi və qəzəbindən titrəyirdi. Tülkinüŋ  biri bu 
halı görüb güldi. Arslan tülkiyə yüz çevirübən dedi: Ey tülki 
mənim bu vəchlə lərzan olmağıma rişxənd eyləmə. Zira 
mənim canıma titrətmə salan çəyirggə olmayub. Ancaq onun 
həqarət və cəsarətinə tab gətirə bilmədiyimdəndir ki, belə 
titrəyirəm» (Rüşdiyyə. Vətən dili); yaxud:  «Köpək ilə qurd. 
Bir gün çoban itiniŋ biri çöldə bir canavarı qabağına qatub 
oraya-buraya qovurdi və özi-özinə də fəxr eylərdi. Qurd 
yüzüni  o köpəyə çeviribən dedi: Zənn eyləmə ki, səndən   
qorxuram, bəlkə mən o sənə arxa durub gələn adamdan 
qorxuram» (Yenə orada). Bu o dərəcədə səlisdir  ki, müasir 
tələb baxımından nə bir leksik vahidi əvəz etmək olar, nə 
sözlərin qrammatik yerləşməsinə bir zərrə müdaxilə 
mümkündür. Xalis  ədəbi dil belə olar. Belə yazını görəndə heç 
kəsdə şübhə qalmaz ki, XIX əsr ədəbi dili müasir ədəbi dildir. 
Bir qədər sonra həmin xətti A.Şaiq, S.S.Axundov, A.Səhhət, 
Y.V.Çəmənzəminli, M.Mahmudbəyov və başqaları  davam 
etdirdilər. Mirzə  Həsənin elmi dili də həmin səlislikdədir: 
«Müəllim gərək bu xətləri şagirdiŋ əhvalına münasib gündə üç, 
ya dörd, ya beş kəlmə nöqtə mizanı ilə diktə üzrə ögrədüb, 
tə‘cilindən  xatircəm  olandan sonra  şagirdə  məşq vəzifəsi 
buyursın. Hansı  ki, hər xətti öz qələminə görə  qaydasından   
ifratlı   və  təfritli  yazmasın. Və təklifi-məşq  sair  təkliflər  ilə 
əqəlli on səkkiz sətir gərəkdir» (Rüşdiyyə. «Vətən dili»). 
Azərbaycan dilində «diktə» sözünü ilk dəfə məhz Rüşdiyyə 
işlədir, yəqin ki, sözü fransızcadan almışdir – Güney Azərbay-
canda  fransız dili tədris olunurdu. 
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XIX əsrin sonlarında, ümumiyyətlə, mətbuat dərsliklərə 
kömək edir, orijinal və tərcümə əsərlərini çap etməklə 
muəllimlərə material verir (bu vəziyyət XX əsrin əvvəllərində 
genişlənir və xüsusilə səmərəli şəkil alır). Bu cəhətdən 
«Kəşkül»ün xidməti əvəzsizdir. Jurnal-qəzetin həm uşaqlar 
üçün, həm də ümumiyyətlə, etdiyi tərcümələrin dili «Vətən 
dili» tədris kitabının ənənələri üstdə durur. Alman dilindən. 
«Tifl ilə bir quş» adlı tərçümənin dili belədir: Bir quş düşdi 
havadan, Qondi sinəmiŋ üstə. Verdi dua anadan Ağzında 
kağız üstə. Dedim: quşum, di uç, get, Məndən ona salam et. 
Oynamağa yoxdur vəqt, Dərslərimdir çox-çox sərt (1887, № 
58).  

Azərbaycan dilində uşaqlar üçün belə sadə, munis və uşaq 
dilində əsərlər olmadığından tərcümələrlə qəzet həm bu 
boşluğun bünövrəsinə daş atır, həm də şair və yazıçılara örnək  
verirdi. Həmin dil bu tərcümədə təkrarlanır: Gözləri gözəl 
quzum, Yunı da pambıqdan ağ. Qaçdın çəmənə, quzum, 
Anandan oldıŋ iraq. Quzum, gözüm, ağlama, İndi anan tez 
gələr,Gələr saŋa süd verər. 

Burada isə xalis Azərbaycan folklor dili səslənir: Gün, çıx, 
çıx, çıx, Dağa, daşa sal işıq. Qara bulud yan dursın. Bizim 
günə yol versin. Tərcüməni  Azərbaycan dilinin bu folklor 
nümunəsi ilə müqayisə edin: Gün çıx, gün çıx, Oğlun qayadan 
uşdu, Qızın təndirə düşdü. Duman qaç, qaç, qaç, Səni 
qayadan asarlar. Buduna qamçı basarlar... 

F.Köçərlinin A.Puşkindən «Torçu və balıq» adı ilə 

tərcüməsi də uşaq ədəbiyyatı fondunun ilk 
nümunələrindəndir:  Bir qoça kişi, bir qoça qarı,  Bir-birinin 
dostı, həm yarı, Dəryanıŋ yanında, köhnə qazmada 
Eyləyirdilər eşqi-azadə... 

Uşaq ədəbiyyatının və onun dilinin XX əsrin 
əvvəllərindəki gur inkişafı üçün münbit zəmin 
hazırlanmasında bu yaradıcılıq təcrübələri mühüm tarixi 
məktəb olmuşdur. Tərcümə ədəbi dil normasının 
xəlqiləşməsində M.Fətəlinin dil təçrübəsinə və iş üsuluna 
havadar olmuşdur. 
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Tərcümə dilinin təmiz azərbaycancalığına və cilalılığına 
daha bir nümunə – Şillerdən C.Ünsizadənin «Xüd‘ə və eşq» 
adı ilə («Məkr və məhəbbət») tərcüməsindən: «Müller. Ey 
arvad, bir sözimə qulaq ver. Əvvəl dedigim təki yenə təkrar 
eləyirəm: iş böyüdi,  məmləkətdə qızımla baronıŋ sözindən 
başqa bir şey danışılmır. Zənn eləyirəm ki, bu iş get-gedə 
onun atası baş vəkiliŋ qulağına çatacaqdır. Mən deyənə qulaq 
versən indi əldə fürsət var ikən bir yol ilə barona mə‗lum edək 
ki, bundan sonra bizim evimizdən ayağnı çəksin» («Kəşkül», 
1585, № 24). Halbuki  C.Ünsizadənin orijinal dili nisbətən 
qəlizdir: «Millətimiz ətfalının nəfini mülahizə eyləməklə işə 
şüru‘ edib, bir neçə şərq və qərb asarından xülasə bir risaleyi-
hesabiyyə dilimizə nəql elədik» (1884, № 11).  

XIX əsrin son çərəyində dil-üslubunu  bədii   tərcümənin 
və folklorun dil təcrübəsi üstündə quran dərsliklər XX əsrin 
əvvəllərində demokratik əsasda uşaq ədəbiyyatının inkişafına 
və elmi üslubun quruluşuna xəlqiləşdirici təsir göstərir.   
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M. F. AXUNDZADƏNİN BƏDİİ DİLİ 
 
M.F.Axundzadə bütun təfəkkür hüceyrələri ilə 

yenilikçidir. O, təkcə ədəbiyyatımızda deyil, bütövlükdə 
mədəniyyətimiz tarixində era başlayır. V.Q.Belinskinin 
Lomonosov haqqında «o bizim ilk universitetimizdir» təyini 
Azərbaycan mədəniyyəti  tarixində M.F.Axundzadəyə düşür. 
O, dramaturgiyamızı başladı, nəsrimizi yeni məcraya saldı, ilk 
dəfə ədəbi dil nəzəriyyəsi ilə məşğul oldu, orfoqrafiya, 
orfoepiya, durğu işarələri, terminologiya kimi dil quruculuğu 
işləri gördü, əlifba ilə bağlı ideyası və fəaliyyəti dil quruculuğu 
dairəsindən çıxıb xalqın bütöv maarif-pedaqogika və 
mədəniyyət sahələrini əhatə etdi, tarix və coğrafiya biliyini 
göstərdi, istedadlı filosof kimi şöhrətləndi, inqilabi fikrimizin 
ilk «şahin quşu» oldu, ilk professional tənqidçi və 
ədəbiyyatşünasımız kimi yetişdi, bütövlükdə xalqımızı  
müasir-qabaqcıl fikir inkişafı yoluna yönəltdi. Bununla belə, 
əlbəttə, mədəniyyətimiz tarixində onun obrazı böyük drama-
turq, novator nasir – görkəmli bədii söz ustası kimi daha 
canlıdır.      

Mirzə Fətəlinin fitrətindəki bədii söz sahibi qabiliyyəti öz 
axarını tapınca xeyli yol axtarır, şeir yazır (azərbaycanca və 
farsca). Vaqif üslubunda bir şey çıxmır. Düzdür, həmin 
üslubun söz və ifadələrini işlədir: şan-şan, narın tel, sinəsi qar, 
sənalar eyləmək, can quşu, səba, gül fəsli, qəmzə, peykan, 
peyman, yoluna payəndaz, səgrəqib... Hətta uğurlu misralar, 

beytlər, bəzən bəndlər var ki, söz seçiminə, emosional təsirinə 
görə diqqəti çəkir: Çıxub gül fəslində seyrə nigarum; Əcəl 
saqisündən allam peymanə; Mənə ki rəhm etməz o bağrı qara, 
Oxusam yüz ona hədisü ayə1, Söylə, səba, yara, əsib o yana, 
Olurmu bir,  əhvalıma  o yana? Səhər ki, xabından sərxoş 
oyana, Bənövşə tək üzdə telüni yaya (cinas məqamında sözlər 

                                                            

1 Илк бахышда hесаб етмяк олар ки, «yцз», «hядисц аyя»yя аиддир вя синтактик 
yериня дцшмяyиб. Анcаг бу, халг дилиндян эяlир вя «охусам»а аиддир – халг  
данышыг дилиндян мцгаyиса един: yцз дедим, ешитмяди. 
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xüsusi ustalıqla işlənmişdir). Maraqlıdır ki, Mirzə Fətəlinin 
Q.Zakirə məktub-şeirləri bədii cəhətdən bütöv, kamildir; bu 
iki şeirdə, demək olar ki, yerinə düşməyən söz, ifadə yoxdur. 
Dilin sadəliyi, folklor ifadələri və bədii təsiri bu üslubda xeyli 
qələm çalmış söz ustasının bəhrəsini andırır. Q.Zakirin Mirzə 
Fətəliyə mənzum məktublarına bənzəyir və dil 
mükəmməlliyinə görə məhz həmin səviyyədə dayanır. Bu dil 
şair Mirzə Fətəlinin dilindəki məlahətli lirik yumoru aşkar 

edir – yumşaq  xitab, incə sual, nida-and və cümlə üzvlərinin 
danışıq dilinə məxsus sıralanması Mirzə Fətəlinin dilinə 
folklor şeirinin təbiilik və şirinliyini gətirir: Qasım bəy, 
eşitdüm, yaxun olubsan Xan qızına, axır nədir bu rəftar? 
Edübsən, xubları yüz yol imtahan, Eylərsən onlara yenə 
etibar? Yeyib otağunda şamü naharun, Kəsdirübsən 
yastığınuŋ, kənarun, Eşidirsən şirin-şirin göftarun, Kişi, sənin, 
vallah, əcəb işin var – bir tərəfdən, yaxın olmaq, yüz yol 
imtahan etmək, etibar eləmək, yastığının kənarın kəsdirmək, 
əçəb işin var danışıq nümunələri, o biri tərəfdən, xublar, şamü 
nahar, göftar kimi xalq şeiri dilinə məxsus əcnəbi nümunələr. 
Şeirin bu misraları isə təkcə aforizmi ilə yox, həm də dəqiq 
ifadəsi, sərrast təşbehi ilə nadir beytlərdəndir: Yüz il xidmət 
edə oda bir adam, Yenə düşən dəmdə ona, bil, yanar (qadını 
oda bənzədir ki, bunun kökü xalqdan gəlir).  

«Hekayəti-Seyyid Ələm» şeiri Q.Zakirin və S.Əzimin 
mənzumələrini xatırladır, leksikası və sintaksisi ilə mənzum 
hekayə ölçüsünə uyğun gəlir: Salyanda var idi, bir Səyyid 
Ələm, Ələmdən olmuşdı mərdi-möhtərəm. Yə‘ni məhərrəmdə 
ələm gəzdirüb, Hər adamın üstə onu süzdürüb Deyirdi: «Var 
nəzrüŋ sənüŋ,  ey adəm, Sənə sarı gəlməz bisəbəb ələm» - 
şeirin 1876-cı ildə yazıldığı nəzərə alınsa, demək olar ki: 1) 
Komediyalarından sonra M.Fətəlinin şeir dili daha da 
səlisləşir; 2) Nəsrdə (dram və povest) olduğu kimi, şeirdə də 
M.Fətəlinin dili komik məzmunda daha itidir. «Hekayəti-
Seyyid Ələm» məzmununa görə də komediyalarının ruhuna 
uyğundur.   

M.F.Axundzadə «bəyənmədiyi» Füzuli səpkisində də 
şeirlər yazmışdır. Təbii  ki, bu şeirlərin dilində klassik poeziya 
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janrlarının dili üçün səciyyəvi leksika və izafətlər bol-bol 
işlənir. Mədhiyyə xarakterli iki şeiri («Şahi-şahan imperator, 
Xosrovi-keyvan sərir» və «Hər tərəfdən əhli-islamə bu gün 
təbşirdir» misraları ilə başlanan şeirlər) bu baxımdan xüsusi 
seçilir. Hətta  elə bil bunlar xəlqiliyin carçısı, ədəbi dil 
haqqındakı tezislərin müəllifi Mirzə Fətəlinin dili deyil. Birinci 
şeirində 52 misradan onunda izafət yoxdur; bunlardan da 
yalnız ikisində geniş oxucu üçün anlaşıqsız söz yoxdur: 

Yetməyüb dünya qulağuna kəlamı tək kəlam; Eyləməz bir yol 
təmənna hiç kəsdən bu əmir. İzafətli mis-raların bəzən 
hərəsində bir neçə izafət və bundan əlavə kütləvi  
qavranmayan  ərəb-fars sözləri   işlənir.  Bir sözlə, tipik 
klassik-kitab dilinə uyğundur. Həmin şeirin izafətləri: şahi-
şahan, Xosrovi-keyvan, padişahani-cahan, pərtövi-xurşid, 
qubbeyi-xərgah, çərxi-mina, dadi-məzlum, Xosrovi-səyyarə, 
asitani-ərş,  çadiri-Nil, çərxi-lacivərd, türreyi-şəbrəng, bədri-
munir, kənizi-mətbəx, çesmi-lətif,  çərxi-pir,  buq'eyi-hər xak,  
İskəndəri-sani, sərhədi-İran,  çeşmi-gərdun, rəşki-firdovsi-bər, 
xaki-pay, çeşmi-fələk, sirri-nihan, İsayi-Məryəm, düşməni-
bədxu, cünudi-rus, Petri-Kəbir, navəki-dilduz, şiri-çərx, 
mehri-xavər, bədri-ənvər, çərxi-ətlas, xani-mətbəxxanə, 
zakoni-İsa, Məsihullahi-pir, tövsəni-təb, xinki-gərdun,  səriüs-
seyr,  dər  vəqti-məsir,  əhli-cahan, madəri-gərdun, səfheyi-
dövran, müşki-Çin, dideyi-kilki-lətif, məhzi-rizayi-həqq, çibi-
mübarək. Həmçinin bu tabesiz birləşmələr var: hüşyarü bəsir, 
sübhü şam, xarü həqir, altunü zər, əncum-əflak.  

Kütləvi anlaşılmayan ayrı-ayrı leksik vahidlər (ərəb-fars 
sözləri): sərir, dəstgir, ədl, kəminə, çakər, əflak, çərir, ixlas, 
barigah, əncüm, sərfəraz, binəzir (əvəzsiz), yeksər, əsrar, kəbir, 
rubəh, asa, təxsir, pərran, kərbas, qərran, tir, dəhr, ehya, zində, 
əmvat, dilkeş, nəzir (bənzər, misl), pir, dilfirib, əbr, məddah, 
vəqf, sir (çox), bəsir. 

Göründüyü kimi, 52 misralıq şeirin dili üçün bu qədər əcnəbi 
leksik və leksik-sintaktik kütlə həddindən artıqdır. Görünür, 
burada müəllif mədhiyyə-şeirlərin ənənəsindən kənara çıxmamış, 
şeirinin məzmununa uyğun ali üslub faktı kimi ərəb-fars 
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(həmçinin rus: rus, Pyotr, zakon, kapitan) sözlərini israf 
etmişdir.    

Şeirlərinin dilində dram və nəsrindən fərqli milli klassizmlərə 
də təsadüf olunur: leksik – kendu, şu, şimdi; qrammatik – birlə  
(Qeyrəti-islamdən məmlu könül birlə bu dəm; Üz çevirdüm 
dərgəhüzə.), -dürür (Onun ərşdən dardürür yolu); fonetik – yüz 
(Yer yüzun təxsir qılmış ədl ilə Petri-Kəbir). Mirzə Fətəlinin 
mənzum dilində məxsusi rusizmlər də var: işpiyonluq, vapor, 
paçotniklik, zakon, put, qaptan. 

Xalq şeiri janrlarının dili onsuz da sadədir; bu mənada 
Sındırdın balun və pərün Camaluŋ (Cəfərqulu xana məktu-
bundan) misrasında balüpər birləşməsinin elə işlənməsi 
qrammatik xəlqiləşmə deyil, vəzni doldurmaqdır; Q.Zakirə 
məktubundan bu misra ilə müqayisə edin: Sınar pərü balı, 
pozular işi. 

M.F.Axundzadə ədəbi dil haqqındakı tezislərində irəli 
sürdüyü xəlqilik və realizm tələblərinə dram və nəsr dilində 
əməl edir. Daha doğrusu, dram və nəsrinin dil təcrübəsini 
ümumiləşdirərək tezislərini yazır.    

Mirzə Fətəlinin yazılı ədəbi-bədii nitqdə ən böyük inqilabı 
o oldu ki, obraz həyatdakı insan kimi danışmağa başladı; 
obrazla proobrazın dili maksimum uyğunlaşdı. Hətta həyatda 
olduğu kimi, bədii şəraitdə də insanların cilddən cildə girməsi 
əks olundu. Bu cilddəyişməni M.Fətəli fərdi danışıq çaları ilə 
göstərdi: dramaturgiyamızın qədəm açdığı andaca dünya 
dramaturgiyasının məşhur «Hamlet tələsi» fəndi sınandı. 
Molla İbrahimxəlilin Molla Həmidlə və nuxulularla danı-
şığında başqa-başqa fərdi nitqlər nümayiş etdirməsi səhnə 
içində səhnə fəndidir; İbrahimxəlil öz şagirdi Molla Həmidlə 
insan insanla danışan kimi danışır; ancaq özünü fövqəladə 
şəxsiyət göstərmək üçün nuxulularla danışığında kimyagərlik 
terminlərinə əl atır. Budur, Molla İbrahimxəlil və Molla 
Həmidin bir-biri ilə danışığı – elə bil heç «ruhani» deyil, adi 
«adamlardır»;  

«Molla İbrahimxəlil. Molla Həmid, Nuxudan yola düşən 
adamlar Şeyx Salahın yazmağına görə gərək bu gün ikindi 
çağı buraya yetişsinlər.  
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Molla Həmid. Bəli, ağa, dəxi tez. 
Molla İbrahimxəlil. Molla Həmid, onlar gələndə hörmət 

elə, çadırda əyləşdir, əhvalatı xəbər al, soruş ki, nə mətləbə 
gəliblər. Əgər desələr ki, pul gətirmişik, gümüş alacağıq, de ki, 
ustadım keçmiş kürələrin gümüşünü tamam Əylis ermənilərinə 
veribdir və bu əldəki kürənin gümüşü dəxi onlara satılıbdır və 
ikinci kürənin iksirinin təkmil və tamam olmağına bir ay 
qalıbdır. Nahaq yerə siz cəfa çəkib gəlibsiniz... Ustadım 
sizdən nə pul qəbul edəcəkdir və nə də gümüş verə biləcəkdir. 
Əgər məni görmək istəsələr, de ki, ustadım üç günün etikafına 
əyləşib, ibadətdədir. Bu üç gündə adamla görüşmək və 
danışmaq ona mümkün deyil. 

Molla Həmid. Niyə, ağa, belə buyurursan? Bəlkə elə 
dedim, pulları götürdülər, geri qayıtdılar!» 

Lakin Molla İbrahimxəlillə Molla Həmidin nuxulularla 
söhbəti başqa şəkildə qurulur. Artıq burada başa düşülməyən 
sözlər, ərəb-fars tərkibləri işə düşür, «kimya terminləri» 
işlədilir, danışıq dumanlandırılır: 

«Molla İbrahimxəlil (nuxululara müraciətən)... Bu 
dövreyi-tərbiyət itmamə yetişəndən sonra əczayi-iksir  gərəkdir 
hərarəti-nariyyə vasitəsilə öz təkmilini itmama yetirsin. Gili-

hikmətlən yapılmış butənin içində üç saəti-nücuminin ərzində 
xaricdən sair əczayi-əsrariyyə tədricilə məxluq olunmaq 
imdadı ilə ki, əvvəl bir cismi-maye nəzərə gəlir və sonra 
müncəmid olub yumşaq cismi-sabit olur. İksir, iksir ibarətdir 
həmin bundan ki, filizzati-kəsifəni, məsələn, mis kimi miqdari-

müqərrərdə ərinəndən sonra bə-mücərrədi-məzc xalis gümüşə 
münqəlib edir...». 

Onların kütləvi səhnələrdəki mövqeyi rola girməkdən 
ibarətdir. Lakin onlar ən qabiliyyətsiz, ən istedadsız, küt 
aktyorlar kimi çıxış edirlər; tez-tez vəziyyətlərini unudur, 
sözlərini çaşırlar - öz «alim-ruhani» üslubları ilə sözə 
başladıqları halda, birdən adi danışıq tərzinə keçirlər. Bir də 
görürsən ki, rolda olduqları yadlarına düşdüyü üçün sadə 
danışığın ardınca yenidən qəliz ibarələr, «terminlər» gəlir: 

«Molla Həmid» (qəhqəhə ilə nuxululara). Xa-xa, xa-xa-
xa-xa! Bəli, bu sualı etməyə haqq tərəfinizdədir. Çünki siz 
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biçarələr əsrardan qafil ülumi-hikmət və  kimyadan bixəbər 
adamlarsınız. Haman ələf ki, iksirin cüz’i-ə’zəmidir və vücudu 
bu dağlarda olur və mövlana Molla İbrahimxəlildən başqa bir 
kimsənə onu tanımağa qadir deyil, hükəmayi-Yunanın 
təhqiqinə görə xoruz sövtü, ilə nümüvv edər; dərviş Abbasın 
öhdəsinə müqərrərdir ki, hər axşam bu xoruzu gətirib, haman 
gördüyünüz rüsumu cari edib bir təzə yerdə bağlasın. Gecə 
sabahadək yatmasın, xoruzu çaqqal və tülküdən mühafizət 

etsin; tainki gecə xoruz banlasın və onun səsi ilə ələfi-iksir 
nümüvv etsin və xoruzun xidməti bəqeyr əz taifeyi-dərviş sair 
əsnafi-xəlqə caiz deyil; necə ki, kitabi-Əcaibül-Qəraibdə 

sərahətən qeyd olunubdur». 
Deməli, bunların «ruhani leksikonu» olduqca kasıbdır. 

Onlar öz sahələrinə aid kifayət qədər söz ehtiyatına malik 
deyillər, yalnız müəyyən qisim sözləri əzbərləmişlər. Əks 
halda, ya onların danışıq manerası hər yerdə, hər kəslə eyni 
şəkildə olmalı, ya da heç olmasa, öz həmkarları ilə «ali», sadə 
adamlarla  adi məişət üslubu tərzində qurulmalı   idi. 

Bir cəhəti də qeyd etmək maraqlı olardı; ilk səhnədə 
nuxulular sadə şəkildə söhbət edirlər, hiss olunur ki, bunların 
danışığında heç bir bəzək-düzək yoxdur, davranışlarında və 
sözlərində sərbəstlik vardır, sanki səhnədə deyil, həyatdakı bir 
dəstə adamın söhbətinə qulaq asırsan: 

«Məşədi Cabbar tacir. Molla, mənim özümün pulum var, 
amma tamam nisyədədir. Tezliklə ələ gətirmək çox çətindir. 
Əgər mümkün olur isə, mənim üçün Hacı Rəhimdən min 
manat al, iki dükanım var, yanında girov olsun. 

Hacı Kərim zərgər. Min manat da mənim üçün al, evimi 
girov verdim. 

Ağa Zaman həkim. Min manat da mənim üçün al, 
övrətimin bağını girov verirəm. 

Səfər bəy mülkədar. Min manat da mənim üçün al, 
kəndim girov olsun». 

Sonra isə çox maraqlı və təbii bir hadisə baş verir: həmin 
nuxuluların danışığı başqalaşır, onların bədii sintaksisində 
dəyişiklik nəzərə çarpır, leksikonunda az-çox fərqli cəhət 
özünü göstərir. Bu cahil, dünyəvi tərəqqidən məlumatsız 



 
148 

insanlar şəxsiyyətinə pərəstiş etdikləri Molla İbrahimxəlilə və 
onun şəyirdi Molla Həmidə özlərini xüsusi şəkildə, əslində 
olmadıqları kimi təqdim etməyə çalışırlar.  

Buna görə də nuxuluların danışığında Molla 
İbrahimxəlilin «ali üslubuna» müvafiq bir təmtəraq zahir olur, 
bir ibarəçilik nəzərə çarpır. Onların əvvəlki səhnədəki 
söhbətlərində mövcud olan təbiilik burada yoxdur, onu aşkar 
seçilən bir sünilik əvəz edir. Nuxuluların nitqi bir növ 

kompliment təsiri bağışlayır. 
İfadələrini başqalaşdırmağa çalışan Molla İbrahimxəlilin 

və Molla Həmidin müqabilində nuxulular da rola girirlər: 
«Nuxulular (Molla Həmidə). Çox müştaqvar idik sizi 

görməyə. Əhvalınız yaxşıdırmı? Damağınız çağdırmı? 
Molla Həmid... 
Nuxulular.  Bəli, belə səfalı yer çox tapılar, amma Molla 

İbrahimxəlil kimi büzürgüvar ələ düşməz. Aya, biz bu gün o 

cənabın ziyarətinə müşərrəf ola bilərikmi? 
Mollahəmid... 
Nuxulular. Əvvələn, o cənabın ziyarəti ümdə mətləbdir. 

Saniyən, hər birimiz bir töhfeyi-həqir xidmətinə gətirmişik, 
əgər qəbul edib öz şəfqətini bizə şamil edə».  

Yaxud Molla İbrahimxəlilə müraciətlə: 
«Nuxululardan birisi. Sizin kimi büzurgüvarın ziyarəti üçün 

çəkdiyimiz zəhmət bizlərə eynirahət və səadət göründü» və s. 
Burada iki cəbhə üz-üzə durur, hər ikisi də roldadır. Hər 

iki tərəf bir-birini aldatmağa çalışır. Bu səhnədə obrazların 
xarakterindən doğan yüksək təbiilik vardır. 

Müsyö Jordanın da dilində terminlər var, ətrafındakılarla 
hətta İbrahimxəlildən də qəliz danışır: 

«Hatəmxan ağa, təəccüb edirəm ki, sizin kimi qəvaidi-

məntiqiyyədən müttəle... mərdi-kühənsal bu zamana qədər 

məşvərətxanaların birisində ərkani-məşvərət silkinə daxil 
olmuyubsunuz... mənim qəsdim bu idi ki, Şahbaz bəyi Parijə 
aparıb, əvvələn, özüm onun tərbiyəsinə mütəvəcceh olub, 
firənk dilini və ülumunu bə-qədri-məqdur ona tə'lim edib, 
saniyən, onu kralımıza tanıdıb,   burada   mənim   haqqımda  
zahir etdiyiniz  yaxşılıqların  və zəhmətlərin əvəzində kraldan 
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ona bir bəxşeyiş alıb geri qaytaram. Çünki mən kralın məxsus 
öz təhti-himayətində olan darül-elmin hükəma və üləmasından 

və o ə'lahəzrətin müqərrəbi və mö'təmədiyəm. Amma çün sizin  

təqriratınızdan müşəxxəs oldu ki, siz səfərin fəvaidinə 

münkirsiniz, ona  binaən  mənə lazım  olur  ki,  səfərin 
fəvaidini müvafiqi-vaqe məsəl ilə sizə izah edim». 

Ancaq bu həqiqətən onun alimliyi ilə bağlıdır, bu onun 
birbaşa sənətindən gəlir. Onun  nitqi ziyalı nitqidir. 

Hacı Qara da çox sifətlərə düşür, ancaq bu sifətlərə görə 
nitqi fərqəndirən psixoloji vəziyyətdir; buna görə də onun 
danışığı ən çox intonasiya çaları ilə seçilir, leksikon 
intonasiyaya tabe olur. 

Bu, xəsis Hacı Qaranın danışığıdır:  
«Hacı Qara. ...Evin dağılsın, çit satan. Qapın çırpılsın, şilə 

verən. Çadra verən, səni görüm  ki, heç uğruna xeyir gəlməsin. 

Sağ-salamat satdığın malın qazancını yemiyəsən. Uf, uf...» 
Hacının bu mərtəbəli qarğışları onun daxili yanğısını ifadə 
etməklə xəsisliyinin dərəcəsi haqqında ilk baxışdan dolğun bir 
təsəvvür yaradır. Bunlar sonrakı sözləri, bu xarakter boyaları 
bir zərrə də zəiflətmir, əksinə, onun hər sözü, hər eyhamı, hər 
kiçik ştrixi bu boyaları daha da tündləşdirməyə xidmət edir.   

Xudaverdinin «Hacı, atanızın ismi-şərifi nədir?» sualına 
Hacının «Naşurun topu neçiyədir?» - deyə sualla cavab 
verməsi onun xarakterinin bünövrəsini tamamlayır. 
Xudaverdinin Hacının mərhum atasının adına bir «sureyi-
cüm'ə» tapşırmaq istəməsindən çox xoşhal olan Hacıdan 
surənin pulu istənilərkən onda xoşsifətlilik əvəzinə qəflətən 
vəhşi bir qəzəb görünür: «Kişi, özbaşına sənə nə lazım 
olmuşdu, mənim atama Qur'an oxuyursan?... Bu, heç olan iş 
deyil... Pul ilə mən ömrümdə Qur'an oxutduğum yoxdur». 

Xəsis Hacının dilində belə cümlələr var: Oğlum ölsün, dəxi 
kisədə tənbəki yoxdur; Yükü sağ-salamat gətirib çıxarsan, 
mən də çalışaram sənin xeyrin üçün sənə verilən çitləri çox 
baha sataram; Başına dönüm, naçalnik, murovun yasavulları 
məni tutanda cibimdən yarım abbasımı çıxardıblar, buyur, 
versinlər. 
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Bu, «əjdaha» Hacı Qaranın danışığıdır: «Mən özüm 
tarıdan istəyirəm ki, bir murov yasavuluna rast gələm, 
olardan qisas alam... Bir-iki yasavul mənə rast düşsün, onların 
başına bir iş gətirim ki, qiyamətədək dadı damaqlarından 
getməsin, bundan sonra xalq olar sarıdan farağat olsunlar!... 
(erməni biçinçilərinə) – Mən adam soyan deyiləm. Sizin kimi 
özgə malına tamah edənlərin canını   alanam...». 

Bu, «müt‘i» Hacı Qaranın danışığıdır: «Tövbə olsun, 

naçalnik! Tövbə, tövbə! Gecə-gündüz sənə dua edəcəyəm ki, 
məni bu əməldən qaytardın». 

Bunlardan başqa «atasının balası», «ailə başçısı» və s. 
mikro-Hacı Qaralar da var ki, hər biri məxsusi nitq 
çalarlarına malikdir. 

Nitqi fərdiləşdirmə M.Fətəlinin povestində də eyni uğurla 
gerçəkləşir; dramlarında ədəbi nitqin şifahi üslubu əsas 
tutulduğu halda, povestində yazılı üslub norması izlənir. 
Saray ünsiyyəti üçün tipik olan jarqon-nitqi, ali üslub elementi 
kimi ibarəçiliyi, ifadəpərdazlığı canlandırmaq üçün yazılı nitq 
normasına söykənmək yazıçı qayəsini ödəyir. Saray nitqi 
«Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran» komediyasında da verilə 
bilərdi (halbuki ancaq izləri var), ancaq bir tərəfdən, nitqin 
qəlizliyi, ərəb-fars sözlərinin çoxluğu, digər tərəfdən, nitqin 
uzun-uzadılığı dram dili tələblərinə uyuşmur: dramda deyilən 
sözü tamaşaçı (bu, geniş kütlədir; nəsri istəyən oxuyur) dərhal 
anlamalıdır və pyesdə nitq yığcam, çevik olmalıdır. Buna görə 
də saray nitqini nümayiş etdirmək üçün povest janrı Mirzə 
Fətəliyə fürsət verir. Yazılı üslubun imkanları onun işinə 
yarayır. Mollabaşının bu sözündə hər iki cəhət qabarıq nəzərə 
çarpır: 

«–Cənab əqdəsi-ilahi qibleyi-aləmin vücudi-mübarəkini 

əimmeyi-əhtar hörmətinə cəmii-afati-səmavidən və ərzidən 

məhfuz etsin! Bu daiyi-dəvami-dövləti-qahirənin ixlas və 
sədaqəti, silsileyi-cəlileyi-Səfəviyyəyə nisbət tövsifdən xaricdir.  

Qibleyi-aləmin pədəri-büzürgüvarları zamanında mənsəbi-

mollabaşlığa sərəfraz olduğumda nisfi- İran, hətta payitəxtin 
yarısı dəxi sünni məzhəb idi. Əvvələn, məvaizi-həsənə və 
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saniyən, təxvifati-kəsirə səbəbilə tamam sünni məzhəbləri rahi-

rasti-məzhəbi-isna əşəriyyəyə hidayət etmişəm. 
İndi Allahın kərəmindən səfheyi-İranda beş-altı nəfərdən 

ziyadə sünni tapılmaz. Bu xüsusda İran xalqından dəxi 
kəmali-rizaməndliyim var ki, bəmücərrədi-təklif qədimi ata və 
babalarının məzhəblərindən əl çəkib hidayətə rağib oldular.  

Hətta mən istədim ki, cühudlara və ermənilərə dəxi əl 
qatıb, oları da şiə məzhəbinə döndərim, amma bir para 

xeyrəndiş kimsənələr məsləhət görmədilər ki, lüzumu yoxdur. 
Çünki hər torpaqda cühuddan və ermənidən bir az var, bizim 
torpağımızda dəxi bir az olmaqları məsləhətdir.   

Əlavə, müşəxxəsdir ki, əimmeyi-ətharın əhadisi-sərihəsi 

mucibincə islam mülkündə təxtə və taca malik olan kimsənə 
zati-şərif və vacibüt-taət məhsub olunmaz. Zira ki, bu dərəceyi-

aliyə imama və ya onun naibi müctəhidi-ə'ləmə mütəəlləqdir. 
Ona binaən mən cəmi xütəbaya hökm yazdım ki, tamam vila-
yətlərin mənabirində xalqa elan etsinlər ki, haman əhadisin 

silsileyi-səfəviyyəyə şümulu yoxdur. Zira ki, xanədani-

nübüvvətdən və dudimani-imamətdən zühur ediblər və vazehdir 
ki, əimmə haman əhadisi qeyrilərinin haqqında buyurmuşlar, 
nə öz övladlarının...» Və beləcə bu söz həmin üslubla daha 
səhifə yarım həcmində davam edir. 

Belə görünür ki, hər iki nitq faktında real danışıq-ünsiyyət 
aktının norması gözlənmir və ədəbi-bədii nitqin realist 
təzahüründən, xəlqilik tonundan kənara çəkilir; uzunluğun bir 
təhri var. Hərəsi  bir «hədis» danışır və sözü qurtarınca danış-
malıdır (burada şahın xarakteri, müvafiq vəziyyəti açılır – o 
heç kəsi saxlamır, boş «nağılların» hamısına axıra qədər qulaq 
asır), ancaq doğrudan da, bu qədər izafət, özgə morfologiyalı 
(ənva, məhfuz, əimmə, əsagir, xədəmat...), yad tələffüzlü (taifə, 

təxt, zallə, payitəxt, dəf'i, dünyaya...), semantikası pərdəli 
(üftan, qərib, əfsürdə, mütəəlləq, xütəba, müsəmməm, təxvifat, 

tövsif, qasir...) söz işlənməsi realist ədəbi  danışıq üçün 
kəsirdir; az qala, klassik-kitab nəsrinin dilinə çatır (kursivlə 
verilən söz və izafətlərin kəmiyyətinə diqqət yetirin). Əslində 
isə belə qəlizliyin özü də realizm naminədir; povestdə hər kəs 
öz silki mənsubiyyətinə uyğun danışır – obrazlardan hər 
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birinin öz mənsəbinə görə nitqi var: Xacə Mübarək sadə, 
münəccimbaşı nisbətən sadə dildə danışır, müstövfi Mirzə 
Yəhyanın nitqi nisbətən qəliz, vəzirin, sərdar Zaman xanın, 
mollabaşının nitqi daha qəlizdir–xalis saray jarqonu. Bunların 
müqabilində Yusif Sərracın xalq dilində, ancaq ədəbi sözü: 
«Mənim məxdumum mollabaşı, mən cənabınızı İranda mətin 
adamlardan hesab edirəm. Bilmirəm ki, aya, dəli olubsunuz, 
ya bəng atıbsınız ki, bu qəbil sözləri mənim üzümə deyirsiniz. 

Mən bir fəqir sərrac babayam. Mən hara, təxtü tac hara?» və 
Mirzə Fətəlinin XIX əsrin ədəbi dil normasını əks etdirən 
müəllif dili – sadə, aydın, lakin yeri gəldikcə ərəb-fars 
sözlərinə yol verən dili.  

Komediyalarının dilindəki ifadə səciyyəli ərəb-fars nümu-
nələri də danışıq dilinə məxsusdur; bunlardan bəziləri ancaq 
ziyalı dilinə aiddir, ancaq hər halda gündəlik ünsiyyətdə 
işlənir: müxtəsəri-kəlam, bəşərti ki, bə-qədri-məqdur, piş əz 
vəqt, bər fərz ki, filhəqiqə, ittifaqən, ittifaq düşdü, mürəx-
xəssən, bə-kamali-ədəb, çifayda, tövqi-lə'nət olmaq...   

Komediyalarında ondan ötrü ki, povestində ona binaən 
işlənir. Yenə bu yazılı dilin faktıdır ki, povestdə özünü 
göstərir: «...haman əhalisi qeyrilərin haqqında buyurmuşlar, 
nə öz övladlarının»; «Bu hədisi mən onların öz əhvalına isnad 
edirəm, nə elmlərinə»–danışıq forması belədir: öz övladlarının  

yox; elmlərinə yox. «Dövlət başçısı» (çar) mənasında ali-
üsluba məxsus ümənayi-dövlət komediyanın dilində–
«Kimyagər»də ziyalı nitqində (Hacı Nuru şairin dilində), 
«Hacı Qara»da rəsmi şəxsin (naçalnikin) dilində işlənir.  

Komediyaların dilindəki rusizmlər də gündəlik 
azərbaycanlı danışığından gəlir: xleb-sol («...Kimyagər»), 
silist, silistçi, başburt, bunt salmaq, mujik, qızıl medal, gümüş 
medal («Hacı Qara»). 

Bədii dilə məxsus bir fiqur yoxdur ki, Mirzə Fətəli onu 
tətbiq etməsin. Bədii nitqdə spesifik fiqurlardan biri 
jarqondur. Povestində saray jarqonunu verir, komediyasında 
cadugər jarqonundan uğurla istifadə edir. Budur Məstəlişahın  
«kuzdrası»: 
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Dəğdəğəha fətəndi,  
Tübbəl-kəra kərəndi.  
Tübbəl-kümu gümuha  
Biyəndi, yəndi, yəndi. 

 
Bilavasitə Mirzə Fətəlinin adı ilə bağlı aforizmlər və 

təşbehlər də var: meymunu yadınıza salmayım; kamal ata 
kürkü deyil ki, irslə övlada yetişə; məgər mənim divlərim İran 
sərbazı idi ki, müftə qulluq edələr; Sərbazlar kəklik sürüsü 
kimi onun qabağından dağılıb qaçdılar. 

Bu qəbildən frazeologizmlər də tipik nümunələrdir: hərif 
olmaq, şeytana papış tikmək. 

Mirzə Fətəlinin onomastikadan istifadəsi də təzəliyi ilə 
seçilir. Düzdür, antroponimləri bilavasitə janrla bağlıdır–
dram və nəsr ondan tələb edir ki, personajlar oxucu və 
tamaşaçının həyatda gördüyü insan adları ilə göstərilsin: 
Molla Həmid, Ağa Zaman, Hacı Nuru, Səfər bəy, Heydər 
bəy, Gülçöhrə, Şəhrəbanu xanım, Sona, Zalxa və s. (klassik 
bədii dilimizdəki təşbeh-obrazlarla müqayisə edin: Fərhad, 
Şirin, Züleyxa...). Ancaq onun konkret yer adları (toponimlər) 
işlətməsi məqsədlidir–dramaturqun realizmi ilə bağlıdır. 
M.F.Axundzadənin öz personajlarını bilavasitə adbaad yeri, 
rayonu, kəndi ilə göstərməsi oxucuda zaman və məkan qəna-
ətini möhkəmləndirməyə xidmət edir. Dramaturqun bu 
qeydləri olmadan da surətlərin fərdi davranış tərzi, danışıq 
manerası onların  yaşadığı  zaman  və  məkanı   

muəyyənləşdirə  bilir. Lakin o bu çür hərəkət etməklə sanki 
ciddi tarixi bir sənədin axırına imza qoyur və həmin imzanın 

tarixini yazır. Mirzə Fətəli öz oxucusunu, ya tamaşaçısını bir 
daha inandırmaq, həmin hadisə və insanların həqiqətən 
mövcud olması haqqında qənaət hasil etmək üçün obrazlarını 
Azərbaycanın, yaxud başqa ölkənin konkret bir ərazisinin 
sakini kimi təqdim edir: gəldəkli kimyagər Molla İbrahimxəlil, 
samuxlu Molla Həmid, nuxulu Hacı Kərim, Ağa Zaman, 
xaçmazlı Şeyx Salah, Təklə-Muğanlı obasının bəyi Hatəmxan 
ağa, ağçabədili Hacı Qara; yaxud parisli müsyö Jordan, iranlı 
Məstəli şah və b. Yaxud: Təbriz, Lənkəran, Araz kənarı, Tuğ, 
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Qarğabazarı və s. Bununla müəllif təsvirdəki milli koloritin 
inandırıcılıq qüvvəsini artırır. Tarix detalı da buraya aiddir: 
«Əvvəlinci məclis Nuxu şəhərində Hacı Kərim zərgərin evində 
vaqe olur min iki yüz qırx səkkizinci ildə (hicri tarixi ilə; 
miladi 1832 –T.H.), baharın orta ayında». 

M.F.Axundzadə, hər şeydən əvvəl, ifşaçıdır; hər cür söz və 
ifadələrlə yanaşı, əyani müqayisədən istifadə edir – bu, 
təşbehin yeni formasıdır. 

«Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah» əsərinin   
«Əfradi-əhli-məcalis»ində   oxuyuruq:  

Hatəmxan ağa–Təklə-Muğanlı obasının bəyi, qarabağlı, 
altmış beş yaşında... 

Şəhrəbanu xanım – onun arvadı, qırx beş yaşında...». 
İki insan adı və onların yaşı qeyd olunur. Bu iki rəqəmin 

(65 və 45) arasındakı fərqin (20 il) sükutunda tarixi adət –fakt 
dil açır. 

Dramaturji dilində M.Fətəli danışıq normasından daha 
çox istifadə edir. Onun bəzi sintaktik biçimlərinin danışıq-
intonasiya kökünə bələd olmayan adam həmin nitq 
vahidlərində qrammatik qüsur zənn edər. Məsələn, elə bil, 
burada cümlə bitkinliyi yoxdur: «Zalxa (yalqız). Vallah, əgər 
Tarverdi mənim sözlərimdən quldurluğa getsə! Biçarənin heç 
təqsiri yoxdur» («Hekayəti-xırsi-quldurbasan»). Həmin 
intonasiya qəlibində feilin şərt forması ilə ifadə olunan xəbər 
Qarabağ şivələrində inkar məzmunu bildirir –«əyəm fılankəs 
fılan işi göreysə» cümləsi «filankəs filan işi görməz» deməkdir. 

M.F.Axundzadənin bədii dilinin tarixi-mədəni çəkisi öz 
fərdi üslubunun çərçivəsinə qapanmır; hətta onun təsiri 
bütövlukdə dövrünün bədii üslubunu təsir altına almaqla da 
bitmir; XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin bütün üslubları 
onun bədii dilinin işığında müəyyənləşir.  

 
b. ELMİ ÜSLUB 

 
Klassik-kitab və folklor-danışıq dilini davam etdirən 

müəlliflərin elmi əsərlərinin dili ilə yanaşı, XIX əsrdə müstəqil 
şəkildə yeni elmi üslub fəaliyyətə başlayır. Bu üslub, 
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məzmununun müasirliyi və terminoloji leksikası ilə ənənəvi 
elmi dildən fərqlənir. Ancaq elmi dilin ənənəsindən tamam 
təcrid olunmur: klassik-kitab və folklor-danışıq ənənəli elmi 
dil əsrin elmi uslubunu müəyyən dərəcədə qidalandırır və 
tədricən onun içərisində əriyir. Elmi üslubun ənənə ilə əlaqəsi 
qeyri-terminoloji leksikada və sintaksisdə özünü göstərir. Ən 
maraqlı cəhət odur ki, bədii əsərlərini sadə dildə yazan, 
Füzulinin dilini və üslubunu «bəyənməyən» M.F.Axundzadə 

öz fəlsəfi traktatını Füzulinin elmi-nəzəri dili üstündə yazdı.  
«Kəmalüddövlə məktubları»nın dilində 

M.F.Axundzadənin elmi üslubu ənənə ilə müasirlik arasında 
tərəddüd edir. Bir tərəfdən, özünün ədəbi dil haqqındakı tezis-
lərində dediyi sadəliklə yazır: «Ey mənim əziz dostum 
Cəlalüddövlə, axır sənin sözünə baxdım, ingilis və firəng və 
«Yengi dünya» səfərindən sonra İran torpağına səfər etdim. 
Amma peşiman olmuşam: kaş gəlməyəydim, kaş bu vilayətin 
əhlini ki, mənim ilə həmməzhəbdürlər, görməyəydim və oların 
əhvalından xəbərdar olmayaydım. Cigərüm kabab oldu». 
Hətta bəzən leksik və morfoloji ədəbilik saxlansa da, sintaktik 
cəhətdən danışıq loruluğu səviyyəsinə düşür: «Nəğəmat 
çalma, haramdır; nəğəmata qulaq asma, haramdır; nəğəmat 
öyrənmə haramdır; teatr, yəni tamaşaxana qayırma, 
haramdır; teatra getmə, haramdır; rəqs etmə, məkruhdur; 
rəqsə tamaşa etmə, məkruhdur; saz çalma, haramdır; saza 
qulaq asma, haramdır; şətrənç oynama, haramdır; nərd 
oynama, haramdır; rəsm çəkmə,  haramdır; evdə heykəl 
saxlama, haramdır; Bavücudi ki, bu şeylər zahirən əməlisəbük 
görünür isə də, amma...» 

O biri tərəfdən də, klassik nəsr dilinin sintaktik ölçüsü üzrə 
əndazəsiz cümlə həcmi və yorucu həmcinslik. «Məktublar»ın 
dili üçün səciyyəvi bir cümlə: «Sənüŋ torpağuŋ xarabdır və 
əhlüŋ nadandır və sivilizasioni-cahandan bixəbərdir və 
azadiyyətdən məhrumdur və padşahın despotdur və despot 
zülmünün tə‗sir və üləma fanatizminin zoru sənin zə'f və 
nadanlığına bais olubdur və sənin qabiliyyətini künd edibdir 
və cövhəri-əqlini paslandırıbdır və səni furuntənliyə və 
dənitəbliyə və rəzalətə və zillətə və übudiyyətə və təməlluqə və 
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riyakarlığa və münafiqliyə və məkrə və xüd'ə və cübnə və 
təqiyyəyə xugər edibdir və cəm‗i xəsaisi-həsənəni, sədaqət və 
ədalət və vəfadarlıq və cəvanmərdlik və şücaət və ülvi-tələblik 
və ali hümmətlik kimi sənin təbiətindən səlb eləyibdir və sənin 
tinətini bu sifati-mə'dudənin cümləsinin ziddi ilə mükəmmir 
qılıbdır və yəhtəmil, yüz-yüz illər keçəcəkdir ki, sən rövnəqə 
düşməyəcəksən və asayişə və səadətə çatmayacaqsan və 
sivilizasiyon tapan millətlərə bərabər olmayacaqsan».  

Göründüyü kimi, bu cümləni qeyri-demokratik göstərən  
onun  həcmidir,  leksikası XIX əsrin elmi üslubunun 
normativinə uyğundur;  hətta  leksikon  bəzən  adiləşir: sənin  
torpağın xarabdır, əhlin nadandır, bixəbərdir, yüz-yüz  illər 
keçəcəkdir, səadətə çatmayacaqsan, millətlərə bərabər 
olmayacaqsan və s.  (klassik-kitab nəsrində belə ifadələrə rast 
gəlmək toy-bayram olardı). Fakta analitik yanaşanda əslində 
cümlənin quruluşunda da ağırlıq yoxdur. Cümlənin 
kommunikativ funksiyası fikir çatdırmaqdırsa, burada fikir 
silsiləsi yaranır və silsilənin tərkib hissələri müntəzəm şəkildə 
beynə informasiya  yetirir; yəni  bir cümlə saydığımız böyük 
sintaktik vahidin içərisində bir neçə sintaktik-informativ 
mikrovahid yerləşir. Biz bugünkü nitq mədəniyyəti 
səviyyəsindən çıxış edib bu cümlələri ağır sayırıq, halbuki o 
dövrün oxucuları bizim mikro saydığımız informativ vahidləri 
müstəqil almış və sintaktik quruluşda ağırlıq duymamışlar. 

Əslində «qəlizlik»  sayılan  fakt durğu  işarəsinin 
yoxluğudur; tarixən olduğu kimi, burada da durğu işarəsi 
məqamında «və» bağlayıçısından istifadə olunmuşdur–«və» 
cümlə hüdudlarında «nöqtə», həmcins üzvlər arasında sonun-
cudan başqa məqamlarda «vergül» vəzifəsini yerinə yetirir. 
Əgər «və»nin həmin funksiyalarını deyilən durğu işarələri ilə 
əvəz etsək, «Məktublar»ın dili informativlik və ədəbi 
kommunikasiya baxımından demokratik vahidlər şəklinə 
düşər. Misal üçün «Məktublar»dan bir cumləni quruluşuna 
toxunmadan ancaq pauza–işarə baxımından transformasiya 
edək. Əsli: «Sənüŋ xalquŋ hesabsız Rum və Rus və Əfqanıstan 
və Hindistan və Türküstan və Firəngistan məmləkətlərinə 
zülmdən və fəqrdən pərakəndə olub sərmayəsiz, kəmali-
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zillətdə fə'ləliklə və nökərçiliklə gün keçirir və hər yerdə başına 
döyülür və hər yerdə xar və xakisar çürbəcür əziyyətlərə 
tutulur və sənin xalqından iki yüz minə qərib zükurən və 
ünasən əyal və ətfalları ilə türkmanların əlində məşəqqəti-
əsirlikdə giriftar olub, həmişə nalə və əfqan ilə ruzigarlarını 
başa aparırlar və bir kəs onların dadına yetişmir və oları xilas 
etmək xəyalına düşmür və sənin padşahın dünyanın 
proqresindən qafil və bixəbər oturubdur öz paytəxtində».  

Transformasiyası: «Sənin xalqın hesabsız Rum, Rus, 
Əfqanıstan, Hindistan, Türkistan və Firəngistan 
məmləkətlərinə zülmdən və fəqrdən pərakəndə olub 
sərmayəsiz kamali-zillətdə fə'ləliklə və nökərçiliklə gün keçirir. 
Hər  yerdə başına döyülür. Hər  yerdə xar və xakisar çürbəcür 
əziyyətlərə tutulur. Sənin xalqından iki yüz minə qərib 
zükurən və ünasən əyal və ətfalları ilə türkmanların əlində 
məşəqqəti-əsirlikdə giriftar olub, həmişə nalə və əfqan ilə 
ruzigarlarını başa aparırlar. Bir kəs oların dadına yetişmir və 
oları xilas etmək xəyalına düşmür. Sənin padşahın dünyanın 
proqresindən qafil və bixəbər oturubdur öz paytəxtində». 
Daha kim deyə bilər ki, bu mətnin oxunuşunda və ya 
qavranmasında ağırlıq var? Yuxarıdakı bir cümlə heç bir 
konstruktiv əməliyyat aparmadan, yalnız durğu işarələrinin 
tətbiqi ilə altı cümlə şəklinə düşür, bununla da informativlik 
asanlaşır, oxunuş və qavrama təbiiləşir.   

Dövrün başqa elmi-nəsri əsərlərində, hətta publisist  
nitqdə  «və»  nöqtə  məqamında  işlənir:  «Amma özü öz 
tinəti-əsliyyəsinə görə Şirvandan Gəncəyə səfər edib, neçə illər 
həkimi-kamil və ədibi-fazil xaz'ini-gəncineyi-mə'nəvi Əbül Üla 
Gəncəvidən xurşidi-fələki-e'tila, qəməri-sipehri-izzü ə'la 
mövlana Fələki ilə təhsili-məratibi-şeir qılıbdır (burada «və» 
yazılıb). Mövlana Əbül-Üla o dürri-şahvarı gəncineyi-
pürgəncdən Şirvanşah Xaqani-kəbir Əbül-Müzəffərin 
hüzuruna gətirdi (S.Əzim. «Təzkirə») – xəbərlərin müxtəlif 
zamanlarla ifadəsi də (qılıbdır, gətirdi) göstərir ki, bunlar 
müxtəlif cümlələrin predikativ vahidləridir, həmcins xəbərlər 
deyil; ...hamı bir qabiliyyətdə olmamağı mə'lum və aşkardır 
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(və). Genə mə'lumdur ki, qabiliyyət elm ilədir... («Əkinçi», 
1877, № 14).  

Hətta danışıq dili üstündə yazılan elmi əsərlərdə «və» ilə 
«nöqtə» bərabərliyinə rast gəlinir: Mahmud ağadan iki oğlan 
qalıb: Ağakişi bəy, Mirzə bəy adlı (və). İki nəfər də qız 
qalıbdır (və). Məhəmmədhəsən xanın qızı Tutu ağa, İsmayıl 
xanın övrəti idi (H.S.Əbdülhəmid. «Şəki xanları və onların 
nəsilləri»); Sonra qızını bunun oğluna verər (və). Qara keşişin 
oğlunun adı Candardır (K.A.Fateh, «Şəki xanlarının 
müxtəsər tarixi»). 

Traktatın yığcam cümlələrini də durğu işarəsi baxımından 
transformasiya edəndə tələffüzcə də, görünüşcə də gözəl, milli 
sintaktik vahid alınır. Əsli: Bu qaidə ilə xəvarici-adat və 
mö‗cüzat və kəşfi-kəramət və sehr və cadu və rəml və cəfr və 
kimya və məlaikə və əcinnə və şəyatin və div və pəri və 
bunların əmsalı olan mövhumi vücudları ki, müxalifi-qanun 
xəyal olunurlar, mümkünatdan deyillər. Transformasiyası. Bu 
qaidə ilə xəvarici-adat, mö'cüzat, kəşfi-kəramat, sehr, cadu, 
rəml, cəfr, kimya, məlaikə, əcinnə, şəyatin, div, pəri və 
bunların əmsalı olan mövhumi vücudlar ki, müxalifi-qanun 
xəyal olunurlar, mümkünatdan deyillər. 

Mirzə Fətəli komediyalarında da «və»dən vergül yerinə 
istifadə edir: «Bundan sonra bizim ətibba və hükəmalarımız 
cənab Linney və Turnefort  və  Bartram belə güman etmişlər 
ki, bu nəbatat ancaq Alp dağlarında və Amerikada və 
Avrikada və Şveysariya dağlarında mövcud olur» («Hekayəti-

müsyö Jordan...»  Nəzərə almaq  lazımdır ki, vergülün 
olmadığı dövrdə «və» yazılmasa, məsələn, «Linney Turnefort 
Bartram» bir ad kimi təsəvvür olunardı; xüsusilə bu 
məqamda–azərbaycanlı bunların ad və ya familiya olmasına 
alışmamışdı. «Alp dağlarında, Amerikada, Afrikada, 
Şvetsariya dağlarında» həmcins üzvlər arasında «və» işlənməsi 
danışanın (Jordanın) alim olması və söyləmənin elmi mətn 
olması ilə bağlıdır. Təsadüfi deyil ki, komediyalarında başqa 
həmcinslik məqamlarında M.F.Axundzadə bu formadan 
istifadə etmir. 
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Deməli, burada əcnəbi adları diferensial vermək üçün 
«və»yə üz tutur (buna görə də əsərin səhnə təcəssümündə 
danışıq təbiiliyini pozmamaq üçün həmin «və»ləri deməyə 
ehtiyac yoxdur–tarixiliyə heç bir xələl gəlməz). Tarixən 
«və»nin nöqtə və vergül yerlərində işlənməsi bir ənənə 
olmuşdur; maraqlıdır ki, həmin vəzifədən azad olunduğu ilk 
dövrlərdə onu əvəz edən durğu işarəsi də sinkretik məzmun 
bildirmişdir. Məsələn, «Əkinçi»də « + » işarəsindən həm 

nöqtə, həm də vergül məqamlarında istifadə olunmuşdur.  
Beləliklə, qrammatik quruluşda istifadə olunan əcnəbi 

elementlər pərdəsini qaldırmaq sirrini bildikdən sonra 
anlaşmaya təsir göstərən əsas fakt kimi yenə əcnəbi leksika 
qalır. 

Bu prinsipdən çıxış edəndə (və əslində formanı kənara 
qoysan, əsil məzmun budur) M.F.Axundzadənin fəlsəfi 
traktatının ilk baxışda «ağır» görünən dili əslində qrammatik 
mürəkkəbliyi ilə deyil, elmi semantikası, məzmun siqləti ilə ağır 
çəkir. Hər halda, «ağır» da olsa, «yüngül» də, bu cümlələrin 
qrammatik dürüstlüyünə, sərrastlığına söz yoxdur. Traktatın 
dilində ən kamil bədii əsərlərin həsəd aparacağı gözəl təşbehlər 
var; həm də bu təşbehlərin özündən çox, onun işlənmə tərzindəki 
səliqə, təzaddan istifadə, orijinal inversiya ilə aydınlaşdırıcı 
intonasiya alınması nadir emosional effekt yaradır: Əgərçi o növ‗ 
şövkət və səadət Firəngistan və Yengi Dünya əhlinin bu əsrdə 
olan şövkət və səadəti cənbində çıraq kimi hesab olunur–gün 
müqabilində, lakin İranın bu halətinə nisbət nurdur–zülmət 
müqabilində. 

M.F.Axundzadə bədii sualdan, xitabdan, nidadan, 
mükalimə üsulundan, ifadəlilik yaradan bütün vasitələrdən 
istifadə edərək canlı təsirə nail olur. Bəzi məqamlarda əcnəbi 
leksik-terminoloji balansın artması ilə dil qəlizləşir, ancaq tez-tez 
müraciət etdiyi mükalimə məqamlarında (hətta bu mükalimə bir 
şəxsin daxili nitqi–özünün qurduğu sual-cavab şəklində olsa 
belə) dil azsavadlı oxucu üçün də şəffaflaşır:  

 
...bizdən intiqam çəkəcək, dincələcək. 
Sonra? 
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Necə sonra? 
Sonra bilmirik nə olacaq. Elə buratan bilirik. 
Pəs niyə buratan bilirsiniz, bundan sonranı bilmirsiniz? 

Pəs bu mə'rəkənin axırı hara müncər olacaq? 
Nə bilim, hara müncər olacaq, axırı elə bu idi. 
 
«Məktublar»ın dilində fəlsəfi, hüquqi, siyasi, hərbi, tarixi, 

dini, ədəbi-filoloji terminologiyadan geniş istifadə olunur. 
Bunlar leksik mənbəyinə görə həm ərəb-fars, həm də rus-
Avropa mənşəlidir. Ərəb-fars mənşəlilərdən: elm, qaidə, 
mö'çüzat, kimya, qüvveyi-cazibə, hava, nəbatat, zərrə, fələk, 
elmi-təbiət, elmi-nücum, vücud, mövcudat, tamaşaxana, 
cəhəmnəm, səqər, əqayid, qafiyə, mübaliğat, təməllüqkarlıq, 
nəsr, nəzm, əş'ar, səktə, fəsahət, sənaye, haləti-cahiliyyət, 
təhzibi-əxlaq, adabi-təməddün, istibdad, müstəbid, əhkam, 
dövlət, rüsum, qəvanin, küll, cüzv, vəhdət, vücudi-vahid, 
millət, təvaif, ətibba, hükəma, əcza, fiqh, məzhəb, hikmət... 
Rus – Avropa mənşəlilərdən: teatr, literatur, poeziya, 
sivilizasiyon, protestantizm, miqnatisiyyə (maqnit), filosof, 
sanzor, şanjman, perevorot, revolyusiya, patriot, politika, 
parlament, liberal, despot, despotizm, fanatik, proqres, 
elektriçestvo, teleqrafiyyə... 

Birinci qrupdan olan terminlər ənənəvi olduğundan onları 
heç bir şərh vermədən mətnə daxil edir. Ancaq ikinci qrup 
terminlər yeni gəldiyindən onu oxucu üçün aydınlaşdırır. Bu 
aydınlaşdırma bəzən tərcümə lüğətlərindəki kimi edilir–teatr, 
yəni tamaşaxana, əksərən də ensiklopedik şərhdən ibarət olur. 
Belə: Literatur ibarətdir hər növ təsnifdən, xah nəsr ilə ola, 
xah nəzm ilə; Poeziya ibarətdir o növ inşadan ki, şamil ola bir 
şəxsin, ya bir tayfanın əhvalatının və əxlaqının kəma hüvə 
həqqəhü bəyanına və ya bir mətləbin kəma hüvə həqqəhü 
şərhinə va ya elmi-təbiət övzasının kəma hüvə həqqəhü vəsfinə 
nəzm ilə fövqəlqaye cövdət və əxlaqının kəma hüvə həqqəhü  
bəyanına  və ya  bir mətləbin kəma  hüvə  həqqəhü şərhinə və 
ya elmi-təbiət övzasının kəma hüvə həqqəhü vəsfinə nəzm ilə 
fövqəlqayə cövdət və tə'sirdə və s.  
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Bu üsulda şərhi M.F.Axundzadə fransız 
ensiklopedistlərinin iş üsuluna yönəldir. Belə ki, terminin 
ictimai-fəlsəfi məzmununu açarkən yeri gəlmişkən, «lüğətçi» 
vəzifəsi pərdəsi altında oxucularına inqilabi fikir aşılayır, 
Məsələn, belə: 

«Despot ibarətdir bir padşahdan ki, öz ə'malında heç bir 
qanuna mütəmməsik və müqəyyəd olmaya və xalqın mal və 
canına bihudü inhisar təsəllütü ola və həmişə öz həvayi-nəfsilə 
rəftar edə və xalq onun təhti-səltənətində əbdi-dəni və rəzil 
olub azadiyyət və bəşəriyyət hüququndan bilkülliyyə məhrum 
ola («Despotizm sözü ərəb dilində olan istibdad kəlməsi ilə 
çox duzgün ifadə oluna bilər. Ərəblərdə hətta belə bir misal da 
vardır ki, hər kəs öz rə‗yində müstəbid olarsa, mütləq həlak 
olar»); 

«Revolyusiya ibarətdir ondan ki, xalq padşahi-despotun 
və zalimin biqanun rəftarından təngə gəlib şurişə ittifaq edib 
onu dəf‗ edərlər və özlərinin asayişi və səadəti üçün qanun 
vəz'i eliyələr və ya məzhəb əqaidinin puç olmağını fəhm edib 
üləmanın xilafına icma və şuriş eliyələr və özlərinə filosofların 
təcvizilə müvafiq bir məzhəbi-cədid bərgüzidə edələr»; 

«Patriot ibarətdir o kimsənədən ki, vətən təəssübü üçün və 
millətin məhəbbəti üçün can və malına müzayiqə etməyə və öz 
vətəninin və millətinin mənfəəti və azadiyyəti üçün san və 
çəfakeş ola. Bu halət və xasiyyət həmişə qeyrətmənd şəxslərdə 
büruz edər. O cümlədən, bizim peyğəmbərdir ki, öz vətəni 
Ərəbistanın və bilxüsus Məkkənin ki, öz əşirəsi Qüreyş onda 
sakin idi, səadəti üçün ümuri-əziməyə və şaqqəyə iqdam etdi». 

Göründüyü kimi, bu, filoloji şərh deyil, siyasi işdir. Yəni 
müəllif belə lüğət verə bilərdi: despot – müstəbid (despotizm 
sözünü məhz elə aydınlaşdırır: istibdad); revolyusiya – çevriliş, 
inqilab; patriot – vətənpərvər. Bu, dəqiq mənadır. Ancaq 
müəllifin vətəndaş mətləbi sıradan çıxmış olur. M.F.Axund-
zadənin «lüğətçiliyində» isə şərhlərdən hərəsi bir siyasi məqalə 
səviyyəsindədir.    

Dövrün başqa qisim elmi əsərləri öz dilinin semantik 
vüsətinə, fəlsəfi həcm və məzmununa görə «Kəmalüddövlə 
məktubları»nın səviyyəsinə çatmasa da, xəlqiliyi ilə seçilir. 
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«Məktublar»dakı seçmə yazılı nitq sintaksisi əvəzinə, burada 
danışıq dilinə, folklor nəsr-təhkiyə tərzinə məxsus sintaksis 
xasdır. Məlumdur ki, nağıllarımızda, bir tərəfdən imiş, bir 
tərəfdən -ıb forması ilə xəbər işlənir. Bu tarix əsərlərində 
həmin nağıl qəlib-qrammatikası izlənmişdir: Noxuda bir keşiş 
varmış, amma nə tarixdə olduğu məlum degildir, Adına Qara 
keşiş deyərlərmiş. Noxuda böyük imiş. Və bir keşiş də Kiş 
kəndində böyük imiş... («Şəki xanlarının müxtəsər tarixi»); 

Bə'də Nadir şah Xorasana gedib. Orada məqtul olub. İran 
sahibsiz qalıb. Hacı Çələbi xan da qoşun götürüb İrana–
Təbrizədək gedibdir və qarət edib, qayıdıb gəlibdir. 
Qarabağda Ağa Məhəmməd şah qətl olunub. 
Məhəmmədhəsən xan bisahib qalıb. Şirvanlı Mustafa xan 
Məhəmmədhəsən xanı Şirvana aparıb. Küllü qoşunla 
Məhəmmədhəsən xanı gətirib, Noxuda xan nəsb edib gedibdir 
(«Şəki xanları və onların nəsilləri»). Feli bağlama 
şəkilçilərindən danışıq dilində ən işlək olanı -ıb əlamətidir ki, 
nümunələrdən göründüyü kimi, burada da fəaldır (həmçinin 
aşağıdakı misallara baxın). 

Yazılı elmi-ədəbi dildə -ır indiki, -mış (dır) nəqli keçmiş 
zaman şəkilçilərinin işləndiyi məqamlarda folklor nəsrində–
lətifə, nağıl, dastan dilində şühudi keçmiş zaman 
şəkilçilərindən geniş istifadə olunur; tarix əsərlərində də 
folklor üslubunun həmin ifadə tərzinə tez-tez rast gəlinir: «Şah 
İsmayıl ölən ildə Gürcüstan valisi Levond xan qoşun götürüb 
gəlib və Həsən Sultan da qoşun ilə onun qabağına gedib dava 

elədilər. Davada Həsən Sultan öldü. Sonra Şəki vilayətinin 
böyükləri Həsən Sultanın oğlu Dərviş Məhəmməd xanı 
özlərinə hakim elədilər. Və Şah İsmayıl öləndən sonra oğlu Şah 
Təhmasib İranda şah oldu» («Şəki xanlarının müxtəsər 
tarixi»); «... Rusiya imperatoru Noxunun xanlığın 
Cəfərquluya verdi. Yeddi-səkkiz il xanlıq edib vəfat etdi. Oğlu 
İsmayıl Noxuda xan olub üç ildən sonra vəfat etdi. Oğlu, 
övladı qalmadı. Bundan sonra Noxuda komendant təyin 
olundu, xan olmadı» («Şəki xanları və onların nəsilləri»). 

Bu tarix əsərlərinin hamısında sintaktik səliqəsizlik eynidir, 
yəni ədəbilikdən çox danışıq dilinin pərakəndəliyi başlıca üslubi 
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göstəricidir; bu da danışıq dilindən gəlir ki, ismi xəbərlər geniş yer 
tutur: «Şimdi Qarabağda sərhəd budur: Cənubiyyən rudi-Arazdır, 
Xudafərin körpüsünün ta Cavad, Əlvənd və Zərdab kəndlərinin 
müqabilinə. Şərqiyyən Kür suyudur.  Qərbiyyən kühüstanati-əzimi-
Qarabağdır ki, Kösbək və Salvartı və Ərikli dağlarıdır. Şimali ki 
Gəncə ilə Qarabağın sərhədidir, Göran çayıdır. Bu Qarabağ 
vilayəti Aran məmləkəti cümləsindəndir. Ol zaman ki, Nuh 
peyğəmbər əleyhissəlam əsrində tufan oldu, tufan keçəndən, bir 
müddəti-mütəmadi keçəndən sonra Nuh peyğəmbərin övlad və 
əhfatından bir kimsə Aran adlı gəlib bu vilayətlərdə malik və 
hökmran olub, bu məkanları abad edibdir və Kür suyu ilə Araz 
çayının arasında vaqe olan şəhərlərə və vilayətlərə ki, ibarət ola 
Tiflis və İrəvan və Naxçıvan və Gəncə ki, imdi Yelizavetpol ad 
qoyulubdur və Qarabağ vilayətində vaqe olan Bərdə və Beyləğan 
şəhərlərinə ki, imdi hər ikisi də xarabalardır, tamam bunlara öz 
ismini qoyub Aran müsəmma edibdir» (Mir Mehdi Xəzani. 
Kitabi-tarixi-Qarabağ). Sadə danışıqla yanaşı, burada elm dili 
üçün səciyyəvi ərəb sözləri (rud, əzim, əhfat, müsəmma), ədəbi 
dil izafətləri (rudi-Araz, kühüstanati-əzimi-Qarabağ, müddəti-
mütəmadi) də işlənir, ancaq dilin anlaşılmasına mane olmur. 
Ərəbcənin morfologiyası iştirak edir: cənubiyyən, şərqiyyən, 
qərbiyyən. İmlası burada verdiyimiz kimi yox, ənənəvi 
şəklindədir: budır, Arazdur, körpisinüŋ, kəndlərinüŋ, oldi, 
adlu, gəlüb, vaqe‘ və s. Nəqli keçmiş ancaq danışıq variantı 
olan –ıb ilə verilir. Faktdır ki, indi zaman zərfi elmi və 
publisist yazılarda («Əkinçi») ən çox şimdi və imdi 

morfonologiyası ilə gedir.              
İndiki zaman məqamında müzarenin işlənməsi (bu da nağıl-

rəvayət təhkiyə formasıdır): «Kişdəki keşiş deyər ki, mənim qızım 
ağ su ilə pərvəriş tapıb... Pənah xan və Gəncəli Şahverdi xan həsəd 

elərlər ki, Hacı Çələbi nəçün bir belə böyük olmaq gərək. Bular 
dördü Gürcüstan valisinə adam və kağız göndərərlər ki...» Ədəbi -
sin (əmr) yerində danışıqdakı -ə (iltizam) şəkilçisinin işlənməsi: 
«...Hacı Çələbi xan oğlu Həsən ağanı şah hüzuruna göndəribdir ki, 
qarət mallarını və əsirlərini təvəqqə edə «(Şəki xanları və onların 
nəsilləri»).    
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Misallardan göründüyü kimi, lüğət tərkibi də canlı danışıq 
dilinə son dərəcə yaxındır, hətta bu cəhətdən onu 
M.F.Axunzadə komediyalarının dili ilə müqayisə etmək olar. 
Bununla belə, elmi üslub nümunəsi olmaq etibarilə əsərlərin 
dilində ərəb-fars sözlərinə və izafətlərə də təsadüf olunur. 
«Şəki xanlarının müxtəsər tarixi»ndə cəmi 2 izafət var: tarixi-
islamiyyə, şahi-aləm; 4 qeyri-kütləvi söz var: rəşad, mühəssil, 
cürm, fövc-fövc və bir neçə söz köməkçi feillə işlənir: dərgar 
olmaq, ziyad olmaq, mürəxxəs eləmək, ixlas göstərmək; iki 
məqamda farsca morfoloji əlamətdən istifadə olunur: bihəq, 
birütbə.  

«Şəki xanları və onların nəsilləri»ndə bu siyahı nisbətən 
genişdir: pirani-kühənsal, sənəyi-islamiyyə, rişi-səfid, hakimi-
zübdə, vəkili-zübdə, miyani-kuh, miyani-meşə, axirül-əmr, 
məzkurül-əsami, sahəti-vəsi'ə, əmvali-mənhubə, müddəti-
müsəmad, müddəti-mədid; müqəddəm, sənə, mabeyn, fövq, 
məzkur, pişgah, nə'ş, nam, sərzəniş, mədfunat, məsnəd, 
zaviyə, əknaf, məxfi, qəryə, canib, ixlas, mürur; mənqul 
olunmaq, məzkur olunan, mütəməkkin olmaq, mütəvari 
olmaq, mövsum olmaq, mütəvəhhiş olmaq, vaqe olmaq, 
peyda olmaq, rugərdən olmaq, giriftar olmaq, təmərrüd 
etmək, təhəssün etmək, istima etmək, müntəxib etmək, təəddi 
etmək, şüru etmək, nəsb etmək, nüzul etmək, intiqal etmək, 
fərar etmək, ustumdad etmək, təsmiyə etmək, məcruh etmək, 
mürəxxəs etmək, guş vermək, şəbxun gətirmək, cəngə gəlmək; 
morfologizmlər: müstəqillən, şəci‘ (şücaətli), kardan (işbilən), 
bilacəng (çəngsiz), bisahib, bə'dəz; əcnəbi morfoloji forma 
işlənir, morfoloji əlamət leksik vahidin semantikasında 
daşlaşır və həmin əcnəbi morfoloji əlamətin azərbaycanca 
qarşılığı yazılır–məsələn, cəm şəkilçisi: əxbaratlar, ümuratlar, 
camaatlar, əşxaslar.     

Bəzi semantik fərqlərə (müasir dil baxımından) rast 
gəlmək olur; müqəddəmə–hadisə, məqam–yer, siyasət–qəsd, 
kinəsinə–acığına, cəmiyyət–ordu, dəstə («Şəki xanları və...»); 
məğrur olmaq–arxalanmaq, güvənmək («Şəki xanlarının 
müxtəsər tarixi»), tənbeh  etmək–cəzalandırmaq (hər 
ikisində). 
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Tarixi-inzibati terminlər işlənir–həm ərəb mənşəli: fərman, 
məlik, hökumət, xərc, tövci...; həm rus mənşəli: daxod, 
imperator, komendant, general («Şəki xanlarının müxtəsər 
tarixi»ndə yanaral), Rusiyə; həm də milli mənşəli: xan, bəy, 
yüzbaşı, dolandırma (idarə). 

«Şəki xanlarının müxtəsər tarixi»ndə iki klassizm var: yüz 
(üz), olmaq kərək (vacib şəkli); olmanam, vermənəm, 
qoymanıq forması var – klassizm də sayıla bilər, dialektizm 

də; M.F.Axundzadənin komediyalarında işləkliyi onun 
dialekt-danışıq faktı olmasını təsdiqləyir. 

«Kəmalüddövlə məktubları»nın dili akademik ədəbiliyi ilə 
seçilsə də, əcnəbi elementlərinin bolluğu ilə, haqqında 
danışılan tarix əsərləri və o qəbildən başqaları leksik-
qrammatik milliliyi ilə səciyyələnsələr də, loruluğa meyli ilə 
sol gedir–bu, klassik ədəbi normanın təsirindən gəlir. Mirzə 
Fətəlinin elmi məqalələrinin dili isə bilavasitə XIX əsrin öz 
məhsuludur, yəni leksika və sintaksisi ilə yüzilliyin elmi 
üslubunun normativ örnəyidir; həqiqətən əsrin sonuna doğru 
klassik-kitab və folklor danışıq dilinin ənənələri tamam 
silindikcə elmi yazılar onun (M.F.Axundovun) 
məqalələrindəki dil ölçüsünə düzlənir. Bu dil həm səlisliyi, həm 
sadəliyi, həm də ərəb-fars ünsürlərinin həddinə (hətta ara-sıra 
çoxluğuna) görə XIX əsrin elmi üslubunun həm təşkiledici 
faktlarından, həm də örnəklərindəndir: «İnsanın təbiətində iki 
ümdə xasiyyət qoyulubdur: biri qəm, biri fərəh; ağlamaq 
əlaməti-qəmdir, gülmək əlaməti-fərəhdir. Gahi məsaibin 
vüquu və müfərrihatın süduru və gahi onların təqriri və ya 
təhriri bu iki haləti təbiəti-insanda zahir edər» («Fehristi-ki-
tab»). Bu misalda Mirzə Fətəlinin elmi dili üçün səciyyəvi olan 
ikilik aydın görünür: bir tərəfdən, təmiz azərbaycancalıq meyli 
(birinci cümlədəki  kimi), digər  tərəfdən,  nisbətən  
əcnəbiçiliyə meyl  (ikinci cümlədəki kimi). Məsələ budur ki, 
əcnəbi elementlərin artması milli müqabilin yoxluğu demək 
deyil.  Göründüyü kimi,  birinci cümlədə  insanın təbiətində 
milli söz birləşməsi verilir, ikincidə o, izafətlə ifadə olunur: 
təbiəti-insanda.Faciə və komediya yaranmasının psixoloji 
mənbəyini aydınlaşdırmaq üçün  müəllif  insan  təbiətindəki 
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ikilikdən əyanilik kimi istifadə edir. Şərhin gah sadələşməsi, 
gah da qəlizləşməsi terminoloji anlayışların azalması və 
artması ilə bağlı baş verir. Əlbəttə, qeyri-kütləvi ərəb-fars 
elementlərinin belə bolluğu komediyalarının dilində özünü 
göstərmir: «Əgər nəqli-müsibət və ya behcət təbaye və əxlaqi-
bəşəriyyəni kəma-filvaqe bəyan  etməklə təbiəti-müstəmiə 
məqbul və  müəssir düşdü, haman nəqlin vazeinə və 
müsənnifinə həkimi-rövşən rəvan və arifi-təbayei-insani  
deyərlər  və naqili-kamilinə  süxənguyi-qabil. Faideyi-nəqli-
müsibət və behcət bəni-növ'i-bəşərin əxlaq və xəvasını bəyan 
etməkdir ki, müstəme' yaxşılarına xoşhal və amil  və 
yamanlarından mütəəzzi və qafil ola  və həm nəfsi-əmmarə bu 
gunə hekayatın  istimaına   məşğul   olmaqda, ləzzət  görüb 
məasi  və  mənahidən cəlbi-sürur etməyə meyl eləməyə 
məmaliki-Firəngistanda ərbabi-üquli şəlimə bu əmrin 
faydasına bərxurd olub ə'sari-qədimdən hər şəhri-əzimdə  
imarəti-aliyə  teatr  ismi  ilə bərpa  edibdirlər... Milləti-islam 
arasında bu zamana qədər ancaq nəqli-müsibət mütədavildir, 
bəvasiteyi-təqrir və təşbih» (yenə həmin məqalədən).  

Əcnəbi elementlərin olmasına baxmayaraq, klassik-kitab 
nəsrinə nisbətən xeyli milliləşmə getmişdir; sintaktik cəhətdən 
cümlənin həcmi yığcamlaşıb; «və» bağlayıcısı Azərbaycan 
morfologiyasına uyğunlaşıb–məsələn, misallarda «və» kimi 
verilən bağlayıcı milliyə qədərki mərhələdə ümumən əcnəbi 
morfologiyası ilə işlənirdi. Müqayisə edək: 

 
 ...qəm və fərəhə və giryə və xəndəyə... –qəmü fərəhə və 

giryəvü xəndəyə; 
...təbaye və əxlaqi-bəşəriyyə... — təbayevü əxlaqi-

bəşəriyyə; 
...məqbul və müəssir düşüb– məqbulü müəssir düşüb və s. 
 
Leksik tərkibinə gəlincə, qeyri-kütləvi leksikanın 

əksəriyyəti terminoloji səciyyə daşıyır, izafətlər də ümumən 
termin məzmunundadır: nəqli-müsibət və behcət, təbaye və 
əxlaqi-bəşəriyyə, müsənnif, müstəme, teatr və s.  
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Terminoloji leksika ancaq mütəxəssislərin nitqi üçün 
yaradığından onun qeyri-kütləviliyi, qəlizliyi elmi üslubun 
demokratizmini rədd etmir.  

M.Fətəlinin elmi məqalələrinin dilində ara-sıra nəzərə 
çarpan leksik qəlizlik milli terminologiyanın hazırlanması ilə 
bağlıdır. Termin kütləvi səciyyə daşıdıqca dil aydın görünür: 
«Mollayi-Rumi bir alimdir bibədəl, bir fazildir binəzir. Farsi 
və ərəbi dillərinə qayətdə müsəllit, a'yat və əhadisə layiqincə 
vaqif, əqidəsi əqideyi-hükəmayi-hind, yə‘ni vəhdəti-vücuda 
qaildir. Bu qərar ilə ki, kainatı bir nuri-vahiddən sadir bilib, 
haman nuru bir dərya misalında fərz edir ki, guya mövcudat və 

müzəhhərat o dəryaya nisbət qətərat və əmvac 
mənziləsindədirlər. Haman  dərya guya vücudi-külldür və sair 
mövcudat və müzəhhərat haman külldən bir cüz'dürlər ki, 
qətərat və əmvac təşəkkülündə bir zaman o dəryadan uzaq 
düşüb, sonra yenə o dəryaya övd edəcəklər və küllə vasil 
olacaqlar» («Mollayi-Ruminin və onun təsnifinin babında»). 

İş  təkçə onda deyil ki, mətndə nisbətən çox termin işlənir: 
alim, dil, a'yat, əhadis; əqideyi-hükəmayi-hind, vəhdəti-vücüd, 
kainat, nuri-vahid, dərya, mövcudat məzəhhərat, qətərat, 
əmvac,  vücudi-küll, küll, cüz', vasil.  Bunların  əksəriyyətinin 
termin kimi mənası ancaq filosoflara məlumdur, halbuki adi 
leksik vahid kimi bunların təxminən hamısı hər bir 
azərbaycanlı üçün aydındır: hədis, əqidə, küll, nur, vahid, 
vəhdət, vücud, qətrə və s. İş ondadır ki, vəhdəti-vücud kimi 
mürəkkəb fəlsəfi anlayış bütün elmi dərinliyi ilə, ancaq sadə 
təsvirlə açılır – elmi  üslubun kamilliyi budur: eyni zamanda o, 
elmi üslubu sxematikləşdirmir– xüsusiləşmədən bədii üsluba 
məxsus şəkildə istifadə edir: bibədəl bir alimdir yox, bir 
alimdir bibədəl; binəzir bir fazildir yox, bir fazildir binəzir– 
bununla da elmi ifadəyə bir yumşaqlıq gətirir, ekspressivlik və 
məntiqi vurğu da öz yerində.  

Ədəbiyyatın müxtəlif məsələləri haqqında, əlifba, imla və 
dilin başqa mühüm problemləri barədə, fəlsəfi, siyasi-hüquqi 
və sair mövzularda qiymətli elmi fikirlərini Mirzə Fətəli belə 
aydın və dəqiq dillə yazmış, Azərbaycan dilinin elmi üslubunu 
cilalamış və daha böyük elmi-sosial fikirlərin ifadəsinə 
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hazırlamışdır. Bu da məlumdur ki, M.F.Axundzadə həmin 
elmi məsələlərdən fars və rus dillərində də yazmışdır; bununla 
o, bir tərəfdən, hər üç dilə kamil yiyələndiyini göstərmişsə, 
digər tərəfdən də, öz ana dilini həmin zəngin dillərlə 
müqayisədə təqdim etmişdir.     

Muəlliflərin elmi dilində əlamət, atribut göstərən 
konstruksiyanı öz içinə alan bir sintaktik bütövdən istifadə 
olunur. Buna mürəkkəb qrammatik quruluş modeli kimi 

müraciət edirlər; böyük sintaktik bütövə kiçik atributiv 
sintaktik biçimin daxil olması ilə həm ifadə tərzi elastikləşir, 
həm də qavrama xeyli asanlaşır. Nümunələr: «Məhəmməd ibn 
Osman, ki süfəranın ikincisidir, rəvayət edir...» 
(«Kəmalüddövlə məktubları»); Əbruz dağı, ki Qafqazdır, 
onun ətəklərində sığnaq elədilər; Hacı Şeyxəli, ki Hacı 
Çələbinin əmisidir, deyər, ey Çələbi... («Şəki xanlarının 
müxtəsər tarixi»); Şahın fərmanı ilə məzkurül-əsami məliklər, 
neçə il ki məliklik ediblər, Şəki vilayətinin xərc və tövcilərin 
şaha verməyiblər («Şəki xanları və onların nəsilləri»), hər bir 
kəlmədə, ki bu hürufdan tapıla, yəqin edirik ki, o kəlmə 
ərəbidir, türki degildir (M. Əfşar. «Fənni-sərfi-turki»).  

Göründüyü kimi, müvafiq nümunələrdə ədəbi dildə adət 
olunmuş feli sifət tərkiblərinin məqamında olan predikativ 
vahidlər işlənir; bu da məlumdur ki, tərkiblə sinonim predikativ 
paralellərdə, bitkin fikir olduğuna görə, məna daha qabarıq 
nəzərə çarpır. Məhz buna görə həmin biçimli sintaktik vahidlərdə 
məzmun analitik şəkildə qavranır. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, 
bu model fars sintaksisindən gəlir. Həqiqətən fars dilində belə 
model var və fars ədəbi dili üçün səciyyəvidir. Ancaq müşahidələr 
göstərir ki, həmin sintaktik qəlib Azərbaycan danışıq dili üçün də 
işləkdir. Azərbaycan dilinin danışıq faktı farscada ədəbi dil 
nümunəsi kimi işlənir – yəqin farslar bu ədəbi qəlibi xalq 
türkcəsindən mənimsəyiblər. Deməli, elmi üslubdakı həmin 
təzahürlər Azərbaycan danışıq dilindən gəlmədir–danışıq dilindən 
ədəbi variant hazırlanmışdır. Bunu əsaslandıran bir maddə odur 
ki, həmin model ən çox danışıq dilinə yaxın olan əsərlərdədir. 
İkinci tərəfdən, həmin əsərlərdə bu modelin başqa  variantı da 
var:  «Şirvan xanı Mustafa xan, Fit dağı adlı bir yer varmış, qaçıb 
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orada sığnaq elər»; «Fətəli xan xəbərsiz, and içibdirlər, nə bilsin 
ki, bir neçə bəy xəyanət elərmiş» («Şəki xanlarının müxtəsər 
tarixi»).        

Elmi üslubun filologiya qolunun daha çox inkişafı mütəxəs-
sislərin yetişməsi ilə bağlıdır. Burada M.F.Axundovun, 
M.Əfşarın, S.Vəlibəyovun, Səid və Cəlal Ünsizadələrin, 
A.Çernyayevskinin, bir qədər sonra F.Köçərlinin və başqalarının 
xidməti aydın seçilir. M.Əfşarın xidməti təkcə Azərbaycan dilinin 
qrammatikasını yazmaq deyil, həm də bu dilin elmi üslubunu 
xəlqi bünövrədə möhkəmləndirmək üçün əməli iş görüb... O, 
yerinə görə, bəzən çox yığcam cümlələr işlədir: «Üçüncü məf'uli-
ileyh halıdır və o da hasil olur mübtədanın axırına a hərfini 
artırmaqla. Məsələn, kitab-kitaba, ağac-ağaca. Amma əgər 
kəlmeyi-məzkur müsəvvər hərflərdənx birilə qurtarmış olsa, o 
surətdə «ha»dan irəli yerdə bir ٜ (y) artırmaq lazımdır. 
Məsələn, ağa-ağaya, dəvə-dəvəyə və hakəza» («Fənni-sərfi-
türki»). 

Eyni zamanda üslubunu sanballı, dolğun sintaktik 
vahiddə də yoxlayır: «Əgərçi bu babda Peterburq 
darülfünunun  müdərrisi cənab Kazımbəgov və Novoçərkəs 
seminariyasının müəllimi cənab Vəzirov rus balalarını türk 
dilinin qəvaidindən aşina etmək üçün hər biri bir əsər baqi 
qoymuş isə, deyilən əvvəlincinin təlifi qayətdə mütəvvəl və 
ikincinin risaləsi nəhayətdə müxtəsər olmaqdan başqa, hər 
ikisi rusca yazıldığına görə türk balaları üçün onlardan 
faydabərdar olmaq çətindir»–həcmi iri olsa da, üzvlər 

arasında son dərəcə dürüst rabitə izlənmiş, fikrin məntiqi 
silsiləsi o qədər şəffaf verilmiş ki, cümlə çox aydın qavranır. 
Deməli, fikrin aydın ifadəsi cümlənin həcmində yox, onun 
dürüst, elmi - sintaktik qurulmasındadır. S.Vəlibəyovun 
«Xəzineyi-əxbar» əsəri izahlı lüğətdən ibarət olsa da, tarixi, 
coğrafi və s. məlumatları ensiklopedik yığcamlıqla, eyni 
zamanda elmi üslubun müxtəlif qollarına məxsus ifadə tərzi ilə 
verməsinə görə diqqəti çəkir. Məsələn, bir tarixi məlumat:       

                                                            

x «Сяс» дейилмяли иди 
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«..Digər bir rəvayətə və ehtimala görə də «Azərbaycan» ismi 

«Atropatana»dan mütəhərrəf olub. Bu da İsgəndərin sərdarlarından 
Atropata nisbətlə hasil olmuş bir isimdir. Çünki mərhum Atropat 
İsgəndərin vəfatından sonra orada e'lani-istiqrar edərək Atropatana 
ismi ilə kiçik bir dövlət təşkil etmişdi. Vaqeən Roma dövləti 
zamanından qalmış olan yunan və latın tarixlərində Azərbaycanın 
ismi Atropatana deyə zikr olduğu kimi bəzi pəhləvi əsərlərdə dəxi 
Atronatkan surətində isə də, təvarixi-farsiyyədə və erməni 
tarixlərində Azərbadkan və ya Azərbaykan surətində mühərrər 
olduğundan birinci ehtimal daha qəvi görünür»1. 

 
Azərbaycan dili elmi üslubunun təbiətşünaslıq qolu da XIX 

əsrdən seçilir. Bu, böyük təbiətşünas alim H.Zərdabinin elmi 
fəaliyyətinin nəticəsidir. Doğrudur, onun təbiətşünaslıqla bağlı 
yazıları «Əkinçi»də çap olunur, ancaq bu, onun elmi dilini 
publisistikləşdirmir, bəlkə də publisist nitq əhatəsi onun elmi dilinin 
xəlqiliyinə daha da səmərəli təsir göstərir. Onun «Əkinçi»dəki 
təbiətşünaslıq yazılarının elmi üslubun tələblərini ödədiyini əyani 
görmək üçün həmin elmi məqalələrdən bir parçanı görkəmli alimin 
«Torpaq, su və hava» əsərindən nümunə ilə müqayisə edək:   

«Zəlzələnüŋ səbəbi  indiyəcən  mə‘lum  degil,  bə‘zi hükəma 
qövlünə görə kürreyi-ərzüŋ içi çox isti olduğuna orada olan şeylər 
tamam əriyib və onlardan hava qismi şeylərüŋ qapağınuŋ altında 
olan çuxurlara yığılanda  su  buğu  çaynik  samovaruŋ üstə  
qaynayanda onun qapağını tərpədən kimi, yerüŋ qapağını tərpədir 
ki, ona zəlzələ deyirik. Bəzi deyir ki, yağış, ya qar suyu yerə hopub, 
axub gedüb, özgə yerdən bulaq olıb yerüŋ üzinə çıxan zaman yerüŋ 
altı ilə axanda arada olan şeyləri özü ilə apardığına yerüŋ altunda 
böyük kalafalar əmələ gəlir ki, bu kalafalaruŋ kənarları uçmaqdan 
yer tərpənir. Zəlzələnüŋ səbəbi yerüŋ altında olduğuna, onu görüb 
bilmək məqdur degil. Əlbəttə, onun səbəbi ki, mə‘lum degil, əlacı da 
yoxdur və habelə onun vaxtını da bilmək muşküldür. Bə‘zi  vaxtda  
zəlzələ  olandan  irəli  yer  guruldayır  ki,  bununla onun vaxtını  

                                                            

1 С.Вялибяйов. Хязинейи-яхбар. Тифлис, 1891, сящ. 44-45. 
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bilmək olur. Amma çox vaxt da yer ya heç  guruldamır, ya  
guruldayandan  sonra  zəlzələ  olmur» («Əkinçi», 1876, № 18); və: 
«Üləma və hükəmanın əqidəsinə görə kürreyi-ərz əmələ gələndə artıq 
istidən ərimiş şeylərdən mürəkkəb imiş. Çünki su kimi şeylər havada  
olanda, su damcısı şəklündə olur. Ona binaən, o da kürrə olub və bu 
kürrə fəzada, yə‗ni dünyaları əhatə edən boşluqda dövr edən zaman, 
bu  boşluğun soyuğunda mürur  ilə  soyuyub  üzi qabıq bağlamış. 
Çünki bu kürrənüŋ içində buxar və qeyri-hava qismi şeylər, yə‘ni 
qazlar olub, onlar o qabığa güc edərək, yarıb xaricə çıxmışlar. Əvvəl 
zaman kürreyi-ərzüŋ qabığı qayət nazik olub, ona görə bu vəchlə 
vücudə gələn çatlaqların da ədədi artıq olmuşdur. Bu çatlaqlardan 
çıxan buxar  soyuq su olub kürreyi-ərzüŋ soyumuş qabığını basıb 
qərq etmiş və bu surətlə bircə dəryayi-mühit əmələ gəlmiş və beləcə 
də qeyri-qazlar da çıxub o suyı əhatə edərək hava olmuşdur» 
(«Torpaq, su və hava»). 

Ümumiyyətlə, bu dövrün mətbuatı elmi məqalələrin çapı 
ilə təkcə elmi fikir yaymaqla qalmır, həm də elmi üslubun 
inkişafına kömək edir. «Əkinçi»dən sonra «Kəşkül»ün bu 
sahədə xüsusi tarixi xidməti olmuşdur.        
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RƏSMİ ÜSLUB 
 
XIX əsrin Azərbaycan ədəbi dili sistemində rəsmi üslub 

real şəkildə fəaliyyət göstərir. Ancaq o vaxta qədər həmişə 
olduğu kimi və sonralar da — Cümhuriyyət dövrünə qədər 
olacağı kimi bu dövrdə həmin üslub Azərbaycan dilinin 
üslublar sistemində leksik-qrammatik cəhətdən ögey görünür 
— ən az milli olan üslubdur. Bu, tarixi vəziyyətlə şərtlənir; 
rəsmi üslubun Azərbaycan dilinin dövlət dili olmadığı və ya 
məhdud ixtiyaratlarla işləndiyi tarixi-siyasi şəraitlərdə 
meydana çıxması ilə bağlıdır.    

Düzdür, bu vaxt rus dilinin dövlət dili olması ilə bağlı, 
sənədlərin dilində rusizmlər də işlənir, ancaq yenə ərəb-fars 
mənşəli sözlər üstünlük təşkil edir. Xüsusilə ərəb sözləri 
çoxdur. Üslubun formalarından hər birində (iltizamnamə, 
təməssüknamə, e'lamnamə, icarənamə, də‘vətnamə, ərizənamə 
və s.) qəlib-sintaqmın dominant vahidi ərəb sözüdür. Belə 
işlənmə üslubun vacib tələbidir və ayrı cür, yəni sadə söz 
işlətmək tabu sayılmışdır, çünki bu rəsmi sənədlər rəsmi 
şəxslərə, dövlət dairələrinə, nüfuzlu kəslərə yönəldiyindən 
onlara hörmət əlaməti kimi qəliz yazılmaq rəva bilinir. Bu 
sənədlərin necə yazılması üçün standart formalar 
müəyyənləşdirilir. M.Ə.Vəzirovun «Uçebnik tatarsko-
aderbaydjanskoqo nareçiya» kitabının 131-157-ci 
səhifələrində bu sənəd surətləri verilir: vərəqeyi-məkşufə, 
iltizamnamə, təməssüknamə, qəsəmnamə, vəkalətnamə, 
şərakətnamə, istihadnameyi-nisbiyyə, şəhadətnameyi-
miladiyyə, e'lamnamə, icarənamə, həbbənamə, şərtnamə, 
vəsiyyətnamə, ibrətnamə, də'vətnamə, məhəbbətnamə, 
cavabnamə, nəsihətnamə, ərizənamə, tə'liqənamə, surəti-eh-
kamdır, surəti-fəramindir, padşah padşaha yazan məktub 
surətidir, sülhnamə və s.    

Bu formalarda əcnəbi dil materialının bolluğu aydın 
görünür. Bir neçə nümunə:  

«Vəkalətnamə. Alişan filan bəgi  mən zil vərəqeyi-sədidədə 
qol qoyan filanı öz tərəfimdən və kili-mütləq və naibi-mənab 
təyin elədim. Onunçün ki, filan şəhrüŋ əhlində olan 
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mütalibatımı vəkili-məzkurül-fövq təməssükat mucibilə əxz və 
istirdad edüb və cəm olunmuş müqudi-mövsufəni ifrat və təfrit 
etməyüb büləttəmam mənə müfəvvəz və müsəlləm eləsün və 
binayi-ileyh bu neçə kəlmə vəkalətnamə təriqilə təhrif və təstir 
olundı. Təhrirən filan»;  

«Şəhadətnameyi-miladiyyə. Mən, qaziyi-vilayəti-filan əda-
yi-şəhadət və təsdiqi-sədaqət edirəm ki, alişan filan bəg filan 
bəgüŋ şər'i oğludur ki, bin səkkiz yüz on beşinci sənəyi-

səniyyəyi-məsihiyyədə mart ayınıŋ toqquzuncu güni Xanım 
adlı övrətündən təvəllüd edüb və onun dəxi siğəyi-nigahını 
filan qazi bin səkkiz yüz altıncı sali-meymənət falda may 
ayınuŋ səkkizinci güni şəri'əti-cərrayi-Məhəmmədiyyə mütabiq 
cari edipdür və məhkəmeyi-mühəkkəməyə mənsub dəftərdə 
dəxi məsbutdur. Filhəza bu şəhadətnamənüŋ istehkamı üçün 
öz möhrüm ilə məxtum qıldım. Hərərfi şəhr, şə'banül-
müəzyəm, 721 sənə-hicriyyə».  

Hətta leksik tərkib bir qədər milliləşdikdə belə 
qrammatik-sintaktik   quruluşda əcnəbi təsir bütün gücunü 
saxlayır. Məsələn:  

«İltizamnamə. Bin səkkiz yüz əlli altıncı ildə və fevral 
ayınuŋ səkkizinci günündə qol qoyan filan qəryənüŋ əhlindən 
filan və filan veririk bu iltizamnaməni Dərbənd ətrafınuŋ 
hakimünə ondan ötri ki, aba və əcdaddan irs ilə bizə müxəttəs 
əmlak hissələrinüŋ təqsimi xüsusunda olan iddəamızı ki, 
şəriəti-cərrayi-Məhəmmədiyyənüŋ əmnalarına teyy etmək içün 
həvalə qılmağa razı olduq  və  bizim  aramızda vaqe olan 
nəzai-şəriətə mütabiq təhqiq edəndən sonra hər növ ilə qət'i-
mənaziə edərlər. Anlaruŋ qət'naməsinə, müxalif öz ədəmi-
rizamızı izhar edüb şaki olmuruq və hərgah hükkam və əla 
məqamə bu barədə genə şikayətedici olaq, ol vəqtdə bizim 
əqvalımız dərəceyi e‗tibardan saqit və habitdir. Ol cəhətdən öz 
dəst-xəttimiz ilə qol qoyub və möhrümuz ilə   məxtum   
qıldıq».    

Burada filan qəryənin əhlindən filan və filan veririk bu 
iltizamnaməni Dərbənd ətrafının hakiminə ondan ötrü ki... 
hissəsi yad sintaktik əsasda qurulub. Bu, fars sintaksisinə 
uyğundur. Məsələ burasındadır ki, həmin dövrdə, xususilə də 
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bir az sonra, XX əsrin əvvəllərində sənəd sintaksisinə ruscanın 
təsiri güclənir, yəni vuruqlardan biri dəyişir, ancaq hasil sabit 
qalır. Çünki hind-Avropa ailəsinə mənsub olmaqla rus 
sintaksisi cümlə üzvlərinin yerinə, əlaqə-münasibətlərinə görə 
farscanınkına uyğundur və nəticə etibarilə Azərbaycan sənəd 
dilində ənənəvi sintaktik özgəlik qalır. Sənədlərin dilində 
başlanğıc və qurtaracaqda yad dil özünü daha çox hiss etdirir. 
Məsələn, e'lamnamə forması belə başlanır: Çün mənim təhti-
itaətümdə olan Qəraya əhlinüŋ səğir və kəbir, burna və pirinə 
e'lam edirəm ki... Sonra anlaşıqlı leksik vahidlərin nisbəti 
artır. Ancaq elə formalar da var ki, əvvəli ilə axırı eyni 
tündlükdədir. Fərman surətindən: Surəti-fəramindir. 
Fərmani-hümayundur ki, çün nazimi-karxana qədr və naziri- 
binəzir, həft mənzəri-rətiq və fətiq, ümuri-cahani və zəbt və 
rəbti-məhami-aləmiyyəni zati-kamilüssifatımıza həvalə edib, 
biz dəxi bu mühit əzmi və ətiyyəyi-kəbirinüŋ şükranəsi üçün 
zəmməti-əğli himmətimizdə lazım bildik ki, bəndəqan əqidəti-
bünyandan hər biri bu dərgahi-aləmə naha nisbəti-rəsmi-
übudiyyət və ruəyayi-xülusiyyətin bədri-münir və mehri-
aləmgir kimi cəmi'i aləmə zahir etsə gərək... – belə də davam 
edir. Yaxud başqa bir surətdən: Padşah padşaha yazan 
məktub surətidir. Bir pərvərdigara sitayiş və bir kirdgara 
pərəstiş edirik ki, güli gildə və mehri dildə qərar verüb gül ilə 
arayişi-bustan və mehr ilə asayişi-dustan olur və həddi-
qiyasdan füzun xudavəndi-bilun və qədri-künfəyəkünuŋ 
həmdü sənasından sonra gövhəri-dua ki, sədəfi-sədiq və 
səfada pərvərdəyi-zəmir bəhri-nəzirdir...»– yenə beləcə davam 
edir. Bu cür formalarda ərəb-fars ünsürlərinin çoxluğu əslində 
ali nitq müdaxiləsidir. Fərman  dövlət başçısı, ixtiyarat sahibi 
ilə bağlı yazı olduğundan ali rütbəlilərin nitqinə məxsus 
şəkildə ərəbcə material artır–hətta göründüyü kimi, ikinci 
misalda padşah yazışması nümunə götürüldüyündən səc'li 
nəsrin təmtərağından istifadə olunur– obrazlılıq və qafiyə 
aşkar görünür. 

Məhz bu cəhətlə bağlıdır ki, ərizənamə formasında xitab 
olunan şəxsin çoxlu titulları sadalanır. Görünür, titul ehtiyatı 
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yüksək rütbəli üçün (canişini-Qafqaz) nəzərdə tutulur və 
nəzərə alınır ki yeri gəlsə, ərizə yazan atributları azalda bilər:    

«Ərizənamə. Mə'rəzi izzət və iqbal və müvəffəqi-şövkət və 
iclali-mövridi-amani və amal və məsdəri-məkarim və icsali-
mö'təmədi-şahənşahi-rəiyyətnəvaz, canişini-Qafqaz filan 
həzrətlərünə filan şəhrüŋ camaatundan ərzi-haldır...» 

Ümumiyyətlə, rəsmi sənədlərdə, məktublarda üz tutulan 
adama hörmət əlaməti kimi mərtəbə-mərtəbə yüksək təyinlər 

işlətmək rəsmi qəbul olunmuşdu və hamı buna əməl edirdi. 
Həm  də rəsmi yazı kimi məktubların da dilində sənəd-
formalarda olduğu qədər olmasa da, hər halda ərəbcə 
ünsurlərə geniş yer verilir. Misal üçün Seyid Əzimin 
H.Zərdabiyə məktublarından parçalara diqqət yetirək: Alişan 
Həsən bəy, əhsənüllahü haləhu ila əhsənül-hal bimühəmmədin 
və alihi ila yövmül-əcal! Nəhayət, mə'ruzi-hüzuli-bahirünnur 
oldur ki... 

Müxlisi-şoma Seyid Əzim Seyid Məhəmməd oğlu; yaxud: 
Müəllimi-xeyirxah, müdərrisi-aləm pənah, bərgüzideyi-dövri-
fələk, alişan Həsən bəy, səlləməllahüt-təala min-əlbəliyyat, 
təvəqqe olunur ki, zeyldə mərqum olan əhvalati-cədidəyə  
mültəfit olasız... 

Vəssalamü əl-əddəvam ila yövmil qiyam. Təhrirən fi 10 
mahi cəmadiəl-əvvəl, sənə 1293. Müxlisiniz Hacı Seyid Əzim 
Şirvani. 

Göründüyü kimi, üslubun norması belə tələb edir ki, hətta 
sadə vətəndaş Həsən bəy Zərdabi üçün də üst-üstə təyinlər 

sadalanır. Rəsmiyyətdən çıxmaq qüsur sayıldığı üçündür ki, 
hətta M.F.Axundzadə məqaləsinin içərisində (təkrar edirəm: 
rəsmi yazıda yox, məhz məqaləsində) vəzifəli şəxsin xidmətini 
xatır-ladarkən onun təyinlərini məhz rəsmi sənəddəki qayda 
ilə işlədir: «Çün əmiri-ə'zəm və süpəhsalari-əkrəm və canişini-
əlahəzrəti-imperatori-əfxəm, sərkari-əşrəf və əmcəd knyaz 
Vorontsov, Fərmanfərmayi-məmləkəti Qafqaziyyə sənə 1266-
da şəhri-Tiflisdə bir imarəti-aliyə teatr ismi ilə bərpa edib 
baladə məzkur olan mənafeyi-külliyyənin vəsaili-iktisabına 
məxarici-kəsirə sərf və hər bir əhli-elm və əmələ bu mənafein 
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intişarına təqviyət etmək üçün külli himayət və inayət zahir 
buyurdu» («Fehristi-kitab»). 

Mirzə Fətəli öz ədəbi dil tezislərində ideya şəklində bunun 
əleyhinə çıxsa da, rəsmən mövcud normadan çıxa bilmir–bu, 
bədii yazı deyil, rəsmi üslubun çərçivəsidir. Halbuki «Kəma-
lüddövlə məktublar»ında şahzadələrin yazışmasında (ixtiyarı 
öz əlində olan yerdə) müraciətləri sadələşdirir: Ey mənim əziz 
dostum Cəlalüddövlə... (əvvəlinci-məktub); Ey ruhi-əzizim 
Cəlalüddövlə...» (ikinci məktub); Ey bəradəri-mehribanım 
Kəmalüddövlə...  

Forma formallığında qalır. Ancaq formadan konkret 
istifadədə müəyyən kənaraçıxmalar olur. Bu halda formaya 
düşən məsələnin həcmi və yazanın savad dərəcəsi, hətta ana 
dilinə onun fərdi münasibəti müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. 
Yuxarıda ərizənamə formasının başlanğıcı nümunə verildi, 
Q.Zakirnn ərizəsinin başlanğıcını onunla müqayisə edək: 

«Nazimi-ümurati-məmalik cənab general-leytenant knyaz 
Behbutov hüzuruna 

ƏRİZƏ 
Qarabağ vilayətinüŋ Cavanşir uçastokunda Xındırıstan 

kəndinüŋ sakini Qasım bəy Əli bəy oğlı tərəfündən. 
Belə ki, mən bəyzadələrdən və əsl ocaq sahibləründən 

varam. Özüm də 65 sinni tamam eyləmişəm...» – əlbəttə, 
burada da, deyildiyi kimi, dominant-terminoloji vahidlər 
ümumi qayda üzrə ərəbcə və ya rusça işlənir, ancaq ifadə 
tərzində xəlqilik aydın görünür. Hətta tərəfgirlik, haramzada 

(haramzadə Behbud) kimi loru sözlər işlənir. Eyni vəziyyət 
kəndlilərin bəylərdən bir şikayət ərizəsində də görünür: «...bizə 
çox zülm təəddi olunur, tavanadan düşmüşük və dəxi 
qüdrətimiz yoxdur ki, padşahi-ə'zəmüŋ tövciyi-müstəmirrin 
verək və əhli-əyalımızı saxlaya bilək və daruğanüŋ cəbrü 
sitəmi həddən təcavüz eləyüb. İyirmi bab evimiz on iki bab evə 
münhəsir olub...»1.— Burada da əsas məqamlarda əcnəbi 

                                                            

1 Бах:  Ф.  Гасымзадя.  XIX  яср  Азярбайъан  ядябиййаты  тарихи, 1956, сящ. 
32. 
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vahidlər işlənir: padşahi-ə'zəmin tövciyi-müstəmirri, 
daruğanın cəbrü-sitəmi, həddən təcavüz eləmək, zülm təəddi 
olunmaq, münhəsir olmaq və s. Ancaq yazılı nitq aşkar 
publisist normaya uyğun qurulmuşdur. Görünür, kəndlilərin 
xahişi ilə bu ərizəni yazan ziyalı da Q.Zakir kimi xalq dilini və 
ədəbi dil normasını yaxşı bilən demokratik düşüncəli bir şəxs 
olub. 

Tərcümeyi-hal forması haqqında təsəvvür   almaq üçün 
Bahar Şirvaninin «Nərgiz və gül» adlı avtobioqrafik əsərindən 
bir parçaya diqqət yetirək:  

«Bəndeyi-zəlum və cəhul ki, Nəsrullah ibn Əbülqasım 
Bahar təxəllüsəm, neçə müddət zaman zoniyyətində 
mədrəseyi-pürvəsvəsə zaviyyəsində müsvəddati-lataillə 
ümniyyəti-bihasilə məşğul olub ibtidayi-şəbabimdə kəsbi-
kəmal üçün səfheyi-dünyanuŋ əksər biladında bica zəhmətlər 
və məşəqqətlər çəküb, ta ki səməndi-ixtiraım meydani-
təxəyyüldə kuyi-sibqət əmsalü əqrandan aparub dübarə 
hübbül-vətən minəl-imav mucibi ilə əsl mövludul olan Şirvana 
müavədət etdim...»1. Buradakı  obrazlılıq bədii əsərdən və 
müəllifin obrazlı təfəkkür sahibi olmasından, qat-qat qəliz 
ərəb sözlərinin və izafətlərin işlənməsi isə tərcümeyi-hal sənəd 
formasından gəlir. 

Beləliklə, XIX əsrdə hansı səviyyədə qurulmasından asılı 
olmayaraq, hər cür sənəd-forma mövcuddur. Bu sənədlərin 
leksikasında nəzərə çarpan bir xüsusiyyət də odur ki, qədim 
Azərbaycan sözləri və arxaik fonetik formalar işlənir: aba 
(əcdad), tuğra (gerbli kağız nüsxəsi), şimdi, şol, ol (o), anlar 
(onlar), bin (min), toqquz, qılmaq və s. Terminoloji məqamda 
rusizmlər ərəb leksikasını sıxışdırır. Q. Zakirin xatırladılan 
ərizəsində bu rusizmlərə diqqət verin; uçastok, uyezdni 
naçalnik, quberna, zakon, çinovnik, polkovnik, general 
leytenant, iyun, iyul, oktobr.   

                                                            

1 Бах: Ф. Гасымзадя. XIX  яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи, 1956, сящ. 
479.  
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Sənəd dili – rəsmi üslub Azərbaycan dilinin tarixində heç 
vaxt ədəbi dilin səviyyəsini əks etdirməyib və ya əksinə, ədəbi 
dilin enerjisi, çevikliyi heç vaxt sənəd dilində əks olunmayıb. 
Ona görə ki: 1) sənəd tərtibat işidir, yaradıcılıq deyil və buna 
görə də bu inventarçılığa təfəkkür müdaxilə etmir; 2) 
Azərbaycan dövlət dilinin ənənəvi olaraq ərəb-fars dillərindən 
ibarət olmasına görə rəsmi üslub ən çox tərcümə, kalka 
əsasında müəyyənləşmişdir. Belə  halda dilin daxili enerjisi 

səfərbərliyə alınmır. Eyni vəziyyət XIX əsrdə özünü göstərir. 
Bu vaxt da dövlət dili kimi, çarizmin millətçilik siyasətinə 
görə, rus dili çıxış edir və sənəd dili bir qədər də nahamvar 
şəklə düşür. Ərəb-fars kalkasına rusca qrammatik standartlar 
və rus sözləri əlavə olunur.     

Rəsmi üslub yazılarının–sənəd nümunələrinin qəzetlərdə 
çap olunması da onların dilində bir çeviklik yaratmır. Bu 
nümunələrdəki kimi: «Badkubədə-neftin xalvarı, yə‘ni iyirmi 
pudu 1 manat 50 qəpikdən tutmuş 2 manat 50 qəpik, neft 
cövhərinüŋ pudu boçkasız 65 qəpik, boçka ilə 1 manat»; 
«E'lan. Badkubə şə-hərinüŋ «Qafqaz» adlı müsafirxanasında 
sakin olan «...» adlı şəxs hər bir işə vəkil olur və hər bir iş 
barəsində müftə məsləhət verir»1. Yaxud Q.Zakirin 
ərizəsindən bir parçaya diqqət yetirək: Hənuz məndən xilafi-
zabitə iş baş verməyüb və dəftərxanalarda mənim adıma 
bihesab mərğum degil. Nəhayət, şimdi bir il tamam olur ki, 
Şuşa şəhərinin uyezdni-..... naçalniki knyaz Tarxan Mauravov 
öz ixtiyaratının zoru ilə və polkovnik Cəfərqulu ağanın təhriki 
ilə  bicürmü günah və bitəhqiqi-məratib məni və mənə təəllüq 
Xındırıstan kəndini təxminən yeddi yüz atlı ilə ki, o cümlədən 
Cəfərqulu ağa olsun, bir növ taxtü qarət ediblər ki, tamam ac 
və möhtac qalmışıq və o zülmləri ki, bizlərüŋ başına gətirüb, 
əvvəldən axıra heç bir kəsüŋ başına gəlməyüb... Ümidvaram 
ki, şol iki nəfər əşxaslar öz zor qüvvələrinə xatircəm olub, mən 
dövləti-aliyyənüŋ ədalət və mürüvvətinə və zaqonuna xatircəm 
olmağıma görə öz təmənnamdan mə'yus olmuyam. Padşahi-

                                                            

1 «Якинчи», 22 ийул, 1875, № 1. 
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aləmpənahuŋ biriya və qədimi-daim olan zaqonu ilə öz ədaləti 
ilə rəftar oluna». Hələ bu, Q.Zakir kimi sərrast qələmli şəxsin 
yazısıdır. Bu leksika, morfologiya və sintaksisi onun bu 
misraları ilə müqayisə edin: Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiz 
Qaqqıldaşa-qaqqıldaşa, durnalar.  

Burada müəyyən qanunauyğunluq da var: rəsmi sənədləri 
yazanlar, müasir tə'birlə, texniki işçi səviyyəsində olmuşlar və 
ya savadlılar da yazanda müəyyən qəlibə sığışmışlar. Tarixən 

bir sıra hallarda bizim elmi əsərlərin də dilində belə sxematizm 
olmuşdur. Əcnəbi dillərin dövlət dili olması ilə bağlı yad dil 
materialına güclü meyl, tərcümə təsiri, tərcümə edənlərin alim 
olmaması və s. səbəblər elmi dilimizin yüksəlişinə maneçilik 
törədib. Hər  halda Azərbaycan dilində elmi əsər yazanlarımız 
Nəsimi, Füzuli, M.Fətəli elmində, səviyyəsində olmamışlar. 
Onların səviyyəsində olan azərbaycanlılar elmi əsərlərini ərəb 
və ya fars, ya rus dilində yazmışlar. XIX əsrdə isə buraya rus 
dili də əlavə olunmuşdur. Məsələn, A.Bakıxanov, 
M.Kazımbəy kimi əsrin böyük alimləri qiymətli elmi əsərlərini 
ana dilində qələmə almayıblar. Yoxsa biz XIX əsrin elmi 
üslubunu Mirzə Fətəlinin nəsr və dram dili kamilliyində 
görərdik. Bütün bu deyilənlərə görə, həmişə ədəbi dilimizin 
səviyyəsini bədii üslubumuzla ölçmüşük və məhz ona 
əsaslanmışıq–Azərbaycandilli yazımızın ən intellektli, dərin 
məzmunlu, yüksək səviyyəli, cilalı nümunələri bədii üslubda 
olmuşdur: bu üslubu Həsənoğlu, Nəsimi, Xətai, Qurbani, 
Füzuli, Vaqif, Zakir, M.Fətəli təmsil etmişdir. XIX əsrdən 
ədəbi dilin inkişafında bədii üsluba güclü köməkçi gəlir–
publisist üslub.     
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PUBLİSİST ÜSLUB. «ƏKİNÇİ»NİN DİLİ 
 
Azərbaycan ədəbi dili tarixində publisist üslub bilavasitə 

XIX əsrin yaradıcılığıdır, özü də əsrin məhz son rübünün 
məhsuludur. Bu üslub dərhal xəlqi, həm də mükəmməl, cilalı 
dili ilə Azərbaycan ədəbi dilinin normaca səlisləşməsinə və 
başqa mühüm cəhətə–kütləviləşməsinə, yayılmasına şərait 
yaratdı. «Əkinçi» dilinin xəlqilik və səlislik normativinin belə 
yüksək səviyyəsi onun məhz M.Fətəlinin nəsr dili zəminində 
meydana gəlməsi ilə bağlıdır. Bu dilin inkişaf xətti belədir: 
Q.Zakirin mənzum hekayələrinin dili – M.F.Axundovun nəsr 
dili –«Əkinçi»nin publisist dili.        

«Əkinçi»nin yaradıcısı H.Zərdabi Azərbaycan danışığını 
qəzet dilinə belə gətirdi–hamıya aydın, təmiz milli, yığçam və 
sanki uzun müddət davam etmiş publisist ənənə üstündə 
qurulan səlis-seçmə ifadəli tərzdə: «Amma bizə mə‘lumdur ki, 
bə‘zi kəslər bizim işə artıq diqqət edirlər. Bu diqqət edən 
kəslərə o zəhmətlərdən bir az danışmağı vacib bilirik. Dörd 
ildir ki, qəzeti çap etməyə izn istəmişik və bu zamanda 
dünyanı gəzib bu hürufatı tapmışıq. Bu zəhmətlərə heç bir 
qəzeti öz nəf'indən ötrü çap elədən razı olmaz...»1. Bir az sonra 
«Kəşkül» də həmin dillə yazdı: «Ədd olandan tazə gün, yə‗ni 
«novruz» köhnə ilin köhnə ruzundan ayrıldığı dəmdə istiqbal 
edənlər dəxi əl-ələ və dodaq-dodağa verməgə başladılar. Bu 
dəmdə dilin söylədigi və qulağın eşitdigi kəlam «Tazə iliniz 
mübarək olsun», «Novruzi-şoma firuzbad» kibi ibarələrdən 
ibarət idi. O biri gün islama məxsus müasir divaniyyə və 
məkatib və bazar və dükan məsdud olub, ancaq dəri-did və 
bazdidi açmışdılar»2. «Kəşkül»ün dilində sadə azərbaycanca 
ilə yanaşı, məzkur qərar üzrə tənvir və təzyin olmaq, xaneyi-
dildən dəxi hüzn və ənduhi gedirmək, qəbl əz vəqt tədarükati-
laziməni təhyi eyləmək, dəğdəğeyi-dünyayi-dəni kimi ərəb-fars 
sözlərinin işləndiyi ifadələrə də geniş yer verilir. Bu oradan 

                                                            

1 «Якинчи», 21 август, 1875, № 3.   
2 «Кяшкцл» журн., март, 1883. 
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gəlir ki, jurnalın titul vərəqində yazılırdı: «Mədəniyyət və 
ədəbiyyata dair türki, farsi və ərəbi məqalatı qəbul və dərc 
edən aylıq məcmuədir» – yəni, Azərbaycan, fars və ərəb 
dillərini eyni dərəcədə bilən və bu dillərdən hər birində yazılar 
buraxan mühərririn azərbaycanca nitqinin belə səslənməsi 
təbiidir. Əlbəttə, «Kəşkül» də, başqa mətbuat orqanları da 
(«Ziya», «Ziyayi-Qafqaziyyə») ən yaxşı halda «Əkinçi»nin dil-
üslub ənənələrini davam etdirirdilər.   

«Əkinçi»nin nəşri bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyətinin 
tarixində böyük hadisə oldu. Qəzet əkin, təsərrüfat 
mədəniyyəti kimi iqtisadi faktorlardan başlamış elmi-
intellektual məsələlərə qədər, siyasi-hüquqi və ədəbi-poetik 
polemikalar da daxil olmaqla xalqın əsrlə ayaqlaşmasını 
təmin edən ən vacib mənəvi keyfiyyətlərlə bağlı əhatəli bir 
söhbət başladı. «Əkinçi» Nəsimi və Füzuli divanları, M.Fətəli 
«Təmsilat»ı qəbilindən monumental bir abidə kimi meydana 
gəldi. Bu abidə özündən əvvəlki, beyinlərə aramla estetik 
zövq-fikir aşılayan dediyimiz tay-bərabərlərindən fərqli 
olaraq, gündəlik qızğın və narahat tribunaya çevrildi. «Əkin-
çi»nin səpdiyi mədəni-mənəvi toxumdan bir az sonra 
Azərbaycan milli mühitində başqa çoxlu, zəngin nemət-
şəxsiyyətlərlə yanaşı, «Molla Nəsrəddin» və «Hophopnamə» 
kimi daha iki nəhəng abidə yarandı. Xalqımızın mənəvi 
tarixində «Əkinçi» elə obyektdir ki, ən müxtəlif sahələrlə bağlı 
tədqiqatçıların hərəsi öz ixtisasına görə ondan söhbət aça 
bilər. Bizim mövzumuzla bağlı  böyük  tarixi dönüş  odur ki,  
«Əkinçi» ədəbi dilimizin tarixində yeni bir üslub yaratdı. Bu, 
ədəbi dilimizin sonunçu üslubu — piblisist üslubdur. Bu 
üslubla ədəbi dilimiz milli ədəbi dildən tələb olunan 
çoxvalentliliyini kəsb etdi. 

Əlbəttə, publisist üslubun yaranması mətbuatın yaranması 
ilə şərtlənir. Ancaq mətbuat dili, publisist üslubu 
formalaşdırmaq səviyyəsinə qalxmaq üçün, müəyyən tələblərə 
çavab verməlidir. Hələ  XIX əsrin birinci yarısında 
azərbaycanca qəzet təcrübəsinə təsadüf edirik, lakin bu 
qəzetlərin dili mətbuat dili şərtlərini ödəmir. Məsələn, 
«Tiflisskie vedomosti» qəzetinə 1832-ci ildə Azərbaycan 
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dilnidə «Tiflis əxbarı» adlı bir neçə nömrə əlavə çıxdı. 
«Əxbar»ın ifadə tərzi publisist (kütləvi) dildən çox, «Kitabi-
Əsgəriyyə»nin dilinə uyğun idi (buna görə hesab olunur ki, 
azərbaycanca əlavə səhifələri A.Bakıxanov redaktə etmişdir). 
Doğrudur, 40-cı illərdə «Zakavkazskiy vestnik» qəzetinə 
həftədə bir dəfə əlavə olunan «Qafqazın bu tərəfinin xəbəri»x 
adlı vərəqin dili anlaşma baxımından sadələşdi, ancaq o da 
publisist dil tələblərini yerinə yetirmədi. Nümunələrə diqqət 

edək. Başlanğıcdan:  
«Senatın fərmanı  
Məqami-lazimədə iste'mal etmək içün  
Ol barədə  ki,  hərgah mənzilbəmənzil  göndərülən 

məhbuslar yolda fövt olalar,  lazımdır  ki,  vilayət hakimləri 
onları dəfn etsünlər». 

Göründüyü kimi, birinci iki sətir sərlövhə məqamındadır, 
halbuki sonrakı hissə ilə blrlikdə bir cümlədir. Bu, ruscadan 
hərfən tərcümə olunub. Əslində əvvəlinci hissə sonda 
gəlməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, bu, rəsmi sənədin adıdır. 
Düzgün milli qrammatik quruluşla belə səslənməli idi: 
«Mənzilbəmənzil göndərilən məhbuslar yolda fövt olarkən 
vilayət hakimlərinin onları dəfn etməsi barədə lazımi 
məqamda istifadə uçün senatın fərmanı». Söhbət onda deyil 
ki, biz orijinalı XIX əsrin kontekstindən çıxarıb müasir dil 
normasında verir, ona yüz əlli ildən sonrakı nitq prizmasından 
baxırıq; məqsəd onu çatdırmaqdır ki, orijinalda, bir tərəfdən, 
Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu  «təqlidçi» 
mövqeyindədir,  ikinci  tərəfdən,  sərlövhəsi  ilə  mətninin  
sərhədi seçilməyən yazıda hansı publisist üslub norması 
axtarmaq olar. Hərfi tərcumələr sonrakı dövrlərdə də görünür. 
Ancaq onlarda əcnəbi quruluş milli dil kontekstində epizodik 
səciyyədədir.    

                                                            

x Загафгазийа сюзцнцн тяръцмясиня диггят йетирин: бу, Русийайа нисбятдя 
«Гафгазын о тяряфи» адланыр, топонинин мязмунуна юз ъящятиндян йанашан 
aзярбайъанлылар она «Гафгазын бу тяряфi» дейибляр. 
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«Qafqazın bu tərəfinin xəbəri»ndə isə mənzərə başqa 
şəkildədir – söz birləşmələrində milli və əcnəbi əlamətlər 
müştərək, cümlə qurumunda isə əcnəbi xüyususiyyət millidən 
üstündür. Əyanilik üçün yuxarıdakı mətni davam etdirək:   
Padşahi-ə'zəm və imperatori-əkrəmüŋ fərmani-hümayuninə 
binaən senat cənab vəziri-umurati-daxilənüŋ ərizəsini simaət 
qılandan soŋra padşah-imperator məzkur vəzirüŋ vüzəra 
məhkəməsünə, pişnəhad etdigünə görə və həman məhkəmənüŋ 
müəyyən elədigi fikir-sərəncəmuna mütabiq  əmri-
hümayununi lütf və kəramət qılubdır ki, mənzilbəmənzil 
göndərilən məhbusları dəfn eləmək gərək qamu quberniyalara 
tabe vilayətlərüŋ əvvəlki müsahiblərünə mərcu‘ və müfəvvəz 
etmək. Hər yerdə məhbus vəfat tapar və bu barədə zərur olan 
pul miqdarunı prikaz obşeçistotni berizerinyenüŋ təfsillərünə 
görə necə ki, mərəzxanələrdə fövt olan  məhbuslardan  ötri 
qərardad olıbdır, ol qərar ilə gərək genə divanxanələrüŋ 
məbləğləründən qərz yolu ilə təhsil etmək və vəqti ki, soŋra ol 
xüsusda şəhadətnamə izhar qılınur, lazımdır  ki, vilayət 
xəzinələri biduni-tə'xir  həman  məsrəf olmuş məbləğüŋ 
miqdarunı tamam və kəmal əda eləsünlər». Bu, publisistdən 
çox rəsmi dilə uyğun gəlir. Məsələ budur ki,  materialın 
məzmunu da məhz rəsmi məlumatdan ibarətdir,  yəni   
müəyyən mənada, informasiya ilə onun ifadə tərzi bir-birinə 
uyğun gəlir. Ancaq bu uyğunluq rəsmi-kargüzarlıq üslubu 
çərçivəsində təbii görünə bilər. Daha onu publisist üslubun 
nitq nümunəsi saymaq mümkün deyil. Əlbəttə,  mətbuatda 
sənədlər, onların şərhi və ya xülasəsi verilə bilər və müvafiq 
halda rəsmi üslubun tələbləri gözlənməlidir. Gözlənməlidir, 
ancaq hərfihərfinə təkrar olunmamalıdır;  xususilə sənədlərin 
şərh və ya xülasələri verilərkən ifadə tərzi publisist çalara 
salınmalıdır. Əvvələn, «Qafqazın bu tərəfinin xəbəri»ndə belə 
üslubi adaptasiya qətiyyən  yoxdur; ikinçisi, materialın hamısı 
rəsmi məlumatdan ibarətdir, rəsmi dövlət fərmanından 
sonrakı məlumatlar da – elanlar, ticarət, alış-satış xəbəri, 
qiymət çədvəli və s. kimi rəsmi yazılardır. Müasir təbirlə 
desək, reklamlardır. Bunlar da yuxarıda verdiyimiz mətndəki 
leksik və qrammatik norma ilə ifadə olunur:  
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E'LAM 
 
Tiflis şəhərinüŋ sakini Baqdan Şıxinov Tiflisdə 

Saradjovun karvansarasunda dükan açubdır ki, yaxşı tütün, 
siqaret və qeyri əşya füruğt olurlar. Vəli-haza bu xüsusda 
mə‘lum edüb kəmali-ixlas ilə Tiflis şəhərinüŋ əhli-süknasından 
və dəxi Qafqazuŋ bu tərəfündən olan şəhərlərüŋ sakinləründən 
və əşxasından təvəqqe edir ki, fövqdə məzkur əşya onlara 
lazım olan ittifaqda qadir olurlar müşarül-ileyhə yazmağa və 
zeyldə mərqum olan qiymət ilə almağa. 

Qiyməti-tütün bu mövcibilədir: 
Trabzon tütününüŋ əvvəlimci qisminüŋ girvənkəsi – 50  

qəpik, 2-ci qisminüŋ girvənkəsi–40 qəpik. 
Müşarül-ileyh bundan əlavə yaxşı çubuq və çubuq başları 

füruğt edir. Özgə şəhərlərüŋ əşxası Tiflisdən özlərünə irsal 
etmək içün hər bir girvənkəssi 10 qəpik ağ pul ziyadə 
qoyurlar, 

Tiflis şəhəründə füruğt olunan xörək əşyasınuŋ  
qiymətləridir: 

Yanvar ayınuŋ 4-cü günində  
unuŋ pudu – 1 manat 70 qəpik (vəchi-nüqrə) 
düginüŋ pudı–50 qəpik     
yaxşı mal ətinüŋ  
girvənkəsi – 2 qəpik və bir qəpigüŋ üç hissəsi  
hind tavuğu –70 qəpik  
 
Təbii ki, rəsmi məlumat və sənədlərlə bağlı olaraq qəzetin 

dilində XIX əsrin mədəni və siyasi şəraitinə uyğun çoxlu rus– 
Avropa sözləri var: senat, imperator, quberniya, zakon, 
tamojniya, çast, kvartal, prikaz, alfavit, patparuçik, knyaz, 
kamitet, yanvar, iyun, avqust, noyabr və s. Burada tez-tez və 
uzun-uzadı rus dili söz birləşmələri işlənir: Qruzino-
imperatinski obşeçistotni   berizerinye,   Qruzin   imperatinski 
qubernski pravleniya, Kaspiyski oblastnoy pravleniya, 
qubernski komitet və s. Hətta  bəzən Azərbaycan, rus, ərəb, 
fars dillərinin leksika və qrammatikası qəribə şəkildə bir-
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birinə qarışır, calanır; qubernitski və oblastnoy və əskəriyyə 
divanxanələri, cənab vəziri-ümurati-daxilə əvvəlinci zakon 
kitabınuŋ 26-cı fəslünə müvafiq senata mə‗ruz qılandan sonra, 
Qruzino-imperatinsk uqolovni və qrajdanskiy palat 
divanxanəsi, Qruzino imperatinski quberniyanuŋ uyezdni 
divanxanələri, uqolovni və qrajdanskiy palatanuŋ verdigi 
şəhadətnamə, Çernomorski onuncı  lineyni palata və s.   

Belə söz və birləşmələr guya müasirlik əlamətləri kimi 

səhifənin dilində işlənir. Halbuki  bu «müasirlik əlamətləri» 
ölçü-biçisizlik və milli qrammatik quruluşa laqeydlik ucundan 
ədəbi dili eybəcərləşdirirdi. Bu dillə çıxan qəzet ədəbi dili 
zənginləşdirmək, cilalamaq əvəzinə, onu korlaya bilərdi (bu 
mənada yaxşı ki, belə qəzet uzun zaman çıxmadı). Beləliklə, 
30–40-cı illərdəki qəzet təcrübəsi mətbuat dilini yaratmadı, 
Azərbaycan dilində publisist üslubun başlanğıcı olmadı. 

XIX əsrin 30–40-cı illərində publisist üslubun yarana 
bilməməsinin səbəbi 20–40-cı illərdə müvafiq nəsr dilinin 
yoxluğu idi. Həmin onilliklərin nəsr dili belə leksika və 
qrammatika ilə görünürdü:      

 
Məzkur olan aşiqi-sadiqi-suxtəcan və məztur olan dərd-

məndi-müstəməndi-hali-pərişanuŋ təlxisi-bəyani-hali və iz-
hari-süluki-möhnətü məlalı oldur ki, Quba şəhəründə Ahən-
gərzadə Əsgər adlı bir cəvani-növrəsü şirin şəmaili-dilfirib 
olub ki, hüsnü bəyani-məqaldə və səbahəti-surətdə, camalda 
ədimül-misal idi («Kitabi-Əsgəriyyə»). 

 
Bunu publisist dil üçün örnək götürmək olmaz. Bu, birinci 

növbədə, publisist sözünün lüğəvi mənasını (kütləvi, geniş 
kütlə üçün) və deməli, publisistikanın ictimai məzmununu 
rədd edir. Hətta   oxucu  kütləsinin məhdudluğu və bu 
oxucuların–dövrün ziyalılarının ərəbcə, farsca kamil təhsilli 
olması da bu dilin azərbaycanlı üçün publisist fakt kimi 
qəbuluna bəraət qazandırmır. Üslubun öz dil ölçüsü var, 
nominativ mənasına uyğunluq gözlənməlidir. Təkcə onu 
oxuyan beş-üç nəfər savadlı yox, onlara qulaq asan onlarla 
savadsızlar da başa düşməli idi. «Tiflis əxbarı» məhz həmin 
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qarışıq nəsr təcrübəsinə əsaslanırdı. Deməli, publisist dil 
mövcud nəsr dili əsasında yaranmalıdır. Bu, təbii üslubi-
linqvistik iş təcrübəsidir, ənənəyə söykənən normal publisist 
yaradıcılıq prosesidir. 

«Əkinçi» qəzeti çıxarkən artıq bu nəsr dili təcrübəsi var 
idi: 

 
Sən mülkədarsan, sənə lazım idi ki, əkdirəydün, 

biçdirəydün, dövlət qazanaydun, amma sən əbəs yerə özini 
salduŋ  qalmaqala, durdun onıŋ ilə, bunıŋ ilə döyüşməgə, 
xalqun, dalısunca yaman sözlər danışmağa, Ümərayi-dövləti 
təqsirlidən, təqsirsizdən şikayət etməklə təngə gətirdün. 
Axırda nadinc adam qələmünə getdün.  Üç il divana düşdün, 
üç il sürginə sürüldın, gözəl ömrüŋ keçdi. İndi istəyirsən ki, bir 
yalançı kimyagərüŋ dövlətündən birdən pullanasan, necə ki, 
Məşədi Cabbar təməinüŋ çoxluğundan pulına yekə-yek fayda 
kəsib tamam cüzvi tənxahını birdən xalqa dağıtdı ki,  birdən 
pullansun. İndi yalnız tənxahuna da razıdır. («Hekayəti-Molla 
İbrahimxəlil kimyagər», personaj dili). 

 
Yaxud:  
 
Çəmənin üst tərəfi getdikcə uca, qarlı dağlara müttəsil olur 

və qabağunda bir dərə var, içündən bir balaca çay axır. 
Dərənüŋ hər iki tərəfində bitmiş yüz illik palıd və fısdıq 
ağaclarınuŋ budaqları ahəstə əsən nəsimdən hərəkətdədir. 
Ənva' və əqsam quşlar ağaclaruŋ bir budağundan o biri 
budağuna qalxub, qonub mövzun nəğəmat ilə dərəyə qülqülə 
salırlar. Çəmənüŋ müqabilündə bir bulaq suyu qayadan əhəstə 
və həzin səs ilə axıb dərəyə tökülür və axdıqca qətəratı ətrafa 
səpələnir. Çəmənüŋ gündoğan tərəfi göz işləməyən səhradır 
(Yenə oradan, müəllifin dili). 

 
Daha bu parçaların dili təmiz azərbaycancadır. Burada 

bir tərəfdən, özünü qalmaqala salmaq, onunla, bununla 
döyüşməyə durmaq, neçə ki... kimi canlı danışıq ifadələri, o 
biri tərəfdən nəsim, ənva', əqsam, mövzun, nəğəmat, qətərat 
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kimi milli ünsiyyətə keçməmiş ərəb sözləri (öz morfologiyası 
ilə) işlənir. Hər iki qisim nümunələrlə birlikdə bu mətn 
kəsikləri və deməli, onların təmsil etdiyi bütöv əsər xalis 
Azərbaycan yazılı ədəbi dilidir. Leksikası, qrammatikası ilə 
bu həm cilalı, normalı nitq, həm də anlaşıqlı xəlqi dil 
tələblərinə uyğundur. Burada ədəbiliklə millilik bir-birini 
təsdiqləyir. Həmin nəsr dili XIX əsr Azərbaycan ədəbi dili 
üçün həm novatorluqdur, həm də müasirlikdir. «Əkinçi» qəze-

tinin publisist dili məhz bu novator nəsr dilinin üzərində 
durur. Görəcəyimiz kimi, «Əkinçi»də yuxarıdakı ifadə 
aspektlərinin hər ikisi (həm canlı danışıq, həm əcnəbi dil 
elementləri) istifadə olunur. Əcnəbi dil elementinin milli nitq 
mühitində belə əndazə ilə və məhz milliyə tabe şəkildə 
verilməsi yol verilən haldır. Ədəbi dilimizin tarixində başqa dil 
faktlarından belə ölçülü istifadə həmişə olmuşdur. «Qafqazın 
bu tərəfinin xəbəri»ndə həmin ölçü olmadığından o nəinki 
publisist dil səviyyəsinə qalxmadı, hətta heç orta səviyyəli 
ədəbi nitq çərçivəsinə düşmədi. Beləliklə, M.F.Axundzadə öz 
dram və nəsr dili ilə H.Zərdabinin publisist dilinin bilavasitə 
sələfi, birbaşa başlanğıcıdır. 

 
Qəzetin dili bütövlükdə publisist üslubun tələblərinə 

ləyaqətlə cavab verir. Yığçamlıq, aydınlıq, cilalılıq kimi 
publisist ölçülər qəzetin ömrü boyu izlənir. Bir parçaya diqqət 
yetirək:  

 
«Ay qardaşlar, bizlərdə qardaşlıq həmiyyəti yoxdur: 

qart-qurt rus dili bilənlərimiz rus qəzeti gətirdillər ki, onu 
əvammünas görüb onlara artıq hörmət eləsün. Şaltay-baltay 
rus yazısı bilənlərümiz rus qəzetlərinə məktublar göndərirlər 
ki, onlar çap olunanda ruslar ona hörmət etsün. Heyhat, biz 
kor olmuşuq ki, bircə qəzeti də saxlaya bilmirik və bunınla 
belə qeyri millətlərə gülürük... 

Genə allaha şükür, tavanalı kəslərimiz çoxdur, amma... 
həzərat, bağışlayınız, yeri düşüb ərz edəcəyəm–onlaruŋ bə‗zi 
müftə qəzet apardub, indiyəcən pulunu verməyüblər. Bə‗zi, 
qəzet oxumağı günah hesab edir ki, guya qəzet oxumaq 
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şəriətə namüvafiqdir. Bunun qabağında sizə nə deyüm? Sizdə 
taxsır yoxdur. Allah lə'nət eləsin ol kəslərə ki, bu böhtanı 
bizim şəriətə deyib, şəriətimizi bihörmət və sizi sərgərdan 
ediblər!» (1876, № 14). 

 
Bu mətn bütün tərkib hissələri ilə əsil publisist parçadır; 

həm  də  bu  publisistlik  təkcə  cümlələrin  yığcamlığında, 
fikrin  aydınlığında,  ifadənin  səlisliyində,  bütövlükdə  
nitqin rəvanlığında  deyil,  həmin  vacib  komponetlərlə  
birlikdə  və hətta  onlardan  da  qabaq  məzmunun,  mətləbin  
ictimai-siyasi səciyyəsindədir. Burada çağırışa, müraciətə 
müvafiq səfərbəredici publisist intonasiya var. Buraya 
publisist ifadə tərzinin yol  verdiyi  dairədə  obrazlılıq,  canlı  
təşbehlər,  oyadıcı  kinayə cəmləşir.  Hətta  bu  parçadakı  
rəsmi-sənəd  göstəriciləri  də  (5 min  manat  cəm  etmək,  
qiyməti  7  manat  və  s.)  «Qafqazın bu tərəfinin 
xəbəri»ndəki kimi statistik kütləyə çevrilməyərək publisist 
söhbətin ictimai axarına qoşulub, dinamik tərzdə milli təəssüb 
və mədəni tərəqqi yanğısının təsirini əyaniləşdirir. Buradakı 
bu günün baxımından normativ görünməyən həmiyyət, 
əvamünnas, həmçeşm («Həmçeşmimiz gürçülər» – hələ bura-
dakı xalqlar dostluğu hissinin zərif ifadəsi! Burada oyadıcı, 
müsbət qibtə hissi publisist mətnin tapıntılarındandır), 
namüvafiq kimi leksik-qrammatik vahidlər o dövrün ədəbi dil 
normasına uyğundur. 

Əkindən, kənd təsərrüfatından, məişətin mədəni 

təşkilindən danışılan yerlərdə müəllif ölkədə savadın 
məhdudluğunu nəzərə alaraq, geniş kütlənin qavrama 
səviyyəsinə düşür–bu halda əsas yaradıcılıq əndişəsi fikrin 
aydın ifadəsindən ibarətdir, ancaq aydınlıq nitqin 
lorulaşdırılması və danışıq pərakəndəliyi hesabına alınmır–
bəsitlik yox, məhz sadəlik ölçü götürülür. Bu aydınlıq və 
sadəlik, birinci növbədə, leksikanın xəlqiliyinə söykənir. 
Bununla belə, sintaksisdə də danışıq dilinin sərbəstliklə 
müşayiət olunan rəvanlığı diqqəti cəlb edir. Belə yazılarda 
nəzərə çarpan əlamətlərdən biri monotonluqdur. Monotonluq 
həm eyni məqalənin, eyni yazının əvvəlindən axırına gedişdə, 
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həm də bu tipli yazıların qəzetin müxtəlif nömrələrdəki 
uyğunluğunda özünü göstərir. 

Lüğəti. Qəzet dilinin  publisistliyini, kütləviliyini 
şərtləndirən başlıca əlamət aydınlıq faktı olduğundan və 
«Əkinçi» də həmin keyfıyyəti ilə səciyyələndiyindən, təbii ki, 
onun lüğətinin əsas xüsusiyyəti xəlqiliyidir. Bütün dil yarus-
larının xəlqiliyini qəbul etməklə, şübhəsizdir ki, dilin aydınlığı 
sözün anlaşıqlığından, lüğətin başa düşülməsindən başlanır. 

«Əkinçi»nin dilində işlənmiş lüğətin 95% -i bu gün eynən 
qalır. Bu, bir tərəfdən, milli ədəbi dilin sabitlik əlamətidir ki, 
yüz əlli illik təkamüldə bu qədər az fərq verir. O biri tərəfdən, 
bu fərq ədəbi dil səviyyəsi ilə məhdudlaşdığından lüğət 
tərkibində baş verir, əsas lüğət fonduna nüfuz etmir. Buna 
görə də yazanların fərdi üslubundan asılı olaraq bu nisbət 
ayrı-ayrı nitq kəsiklərində bəzən arta, bəzən azala bilir. 
Məsələn, qəzetin müxtəlif nömrələrindən və müxtəlif 
bölmələrindən hesablama üçün 400–400 götürdüyümüz söz 
qruplarından birində cəmi üç söz (ziraət, əlacpəzir, əbdan) 
müasir dil üçün arxaikdir ki, bu da bir faizdən az edir. Bəzi 
leksik vahidlər əslində arxaikləşməyib, ancaq üslubi işləkliyi 
azalıb. Məsələn, həmin kəsikdə bu qəbildən dörd söz var: 
məktəbxana, minval, məmləkət, bina etmək. Bütövlükdə belə 
üslubi baxımdan fəallığını itirən sözlər bir faizdən azdır. 

Maraqlıdır ki, H.Zərdabinin öz leksikonunda Azərbaycan 
dili üçün leksik-semantik baxımdan milliləşməmiş sözlər 
ümumən təmtəraq, pafos məqamlarında, obrazlılıq anlarında, 
sintaktik cəhətdən ən səlis cümlələrdə görünür: «Balıq suya 
qərq olan kimi, insan havaya qərq olub onun içində 
zindəganlıq edir» (1875, №7). 

Görünür, bu, ümumiyyətlə, redaktorun məqsədli şəkildə 
nitqi ədəbiləşdirmə işi ilə bağlıdır. «Əkinçilər» başa düşsün 
deyə, istedadlı jurnalist onların qavrayışını və həmin 
qavrayışın nitq materialını nəzərə alaraq obyektiv surətdə 
bəzən loruluq səviyyəsinə qədər enir. Bu, kommunikativ 
məqsəddən irəli gəlir. Eyni zamanda o, dil ənənəsini və ədəbi 
əhatəni də nəzərə alıb xalqda olmayan ərəb-fars sözləri işlədir. 
Bu isə mədəni səviyyə əlaməti kimi düşünülür. Məsələ də 
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burasındadır ki, normativ Azərbaycan ədəbi leksikonundan 
kənara çıxma məhz bu iki yöndə gedir: 1) ana dilinə rəğbətlə 
xalq danışığından əsil ədəbi sayılmaq  səviyyəsinə qabil 
olmayan sözlər götürmək; 2) ənənənin və müasir görünməyin 
naminə milli kommunikasiyada vətəndaşlaşmamış əcnəbi 
sözləri işlətmək. 

Əslində bu iki qütb bir-birini tarazlayır–biri o birinin ifrat 
loruluq səviyyəsinə düşməsinə, o biri də onun millidən ifrat 

uzaqlaşmasına imkan vermir. 
Yaxşı cəhətdir ki, hər iki qəbildən leksikonun 

işlənməsində ölçü gözlənir (bəzi ərəb-fars təhsilli müxbirlərin 
professional yazılarını çıxmaq şərti ilə). Bu sözlər ya bilavasitə 
kənd məişətində istifadə olunan gündəlik zəruri, onsuz 
keçinilməsi mümkün olmayan əşyaların adıdır, ya da məhz 
kənd əhlinin gündəlik ünsiyyətdə işlətdiyi ailə-məişətlə bağlı 
anlayışların ifadəçisidir. Əslində bunların əksəriyyəti kənd 
təsərrüfatı ilə, heyvandarlıq və əkinçiliklə bağlı dədə-baba 
terminləridir; sadəcə olaraq, o qədər adiləşib ki, termin adına, 
adətən, kütləvi başa düşülməyən əcnəbi sözlər işlədilməsi 
ənənəsi o qədər güclü olub ki, bunların terminliyi qeyri-adi 
görünürdü, yəni Mirzə Cəlil demişkən, birdən ziyalılar devikib 
qaldılar ki, belə də termin olarmı: ələf, töylə, nehrə, bəlim, 
arpa-buğda bəlimi, tənbəki otu, yer kökü, zılx yarpaqları, 
qarğı qamışı, əhəng, əhəng daşı, qarğa duzu, paxır, kirvənkə, 
fındıq, qoz, noxud, qara kişmiş, sarı kişmiş, üzdik (üzük), 
sırğa, qapı, baca və s.; həmçinin–dayaz, enni, yastı, ağzı gen, 
ağzı dar və s. 

Doğrudan da, filoloji təbirlə bunlar loru sözlər sayılmış, 
ədəbi dildə işlənməsi rəva görülməmişdir. Ancaq yenə Mirzə 
Cəlil demişkən, H.Zərdabi xalq dilinin bu sözlərini 
işlətməkdən utanmadı. Qarşılığı olmadığından qəzet 
yuxarıdakı sözləri işlədir. Eyni zamanda ədəbi qarşılığı olan 
sözlərin də müqabilində danışıq variantına yer verilir: külfət 
(həyat yoldaşı–ər, qadın), naxoşluq (xəstəlik), qabaq (əvvəl–
«qabax qəlyanı rahatlayub...», qayırmaq (hazırlamaq, 
düzəltmək), yavuq (yaxın), haçaq (nə vaxt), bu çağacan, bu 
çağadək (bu vaxta qədər), gələn səfər (gələn dəfə), hərsəfər 
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(hər dəfə), qəfilcən (qəflətən), nə yavuz (nə əcəb), ləvinbələvin 
(əlvan), sayaq (cür), işdən çıxmaq (sıradan çıxmaq) və s. Bu iş 
üsulu ilə xalq arasında da geniş işlənən, o dövrün baxımından 
ədəbi dil üçün də məqbul sayılan «güzəran» alınma sözünün 
yerinə «dolanacaq» kimi həm leksik, həm də morfoloji 
cəhətdən  milli, uğurlu termin-sözlərdən istifadə olunur. 

Göründüyü kimi, həmin loru leksikaya həm milli mənşəli, 
həm xalq ünsiyyətinə girmiş əcnəbi sözlər daxildir və bunlar 

«Əkinçi»nin dilində istənilən qədərdir.  
Deyildiyi kimi, bu loruluğun müqabilində ədəbiləşdirici iş 

də görünür. Ədəbiləşdirmə işi əksərən çox sadə aparılır, 
qəlizləşmə səviyyəsinə çatmır. Ayrı-ayrı cümlələrə və ya cümlə 
kəsiklərinə baxaq. Ancaq qabın bir yaman xasiyyəti də var: 
onu təmiz etmək müşküldür (1875, № 1); Məktubat 

göndərənlərdən iltimas edirik ki, onları müxtəsər və aydın 
yazsınlar  (1875, № 4); Vamberi... bir kitab inşa edüb... 
vilayətlərüŋ yerlərini, əhlini, onlaruŋ adlarını və qeyrə yazub... 
İslam vilayətləri elm təhsil etməyə qeyr tövrlə baxıllar (1875, № 
9); hər bir məktəbxanada, xah dövlət tərəfündən açılmış ola, 

xah məxsusi ola gərək qeyri elmlərdən savayı rus dili həm 
oxunaydı (1876, № 10); Çün bizim onilə ədavət, ya rəfaqətimiz 
olmadığına... (1876, № 12); ...qəzet çıxarmaq ziyadətər çətin 
olur  (1877, № 5) və s. Nəzərə çatdırılan sözlər öz mətninə 
ədəbilik havası gətirir, məhz bu münasibətlə sinonimlərdən 
birinə üstünlük verilir. Məsələn, eyni bir məqalədə çoxluq 
anlayışını göstərmək üçün ziyadə sözü 4 dəfə, çox 2 dəfə, artıq 
2 dəfə işlənmişdir: südü artıq saxladıqcan; qaymağı çox 
saxladıqcan; onu 24 saatdan ziyadə saxlamayasan; ziyadə 
qiymətə satırlar; 24 saatdan ziyadə saxlamaq məsləhət deyil; 
istisi  on dərəcədən ziyadə ola; qaymağı bir gün, bir gecədən 
artıq südin üzində gərək saxlayasan; otaq çox isti olsa (1875, 
№ 1). 

Əlbəttə, bu halda eyni sözün təkrarından qaçmaq niyyəti 
ilə onun sinonimlərindən istifadə etmək kimi xalis üslubiyyatçı 
cəhdi də var. Ancaq bu, daha çox ümumi normanın hələ 
qətiləşməməsi faktı ilə bağlıdır. Eyni anlayışı vermək üçün 
müxtəlif nömrələrdə, ayrı-ayrı məqalələrdə belə sinonimlərin 
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işlədilməsi üslubi məqsədlə izah oluna bilməz: qanun–zakon, 
çapxana– mətbəə, basılmaq–təb' olunmaq, istilik– hərarə, 
çəllək–boçka, kanal–arx, sənə–il, əsbab–əsləhə–yaraq və s. Bir 
tərəfdən, cəhətləri göstərmək üçün Azərbaycan dili 
morfologiyasına uyğunlaşmış şimal, cənub, şərq, qərb, digər 
tərəfdən, məğrib, məşriq formaları işlənir, hətta cənub 
mənasında danışıq dilindəki qiblə tərəfi sözləri alınır. Yaxud, 
həm rus-Avropa təqvimi ilə yazılır: yanvar, fevral, mart, 
aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, 
dekabr; həm də Şərq– müsəlman təqvimi ilə yazılır: 
məhərrəm, səfər, rəbiüləvvəl, rəbiülsani, cəmadiüləvvəl, 
cəmadiülaxir, rəcəbülmürəccəb, şə'banülmüəzzəm, rəmazanül-
mübarək, şəvvalülmükərrəm, ziqə'dətülhəram, zilhiccə. 

Bu, bir yandan, ədəbi dildə sabit normanın olmamasından 
gəlirsə, o biri tərəfdən, ümumiyyətlə, dil çərçivəsindən çıxıb, 
ictimai-dini şəraitə əsaslanır (təqvim leksikonundakı kimi). 
Sinonimlər tarixin, ədəbi-mədəni prosesin sınağına verilir. Öz 
vaxtında müxbirlərin şəxsi rəğbəti sinonimlərdən birini daha 
fəal göstərə bilər, lakin bir az sonra zamanın sınağı onlardan 
hər birinə mütləq şəkildə işlənmə, tezlik viziti müəyyənləşdirir. 
«Əkinçi»nin tarixi dil obyektivliyi odur ki, onun işlətdiyi 
sözlər və sinonimlərin işləkliyi, əsasən, həmin gələçək «vizitə» 
uyğundur. 

Bütövlükdə xəlqi bünövrədə duran, anlaşma prinsipini 
pozmayan qəzet tarixi vəziyyətinə görə, təbii ki, semantik 
cəhətdən milliləşməmiş ərəb-fars sözlərinə də yer verir. Belə 

ərəb-fars sözlərinin işlək olduğu bir məqam var – etmək, 
olmaq köməkçi feillərinin vasitəsi ilə onların tərkibi feil kimi 
işlədilməsi (termin yaradıcılığını və bəzi müxbirlərin qəliz 
yazılarını nəzərə almadan). Əslində bunlar böyük kəmiyyət 
təşkil  etmir. Onların təxmini siyahısı: 

göftgu etmək, iltimas etmək, guşiş etmək, zindəganlıq 
etmək, təsərrüf etmək, səbt etmək, pişnəhad etmək, mühafizət 
etmək, yadbud etmək, müxalitət etmək, ictimai etmək, əzl 
etmək, cüstücü etmək, şikar etmək, bavər etmək, binagüzarlıq 
etmək, cəbr etmək, şuxm etmək; sadir olmaq, zikr olunmaq, 
vagüzar olunmaq, ariz olmaq, təəllüq olmaq, pişnəhad olmaq, 
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mədyun olmaq, firuş olmaq, sərhesab olmaq, binagüzarlıq 
olunmaq, mütəəhhid olmaq, bərhəm olmaq, mənfəətbərdar 
olmaq, nəf'bərdar olmaq, vüsul olmaq, məhəlgüzar olmaq, 
faiq olmaq,  məqdur olmaq. 

Xəlqiləşməmiş leksikon ad şəklində də özünü göstərir: 
ruzirəsan, müttəsil, üryan, zükur, təəllüq, adəmxor, zəxmdar, 
qəryə, nisar, əlahiddə, füqəra, cəng; xüsusilə  bu  saylara  tez-
tez təsadüf olunur: sani, salis, rabe, xamis  (sıra sayları kimi 

bunlar sonrakı onilliklərdə belə işlənir: saniyən, salisən, 
rabe‘ən, xamisən); ərəbcə əvvəl, əvvələn sayı isə bir, birinci 
sayından daha işləkdir. 

Mədəniyyətimiz tarixində «Əkinçi» qəzetinin Azərbaycan 
dilinin lüğət tərkibi ilə bağlı ən böyük xidməti, şübhəsiz, 
termin yaradıcılığı işidir. Termin yaradıcılığı dil  faktı olsa da,  
həqiqətən hadisə kimi xalqın əqli-zehni və təcrübi fəaliyyətinin 
bütün sahələri ilə bağlanan mühüm mədəniyyət məsələsidir. 
Bu iş tarixən  ədəbi dilimizdə, səfəvilər  dövrünü  çıxmaqla, 
birtərəfli  getmişdir: bir  qayda  olaraq,  termin  kimi  əcnəbi – 
ərəb,  fars dillərinin,  ən  çox  da  ərəb dilinin  sözləri  
işlənmişdir. Müəyyən dərəcəyə qədər  kənara  çıxmalar  olsa 
da, ideal  hədd gözlənməsə də, prinsipcə «Əkinçi» qəzeti 
termin yaradıcılığı mənbələrini dürüst müəyyənləşdirir.  
Doğru olaraq, qəzet ana  dili  materialına xüsusi əhəmiyyət və 
geniş yer verir. Eyni zamanda, bütün dillərin təcrübəsində 
olduğu kimi, əcnəbi mənbələrə də laqeydlik   göstərilmir. 
Əcnəbi mənbələrin də yönü   düzgün qiymətləndirilir. Bir 
tərəfdən, tarixi ənənəni gözləyərək, qəzet ərəb-fars  sözlə-
rindən istifadə edir, ikinci tərəfdən, müasir  ictimai-siyasi  
şəraitlə  əlaqədar rus-Avropa dillərindən terminlər  alır.  
Həmin  mənbələr  bu gün də qüvvədə qalır. Deməli, 
«Əkinçi»nin bu işdə sarpması varsa (bu, var), ancaq 
kəmiyyətlə bağlıdır–yəni alınma  terminlər (hər iki mənbədən) 
bir qədər artıqlıq təşkil edir (bunu da «Əkinçi»yə irad tutmaq 
olmaz, həmin hədd heç bu gün də ideal  vəziyyətdə deyil).  

Milli terminlər: süd, qaymaq, yağ, ox, arx, top, çəllək, göl, 
duz, yel (xəstəlik), kələnək, arşın, ipək, barama, çiçək 
(xəstəlik), qılınç (kotanın hissəsi); əkin, əkinçi, yonqu, çəki, 
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maya (iqtisadi mənada), yatalaq, istilik, çevrə, çapğın, 
digircək (maşında), gözçü, minik, quraqlıq, yağınlıq, çapçı, 
tütünçi, qızdırma, isitmə (xəstəlik), digircəkli, barışıq, 
becərmə, qazanc, qatıq; alış-veriş, titrədib-qızdırma,   üçillik   
(ağac),   qarğaduzu,   qaramal... 

Söz birləşməsi şəklində terminlər işlədilir ki, bu qəlib XIX 
əsr üçün yeni olmaqla, həm də işləkdir: dəmir yol, daş yolu, 
mis qabı, dəmir qabı, saxsı qabı, axaq yer (məcra), topatan 
gəmi, at gücü, bir gün– bir gecə (sutka), nazik yunlu qoyun, su 
buğu ilə işləyən maşın, qaratorpaq əkin yeri...  

Ərəb-fars mənşəli terminlər: ziraət, cəmadat, heyvanat, 
nəbatat, əsbablar, məvacib, nəf, ticarət, hökm, qətnamə, 
dadietəd, qərardad, şəhadətnamə, icarə, tüccar, mənfəət, 
vəkalətnamə, ərizə, mülk, qanun, möhür, sülhnamə, icma, 
calislər, vəkil, e‘lan, məvacib, təhmilat, illət, təriqə, istitaət, 
ittifaq, vəsilə, həmiyyət, silk, fə'lə, məktəbxana, dükan, 
karxana, dəftərxana, cəzirə, müsafirxana, dərəcə, çarx, 
zirzəmi, tul, ərz, qit'ə, mühəndis, əcza, kükürd, qəryə, puç 
(maşında), hürfət və sənaət, vilayət... 

Rus-Avropa mənşəli terminlərin bir qismi bu gün də ədəbi 
dilimizdə qalır (bəzən müəyyən fonetik fərqlər var): qəzetə, 
jurnal, marka, nömrə, filosof, gimnaziya, polisə, posta (poçt), 
bilet, natarius, prokuror, depertament, quberniya, 
qubernator, komissiya, tel (teleqraf), maşın, stansiya, latara 
biletləri, konsul, pansion, monastır, bank, birja, kampaniya, 
dum, bunt, qarantin, konfrans, teatr, rezinə, qrat, lira, riyal, 
millimetr, milyon, qəpik (əsli türk mənşəli: köpək), neft, 
anbar, mağazin (əsli ərəbcə: məxazin), zavod, kanal, maşın, 
torped, stəkan, kartofel, komandir, matros, kapitan,  
general//jeneral... 

Ümumiyyətlə, bu yöndən terminlər çox işlənmişdir; 
bunların müəyyən qismi tarixin sınağından keçib müasir 
mərhələyə çatmamışdır: politika, sud, tamojnı, podrat, boçka, 
qradus, çetver, zakon, sekretar, sobraniye, akoşka, verst, qlas, 
əfsər, branonos, advokat, poştmeyster, zaloq, imperial, 
proyekt, pro-gimnaziya, paraxod, qofmeyster, valantr, 
pensiya, kontor, uçkola... 
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Rus-Avropa sözlərinin müəyyən qismi öz qrammatik 
quruluşu ilə–söz birləşməsi şəklində işlənmişdir ki, bu, alan 
dilin quruluşuna yükdür və ümumiyyətlə, belə mənimsəmə 
zərərlidir: mirovoy sud, oqrujnoy sud, pervoy gildi, vtoroy 
gildi, veliki knyaz, qerbovoy (vəkalətnamə), qubernski 
pravleniye, uyezni   naçalnik,   sudebni   pristav,   uyezdni  
şkola, oqrujnoy (məclis), Ufimski quberniya, realni uçilişşa, 
priqotovitelni klas, Dağıstanski və Terski oblastlar, naşatirni 
spirt, politiçeski eqonomiya...  

Bu qəbildən mənimsəmələr rəsmi sənəd tərcümələrindən 
gəlir və bunların bu şəkildə işlədilməsi məhz terminoloji 
məzmunda qavramanın nəticəsidir. Bir sıra hallarda bunların 
qrammatik quruluşca azərbaycancalaşdırılmasına cəhd 
göstərilir: qalvanizm maşını, Semireçni oblastı, «Baryatinski» 
vaporu, Yekatrinodar uyezdi, uyezd nəçəlniki... 

Sonralar bir qrup rus-Avropa sözlərinin Azərbaycan 
dilində sabitləşə bilməməsi, yaxud müəyyən qisim rusca 
qrammatik quruluşlu vahidlərin Azərbaycan dilinə uyuşa 
bilməməsi bu qəbildən rusizmlərin XIX əsr Azərbaycan ədəbi 
dili normasına düşməməsi demək deyil. Bir mənbədən 
alınmaların ilk mərhələsində belə hadisə olur. Vaxtilə klassik 
ədəbi dilimizdə ərəb-fars dillərinin çoxlu leksik və qrammatik 
faktları işlənmişdir ki, sonralar onlar semantik və qrammatik 
cəhətdən milliləşə bilmədi və tədricən işlənməkdən qaldı. 

Mənbələrin müxtəlifliyi və dil quruculuğu orqanlarının 
yoxluğu nəticəsində bir çox hallarda eyni anlayış üçün vahid 
və sabit termin müəyyənləşmir, termin paralelliyi yaranır: 
podrat–icarə, mağazin-dükan, zavod-karxana, merinos-
nazikyunlu qoyun, zavodsaxlayan-sahibkar, uyezd-qəza, 
şkola-məktəbxana, sud–məhkəmə, zaqon–qanun, əkin–ziraət, 
qradus–dərəcə, redaktor– münşi, qabaqcıl–pişrov, paroxod– 
od gəmisi...  

Başqa dillərdən hazır terminlər alınmaqla yanaşı, əcnəbi 
leksikadan Azərbaycan dilinin morfoloji vasitələri ilə də 
terminlər hazırlanır: maldarlıq, sərkərdəlik, naxoşluq, amillik, 
meşşançılıq, teleqrafçı, zavodçu, ərizəçi, şirli, şirsiz. 
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Bu da maraqlı cəhətdir ki, müxtəlif mənbələrin leksik 
vahidi calaqlanaraq Azərbaycan ədəbi dili üçün termin 
yaranmasını təmin edir. Əvvəldə ədəbi dilin ümumi prosesi 
kimi haqqında danışılan bu məsələyə ton verən «Əkinçi» 
olduğu üçün bilavasitə onun misallarına, fərdi təçrübəsinə 
diqqət yetirmək gərəklidir. Milli və əcnəbi sözlərin calağı: 
topxana, çapxana, buzxana, dustaqxana, cəng gəmiləri, 
intixabedici (seçici), zavodsaxlayan (sahibkar), dərəcəbildirən 
(termometr), qarantin saxlamaqx, çiçək döymək, silist etmək, 
quttaperçi düdük... 

Nadir fakt kimi Azərbaycan  sözünə alınma  şəkilçi  
qoşulub  termin  düzəldir:  qumustan  (səhra). 

Rus-Avropa və Şərq sözlərinin calağı:   polisəxana, 
poştxana, teleqrafxana...    

Qəzet, terminləri yaratmaq və alıb işlətməklə 
kifayətlənmir, oxucusu ilə tam ünsiyyətə çatmaq üçün onların 
şərhini də verir; beləliklə, qəzet sinkretik iş görür: həm lüğətçi 
(leksikoqraf) kimi mənanı aydınlaşdırır, həm də publisist işi 
görərək termini nitq aktında leksik vahid kimi gerçəkləşdirir. 
Bəzən termin əsil leksikoqrafik planda izah olunur, sözün 
şərhinə ayrıca cümlə və ya cümlələr həsr olunur. Məsələn: 
Teleqrafxanalarda bir əsbab işlənir ki, ona qalvanoskop 
deyirlər. Bu əsbabın qiblənamənin miqnatisi kimi miqnatisi 
var ki, onun tərpənməyi ilə qalvanizmin çox, ya azlığını 
bilirlər (1876, № 19); Məlumdur ki, indi olan Osmanlı 
davasında torped çox iş görür. Torped bir su keçməyən dəmir 
qutudur ki, onun içini barıt ilə doldurub dəryaya atırlar, onun 
üstə puçları var ki, gəmi üzən zaman  o puçlara dəgəndə  
torped  atılub gəmini para-para edir (1877, № 15) və s. 

Göründüyü kimi, belə şərh izahlı-terminoloji lüğətlərin 
üslubunda gedir. Əksər hallarda isə izah təxminən tərcümə 

                                                            

x Буэцнкц бахымдан юзцнц доьрултмаса да, о дювр цчцн мясдярля термин 
йарадыъылыьы ишляк олмушдур; мязмунъа феiли исмя бярабярдир: чичяк дюймяк 
(пейвянд), силист етмя (сцрэцн) мягамында. 
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lüğətlərindəki kimi müxtəsər olur – bir söz və ya söz birləşməsi 
bir söz və ya söz birləşməsi ilə aydınlaşdırılır. İzah olunmalı 
sözdən sonra «yəni» deyərək müəllif onun qarşılığı olan sözü 
verir. Bu halda hansı sözün izah olunan, hansının izahedici 
mövqedə olmasında müəyyənlik yoxdur–«yəni»nin solundakı, 
ya sağındakı vahidin «tərcüməedici» olması əksərən 
aydınlaşmır; bəzən, doğrudan da, məchul məlumla açılır, 
ancaq bəzən məlumdan sonra «yəni» ilə məchul gəlir. 

Məsələn, par ilə, yə‗ni su buğu ilə (1875, № 1) izahında rusca 
par Azərbaycanca su buğu ilə həqiqətən məlumlaşır, halbuki 
üçüncü qism ticarət, yə‗ni treti gildi (yenə orada) deyərkən 
azərbaycanlı üçün məlum olan sözün müqabilində rusca 
qarşılıq aydınlaşdırıcı mövqeyində təqdim olunur.   

Məchul-məlum prinsipində ardıcıllıq olmadığından 
terminlərin aydınlaşdırılmasını mənbələrə görə belə 
qruplaşdırmaq olar. 

1) rusca-azərbaycanca (qədimdən Azərbaycan dilinin 
lüğət tərkibində işləndiyi və əksərən semantik cəhətdən 
milliləşdiyi üçün ərəb-fars sözlərinin iştirakı ilə verilən qarşılığı 
da buraya aid edirik): meşşanlıq –yə‘ni sınıqkarlıq; 192 
millimetr, yə‘ni bir arşının yüzdən iyirmi yeddisi; 300 milyon 
franka qədər ki, hər frank otuz qəpik olsun; dum, yə‘ni 
camaat məclisi; konfrans, yə‘ni sülh danışığı; may ayının 24-
də, yə‘ni cəmadiəl-əvvəl ayının 14-də; proyekt, yə‘ni 
tərhəndazlıq; sud, yə‘ni divan; 

2) rusca-rusca: departament, yə‘ni quberniya; Volqa 
vaporu, yə‘ni paraxodu; 

3) azərbaycanca-rusca: on dərəcə, yə‘ni on qradus; iki 
şahı, yə‘ni on qəpik; xalvar, yə‘ni iyirmi pud, İstanbulda bir 
böyük məktəbxana, yə‘ni universitet bina edəcəkdirlər; Kokan 
xanlığı, yə‘ni Fərğan oblastı; 

4) azərbaycanca-azərbaycanca, Şat nəhri, yə‘ni Şat çayı; 
həcvguluq, yə‘ni hədyan danışmaq; şeh, yə‘ni şəbnəm; dilguşa 
və süxəngu, yə‘ni kefli; gizdin, yə‘ni məxfi; ...360 min nüfusu, 
yə‘ni xalqı var...   



 
198 

Həmin model üzrə toponimlərin də şərhi verilir: Yeni 
dünya, yə‘ni Amerika; Ceyhun, yə‘ni Amu-Dərya çayı; 
Almaniya, yə‘ni lemes; Boğdan, Əflak,  yə‘ni Rumıniya əhli...  

Bəzən hər iki termin yanaşı işlənir, «yə‘ni»siz bir-birini 
izah edir – biri mötərizə mövqeyində olur: ...mizanül-hərarət 
(termometr) alətinin civəsi nöqteyi-incimaddan 15 dərəcə 
aşağı düşür... (1876, № 24); elmi-qənaət politiki (politiçeski 
ekonomiya); Rum (Qrek) dövləti (1877, № 17).      
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ХХ ЯСРИН ЯВВЯЛЛЯРИНДЯ ЯДЯБИ ДИЛ   
 

Азярбайъан милли ядяби дилинин йени мярщялясинин 
йениляшмяси. Ядяби дил тарихинин дюврляшдирилмясиня эюря вя 
фактлардан, еляъя дя екстралингвистик шяраитдян эюрдцйцмцз 
кими, бу «йени мярщяля» ХЫХ ясрин икинъи йарысындан башланыр. 
Анъаг ХХ ясрин яввяли бу йени мярщялянин давамы олараг 
даща да йениляшир, бу йенилик даща да тякмилляшир, дольунлашыр 
вя ян  цмдяси ядяби дил даща да кцтлявиляшир. Бир щалда ки, милли 
дилдя йарыммярщялялярдян, пиллялярдян сющбят эедир, демяли, 
бунлардан щяр бириндя диггяти чякян йени фактлар олур, 
йенилийин эюзя  эюрцнян yeni яламяти цзя чыхыр, няляря эюряся, 
ону кечмишдян фяргляндиририк. Мясялян, милли ядяби дил ХВЫЫ-
ХВЫЫЫ ясрлярдя хялгиляшмяси, ХЫХ ясрдя йени жанрларын 
йаранмасы иля йени сюз-ифадя гатларынын ачылмасы вя ясрин 
сонунда ися цслуб бцтювлцйц иля сяъиййялянир – публисист цслуб 
йараныр вя дил нязяриййясинин тяляб етдийи кими милли ядяби дил 
чохвалентлилик газаныр. Анъаг  тцркъямиз дювлят дили 
олмадыьындан яслиндя чохвалентлилик системиндя  рясми цслуб 
формал характер дашыйыр вя цслуб мящз  Ъцмщуриййят 
заманында эерчяк фяалиййятя башлайыр. Бу инкишаф  эялишиндя ХХ 
ясрин яввяляриндя ядяби дил фяалиййят аудиторийасынын бюйцмяси 
иля яламятлянир. Бу фяалиййят мейданы щансы щесаба эенишлянир? 
Биринъи, ясас амил милли буржuaзийанын йаранмасы вя инкишафыдыр 
ки, бцтцн галан тюрядиъи факторлар да онун нятиъясидир. Совет 
дюврц тарихшцнаслыьында милли буржуазийа ингилаби-демократик 
гцввяляря гаршы гойулур вя мцртяъе мювъудлуг кими 
гиймятляндирилир. Анъаг ясрин яввялляриндяки бцтцн милли 
газанълар – сянайенин инкишафы, Бакыйа су кямяринин чякилмяси, 
Авропа мемарлыьы цслубунда биналарын тикилмяси, гыз 
мяктябляринин ачылмасы, цмумиййятля,  мяктяб шябякясинин 
эенишлянмяси, гязет-журналларын тясис олунмасы (мясялян, русъа 
«Каспи», ана дилиндя «Щяйат», «Фцйузат» мятбуатыны Щаъы 
Зейналабдин Таьыйев малиййяляшдирирди), мцхтялиф ихтисаслар 
цзря мцтяхяссислярин щазырланмасы, мцхтялиф хейриййя ишляринин 
эюрцлмяси ъаван Азярбайъан буржuазийасынын хидмятляридир. 
Милли буржuазийанын йаранмасы иля фящля синфи йетишир, нефт 
кралларынын мядянлярля, заводларла йанашы, башга ири сянайе 



 
200 

сащяляри йараныр. Ишчи гцввяси 500 няфярдян чох олан фабрик, 
завод вя башга сянайе оъаглары фяалиййят эюстярир1. Бу 
мцяссисялярдя инсанлар ади кцтля шяклиндя ъямлянмир, онларын 
арасында сийаси, мяняви цнсиййят башлайыр. Щямин цнсиййят дилин 
иътимаи вязифясини йени, сийаси файдалылыгла дольунлашдырыр, ону 
фяаллашдырыр. Ейни заманда мцхтялиф халгларын нцмайяндяляри 
иля – руслар, эцръцляр вя башгалары иля цнсиййят 
азярбайъанлыларда ядяби дил щиссини эцъляндирир, дил нормасыны 
камилляшдирмяк ибряти ашылайыр. Ф.Кючярлинин бу сюзцнц 
хатырлайаг: «Щансы рус ядиби олурса-олсун, онун  йаздыьы  
ясярляри рус якинъиси, рус дещганы охуйуб асанлыгла баша дцшцр, 
щабеля дя немся, фирянэ, инэилис вя бизим Гафгазда  эцръц, 
ермяни ядибляринин дилляри»2. 

Йазычылар цчцн дейилян бу гаршылыглы ибрятляндирмя ейни 
заманда ъанлы цнсиййят просесиндя садя инсанлар, фящляляр 
арасында да юз нятиъясини верирди. Бу юз нювбясиндя милли 
ойаныш, милли юзцнцдяркетмя просеси иля бирляширди. Беляликля, 
ядяби дилдя цнсиййят зяруриляшир, беля цнсиййят эениш кцтляни 
ящатя едир.  

Доьрудур, ХЫХ ясрин сонлары вя ХХ ясрин яввялляриндя 
Азярбайъан ящалисинин 90 фаизи савадсыз иди, анъаг капита-
лизмин инкишафы, игтисади йцксялиш елм вя маарифин тяряггисини 
тяляб едир вя она имкан йарадырды. «…Бакыда, Лянкяранда, 
Эянъядя, Нухада, Шушада, Шамахыда, Нахчыванда, Аьдамда 
вя башга шящярлярдя йени ибтидаи вя башга мяктябляр ачылырды»3. 
Бунунла ялагядар ана дили китаблары щазырланыр, дярсликляр 
бурахылырды. Ана дили тядрис олунур, Азярбайъан дилинин фонетик 
вя грамматик гурулушуна даир китаблар йазылырды. Систем 
шяклиндя, ардыъыл олмаса да, мяктябйашлылар цчцн «Дябистан», 
«Рящбяр», «Мяктяб», «Эцняш» кими  гязет вя мяъмуяляр чап 
едилир, мцнтяхабатлар тяртиб олунурду. Бцтцн бу тядбирляр 
Азярбайъан ядяби дилинин инкишафы, онун нормасынын 
камилляшмяси вя ъилаланмасы цчцн чох зярури иди. Бу тядбирляр 

                                                            

1  Азярбайъан тарихи. Бакы, Азяртядрисняшр, 1966, сящ. 93. 
2 Фиридун бяй Кючярли. Сечилмиш ясярляри. Бакы, 1963, сящ. 293. 
3 Азярбайъан тарихи. Бакы, 1960, сящ. 137. 
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мящдуд даирядя олса да, ана дилинин шцурлу юйрянилмясинин 
башланьыъыдыр.  

Дюврцн мядяни наiлиййятляриндян бири дя мятбуатын 
инкишафыдыр ки, бу да билаваситя милли ядяби дилин кцтляви-
ляшмясиня эцълц тякандыр. ХЫХ ясрдя «Якинчи», «Кяшкцл» 
мятбуат дилинин ясасыны гойду. ХХ ясрин яввялляриндя ися 
«Шярги-рус», «Щяйат», «Иршад», «Молла Нясряддин», «Гоч-
Дявят», «Тярягги», «Тякамцл», «Игбал», «Фцйузат», 
«Бящлул», «Зянбур», «Йолдаш» вя с. кими мятбуат органлары 
публисист дили дольунлашдырырды. Мятбуат, бир тяряфдян, ядяби дили 
ъилалайыр, камил норма йарадыр, бу норманы тятбиг едиб 
мяъбуриляшдирир, сабитляшдирир, охуъу кцтлясиня чатдырыб тяблиь 
едир, диэяр тяряфдян, бир-ики орган истисна олмагла, ядяби дили 
халг дили материалына йахынлашдырыр, яъняби цнсцрляря гаршы 
ардыъыл мцбаризя апарырды. Ана дили, милли дил уьрунда 
мцбаризянин ян фяал трибунасы мятбуат олур. 

Азярбайъанда сящня сянятинин йаранмасы да бу милли 
ойаныш вя ингилаби мцбаризяляр дюврцня тясадцф едир. Илк театр 
тамашалары ХЫХ ясрин сонларында мящз «Якинчи»нин доьул-
дуьу яряфядя башланса да, ХХ ясрин яввялляриндя гануниляшир, 
театр бинасы тикилир вя профессионал сявиййя газаныр. Сящня юз 
динляйиъиляриня яйани сурятдя ядяби нитги ашылайыр. Гиймятли 
емосионал-психоложи, иътимаи-естетик фикирлярля йанашы, щям дя 
онларын васитяси иля сящня нитги тамашачылар мцщитиня дахил олур. 
Тамашачы-динляйиъиляр севдикляри образ вя актйорлары юз 
данышыьы, тяляффцз ядасы иля зещiнляриня щякк едирляр, илк 
мярщялядя бу актйор-образлара кортябии сурятдя йаранан 
тяглид тядриъян шцурлу щярякятля явяз олунур. Сящня бядии нитг 
васитяси иля ядяби дили тялгин едир. 

Башга мцщцм фактор: ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан, 
хцсусиля Бакы фящля щярякатынын, цсйан вя тятиллярин ян эениш 
йайылдыьы йерлярдян иди. Кечирилян сийаси тятил вя митинглярдя 
Азярбайъанын мцхтялиф районларындан эялмиш чохлу фящляляр 
иштирак едирдиляр. Бунлар савадлы инсанларын нитгляриня гулаг 
асыр, онларын нитгини мязмун вя формасы иля  гаврайырдылар. 
Бунлар сийаси интибащнамяляри охуйур вя йа охуйан 
савадлылара гулаг асыр вя мятни язбяр йадда сахлайырдылар. 
Бурайа сийаси тяшкилатлары, фящля дярняклярини дя ялавя етмяк 
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лазымдыр. Бцтцн бу йыьынъаг вя чыхышлар эениш фящля кцтлясиндя 
саьлам идейа, айдын, аналитик дцшцнъя вя онун материйасы олан 
ядяби нитг  вярдишляри йарадыр, бу фящлялярин габагъыл ингилаби 
дястяляри щямин фикир вя нитгля Азярбайъан кяндляриндя лазыми 
сийаси-синфи ишляр апарыр вя ейни заманда ядяби дили йайырдылар.  

 
 

ДИЛ МЯСЯЛЯЛЯРИ, ДИЛ ЯСЯРЛЯРИ 

 
Дюврцн ядяби дил нормасынын мцяййянляшмясиндя эюркямли 

сюз усталары иля йанашы, мятбуат ишчиляри, зийалылар  да бцтцнлцкля 
иштирак едирляр. Ейни заманда, тяхминян, щеч бир зийалы ядяби 
дил, ана дили ятрафында эедян мцбащисялярдян  кянарда галмыр. 
Щамы ейни мювгедян чыхыш етмир, лакин ядяби ана дилинин 
талейиня щеч кяс лагейдлик эюстярмир. Азярбайъан буржуа 
миллятинин щяйатында синфи зиддиййятлярин даща да кяскинляшмяси 
эедир, мцхтялиф сийаси ъябщялярдян милли ядяби дилин нормасына 
мцнасибят баш галдырыр. Милли норманын ана дили цстцндя  
гурулмасыны тяляб едян демократик нцмайяндяляр дил 
сащибляринин щисслярини ъошдурмаг цчцн емосионаллыьы да ишя 
гошурлар: «Ана дили! Ня гядяр ряфиг, ня гядяр али щиссиййати-
гялбиййя ойандыран бир кялмя! Ня гядяр мющтярям, мцгяддяс, 
ня гядяр язямли бир гцввя! Ана дили!. Бир дил ки,  мещрибан бир 
вцъуд да юз мящяббятини, шяфгяти-мадяранясини сяня о дилдя 
бяйан едибдир. Бир дил ки, сян дяхи бешикдяйкян бир лай-лай 
шяклиндя юз ащянэ вя лятафятини сяня ешитдириб, рущун ян дярин 
эушяляриндя нягш баьлайыбдыр. Бир дил ки, щяйат вя каинат 
щаггында илк яввял бу дил сайясиндя бир фикир щасил едибсян…»  
(Н. Няриманов, «Щяйат» гяз., 1906, № 181). 

Ясрин яввялляриндя милли буржуазийанын йаранмасы иля  
башланан милли дирчялиш заманы ана дили уьрунда мцбаризя юня 
чякилирди: «Миллиййят наминя апарылан мцбаризялярин тарихи 
юйрянился, айдын олар ки, бу мцбаризядя ян чох мцдафия олунан 
дилдир. Миллят вя милли мядяниййят уьрунда мцбаризя дил 
уьрунда вя диля баьлы олан мяктяб, ядябиййат, мятбуат 
уьрунда мцбаризядир. Щягигятян милляти щяр шейдян артыг дил 
тямсил едир. Дил миллятин ъаныдыр. Бир дили юлдцрмяк бир милляти 
юлдцрмяк демякдир  (М. Ямин, 1913). Йяни милляти уъалдан, 
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тяряггийя апаран ня варса, щамысы билаваситя дил иля баьлыдыр;  
бунларын щамысынын уьрундакы дюйцш дил уьрунда дюйцшдцр вя 
демяли, дил уьрунда мцбаризя бунларын щамысынын йолунда 
мцбаризядир. 

Дил мясяляси, цмумиййятля, сийаси мясялялярин тяркиб щиссяси 
иди; демократик сийаси гайяляр ятрафында сяфярбярлик ана дили 
уьрунда вурушла асанлашырды: дил уьрунда мцбаризя миллят, 
вятян, торпаг, су, чюряк цчцн мцбаризя иди: «… бизи миллят 
мящябbятиндян эери гойан сябяблярин бири дя дилимиздир. Ачыг 
дил иля эениш ядябиййатымызын олмамаьыдыр…. Миллятимизи 
севмяк цчцн ян иряли дилимизи севмялийик. Щям дя еля ешг иля 
севмялийик ки, щеч бир шей она янэял ола билмясин.  Мящяббят-
ляримизин ян цст гатына дил мящябbятини чыхартмалыйыг. Дилимизи 
севмяк щамымызын ян биринъи мцгяддяс боръу олмалыдыр… А 
ъаным, биз юзцмцзц билмясяк, юз дилимизи бяйянмясяк, ким 
бизя щюрмят едяъяк вя нядян ютрц етсинляр?» (Юмяр Фаиг, 
«Йени iгбал» гяз., 2 ийул 1915). Ялбяття, бу шцарчылыгдыр, анъаг 
милли ойанма дюврц цчцн чох ваъиб тондур. Милли ядяби 
дилимизин демократик нормасыны, бир тяряфдян, мцтярягги 
Азярбайъан йазычы вя журналистляри юз дил тяърцбяляри иля тясбит 
едир, о бири тяряфдян, беля ойадыъы публисист мцраъиятлярля 
горуйурдулар, щимайя едирдиляр. Рус вя Авропа тящсили эюрмцш 
Азярбайъан зийалылары  дярк едирляр ки, рус вя Авропа ядяби 
дилляри кими савадлы, нормалы ядяби дил йаранмалыдыр. Анъаг бу 
иши эюрмяк чятиндир; рус-Авропа диллярини эюзял билян 
зийалыларымыз, яксярян, Азярбайъан – ана дилини пис билирляр, ана 
дилини йахшы билянляр ися, цмумян, халг данышыг сявиййясиндя 
дайаныр, ядяби дилин мащиййяти щаггында о бириляр гядяр  айдын 
елми гянаятдя олмурлар. Анъаг фактдыр ки, зийалылар бу чятинлийи 
арадан эютцрмяйя чалышырлар, яъняби материал ясасында 
билдикляри мцкяммял ядяби дил вярдишинин  ишыьыны ана дили 
цзяриня салмаьа ъящд эюстярирляр. Ц. Щаъыбяйов «Щансы васи-
тяляр иля дилимизи  юйряниб кясби-маариф етмялийик» мягалясиндя 
мящз щямин мясяляйя тохунур. Мцяллиф «дилимиз»  дейяркян 
ядяби дилимизи нязярдя тутур. «Мян щяля обед елямямишдим, 
визитни карточка эялди ки, мадам Панкова сяни вечеря пригласит 
еляйир, эялмясян, обижатса олар»  гялибиндя данышыб ана дилини 
беля «савадлы», «ядяби» щала саланлара  Ц. Щаъыбяйов Авропа 
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алим вя философларынын фикрини дялил эятирир вя гейд едир ки, «бизим 
тцрк  лисанымыз ян вяси‘ вя камил бир дилдир» онун васитясиля 
инсан «Ян али фикирлярини вя ян дягиг щисслярини  бяйаня 
гадирдир». Мараглыдыр ки, мцяллиф ядяби дили билмякля халгын 
мядяни ещтийаъыны ялагяляндирир: «… дилимизи юйрянмялийик. Юз 
мядяниййят вя мя‘рифятимиз цчцн юйрянмялийик ки, юз 
ещтийаъымызын бяйаниня гадир олаг». Ц. Щаъыбяйов ушаглара 
ядяби дили мяктябдя юйрятмяйи тювсийя едир. Йашлылар цчцнся 
йазмаг вя данышмагла ядяби вярдиш газанмаьын мцмкцнлц-
йцнц эюстярир. 

Ясас дил мясяляляриндян бири сюзалмада юлчц мясялясидир. 
Мцтярягги зийалыларымыз бу мясяляни дцзэцн гойурду.  Яъняби 
сюзц «алимлик» яламяти кими  ишлядянляр вар иди: «… бизя лазым 
олан елм, фянн истилащларыны гябул етмякля бярабяр, мин илляръя 
ишлятдийимиз садя тцрк сюзляримизи, бешикдяки нянниляримизи дя 
бурахыб йериня яряб вя фарс сюзляри алмышыг… онлары… 
йазымызда, ядябиййатымызда ишлядиб авамлардан айрылмаг, 
«алим» эюрцнмяк  бядбяхтлийиня дцшмцшцк. Мясялян, танры, 
ана, ата, гардаш, йолдаш, чюряк, су, дуз, от, эюй, йер, ев, ешик, 
севэи, истямяк, йашыл, гырмызы… бу ъцр цч-дюрд йашларындакы 
балаларымызын да билдийи минляръя тцрк сюзляримиз ола-ола, 
онлары бурахыб йериня щягги-тяала, мадяр, пядяр, ряфиг, 
щямширя, пак, маяшир, сяма, зямин, астана, мящяббят, сябз, 
кцрря, сцрх сюзлярини ишлядирик… Щятта онлар иля йазмаьы 
юзцмцзя бир «щцняри - сяряфразлыг» эцман едирик… бир миллят 
ки, ата, ана, су, чюряк кими сюзляри дя йад бир дилдян алыб ишлядя, 
дяхи о дилин, о миллятин ня шаны олар? (Юмяр Фаиг). Эюрцндцйц 
кими, бурада елми щягигятлля вятяндашлыг бирляшир. Бу, елми 
ъящятдян доьрудур ки, цмумян, елми-фянни сюзляр – терминляр 
мянимсянмялидир.  

Н. Няриманов да «исбалшим удоволствийем согласийа 
зайавит елийоруз», «гаспадин председателин миненийасы 
камисийа назначит елямякдир» типиндя данышанлары рцсвай 
едяряк, бунун щям ана дилиня, щям дя яъняби диля щюрмятсизлик 
олдуьуну эюстярир. Н. Няриманов юзцнц aзярбайъанлы щесаб 
едян мцртяъе буржуа зийалыларына цзцнц тутуб  дейирди: «Тцрк 
баласы щеч вахт разы олмаз ки, ана дилиня хяйанят етсин…  
Шалтай-балтай сюйлямяйинизи йазаъаьыз, баьыраъаьыз, щяр щалда 
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мцсялман балаларына хяйанят  етмяйинизя разы олмайаъаьыз…. 
Миллятин дилини билмямиш онун дярдиня дява етмяк чятиндир» 
(«Иршад» гязети, 1906, № 84). Эюрцндцйц кими, Н. Няриманов 
дилин тямизлийи проблемини онун сийаси ъящяти иля чох 
мцдрикъясиня ялагяляндирир. Щямин мягалясиндяъя мцяллиф 
лазымлы алынма сюзлярин ишлядилмясини мяслящят билир: «… 
иътимаиййун» кялмяси «сосиал» сюзцнц дцрцст андырмаса да, 
бизим бюйля тяръцмяйя сюзцмцз йохдур. Лакин «провакатор», 
«хулиган» сюзлярини тяръцмя етмякдянся, етмямяк мясля-
щятдир… «байкот» сюзцнц тяръцмя етмяк истяйирсинизся, ибтида 
«Гасым», «Тифлис», «Москва», «Маша», «Саша» сюзлярини 
тяръцмя единиз. Бу сюзляр исми-хасдыр, насыл тяръцмя етмяк?»  
«Сосиал» сюзцня «иътимаиййун», «провакатор»а «арагарышды-
ран», «хулиган»а «йахшыны пис гялямя верян» мцгабилиндя 
цстцнлцк верир. 

Дил мясяляляри ичярисиндя, шцбщясиз, ян актуалы, гызьын 
полемикалар доьураны, ян кцтлявиси милли ядяби дилин норма 
тяшяккцлцндя халг дилинин иштиракы, ядяби дилля ана дилинин 
мцнасибятидир.  Бу мясялядя ики мювге вар иди: биринъи, Мирзя 
Фятяли мювгейи – ядяби дилля, йазы дили иля халг данышыг дили 
арасында чох (зийадя) фярг йаратмамалы; икинъи мювге – ядяби 
дил, йазы дили халг дилинин «сявиййясиня» енмямялидир. Икинъи 
мювгедя дайананлар, ядяби дилин сафлыьыны корлайанлар юзляри дя 
мцхтялиф яъняби мянбяляр цзяриндя дайанырдылар: бир груп яряб-
фарс, бир груп рус-Авропа мянбяйиня мейл едирди. Цчцнъц бир 
груп да  варды ки, османлы дилини ишлятмяйи мяслящят эюрцрдц. 
Яслиндя бу цчцнъц груп  «османлы дили» ады алтында халг 
тцркъяси ясасында мцяййянляшян Тцркийя тцркъясини (мясялян, 
Йунус Ямря, Гараъаоьлан кимиляри) йох, халг данышыьына 
кечмямиш ахын-ахын яряб вя фарс сюзляри долдурулмуш Тцркийя 
диван ядябиййатынын дилини ясас тутурду. Бу, Османлы дюврц 
ядябиййатынын дили иди. Юлкянин пайтахты олан Истанбулда 
йашайан Тцркийя зийалылары, Истанбулда няшр олунан Тцркийя 
мятбуаты щямин Османлы йазы янянясиня ряьбяти  олан Истанбул 
аьзында (шивясиндя) йазырдылар. Бу демократик тцрк (Тцркийя 
лящъяси) ядяби дили дейилдир, мящз Османлы дили иди. Мирзя Ъялил 
ону нязярдя тутуб дейирди ки, Тцркийянин бюйцк ядибляринин  
гялиз дилдя йазмаьы бир зярбцл-мясялдир. Йяни принсипъя биринъи 
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вя цчцнъц груплар бирляширди ки, бу да ахундовчуларын 
мцбаризясини хейли чятинляшдирирди. Бу заман Н.Вязиров, 
Я.Щагвердийев, Ъ.Мяммядгулузадя, Н.Няриманов,            
Ц. Щаъыбяйли кими драматург, насир вя публисистляр Мирзя 
Фятяли тярзиндя йазараг щям ахундовчулуьун дилини тяърцби 
шякилдя давам етдирир, бу дилдя халгла цнсиййятя эирир, щям дя 
якс ъябщя иля идейа мцбаризяси апарырды. 

Ана дилинин тямизлийи уьрунда мцбаризянин юнцндя 
Ъ.Мяммядгулузадя башда олмагла «Молла Нясряддин» 
журналы эедирди. Ъ.Мямядгулузадя щяр цч истигамяти юз сярт 
кинайяси иля дюйяъляйирди. Журналын илк нюмрясиндя охуъуларына 
«ачыг ана дили иля данышмаьы» вяд едян ядиб икинъи нюмрядя   
«сюзцнц демяйя» башлады: «Мяним бир ряфигим вар, юзц дя 
мцсялмандыр, амма мяни эюряндя рус дилиндян савайы юзэя 
дилдя данышмаз. Мясялян, сющбятимиз бу ъцр олур: мян ону 
эюряндя дейирям: - Щарадан эялирсян? О мяня беля ъаваб 
верир: Йа ходил на почту… ». Иш о йеря чатыр ки, бу савадлы 
мцсялман анасына беля йемяк сифариш едир: «Ана! Пожалуйста, 
мяня бир шей сварит еля! (йяни бишир). – Бала ня биширим? – Чорт 
йего знайет… Йумуру олур, яти дюйцб салырлар чюлмяйя, йа 
газана… Бир ъцр ады вар… - Бала, кцфтя дейирсян? – Щя… 
щя… гофта… гофта! » Даща анасына «ганмырсан» дейяня неъя 
сюйярляр, ана дилиндя милли хюряйин адыны билмяйянин цзцня неъя 
тцпцрярляр?   

Бу да яряб вя фарсъа кялмялярин мяънунларына дейилян сюз: 
Крыловун тямсили Азярбайъан тцркъясиня «Абирин вя килаб» ады 
иля тяръцмя олунуб. Крылову Гори семинарийасында йахшы 
юйрянмиш ядиб ща фикирляшир ки, бу щансы тямсилдир? «Ахырда 
яряби билянлярдян бири мяни баша салды ки, «абирин» йя‘ни ярябъя 
кечянляр, йолчулар, «килаб», йя‘ни итляр». Йяни Азярбайъан 
охуъусу цчцн ярябъя абирин, килаб сюзляри иля русъа прохожие, 
собаки сюзлярнин анлашма бахымындан щеч бир фярги йохдур.    

Ъ. Мяммядгулузадя «Папаслар» фелйетонунда беляляринин 
гайясини беля ифадя едир: «Авамын вя кяндлинин ъаны 
ъящяннямя! Мяня чох лазымдыр ки, о мяним йаздыьымы баша 
дцшяъяк вя йа дцшмяйяъяк? Мяня анъаг бу лазымдыр ки, 
мяним йазыларымы охуйанда десинляр: Пящ, пящ, эюр яряб дилини 
ня йахшы билир!»  Нийя фелйетонун адыны «Папаслар» гойуб? 
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Фелйетонда беля бир мясял эятирир: «Католик папалары 
дейярлярмиш ки, дил садя вя ачыг олса, фясищ олмаз». Бу да 
Мирзя Ъялилин «милли» зийалылара бир карлы шапалаьы ки, «сиз 
мцсялман дейилсиниз!» 

Бу дил говьасыны Мирзя Ъялил мцхтялиф ядяби цсуллар, 
жанрларла ифадя едир, щятта рясмля верир. «Молла Нясряддин»ин 
нюмряляриндян бириндя (1906, 22 декабр, № 38) беля бир тясвир 
вар: цч киши бир няфяр щямъинсини йеря йыхыб, аьзына  щяряси бир 
дил сохур. Бир дилин цстцндя (саьда) рус дили, бириндя (солда) фарс 
дили йазылыб, бириндя (мяркяздя, о ики дилин арасында, демяли 
апарыъы будур)  яряб дили йазылыб. Аьзына дилляр пярчим олунан 
кишинин шалварынын диздян ашаьы щиссясиндя йазылыб: Азярбайъан 
тцркц. Шякилин алтында бу сюзляр верилир: Ай гардашлар, мян ки  
дилсиз хялг олунмамышам, бу дилляри аьзыма сохурсунуз…  

Нящайят, Мирзя Ъялил вя «Молла Нясряддин» лцзuмсуз 
мягамда ишлянян Тцркийя тцркъясинин сюз вя ифадяляриня 
мцнасибят билдирир. «Пяк ейи» фелйетонунда Мирзя Ъялил йазыр: 
«Мяним дава-мя‘рякяйнян арам йохдур; мян бир фаьыр 
адамам… Анъаг буну эцънян гязетдян охудум ки, 
Исэяндярбяй Мяликов дейир: эяряк биз тцрк дилимиздян «чох 
йахшы» сюзлярини атаг, онун явязиня османлынын «пяк ейи» 
сюзлярини ишлядяк.» Ядиб йуморуну давам етдирир: молланын, 
ахундун, щятта ади бир кяндлинин дилиндя анъаг «чох йахшы» 
ишляндийини ешидир вя щятта бу сырави адамлардан бири дейир ки, 
«Бир йер тап ки, атамдан галан «чох йахшы» сюзлярини гойум, 
сонра сянин тязя дилини гябул едим» («Молла Нясряддин», 1912, 
№ 2).   

Ялбяття, тцркляр цчцн цмуми баша дцшцлян дилин ишлянмяси 
айры шейдир, кюрпяликдян юйряндийини вя эцндялик  ишлятдийин 
сюзц гойуб Тцркийя тцркъясинин сюзцнц ишлятмяк тамам башга 
сющбятдир. Эюз габаьындадыр ки, Азярбайъан тцркц иля Тцркийя 
тцркц бир-бирини баша дцшцр. Щятта М.Ə. Сабир бу мцнасибятля 
мисралар сюйляди: «Мцмкцн ики дил бир-бириня тяръцмя, анъаг  
oсманлыъадан тяръцмя тцркя ня демякдир?» Эюрцндцйц кими, 
азярбайъанлынын ишлятдийи диля «тцркъя», тцркийялинин тцркъясиня 
«османлыъа» дейилир. Мирзя Ъялил дя фелйетонунда мящз беля 
ишлядир: «биз  тцрк дилимиздян «чох йахшы» сюзлярини атаг, 
османлынын «пяк ейи» сюзляини ишлядяк». Демяли, сющбят 
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тцркъялярдян эетмир, тцркъяни тцркъяйя гаршы гойанлардан 
эедир. Йяни бу зийалылар Тцркийя тцркъясини цнсиййят факты кими 
йох, яда сатмаг васитяси кими ишлядирляр: Цзейир бяйин «Мяшяди 
Ибад»ындакы мялум сящняни вя Мирзя Ъялилин «Анамын 
китабы»ндакы дил гаршыгоймаларыны  йада салын. Иш бурасындадыр 
ки, бир груп адам гялиз  яряб-фарс сюзлярини бол-бол ишлятмякля 
юзлярини дярин алим кими, бязиляри рус-Аvропа сюзляри иля юзлярини 
«интелиэент» (Мяшяди Ибад демишкян «образавонски») кими,  
мцяййян груп  инсанлар да Тцркийя тцркъяси иля юзлярини  йцксяк 
тутуб, даща мядяни кими тягдим едирдиляр. Щамы, 
Азярбайъанын бцтцн савадлылары да, капиталистляри дя, о 
ъцмлядян Миръя Ъялил вя «Молла Nясряддин» дя  Яли бяй 
Щцсейнзадянин йцксяк билийиня, бюйцк миллятсевярлийиня вя 
«Фцйузат»ын  тцркчцлцк мяслякиня йцксяк гиймят верирдиляр.  
Анъаг ана дили иля, бешик дили иля зарафат етмяк олмаз. 
Азярбайъанын бюйцк зийалылары бу дил  мунислийиня юэей 
баханлара гаршы лагейд гала билмирдиляр. М.Я. Сабир белялярини 
сатирик предмет сечир вя онлары ифша материалы кими Тцркийя 
тцркъяси сюзляриндян истифадя едир, Цзейир бяй, Ъ. Мяммяд-
гулузадя бу мювзуда бядии ясярляр йазырлар. Ядябиййатшцнас  
Ф. Кючярли сырф бу мювзuda «Ана дили»  адлы мягаля иля чыхыш 
едир. Вя мараглысы да будур ки, демяли, чох ъидди эцндялик 
проблемдир ки, щямин елми мягаляни сатирик «Молла 
Нясряддин» журналы чап едир (1913, № 22, 23). Мягаляни 
«Ъидди» рубрикасы алтында верир, йяни охуъулар буну да башга 
йазылар кими зарафат щесаб етмясинляр. Фиридун бяй йазыр: «Щяр 
миллятин юзцнямяхсус ана дили вар ки, онун мяхсуси малыдыр. 
Ана дили миллятин дирилийидир, щяйатынын майяси мянзилясиндядир. 
Ананын сцдц бядянин майяси олдуьу кими, ананын дили дя 
рущун гидасыдыр. Щяр кяс юз анасыны вя вятянини севдийи кими 
ана дилини дя севир». Бу, Мирзя Ъялилин дя, бцтцн миллятсевяр 
зийалыларын да цряк сюзляридир. Мятляб одур ки, зийалылар, ядибляр 
йазырлар ки, миллят охусун, айылсын, даща охудуьуну миллят 
анламайаъагса,  йазанлар нийя йазырлар вя кимин цчцн йазырлар. 
Ян аьыр оланы одур ки, Фиридун бяй эцнащы бир няфярин бойнуна 
йцкляйир – йазыр: «Аллащ Яли бяй Щцсейнзадяйя инсаф версин. 
Каш о алиъянаб Истанбулда ращат яйляшиб, бизим шумбяхт 
Гафгаза тяшриф эятирмяйя иди. О ъянабын елм вя камалына 
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сюзцмцз йохдур. Сюзцмцз ондадыр ки, елм вя кямалындан бизя 
бящря вермяди, анъаг дилимизя позьунлуг салды, тязя дил эятирди. 
Ятрафыны бир дястя меймунлар бцрцдц вя ону тяглид етмякдя 
бир-бириня маъал вермяйцб, «бюйцк щцнярляр» эюстярдиляр. Аз 
вахтıн ичиндя Гафгаз тцркляринцн дили османлы сюзляри вя 
истилащлары иля долду, ишбу, иштя, шимди,  яфяндим, бакалым, насыл 
сюзляри  гязет сцтунларыны долдурду… Ана дили юйрянмяк цчцн 
йазылан тя‘лим китабларымыз еля чятин бир дилдя йазылыр  ки,  
онларын васитясиля ана дилини анъаг унутмаг олар. Цч-дюрд йцз 
сящифяли тя‘лими-гираят китабларымызда ата, ана, йахшы кими чох 
ишлянян вя язиз сюзляр, дярман цчцн беля ахтарылса, тапылмаз…». 
Фиридун бяй бу сюзляри тянгид кими сюйляйир. Анъаг бу тянгидин 
ичиндя Яли бяй Щцсейнзадянин бюйцклцйц даща да бюйцйцр. 
Яввялян, айдын олур ки, бу тяк шяхсиййят Азярбайъанда, 
Гафгаз тцркляри арасында бир епоха ачыр. Бу, надир дяряъядя 
бюйцк олан шяхсиййятин наил ола биляъяйи кейфиййятдир. Диэяр 
тяряфдян, Фиридун бяй бу бюйцк инсаны чох лайигли сюзляр, 
ифадялярля тяйинляндирир: Аллащ инсаф версин, о алиъянаб, о 
ъянабын елм вя кямалынын бюйцклцйц вя с. Анъаг Фиридун 
бяйин «елм вя кямалындан бизя бир бящря вермяди» сюзц 
кюкцндян йанлышдыр. Яли бяй бизя «Щяйат» гязетини, «Фцйузат» 
журналыны верди ки, бунлар йцксяк мяслякли буржуа мятбуаты 
олараг Азярбайъанда чох гиймятли милли идеолоэийа йаратды, 
Щясян бяй Зярдаби,         М. Я.Сабир, А. Сящщят, Н. 
Няриманов, Цзейир бяй, еля Фиридун бяйин юзц орада гиймятли 
йазыларла чыхыш етдиляр. Яли бяй «Тцркляр кимдир вя кимлярдян 
ибарятдир», «Гырмызы гаранлыглар ичиндя йашыл ишыглар», «Сийасяти-
фцрусəт» кими чох камил елми-тарихи-фялсяфи ясярляри иля тякъя 
Азярбайъанда йох, бцтцн тцрк дцнйасында йцксяк сявиййяли 
мцщяррирляр, ядибляр, сийаси идеологлар щазырлады. О, 
Азярбайъан ядябиййаты тарихиня Мящяммяд Щадини бяхш еляди. 
Онун идеоложи мяктябиндян бюйцк Щцсейн Ъавид чыхды – 
Ъавидин «Иблис»и онун идеоложи фялсяфясинин йцксяк, бяшяри бядии 
тяъяссцмцдцр. 

Бцтцн бунларла йанашы, ялбяття, Фиридун бяй доьру дейир ки, 
ана дили миллятин мяняви дирилийидир, рущун гидасыдыр. Вя бу щяр 
кясин ана дили дейяндя тцркляр цчцн цмуми ядяби дил йох 
(анъаг она да етираз олунмур), щяр кясин бешикдя анасындан 
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ешитдийи лайланын дили, ушагларын ойнаркян бир-бири иля 
данышдыглары дил нязярдя тутулур. Яли бяй  «цмуми ядяби лисан» 
дейяндя идеолог кими дейир, анъаг ону тяглид едянляр 
(меймунлуг едянляр) яда  эюстярирляр. Яли бяй «Миллят неъя 
тараъ олур, олсун, ня ишим вар» дейиб миллятини баьрына басан 
М.Я. Сабир кими, «Гоймуш мелял имзасыны ювраги – щяйата, 
Йох миллятимин хятти бу имзаляр ичиндя» дейя милляти цчцн эюз 
йашы тюкян Мящяммяд Щади кими миллятини, вятянини севян 
Азярбайъан тцркцдцр, анъаг вятян, миллят анлайышыны Сабирдян 
дя, Щадидян дя  дярин, етник-тарихи дцшцнъя вя биликля 
гиймятляндирир, бядии емосийа иля йох, шцурлу идеолоэийа иля 
мцбаризя апарырды. Сабир вя Щади вятян, миллят идейасынын 
бюйцк дюйцшчц-ясэярляри идиляр, анъаг Яли бяй бу вурушун 
стратежи сяркярдяси иди. Миллятимизин рущунун гидасы олан ана 
дилимизи корлайанлар Яли бяйин идейасынын щярфиндян 
йапышырдылар, онун мяьзини гаврамырдылар. Мящз Фиридун бяй 
Кючярлийя мяктубунда А. Сящщят елялярини щядяфя эютцрцб 
йазырды: «Тцрклцк, исламлыг иддиасы иля Юз дилин билмяк истяйян 
йохдур. Яъняби рущунун щявасы иля Вятянин, миллятин севян 
йохдур». 

Ядяби  дилин мащиййяти, ана дилинин сафлыьы мювзусундакы 
мцбащися «Молла Нясряддин»ля «Фцйузат» ятрафында 
ъямляширди. 

Бу, «Молла Нясряддин»ин дили иди: «Сизи дейиб gялмишям, ей 
мяним мцсялман гардашларым! О кясляри дейиб эялмишям 
ки…». Щансы кясляри дейиб эялибся, онларын дилидир вя онларын 
баша дцшяъяйи дилдир. 

Бу да «Фцйузат»ын дилидир: «Гаре‘ини-эирамын асари-нафия 
мцталиясиня сярф едилмяси  игтиза едян бир гач дягигялярини бюйля 
малайу‘ниййат иля ишьал едяъяэимиздян сюзя башламадан яввял 
онларын бу хцсусда яфвлярини истирщам ейлямяэи вяъаиби-
ядябшинасидян ядд ейляриз» (Ящмяд Камал, № 21). Бу да 
мцраъият олунан бир груп зийалынын дилидир вя онларын баша 
дцшяъяйи дилдир. 

Анъаг фцйузатчылар садя йазылар да верир, садя диля йасаг 
гоймур – бу щямин мцяллифин (Ящмяд Камалын) сюзцдцр: 
«Щям бян сырф садя лисан иля авам халгын, мясялян, бир 
чобанын, бир якинчинин анлайа биляъяйи дяряъядя садялисан  
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мягаляляр, шеирляр йазылмасынын ялейщиндя щеч бир заман 
булунмадым». Бунун  ардынъа тянгид етдийи шаирин «Аьалар, 
биз дя эетдик Бащарлынун дцзиня, Эцлля дяэсцн бяднязярцн 
эюзиня» мисралары иля башлайан ше‘рини  «щиссиййати-сямимиййя вя 
тцлуати-тябииййя»синя эюря диггятя чякдийини сюйляйир вя сюзцня 
беля давам едир: «Демяк ки, бян садя мянзумялярин 
ялейщиндя деэилям. Анъаг сянцн щядйанларынун ялейщиндяйям. 
Бир дя садя сюзляр шеир ола билир. Лакин шеир мцтляга садя 
сюзлярдян ибарят деэилдир. Дцнйада щеч бир заман щеч бир 
миллятин ядябиййаты, лисани-ядябиси тамамиля чобан, якинчи лисаны 
олмамышдыр вя оламаз. Явят! Авамы игаз цчцн бюйля садя 
мянзумяляр йазылмалыдыр. Лакин дцщайи-шеир щяр заман («щеч 
заман» йох мящз «щяр заман» дейир, йяни бу, щяр ики ъцр ола 
биляр демякдир – Т.Щ.) авамын дяряcейи-идракына тяняззцл 
едямяз». Фикир, ялбяття, доьрудур. 

Башга бир «Фцйузат» мцяллифи йазыр: «… тювщиди-лисан иля 
щяп милли, сырф тцрк малы парлаг бир ядябиййат… щцдуди-Чиндян 
Аь дянизя гядяр бцтцн тцрклярин шцкуфейи-рущи олаъаг бир 
ядябиййати-гярра вцъудя эятирилмяси заманы эялмишдир. Бунун 
цчцн дя Османлы, Крым, Гафгас, Газан, Мавярацн-нящр илах. 
тцркляринин мятбуат васитясиля бир тямаси-даимийи-фикри щалында 
булунмасы, йекдиэяринин тякяммцлат вя тяряггийати-
лисаниййясини тя‘гиб етмяси ялзямдир… Биз Анатоли кюйляринин 
вя йа йугарыда сайылан тцрк мямлякятляринин лисани-
тякяллцмцнц бир лисани-цмумийи-ядяб дейя тякмили-алями-
ятрака тягдим едямяйиз вя буну щеч бир мцнтясиби-ядяб  
дцшцнмямишдир (айырма мянимдир-Т.Щ). Чцнки лисани-авам 
щеч бир вягтдя лисани-ядябля бир оламаз. Ялялцмум, ящли-гялям 
тяряфиндян булунмуш бир лисан вардыр ки, иштя тцрклярин «лисани-
ядяб»и одур. Няшр вя тя‘миминя чалышаъаьымыз да бу «лисани-
ядяб»дир. Фягят бу лисаня ня Истанбул цдябасы киби суи-исте‘мал 
дяряъясиня вараъаг гядяр яряби вя фарси ялфаз гатмалы, ня дя 
диэяр мямалик  тцркляринин анламасыны мцшкцлляшдиряъяк 
мяртябядя мящялли шивясиня эюря кялямати-гейри-мя‘нуся идхал 
етмяли» (Ящмяд Раиг, «Фцйузат», №1). Мцяллиф «тювщиди-
лисан» (дил бирлийи, ващид дил) иля сырф милли тцрк ядябиййаты 
тялябини «Фцйузат»ын биринъи сайындан галдырыр. Бу, мяъмуянин 
цмуми мейлидир вя бу гянаят доьрудур ки, данышыг дили (лисани-



 
212 

тякяллцм) ейнян  ядяби дил кими ишляня билмяз. Инди гялям 
сащибляринин щазырлайыб ишлятдийи мятбуат дилини эяряксиз 
(билцзум) яряб вя фарс сюзляриндян тямизляйиб ишлятмяк идейасы 
да мягбулдур. Щятта фикрини бир гядяр дя дягигляшдирир: 
«Суряти-имла, тярзи-бяйан, цслуби-ифадя вя саиря цчцн Истанбул 
ядябиййаты тяглид олунмалы, лцзумсуз йеря вя сырф тцркъя 
мцгабилляри варкян яряби вя фарсидян кялмя исте‘мал етмяк 
мейл вя  инщимакындан иътинаб етмяли! Ещйасы ялзям олан вя 
ядябиййата йарар (айырма мянимдир –Т.Щ) цмуми тцркъя 
кялмяляри чохъа исте‘мал едцб мя‘нус гылмалы». Яввялян, 
айдын, сярраст филоложи анлайыш вя терминлярдир: суряти-имла, тярзи-
бяйан, цслуби-ифадя. Диэяр тяряфдян вя ясл мятляб дя будур ки, 
Истанбул ядябиййатынын механики шякилдя,  йазылдыьы мювъуд 
дилля йох, ядябиййата йарайан, щяр ъцр йох,  еля тцркъядир дейя 
йох, мящз ядябиййата йарар цмуми тцркъя сюзляри ишлятмяли, 
щятта бу тцркъя сюзляр архаикляшибся дя, хялгиляшмямиш (халг 
тцркъясиня кечмямиш) яряб, фарс кялмяляринин йериня онлары 
ъанландырыб ишлятмяк, онларын ишлянмясиня мцасирляри 
алышдырмаьы (чохъа исте‘мал едиб мя‘нус гылмаг) тювсийя 
олунур. Щям дя ян ясасы будур ки, бурадакы «тяглид олунмаг» 
мцасир гаврайышдакы кими «йамсыланмаг» мянасында дейил, 
юйрянмяк, юрняк эютцрмяк мязмунунда ишлянир. Фактдыр ки, 
йени тцрк ядябиййаты капиталист инкишаф йолунда олан Авропа 
ядябиййатындан бящрялянирди. Тябии ки, ъоьрафи, мядяни, игтисади 
вя сийаси нюгтялярдян Авропа иля даща чох баьлы олан 
Тцркийянин ядябиййаты да башга тцрклярдян даща чох Авропа 
ядябиййатындан файдаланараг, ХЫХ ясрин икинъи йарысы вя ХХ 
ясрин яввялляриндя сцрятля йениляширди. Яли бяй Щцсейнзадя бу 
факты беля ифадя едирди: «Османлы тцркляринин ядябиййати-
ъядидяляри мцстясна олдуьу щалда, Иранла бярабяр sаир тцрклярин 
ядябиййатлары тилсимя эирифтар олмуш киби бир нюгтядя донуб 

галмышдыр» (Фцйузат, № 1). Йяни «Истанбул ядябиййатына 

                                                            

 Гафгаз тцркъяляри – Шимал Азярбайъаны нязярдя тутулмур; бурада щямин 
дюврдя М.Ф. Ахундзадя, «Якинчи» (Щ.Б.Зярдаби), Н.Б. Вязиров, 
Я.Б.Щагвердийев, «Молла Нясряддин», Ъ. Мяммядгулузадя, М.Я.Сабир, 
Ц. Щаъыбяйли, М. Щади, Я.Б. Щцсейнзадя, Ф.Б. Кючярли, Щ. Ъавид кими 
тарих, дювр йаратмыш шяхсиййятляр варды. 
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тяглид» дейяндя бу дюврдя йаранмыш нящянэ, модерн Тцркийя 
ядябиййатындан юйрянмякдян сющбят эедир. Бу, факт кими дя 
эерчяклик иди, идеоложи-туранчылыг бахымындан да доьру 
мцнасибят иди. Анъаг йанлыш бу иди ки, дейир: «… Хцлася, 
демяк истярям ки, сянцн айрыъа «милли» бир лисанун йогдыр. 
Сянцн лисанун даща башга йердякц тцрклярцн лисаны… щяпсинин 
гибляэащи-тякамцлц, йя‘ни ян сон вараъаьы йол османлы 
лисаныдыр». Анъаг билиндийи кими, Османлы лисани-ядябиси 
Тцркийянин халг тцркъяси цзря йох, мящз Истанбул шивясиндя 
тяшяккцл тапыб. 

Бу шивя буранын ядиб вя мцщяррирляринин данышыьыдыр. Бу 
ядиб вя мцщяррирляр ярябъяни вя фарсъаны эюзял билян 
инсанлардыр. Она эюря дя «Османлы ядяби дили» данышыг дилинин, 
йяни Истанбул савадлыларынын яряб, фарс кялмяляри иля долу дилинин 
цстцндя дурур. Йяни бурада данышыг дили- зийалы тякяллцмц щям 
дя йазы дилиня бярабярдир. Беляликля, бу дилин хялгиляшмяк цмиди 
аздыр. Хялгиляшмя о щалда баш верир ки, данышыг дили вя фолклор 
дили йазы дилиня нцфуз етсин. Бу мянада мцяллифин щямин абзасын 
яввялиндя дедийи ъцмля щавадан асылы галыр: «Османлыйа доьру 
башлайан тякамцли-тябии нятиъяси олараг, йя‘ни османлыъанын алты 
бучуг ясрдян бяри ещраз етмиш олдуьу кялмяляр вя гайдаларла 
мцбадиля олунараг Гафгасийадакы тцркъянин дя фарс рущундан 
вя рус щямуляйи-лцьатындан гуртулаъаьында шцбщя йогдыр» 
(Ящмяд Камал, «Фцйузат», № 21). Эуйа oсманлы ядяби дили 
алты яср йарымдыр ки, зянэинляшя-зянэинляшя вя тцркъяляшя-
тцркъяляшя, тцркъянин рущу иля дола-дола эялир; эуйа Тцркийя 
(oсманлы) тцркъяси Азярбайъан тцркъясиндян хялгидир вя даща 
артыг тцркъядир; эуйа Азярбайъан тцркъяси рус лцьятиндян 
тямизляниб османлы тцркъясиня пянащ апараъагдыр – бу эцн, 
ХХЫ ясрдя Азярбайъан тцркъясиндя цч рус кялмясинин 
мцгабилиндя Тцркийя тцркъясиндя он беш франсыз  сюзц вар. 

Эюрцндцйц кими, «Щяйат» вя «Фцйузат» дилиндяки гцсурлар 
бюйцк идеолоэийанын щазырланмасы вя илк тятбиги ишиндя йол 
верилян епизодлардыр, йяни системли шякилдя баш алыб эедян 
йанлышлыг дейил, ахтарышлар заманы, щям дя тяърцбясизликдян баш 
верян, гяти шякилдя бишмямиш давранышлардыр. Ня там авам 
кцтлянин, «чобанын, кяндчинин» дили ясас эютцрцлцр, ня дя 
Истанбул ядибляринин яряб, фарс кялмяляри иля долу дили-шивяси 
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нцмуня алыныр. Бир аз сонра бу бюйцк тарихи-сийаси-мядяни 
идейа бязи мятбуат органлары тяряфиндян юз реал мяхряъиндян 
чыхарылды, бу мющтяшям вя мющтярям идеолоэийа вулгар 
тяърцбяйя чеврилди. Цмуми ядяби дил бцтцн тцркъялярин 
тцркийяъяляшдирилмяси кими эюстярилди вя тцркъяляр арасында 
юэей-доьмалыг интригасы салынды.   

Бу бахымдан «Шялаля» даща сярт мювге тутду. 
«Фцйузат»да, дейилдийи кими, ахтарыш апарылыр, йанлыш фикрин 
мцгабилиня мцтяряггиси дя чыхарылырды. «Шялаля» ися йанлыш 
тцркийячилик мейлини тутур. Азярбайъан йазычыларына  кинайя иля 
«бура йазычылары» дейир, ясярлярини чап едяркян дя онлары ифша 
етмяк мягсядини изляйир: «… бура йазычыларынын йазыларыны сон 
ики сящифямиздя дяръ едишимиз диэяр сящифяляримиздяки яш‘ар вя 
мягалат иля араларында ляфзян вя мя‘нян мювъуд олан фярги-
язими маддятян эюстярмяк арзусуна мябни иди. Йокса онларын 
йазылары «Шялаля»дя деэил, сцпцрцнтц сябятиндя йер булурду» 
(«Шялаля», 1914, № 1). Азярбайъанда чап олунан журнал 
Азярбайъан мядяни мцщитиня, бядии фикриня, ядяби дилиня 
мейдан охуйур: «Истийор идик ки, ядябиййаты пяк тярягги етмиш 
олан османлы цсули-тящририни тярвиъ етдирялим вя затян «Шялаля» 
дя бу мягсядля чыкыйорду» («Шялаля», 1914, №1). Журнал 
дедиклярини дил  тяърцбясиндя рясмиляшдирирди. Редактору Халид  
Хцррям Сябрибяйзадянин шеириндян: 

 
Ъисмян мцтяяззийи-сцгутум, 
Фикрян мцтялашийи-сцудум 
Бя‘зян сарарыр вярди-цмидим, 
Бя‘зян гарарыр цфги-кябудум. 
Дил гцссейи-алямля мцкяддяр, 
Мя‘луфи-ьями-буду нябудум* (1914, 25 йанвар). 

 

                                                            

* Щеч бу дили Тцркийядя дя гябул етмирдиляр. Бюйцк тцркчц Зийа Эюйалп 
йазырды: «…Бакыда «Шялаля» дярэиси доьрудан-доьруйа яски османлыъайы 
иляри сцрцйор» (З.Эюйалп. Тцрклешмек, исламлашмак, муасырлашмак. 
Истанбул – 1992, сящ. 61.) 
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«Шялаля»нин бу дилиня «Молла Нясряддин» Я. Нязминин 
пародийасы иля ъаваб верирди: 

Бах биръя кяламя, машаллащ, 
Билмяз ону тцрк, яряб дейился, 
Щятта дейирям, яряб дя эялся, 
Олмаз йеня лазымынъа аэащ… 

 
Молланясряддинчи еляляри щаггында дейирди: «Бу ъянаб-

ларымыз ща гышгырырлар ки, ай гоймайын, миллят эери галды! Лакин 
миллятин ясл эери галмаьына сябяб олан йазымызын, дилимизин 
ислащы цчцн, тцркъямизин ишлянмяси цчцн щеч чалышдылармы? Яэяр 
ачыг бура  тцркъяси иля йазарсаг, Истанбула эедян беш-он 
гязетямиз анлашылмайаъагмыш… Бизя беш-он истанбуллунун 
анламасы лазым дейил, цч-дюрд милйон гафгазлынын анламасы 
лазымдыр… йухарыдакы сюзлярими охуйуб мяня дейя билярляр ки, 
авам дили «ядяби» дил дейил. А ъаным, ня ядяби-мядяни 
бящанясидир? Мяэяр «ядяби дил» одур ки, яряб вя фарс сюзлярини, 
гайдаларыны бир-биринин  далына, пешиня дцзцб ахырыны тцркъя 
«олду, битди» иля гуртарасан?» (Юмяр Фаиг, «Тярягги» гяз., 16 
март 1909). Бу, садяъя патриотизм дейил, щям дя елми дилчилик 
мювгейидир; щягигятян йад дил материалы ишлянмясиндя щядди 
ашырлар, тарих бойу алыныб семантик вя морфоложи ъящятдян 
миллиляшмиш яъняби сюзляри ишлятмяйи щеч кяс ирад тутмазды. 
Мялумдур ки, милли дилин йаранмасы иля  яряб-фарс сюзляринин 
алынмасы юлчцйя дцшмцшдц вя ХЫХ ясрдян щямин дилляр йени 
мянбя кими ишлянмирди. ХХ ясрин яввялляриндян ися яряб-фарс 
дилляриндян йени сеанс алмаьа ъящд эюстярянляр вар иди.   

Башга молланясряддинчи тяяссцфцнц беля билдирирди:  «Чох 
щейифляр олсун ки, дилимизин йарысыны яряб-фарс сюзляри иля 
долдуруб бизи дилсиз вя бядбяхт етмишляр. Елм вя мя‘рифятин 
ъамаат арасында йайылмаьына бюйцк янэял олмушлар. Дилимизи 
эенишляндиряркян - гашымызы гайыраркян эюзцмцзц чыхартмыш-
лар». Тамамиля доьрудур ки, яряб, фарс дилляриндян мянимся-
нилмялярин щяддини ашмасы елми цслубумузун лянэимясиня, 
бцтювлцкдя функсионал цслубларын эеъикмясиня сябяб олмуш, 
йазылы ядяби дилимизин кцтлявиляшмясиня чох манечилик тюрят-
мишдир. 
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Яслиндя, дил гуруъулуьу мясяляси олса да, нятиъя етибариля 
ядяби дил нормасынын мцяййянлийиня хидмят етдийиндян ялифба 
вя имла мцбащисяляри дя эениш мядяни-сийаси даиряляри ящатя 
едир. Яряб ялифбасынын Азярбайъан дилинин фонетик системиня 
уйьунсузлуьуну М.Ф. Ахундзадянин  ардынъа ямяли шякилдя 
галдыран Мящяммяд аьа Шащтахтлы олур. О юзц йазырды ки, 
«хяттимизин ислащынын мцъащиди о ядиби-пцрщикмят» олдуьун-
дан яслиндя бу фикримин дя мя‘няви сащиби щямин мядяниййят 
устасыдыр.»1 М. Шащтахтлы ялифба лайищяси тягдим едир. О да 
устады М. Фятяли кими яряб ялифбасынын ислащындан башлайыр: 
нюгтяляри атыр вя саит сяслярин ишарясини верир. Шярг йазы системиня 
уйьун олмаг цчцн саьдан-сола йазыб охумаг цсулу сахланыр; 
щярфлярин чап нцмуняляри иля ялйазма шякли фярглянмир; 
кялмялярин йазылышындан щярфляр бир- бириня бирляшмир; бюйцк вя 
кичик щярфляр йохдур, щярфлярин щамысы бир бойда йазылыр. Ялавя 
щярф ишаряляри цчцн рягям ишаряляриндян истифадя едилир.  

Редактору олдуьу «Шярги-рус» гязетиндя йени ялифбасыны 
тяблиь етмиш, щямин ялифба иля йазылар вермиш, Азярбайъан вя рус 
дилляриндя щямин ялифба ясасында дярслик вя изащлар чап 
етдирмишдир. О, гязетиндя йазырды ки, «савадлы олан бир тцрк бу 
тязя йазыны охумаьы бир-ики саатда юйряндийи кими, русъа йазы-
позу билиб, тцрк дилиндя данышан, амма тцркъя савады олмайан 
мцсялман ися рус хятти васитясиля бу йазыны бир-ики эцндя юйряня 
биляр»2. М. Фятялидя олдуьу кими мцасирляриндян М.Шащтахт-
лынын идейасына вя ишиня ряьбят бясляйянляр дя,  ялейщдарлар да 
вар иди. Нятиъядя мцяллими М.Ф. Ахундов кими о да латын 
ялифбасы цстцндя дайаныр. 

Яряб ялифбасында сюзцн бир ъцр йазылыб мцхтялиф охун-
масындан бядии ясярлярин конфликти кими истифадя олунур, она 
образлылыг, йумор мцнасибяти иля цз тутулур вя бядии прийом-
ларын архасында йени ялифба идейасы мцдафия едилир.   

А. Сящщятин  «Таьы  вя  Наьы»  водевилиндя,  неъя  дейярляр, 
бядии-драматик  конфликт  ики нюгтянин цзяриндя гурулур:  تمی  
(Таьы), ٔمی (Наьы). Щятта Я. Щцсейнзадя «Бир нюгтянин 

                                                            

1 М. Шаhтахтински. Сювти Шярг ялифбасы. Тифлис, 1902, сящ 26.  
2 «Шярги-рус», 1903, № 8. 
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ящямиййяти» мягаля-памфлетиндя мцяййян иътимаи фикирляри 
сюйлямяк цчцн графикадан бир прийом кими истифадя едир. 
Мцяллиф беля ифадяляри гаршылашдырыр:    

 .Хязинядян тямиз пул чалмаг -خصیٕٗ دْ تّیص پٛي چاٌّك .1
və 

یٛي یاپّك سلصٚیٓ دْ تّی       - Гязвиндян тямир йол йапмаг 

  фаш йазмаг - فاش یاشِك .2
və 

تاش یازِك       -баш йармаг («Фцйузат», 1907, № 10)   
 
Йазычы графика иля каламбуру даща ъидди сийаси мятлябя 

чатынъайа гядяр давам етдирир. Мясялян, Икинъи Думанын 
сифятини эюстярмяк цчцн дейир: «Столыпин юзц дяхи бир-ики нюгтя 
йцзцндян сящв етмякля мцвафиг дума (ِٛافك دِٚا) йериня 
мцхалиф дума (ِخاٌف دِٚا)  чыкыйор» («Фцйузат», 1907, № 10). 
Щалбуки Я. Щцсейнзадя ишдя яряб ялифбасыны мцдафия едирди вя 
онда дяйишиклийя дя разы олмурду. О, «Икинъи ил» дярслийини 
тянгид едян « Йазымыз, дилимиз, икинъи илимиз» мягалясиндя 
мядяни эерилийи ялифба иля баьлайанлары щагсыз сайырды 
(«Тярягги», 1909, № 31, 32). Она ъавабында Ю. Ф. Не-
манзадя дейирди ки, эерилийимизин щамысы йох, хейли щиссяси 
маарифсизлийимизля баьлыдыр, бунда да яряб ялифбасынын чох 
эцнащы вар. Щятта Лейбнисдян бу фикри эятирир: «Мяня 
мцкяммял бир ялифба верин, мцкяммял бир дил верим; 
мцкяммял бир дил верин, мцкяммял бир мядяниййят верим». 
Юмяр Фаиг гятиййятля дейирди: «… Тцрк йазылары да ня гядяр ки, 
доьру охунмур, ня дяряъядя ки, дяйишилмяйя ещтийаъ эюрцнцр, 
дяйишиляъякдир» («Тярягги», 1909, № 41).     

Я.Щцсейнзадянин фикринъя, эцнащ ялифбада олса иди, 
гцсурлу орфографийасы олан инэилисляр, щероглифдян истифадя едян 
йапонлар «ювъи-балайя уъалмаздылар». Ъ.Мяммядгулузадя 
беля кинайя едирди: «Мющтярям ядибимиз инэилислярин имласынын 
адыны гойур «яъиб», амма бизим имлайа, щеч олмаса «бир аз 
яъиб» дя демир… щяля йапонийалылар «ювъи-балайя» чыхма-
йыблар, чцнки… елядя тазя ялифбаны гябул еляйяндян сонра 
(йапонларын латын ялифбасына кечмяк истядикляри нязярдя тутулур 
– Т.Щ.) эяряк учуб галхалар щавайа» («Мола Нясряддин», 
1909, № 7). Юмяр Фаиг йазырды ки, инэилислярин сюзляриндя, бир 
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нечя шякилдя охунса да, щярф вар, анъаг биздя сясли щярфляр 
кюклц йохдур. О, ًک сюзцнц йазыр вя эюстярир ки, буну беш ъцр 
охумаг олар: эял, эил, эюл, эцл, кюŋцл (ک графеминин нюгтялярля 
саьыр нун  ифадя етмяси дя нязярдя тутулур. Щяля бу сийащыны 
узатмаг да олардı). Бурада «Бир нюгтянин ящямиййяти» 
мягалясиндякиндян фяргли башга ъцр каламбур гурулур: дейилир 
ки, «Икинъи ил»ин тювсийя етдийи кими йазылса, онда  یٖٛ دٖ گّٗ ش  ِٗ

 мейвя дяэмяз щяр…» ифадясини ушaглар «мейвядяки» ٘ٗ ز
зящяр…» охуйарлар. Юмяр Фаиг ъаваб верир ки, онда                                               

اٚ دٚش یسدٖ ایدی  (о дцз йердя иди) ъцмлясини дя беля охумаг олар: 
од вязирдя иди.     

Дилчилик мясяляляри ичярисиндя ялифба иля сых баьлы, имла да 
мцщцм йер тутур. Мцхтялиф мятбуат органларында вя китаб-
ларда ващид имла принсипи излянмир. Ейни сюз бир нечя вариантда 
йазылыр. Сабирин сатирасы сярлювщядя «Бяхтявяр» - تختٛز    эетдийи 
щалда, мятндя илк щеъа а иля верилир: Бахтявяр تاختٛز олсун башын, 
бахтымыз تاختّص  оьлан имиш («Молла Нясряддин», 1908, № 19). 
Йахуд журналын илк нюмрясиндя «Сизи дейиб эялмишям» 
йазысынын биринъи абзасында гулаг асмаг вя гулаг вермяк  
идиомлары тяркибиндя гулаг сюзц биринъидя г )ق(, икинъидя ь غ иля 
гуртарыр. «… бу вахтадяк тцрк-Азярбайъан дилиндя бир гайда 
олмамаьына эюря щяр кяс ня тювр истяйир, йазыр» 
(Н.Няриманов). Хцсусиля саитлярля баьлы йазы мцхтялифлийи 
аддымбашы эюрцнцр. Бу, саитлярин эащ йазылыб, эащ йазылмамасы, 
ейни график ишарянин бир нечя сяся еквивалент олмасы вя 
дилимиздя ейни ъцр тяляффцз едилян самитин бир нечя графемля 
верилмяси фактындан эялир. Н.Няриманов йазырды: «Ушаг 
мяктябдя охуйур, бир мцяллим йазырٛاٚخ, бир мцяллим 
йазырاٚخی, гейриси йазыр ٍّٕی ک , о бириси йазыр کٍّٗ ٔی, ики сюзц дя 
охумаг олур, икисинин дя мянасы бирдир, анъаг ушаг бир мяналы 
сюзц ики тювр йазылмыш эюряндя чашыр вя билмир щансы дцздцр»  
(«Тцрк-Азярбайъан  дилинини мцхтясяр сярф-нящви», Бакы, 1899, 
сящ.1). Щямин мцгяддимянин илк ики ъцмлясиндя феиллярдяки 
саитлярин йазылышына бахаг: истяйцр, йазыр, эятцрмяз, охуйир, олыр. 
Беля имла  онунла баьлыдыр ки, йазыда дейилиш, дюврцн тяляффцзц 
йох, яняня излянир. Бу щяръмярълийи арадан галдырмаг цчцн 
дярсликляр ъидди сяй эюстярир. Ф. Аьазадя, А.Шаиг, С.С.Ахун-
дов, М.Мащмудбяйов, Я.Яфяндийев вя С. Ябдцррящман-
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бяйовун йаздыьы «Икинъи ил» (1908-ъи ил) китабында бу 
истигамятдя илк тяшяббцс эюстярилир. Бу китабда сюз вя шякилчиляр 
тяляффцз едилдийи кими верилир. Мясялян –дан, -дян, -да, -дя, -лар, 
-ляр бир вариантда йазылдыьы яняняви тярздя دْ، دٖ، ٌس дейил, ики 
вариантда верилир دٖ  –، دا دْ –الز، داْ  –ٌس  : Сюзлярдя интенсив 
шякилдя бцтцн сясляр йазылыр لأات    (ганат), - яняняви لٕات вя йа 
تیٍٗ ک  ;явязиня لٕت (биляк) - яняняви  تیٍک вя йа تٍک    явязиня;    ِٗ

янянви-(мяктяб)کتٗ ب ِکتة   явязиня;  جٗ ٚدٖ ت (Ъевдят) –  яняняви 
جٛدت  явязиня;  تاٌتا (балта) – تاٌتٗ    явязиня; щямчинин دٖ ٔیص   (дяниз), 

 .вя с (дяри) دٖ زی ,(зянэ) شٖ ٔگ
Бу китабдакы тяшяббцсц мцяллифлярдян бири – М.Мащ-

мудбяйов инкишаф етдириб цмумиляшдиряряк «Имламыз» ясярини 
йазыр. Мцяллиф 24 сящифялик бу китабчада щям имланын цмуми 
нязяри мясяляляриндян, щям дя кюклярин вя шякилчилярин йазылма 
тярзиндян данышыр вя фикирлярини мисаллар ясасында сюйляйир. О, 
щярфляр мясялясиндя дя Н. Няримановун мювгейиндя дурур вя 
яряб самит графемлярини ظ، ذ، ص، ث()ض ،  йазыдан чыхармаьы 
тяклиф едир. 

М. Мащмудбяйов фонетик принсипи имла цчцн ясас 
эютцрмяйин ялейщинядир. Онун фикринъя, бу, онсуз да долашыг 
олан имламызда даща да щяръмярълик йарадыр. Буна эюря дя 
морфоложи принсипя ясасланмаьы ваъиб билир. Мцасир дилимиздяки 
ассимилйатив щадисяляря мисал верир (сюзляр – сюззяр, мянля - 
мяннян), щямчинин морфоложи яламятлярин мцхтялиф диалект-
лярдяки ишлянмя вариантларыны мисал эятирир. Орфографийа 
тяртибиндя морфоложи принсипи йцксяк гиймятляндирир. М.Фятяли-
нин ясас эютцрдцйц фонетик принсипин демократизмини морфоложи  
принсипин мяркязиййяти иля тянзим етмяйи ваъиб билир. 

Алынма сюзлярин миллиляшмясиндя грамматик ъящятля йанашы, 
орфографийа да унудулмур: «… биз яряб вя фарсдан минляръя 
сюз алмышыг… Лакин о алдыьымыз сюзляри юзцмцзя мал едиб, 
онлары юз тцрк сярфимизя табе етмялийик. Онлары тцрк сюзц кими 
ишлятмялийик. Ярябин, фарсын щамы тцрк гайдаларыны дилимиздян 
говмалыйыг» («Тярягги»  гяз., 15 март 1909). 

Ана дили дярсликляриндя мцнтязям шякилдя дил гайдалары 
щаггында мялумат верилир. Азярбайъан дилинин гурулушундан, 
спесификасындан данышылыр. 
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«Икинъи ил» дярслийинин 1912-ъи ил няшринин ъилдиндя ащянэ 
гануну барядя бу сюзляр йазылыб: «Тцркъядя эюзял бир щал вардыр ки, 
щямин щеч бир лисанда булунмаз: о да лисанда булунан ащянэдир. 
Йяни тцркъядя бир кялмянин илк щеъасы насыл бир сясля башларса, 
ондан сонра эялян щеъалар да она уйьун олур. Мясялян, илк 
щеъанын сяси инъя ися ютякилярин дя сяси инъя, галын ися галын олур». 
Бу, диля севэи ойатмаг цчцн реклам сяъиййяси дашыйыр. Ана дили, 
ядябиййат дярсликляриндяки  мялуматлардан ялавя, М. Казымбяйин, 
М. Яфшарын ясярляри сявиййясиндя олмаса да, бу вахт мцстягил 
грамматикалар йазылыр, дярслик вя ушаг мяъмуяляриндяки йардымчы 
лцьятлярля йанашы, щяъмли лцьят китаблары йарадылыр. Бир нечясиня 
цмуми шякилдя нязяр салаг.  

Н. Няримановун «Тцрк-Азярбайъан дилинин мцхтясяр сярф-
нящви» (Бакы, 1899) китабында морфолоэийа нисбятян эениш йер 
тутур. Нитг щиссяляри исим, сифят, сай мцстягил  адлары иля верилмир. 
Исим категорийалары «Исми-мякан», «Исми-тясьир» (кичилтмя 
билдирян адлар), «Исми-ъинс» (цмуми исим) верилдийи кими сай 
«Исми-ядяд», сифят «Исми- сифят» адлаnдырылыр. Исмин 7 щалы 
верилир: 1 щал, 2 щал … О дюврцн башга грамматикалары 
явязлийин Ы шяхсин тякини щям бян, щям дя мян шяклиндя вердийи 
щалда, Н. Няриманов йалныз халг дилиндяки форманы эюстярир: 
мян. Явязлик бящсиндя  мянсубиййят вя хябярлик шякилчиляри дя 
гейд олунур (етимоложи ясли нязяря алыныр - щямин шякилчиляр шяхс 
явязлийиндян тюрямишдир). Синтаксисдя мцбтяда вя хябярдян 
данышылыр, баш вя будаг ъцмля щаггында мялумат верилир. 

Ахунд Йусиф Талыбзадейи-Тифлисинин «Китаби-тясщилцл-гяваид» 
(Бадекубя, 1902) ясяри даща щяъмлидир. «Сярф» («Этимология») 
адлы биринъи щиссянин яввялиндя фонетика щаггында данышылыр. 
Сонра кялмя (мяналы сюзляр) 14 гисмя бюлцнцр (бу, мцяллифин 
нитг щиссяси анлайышыдыр): исми-зат, исми-зямир, исми-сифят, исми-
тясьир, исми-ишаря, исми-ядяд, исми-истифщам (суал явязликляри), 
исми-заман вя мякан, мясдяр, феил, мцбщамат (суал вя гейри-
мцяййян явязлик), исми-ясват  (нида вя тяглид), зярф, щярф 
(шякилчи вя кюмякчи нитг щиссяляри). Нящв («Синтаксис») 
бящсиндя баш вя икинъи дяряъяли цзвляр щаггында мцхтясяр 
мялумат верилир.  

Гафур Ряшад Мирзязадя вя Мящяммяд Садиг Ахундовун 
«Рящбяри-сярф» (Бакы, 1918, 2-ъи чап) ясяриндя морфоложи 
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гурулушдан сющбят эедир. Биринъи щиссясиндя сюз, ъцмля, сяс, 
щярф щаггында мяфщуми мялумат верилир. Икинъи щиссядя нитг 
щиссяляри («Исим», «Сифят», «Исми-ядяд», «Исми-ишарят», «Мцб-
щамат», «Зямир»), цчцнъцдя «Мясдяр», «Феил», «Рябт 
сиьяляри» (феили баьлама) ады иля феил, дюрдцнъцдя «Ядват» 
башлыьында кюмякчи сюзляр вя шякилчиляр тящлил олунур.  

Ц. Щаъыбяйлинин «Мятбуатда мцстямял сийаси, щцгуги, 
игтисади вя ясэяри сюзлярин руси-тцрки вя тцрки-руси  лцьяти» (1907) 
вя  ейни вахтда чыхан С.М. Гянизадянин «Русъа-тцркъя лцьят» 
(«Русско-татарский словарь»)  китаблары дюврцн гиймятли лцьят 
ясярляри кими диггяти ъялб едир. С.М. Гянизадянин лцьяти йалныз 
илк тяръцмя лцьятляриндян бири кими йох, щям дя елми 
сявиййясиня, лексикографик камиллийиня эюря олдугъа гиймят-
лидир. Бу лцьят рус вя Авропа сюзляриндян лазым оланларынын 
Азярбайъан дилиндя вятяндашлыг щцгугу газанмасына да тясир 
эюстярмишдир. Бир сыра терминоложи сюзляр Азярбайъан дилиня 
лексик-семантик ващидля тяръцмя едилмир вя онун юзцнцн 
ишлянмяси мяслящят эюрцлцр. Бунлар цмумян бейнялмилял 
сяъиййяли лексикадыр. Мясялян, бу сюзлярдя олдуьу кими:   

 
динамит   -   динамит  бойкот   -  бойкот 
 
Мцяллиф сюзц ад шяклиндя ейнян вердийи щалда, онун феил 

формасыны тяръцмя едир. Мясялян, бойкотировать – етираз 
етмяк.     

Бязян алынма сюз азярбайъанъа сахланса да, онун милли, 
анлашыглы синонимляри дя (яэяр варса) верилир вя бунлар йерли 
тяляффцз янянясиня уйьун мцяййян дяйишикликляря мяруз галыр: 

 
Анархия – башсызлыг, иьтишаш, анаршиа 
Анархист – анаршист 
Гимнастика, гимнастические упражнения – жимнастик 

мяшгляри  
 
Анъаг лцьятдя беля бир цмуми мейл вардыр ки, сюзляр неъя 

олур-олсун тяръцмя едилмялидир. Щятта тяръцмя заманы ишлянян 
яряб, фарс сюзляри эениш кцтля цчцн  о гядяр анлашыглы олмаса да, 
чевирмяйя ъящд эюстярилир. Бязян ади, ишляк  сюзляр чеврилир:   
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Актер – шябищя    
Гидравлик – ъуар 
Аморфизм, аморфный – бiтяркиб 
Адмирал – дярйабяэи 
Дельфин – дярйадонузу 
Драма -  гязиййя, фаъия 
 
Бязян дя сюзлярин гаршылыьы мянаъа кцтлявиляшмямиш Шярг 

мяншяли алынмаларла верилир. Эюрцнцр, бу щалда мцяллиф лцьятдян 
истифадя едянлярин савад дяряъясини нязяря алыр. Щягигятян, лцьят 
мцяййян савад сявиййясиня малик адамлар цчцн нязярдя 
тутулдуьундан, шцбщясиз, щямин тяръцмяляр анлашылан 
олмушдур: 

 
агрономия  - елми- зираят 
альбом  - гя‘тядан 
альманах – тягвим, фал китабы 
амнистия – яфви-цмуми 
анатомия – тяшрищцл- бядян 
дезинфекция – цфунятбярдар 
демократия – а‘минцл-нас, идарейи-а‘мя 
диаметр – гятрцддаиря 
дипломат – нцктядан, сийаси 
дипломатия - мяддарцддювля  
 
Сюзцн иътимаи мязмунуну, терминоложи анлайышыны 

айдынлашдырмаг цчцн бязи сюзцн гаршылыьында гялиз терминоложи 
ващидля йанашы, шярщчи сюз-термин дя ишлянир:    

 
демократ – авампяряст, амиййун. 
 
Эюрцндцйц кими, бунлар терминоложи мащиййятдя олан 

сюзлярдир. О вахта гядяр елми-терминоложи лексик ващидляр кими 
яряб сюзляри ишлянирди ки, рус-Авропа сюзляри илк яввял мящз 
онларын васитяси иля «миллиляшир». Анъаг ади, гейри-терминоложи 
лексика ясил Азярбайъан сюзляри иля, щамынын анлайаъаьы тярздя 
тяръцмя едилир: 
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великий - бюйцк   
кура – тойуг 
кутать – бцрцмяк 
лохматый – тцклц 
 
Бир ъящят дя вар ки, лцьят щям Азярбайъанъа, щям дя рус 

ядяби дилинин о вахткы сявиййясини якс етдирир. Мясялян, бу 
паралеллярдя азярбайъанъа гаршылыглар артыг архаик сюзлярдир (йа 
лексик, йа да семантик ъящятдян). 

 
авантюрист – фцрсятъу 
автомат, автоматически – лаяншцур 
 
Йахуд бу паралеллярдя рус сюзляри мцaсир рус ядяби дили 

цчцн архаикдир, йалныз данышыг дили материалларыдыр: 
 
кутила – ящли-кеф 
кутузка – щябс, дустаг 
 
Еля паралелляр дя вар ки, щяр ики тяряфи мцасир ядяби дил 

бахымындан архаикдир (щям русъа, щям азярбайъанъа);  
 
верста – фярсящ, чаьрым 
лабазник – яллаф 
 
Сюзцн тарихи-семантик тякамцлцнц гейдя алмаг ъящятдян 

дя бу лцьят гиймятли мянбядир. Йяни лцьят тякъя тарихи 
лексиколоэийа цчцн йох, щям дя тарихи семасиолоэийа цчцн 
файдалы материал верир:  

 
агитатор – тящрикчи 
демагог  - тящрикчи 
 
Айдын олур ки, щяля ХХ ясрин яввялляриндя «демагог» сюзц 

гядим йунан мяншяйиня уйьун мянада ишлянмишдир. 
Йахуд башга бир мисал:  
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Альманах  - тягвим, фал китабы 
 
Эюрцндцйц кими, «альманах» сюзц буэцнкц мянасында 

дейил. Лцьятдя лексикографик ъящятдян мцяййян гцсурлара да 
раст эялмяк олур.   

 
Азартная игра – гумар 
 
Йахуд ад (исим) феил кими тяръцмя олунур:  
 
 Демобилизация – мцряххяс етмяк  
 
Анъаг лцьят юз дюврц цчцн чох мцкяммял тяртиб 

олунмушдур. Бу эцн ондан тарихи лексиколоэийа вя семасио-
лоэийа мянбяйи кими истифадя етмякля йанашы, алынма сюзлярин 
гаршылыьыны ахтармаг бахымындан юйрянмяк вя тяръцмя лцьяти 
кими бящрялянмяк дя олар. 

Цзейир бяйин лцьяти С.М. Гянизадянин лцьятиндян ики ъящяти 
иля фярглянир: 1. Цзейир бяйин лцьяти анъаг терминоложи лексиканы 
ящатя едир; 2. Гянизадянин лцьяти бир тяряфли (русъа-тцркъя) 
олдуьу щалда Цзейир бяйин лцьяти ики тяряфли (русъа-тцркъя вя  
тцркъя-русъа) няшрлярдир. 

Бундан башга Цзейир бяй лцьятин щяр бириндя бир 
принсипдян чыхыш едир. Русъа-тцркъя сюзлцк мялум икидилли 
тяръцмя лцьяти принсипи иля гурулмушдур. Йяни верилян русъа 
сюзцн тцркъя гаршылыьы бир сюзля верилир вя йа щямин сюзцн 
синонимляри дя ишлядилир, мясялян беля: 

 

Царъ – падшащ 
Тирание – зцлм, ситям 
Фактически – фе‘лян, щягигятян 
Приказ – ямр, буйруг 
Современник – щямяср 
Взятка – рцшвят 
Директоръ – мцдир 
Казаматъ – зиндан 
Нация - миллят   
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Бязян русъа сюзцн гаршылыьы щямин сюзля сахланыр, лазым 
эялдикдя фонетик ъящятдян тцркъяляшдирилир: 

Магистуратъ – маэистрат 
Маккиавелизм – макйавелизма 
Бомба – хцмбяря, бомба 
Буржуа – буржуа 
Буржазия – буржуазийа 
Бюджетъ – бцдъя 
Эскадра – донанма, филот 
 
Щярби терминляр мцасир щярби-техники адландырма цзря 

эедир: 
 
Эскадронъ – сцвари блогу 
Генералъ – ъенерал, эенерал (паша) 
 
Бир сыра щалларда ися Азярбайъан терминчилийинин тарихиня 

мцраъият олунур:  
 
Гербъ – туьра 
Бахмистръ – баш чавуш 
Министр – вязир 
Майор – минбашы 
 
Бязян русъанын гаршылыьында щям русъа лексик ващид, щям 

дя йерли сюз ишлянир. Бу принсип Гянизадя лцьятиндя дя ейнян 
юзцнц эюстярир. Бурада мягсяд русизми ляьв етмяк вя йа ону 
йерли яряб, фарс гаршылыглары иля цз-цзя бурахыб, эяляъякдя 
щансынын давам эятиряъяйини йохламагдыр: 

 
Вассаль – вассал, табе 
Полиция – зябтиййя, полис 
Принцъ – принс, шащзадя 
Генералъ –  адъютантъ-йавяри-якрям, ъенерал-аъудан 
Генераль-губернаторъ- эенерал-ьубернатор, ъенерал-вали 
 
Эюрцnдцйц кими, бу нцмунялярдя русъадан алынан термин 

сонракы дюврлярдя дилимиздя вятяндашлыг газаныр. Бурада о 
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фактор да вар ки, дюврцн зийалыларынын бир щиссясинин шярг, бир 
щиссясинин гярб тящсилли олмасы нязяря алыныр (бу щагда публисист 
цслуб бящсиндя данышылыр). 

Бир сыра терминляр мцасир дюврдяки тяръцмяляри иля 
сясляшмир. Беля ки,  йа цмумиййятля, мцасир мянайа уйьун 
эялмир, йа да  гаршылыг кими верилян йерли ядяби дилин сюзц - яряб, 
фарс кялмяляри артыг архаикляшмишдир:   

 
Бухгалтеръ – дяфтярдар 
Принципъ – ясас 
Партизан – дястябаз 
Штабъ – яркан, щей‘ят 
Деморализация – интизамсызлыг  
Рапортъ – тягрир, инфа 
Взносъ – тя‘диййя 
Выборный – мцнтяхяб 
Капиталъ – сярмайя 
Капиталист – сярмайядар 

 
Мясялян, бу эцн бухгалтер – мцщасиб, деморализатсийа – 

позьунлуг, мяняви позьунлуг кими ишлянир; партизан мяна-
сында «дястябаз» щеч эюзлянилмяздир – дцздцр, «партизан» 
анлайышында дястя, груп тяяссцраты вар, анъаг баз шякилчиси 
мянфи мязмун ифадя едир. Тя‘диййя (юдямя) взнос мянасына 
там уйьундур, анъаг сюз архаикляшиб. Инди синтактик йолла 
эедир: цзвлцк щаггы. Галан тягрир, инфа, мцнтяхяб, сярмайя 
сюзляри о дювр зийалылыьынын яряб, фарс дилляриня бялядлийи 
бахымындан йеня юз заманы цчцн мягбул иди, инди онларын 
русъа варианты сахланыр. Еляъя дя принсип вя штаб сюзляри бу эцн 
тяръцмя олунмур.  

Терминин сийаси мянасы сонралар дяйишдирилир. Мясялян, 
совет дюврцндя эуйа миллятлярин щамысы ейни щцгуглу сайылдыьы 
цчцн натсионализм сюзц шовинизм мянасында гябул олунурду 
вя сюзцн «миллятчилик» гаршылыьы мянфи анлайыш сайылырды. Щалбуки 
Цзейир бяй «натсионализми» мцсбят иътимаи мязмун кими 
дяйярляндиряряк ону миллятсевярлик тяръцмя едирди.  

Цзейир  бяй русъанын гаршылыьы кими  дюврцн ядяби дилиндя 
ишлянян яряб, фарс сюзляриндян истифадя едяркян щямин яъняби 
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ващидляри яслиндяки вариантла йанашы, щям дя тцркъянин 
морфолоэийасы иля верир. Мясялян:   

 

Умеренный – мю‘тядил // е‘тидал+лы 
Претендент – мцддяи // иддиа+чы 
 
Бязян сюзцн мянасы синоними иля айдынлашыр. Мясялян:  
Рабство – гуллуг, ябдлик 
 

Билиндийи кими гуллуг щям дя омоним кими «хидмят» 
мянасыны верир. Бу щалда  ябдлик сюзцнцн кюкц олан ябд «гул» 
мянасы билдирдийи цчцн гуллуг гаршылыьынын гул+ луг олмасы 
анлашылыр. Палач сюзцнцн ъяллад вя миргязяб сюзляри иля тяръцмяси 
дя мараглыдыр: миргязяб  йяни гязяб сащиби, гязябин ямири.  

Цзейир бяйин тцркъя-русъа лцьяти яслиндя изащлы терминоложи 
лцьятдир. Русъайа тяръцмя олунаъаг сюзцн терминоложи 
мязмуну сюйлянир, сонра русъа гаршылыьы верилир. Мясялян,беля: 

Сяфир (я) – елчи, йя‘ни бир дювлятин юзэя мямлякятдя олан 
тябяялярини щимайят етмяэя вя юз дювляти мянафейини о 
мямлякятдя эюзлямяэя мя‘мур олан нцмайяндя. Посолъ. 

Бу изащат даща йыьъам ола билир, мясялян, беля: 
 

Силащдар (я, фа) – силащ вя йа йараг эюзляйян. Оруженосецъ.  
 

Щятта бир сюздян дя ибарят олар. Беля: 
 

Сялтянят (я) – падшащлыг. Царство. 
 

Лцьятдя рус дилиня кечмиш шярг сюзцнцн дя шярщи вя 
гаршылыьы верилир. Беля: 

 

Султан (я) – падшащ, Тцркийя падшащынын лягяби. Султанъ. 
 

Йахуд: 
 

Шащ (фа) – падшащ. Иран  щюкмдарынын лягяби. Царъ. Шахъ. 
 

Ейни заманда Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркибиндя 
ишлянян рус вя Авропа сюзляринин щямин шякилдя изащлы тясвири 
эюстярилир. Беля:        
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Ратификасийа (лат.) - Вякил едилмиш бир мцряххяс васитясиля  
саир бир дювлят иля ягд едилмиш мцащидянин дювлят тяряфиндян 
тясдиг вя тянсиби.  Ратифакация.      

 
Йахуд: 
 
Сегундант (фр) – Дуел мцбаризясиндя щазыр олан шащид. 

Секундантъ.  
 
Тюрямя терминляр бир-бириля ялагяляндирилир, бири о бириня 

иснад олунур. Беля: Радигализма (лат) – Омури-дювлятдя ясл вя 
ясаслы вя гят‘и ислащат вя тянзимат ямяля эятирмяэя даир амали-
яфкари-сийасиййя.  Радикализмь. 

Радигал (лат) – Радигализмя тяряфдары. Радикалъ.   
 
Йахуд: 
 
Реагсийа (лат) – Тяряггипярвяр бир фиргяйя вя  дювлятин 

мювъуд олан тярзи-идарясини дяэишдирмяк истяйян бир ъамаата 
мцхалифят вя кющня тярзи-идаряни сахламаьа гейрят етмя 
(иртиъа). Реакция.  

Реагсионер (лат) - Реагсийа  тяряфдары (иртиъаиййун). Реак-
ционеръ.  

 
Эюрцндцйц кими, бурада реагсийа-иртиъа, реагсионер-

иртиъаиййун вя йа иртиъачы дейиля билярди, анъаг терминин эениш 
тясвири сийаси мязмуну габартмаг мягсядини изляйир.    

Цзейир бяй бу мясяляйя хцсуси цслуби мягсяд олараг, 
франсыз енсиклопедистляринин, бирбаша юз мцяллими Миrзя 
Фятялинин шярщ цсулу кими тез-тез мцраъият едир. Мясялян, шянлик 
термининин гаршысында тяръцмя лцьяти олараг манифестация 
йазмагла юз ишини гуртармыш оларды, анъаг беля тяфяррцата 
варыр:  

Шянлик (тр) – Бюйцк бир иш мцнасибяти иля ящали тяряфиндян 
гурулан йыьынъагдыр ки, орайа йыьыланлар йа изщари-шадмани вя 

                                                            

 Изинли, вякаляти олан шяхс. 
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йа бу сурятля щюкумятя гаршы е‘тираз вя протест едийорлар 
(манифестасийа)×. Манифестация.  

Ялбяття, бурада «бу сурятля щюкумятя гаршы е‘тираз вя 
протест етмяк» ифадясини диггятя вурьу иля чатдырмаг ясас 
сийаси мягсяддир. Бунунла беля бу да нязяря алыныр ки, бу 
шярщсиз дя инсанлар бу сюзц садяъя «кядяр», «гям» сюзляринин 
лцьяви антоними кими гябул едя билярляр, онда сюз бир адамын 
севинъи кими гавраныларды. 

Ейни сийаси-цслуби мягсяд бурада да нязярдя тутулурду: 
Демократийа (йу) – Дювлятдя бир эуня тярзи-идарядир ки, 

бцтцн щюкумят вя ихтийарат, мясялян, гяванин гоймаг, 
варидатыны лазым олан йерляря мясряф етмяк вя мямлякяти 
доландырмаг ишляри падшащда олмайыб, цмум миллят ялиндя 
олур. Миллят юз нцмайяндя вя вякилляри васитясиля истяр 
щюкумяти-мяркязиййяни, истяр щюкумяти-мящяллиййяти ялиня алуб 
юзи мя‘мурлар тя‘йин едийор; мя‘мурлар дяхи ян бюйцэиндян ян 
кичиэиня кими щяр вягт миллят габаьында мяс‘ул олурлар 
(идарейи-амиййя)**. Демократия. 

Чар империйасынын мцхтялиф дийарларында (ян фяал 
нюгтялярдян бири Азярбайъан иди) щюкумятя гаршы тятиллярин, 
демократик чыхышларын баш алыб эетдийи бир заманда бу сюзлярин 
дейилмясиня бюйцк ещтийаъ варды. 

Доьрудур, Азярбайъан вя башга тцрк мямлякятляри рус 
империйасынын яразисиндя мцстямлякя щяйатыны йашайырды, анъаг 
мцстягил Тцркийя, Иран дювлятляриндя конститусийалы идаря 
уьрунда эцълц халг щярякатлары, зийалы тяблиьатлары эедирди. 
Цзейир бяй бу барядя тцрк вя рус дилляриндя мцнтязям публисист 
йазылары иля чыхыш етмякля йанашы, лцьятиндя дя юз сюзцнц дейирди: 

Идарейи-мяшрутя (я) – Падшащын ихтийараты кцлл вя щядсиз 
олмайан бир дювлятдир ки, орада цмум мямлякят ичцн ганун 
гоймаг вя низамлар тяртиб етмяк ъамаат вякилляриндян ибарят 

                                                            

×
 Бу сюзцн мютяризядя верилмяси о демякдир ки, тцркъядя шянлик вя 

манифестасийа терминляри паралел ишляня биляр. 
** Мютяризя билдирир ки, идарейи-амиййя вя демократийа терминляри паралел 
мювъуддур. Тясадцфи дейил ки, лцьятдя идарейи-амиййя йувасы да вар ки, 
гаршысында йазылыб: Бах: Демогратийа (с.3) 
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олан «Мяълиси-мябусан»ын щялл вя мцзакирясиля олуб, падшащ 
дяхи тясдиг едийор; вязирлярдян ибарят олан щюкумят ися бу 
ганун вя низамнамяляри иъра едийорлар. Вя юзляри дя Мяълиси-
мяб‘усан габаьында мяс‘ул вя ъавабдещдирляр. Конститу 
ционный образь правления.  

Бу сийаси мялумат щям Азярбайъан цчцн иди, щям дя бу 
лцьят ейни сцрятля Ирана, Тцркийяйя, Волга бойуна, Тцркцстана 
йайылырды. 

Орадаъа щямин мясяляни бир даща вурьулайан бу 
мялуматлар да эедирди: 

Идарейи-мцтлягя (я) Бах: Абсолйутизм. 
Абсолйутизм (лат) – Бир дювлят тярзи-идарясидир ки, онун 

падшащы мцтлягдир; йя‘ни кцлл ихтийар сащибидир, мцтлягдир. 
Абсолютизм. 

Цзейир бяй сюзлярин омонимлийиня вя чохмяналылыьына 
хцсуси диггят йетирир. Буну щям шярщдя, щям дя русъайа 
тяръцмядя нязяря алыр. Беля: 

Тя‘тил (я) – 1) Мя‘тял гойма, ишсиз бурагма; 2) Ишсизлик, 
ишсиз вягт; 3) Фабригада, йа заводда, йа саир бир йердя 
фя‘лялярин ишдян ял чякцб, фабрига вя саиря сащибиня е‘тираз 
етдикляри тялябляря янъам етмямякляри вя янъам верилмядикъя 
ишлянмямякляри (забастофга)×. 1) Лишение функции; 2) Праздник; 
3) Забастовка.  

Хцсуси тягдиралайиг щадисядир ки, Цзейир бяй сюзцн 
Азярбайъан тцркъясиня щансы дилдян кечмясини гейд етмякля 
бярабяр, онун етимолоэийасына да варыр, щямин диля щансы 
дилдян кечмиш олмасындан да мя‘лумат верир. Дейяк ки, 
протокол сюзц рус дилиндян йунан сюзц адына гябул олунур. 
Анъаг Цзейир бяй эюстярир ки, сюз йунанъайа яряб дилиндян 
эялмишдир. Беля: 

Протогол (йу)- ясли ярябъя «бярат-ял гол»дур. 1) бир щадися 
хцсусунда рясми мящялдян йазылыб, мящкямяйя вя мцстянтигя 
верилян рясми каьыз; 2) бир мящялин мцзакират вя гярардады 
эюстярилмиш дяфтяр. Протоколъ. 

                                                            

×
 Демяли: щям тя‘тил, щям забастофга терминляри паралел ишлянмишдир. 
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Йахуд ейни тярздя йунанъа сайылан адмирал сюзцнцн 
ярябъя ямир-ял бящр сюзцндян тюрядийи сюйлянир. 

Мцхтялиф мягамларда терминлярин мязмунунда Цзейир 
бяй милли-етник нормайа, миллятин шяхсиййятиня зидд олан 
семантиканы габардыр. Мясялян:  

Солдат пулу – гафгазда мцсялманлардан солдат апармаг 
явязиндя верэи цзря алынан пул. Воинский налогъ× (с.48). 

Цзейир бяйин терминоложи лцьяти щям дя орфографик (имла) 
савад тялим едирди. Бу щал рус-Авропа сюзляринин ишлянмясиндя 
хцсуси ящямиййят кясб едирди. Беля: демократийа, 
демократизм, демократизмя, демократизасийа (эяляъякдя бу 
сонунъу форма милли грамматиканын мцдахиляси иля 
демократикляшмя шяклиня дцшяъякди).  

Гянизадя лцьятиндя олдуьу кими бурада да мясдяр 
формасы термин кими ишлянир. Тя‘сис етмяк (я) – гурмаг, бина 
етмяк. Учредить; Тядбир итхаз етмяк – Бир иш иърасы цчцн тядбир 
сечмяк. Принять меру.   

Ц. Щаъыбяйлинин тцркъя-русъа лцьятиндя терминлярин эениш 
шярщи бу лцьяти щям дя тялим васитясиня  чевирир. Мцхтялиф пешя 
сащибляри иля йанашы, бу лцьят мяктяб мцяллимляриня, шаэирдляря 
заманында ядяби дилин лцьят тяркибини юйрянмяйя кюмяк 
етмишдир. Яслиндя бу лцьят щям Цзейир бяйин юзцнцн русъа-

                                                            

× Мцсялманлар  оьуллары ясэярлийя эетмясин дейя, мямнуниййятля дювлятя 
верэи верирляр. Яслиндя чар христиан аиляляриндя олдуьу кими 
мцсялманлардан да ясэяр апармаг гануну версяйди, щяр кяс ювладыны 
кюнцлсцз дя олса, щярби гуллуьа эюндярярди. Нятиъядя Азярбайъандан бир 
Ялиаьа Шыхлынски, бир Мещмандаров, ики Нахчывански йох, онларла 
Шыхлынскиляр, онларла Мещмандаровлар, онларла Нахчыванскиляр чыхарды вя 
йа йцз минлярля, милйонларла мящарятля силащ ишлядян азярбайъанлы ясэярляр 
йетишярди, онда ермяни-мцсялман даваларында мцсялманлардан йцз дяфя 
артыг ермяни гырыларды. 
Цзейир бяй бу лцьяти няшр едяндя  чарын силащлары иля ермяниляр тяряфиндян 
йцзлярля, минлярля яли силащсыз азярбайъанлылар  гятл олунурдулар. Демяли, 
бу, чарын яввялдян дцшцнцлмцш сийасяти олмушдур, чар империйасында 

апарылан панхристианизм (ifadə Яли бяй Щцсейнзадяnindir) тядбиринин 
тяркиб щиссяси имиш. Цзейир бяй юз щямвятянлярини дцнйанын ян битяряф 
китабы олан лцьят васитясиля дя айылтмаг истяйирди.  
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тцркъя лцьятинин, щям дя Гянизадя лцьятинин анлашылмасы  
бахымындан да чох файдалы олмушдур.     

 

Əli bəy Hüseynzadə: ədəbi dil düşüncəsi. Əli bəy XX əsr 
türkünün ən intellektual, ensiklopedik düşüncə sahiblərindən 
biridir. Onu demək yetər ki, türkün dili, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, 
sənəti (Üzeyir bəyin «Leyli və Məcnun» operasının ilk tamaşasında 
rəssam tərtibatı onundur), tarixi, mətbuatı sahəsində bərabərsiz 
olaraq tanıdığımız bu şəxsin təhsili dəqiq-təbiət elmləri üzrədir: 
1885-1889-da Peterburq universitetində fizika-riyaziyyat biliyi alan 
Əli bəy çarizmə qarşı tələbə üsyanında iştirakına görə qovulduqdan 
sonra 1889-1895-də İstanbul universitetinin əsgəri tibb fakültəsində 
təhsil almış və sonra orada həmin ixtisas üzrə professor işləmişdir. 
Onun humanitar sahədə kimliyini qavramaq üçün bunu yada 
salmaq kifayətdir ki: 1910-cu ildə birdəfəlik Türkiyəyə gedərkən 
«Molla Nəsrəddin» redaksiyasındakı görüşündə onun «yaxşı 
yazırsınız» sözünə Mirzə Cəlil belə deyir: «Sizin kimi ədibi-
mö‘təbərin sözünü elə belə sözlər sırasına qoya bilmərəm». Yə‘ni: 
«Molla Nəsrəddin» məktəbinin yaradıcısı, XX əsr ədəbiyyatımızın 
dahisi C.Məmmədquluzadə fəxr edir ki, Əli bəy Hüseynzadə onu 
bəyənir (halbuki Əli bəy Mirzə Cəlildən cəmi iki yaş böyük idi).        

Dəqiq elm təhsilli Əli bəyi humanitar fəaliyyətə gətirən də onun 
məsləki olmuşdur. XX əsrin Turan ideologiyası Əli bəy 
Hüseynzadənin adı ilə bağlıdır. Fundamental elm mənşəli böyük 
mütəfəkkirin turançılığı onun tərcümeyi-halında sadə bir xobbi 
faktı deyil, o, türkün etnik və dil mənşəyi (etno- və qlottogenezisi) 

ilə bağlı hərtərəfli bilik sahibi olub, bu haqda Şərqin və Qərbin 
qədim tarixi məlumatlarını və ən yeni kəşflərini bilib. Türkün r səsi 
olmayan Çin dilində tukuye adlanmasını bilib, yəni türk haqqında 
ən qədim məlumatları saxlayan Çin mənbələrindən də xəbərdar 
olub, türkün haqqında ən yeni kəşf olan Orxon-Yenisey kitabələri 
haqqındakı tədqiqlərin bütün təfərrüatlarına da yiyələnib. Türk dil 
ailəsinin şəcərəsi haqqında və bu şəcərənin daha qədim şəcərəsi – 
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fin-uqor, Ural-Altay nəzəriyyəsi ilə bağlı elmin bildiklərinin 
hamısını bilmişdir. (Bax: ―Həyat‖, 1905, sayları: 4, 9, 16, 22, 
35, 52, 81, 82). Əli bəy ―türklər səhnəyi-tarixiyyəyə miladi-
İsadan iki min il əqdəm çıxıb‖ deyir, müxtəlif xalqlarla 
qarşılıqlı tə‘sirdə olmasını elmi dərinliklə təhlil edir və türkün 
tarixi varlığını aşkar etmək üçün bu qənaətə gəlir: ―... 
söylədiklərimdən anlaşılıyor ki, ayrı-ayrı nə cins, nə çöhrə, nə 
lisan, nə adat və əxlaq və nə də din və məzhəb türk əqvamını 
fənnən tə‘rif və təsnif üçün əsas tutulamaz. Bəlkə şəraiti-tari-
xiyyəyi-coğrafiyyə və sairə ilə bərabər bütün bu te‘dad olunan 
şəraitin hey‘əti-məcmuəsi nəzəri-e‘tibara alınıb bu surətlə 
əqvami-türkiyyədən mətlubə ən ziyadə müvafiq olan bir 
ünmuzəc ittixaz olunmalı, digərlərinin isə cədvəli-təsnifdəki 
mövqeləri məzkur ünmüzəcə dərəcəyi-qürbiyyət e‘tibarilə 
tə‘yin edilməlidir‖ (―Həyat‖, 1905, № 9). Deməli, türk 
kimliyinin müəyyənliyi üçün çox şərtlər, çox faktorlar nəzərə 
alınmalıdır və bunların nəzərə alınması üçün həmin şərtlər, 
faktorlar öyrənilməlidir. Bunu etmək üçün bütün Şərqin, 
türkün yaşadığı bütün ərazilərin, Avro-Asiyanın tarixini, tarixi 
coğrafiyasını, irqi təzahürlərini, dini-inanc mənsubiyyətlərini, 
dillərini və dil əlaqələrini, etnik-psixoloji xüsusiyyətlərini 
bilmək lazımdır. Yə‘ni bu, bir böyük elm siyahısıdır, Əli bəy 
bu siyahını mənimsəmişdir. Həmin biliklə ―Türklər kimdir və 
kimlərdən ibarətdir‖ adlı möhtəşəm tədqiqatını yazmışdı. 
Türklər üçün ümumi ədəbi dilin mümkünlüyü ideyasına məhz 
bu tədqiqatı zəminində ümidlə baxırdı. Onun türklərin 

                                                            

 Ural-Altay nəzəriyyəsinə görə macar dili türk dilinin qədim qohumudur. 

Turançılıq ideyasında türk daha geniş məxrəcdə götürülür. Bu ideyanı Əli bəy 
1892-də yazdığı, heç yerdə çap olunmasa da, zamanında bütün türk 

ziyalılarının əzbər bildiyi bu şe‟rində də car çəkir:  

Sizlərsiniz, ey qövmi-macar, bizlərə ixvan, 

Əcdadımız müştərəkən mənşəyi-Turan. 

Bir dindəyiz biz, həpimiz həqqpərəstan, 

Mümkünmü ayırsın bizi İncil ilə Qur‟an?   

Burada İncil və Qur‟an deməklə macarların xristian, türklərin müsəlman 

olması nəzərdə tutulur: Turan ideyasında din ayrılığı birliyə mane sayılmır. 

Ziya Göyalp bu şeiri Turançı ideyanın ilk təcəllisi sayır. 
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miladdan iki min il əvvəl tarix səhnəsinə qədəm qoymuş olması 
fikri bu gün türkologiyada qızğınlıqla müdafiə olunan və 
tərəfdarlar qazanan şumer-türk əlaqələri mövzusunun 
müqəddiməsidir. Bu hərtərəfli, çoxtərəfli tədqiqatlara Əli bəyi 
çəkən onun böyük məsləki idi. Türkün tarixini, psixologiyasını 
bilən, türkün tarixi yaşanışında dil anlaşmasının rolunu 
qiymətləndirən Əli bəy öz zamanında dünya dövlətlərinin inkişaf 
yarışında geniş türk coğrafiyasında fikir və güc birliyi yaratmaq 

üçün türklərin anlaşma birliyinə, ümumi ədəbi dilə nail olmasına 
bütün enerjisi ilə çalışır. O, dilə, dilçiliyə məslək faktı kimi baxırdı. 
Deyirdi: «Məslək demək yol deməkdir. Yol düz və asan, ya arizəli 
və müşkül ola bilir». Bu məslək onu böyük azərbaycanlı Hacı 
Zeynalabdin Tağızadə ilə əməkdaşlığa gətirir – Hacı «Həyat» 
qəzetinin nəşrinə icazə üçün Peterburqa şəxsən özü müraciət edir. 
Əli bəy yazırdı: «… qəzetimiz həyatın mə‘nayi-həqiqiyyəsinə, övsaf 
və şəraitinə agah bulunduğundan həyati-ictimaiyyəyi-milliyyəmizin 
nigahbanı olub, daxildən və ya xaricdən hər cür tərəqqi və təkamülə 
qarşı zühur edən maniə və müşkülata müqabilə etmək istər». 
İfadəyə diqqət yetirin: «…sayir əqvam ilə rəqabət edərək, 
varlığımızı təqviyə etmək üçün əvvəl və əvvəl gerilədiyimizin 
səbəblərini mütaliə eyləmək lazımdır». Demir ki, «geriliyimizin», 
deyir ki, «gerilədiyimizin» səbəbləri. Yə‘ni vaxtilə türklər irəlidə 
olublar. Əli bəy həmişə türkün iste‘dadından qürur duyur, türkün 
qüdrətinə inamla baxır: «başqa millətlərlə rəqabətə qabiliyyət və 
iste‘dadımız, bizi əhatə edən canlı və cansız mövcudat ilə 
mübarizəyə gücümüz yetər» deyir.  

Əli bəy türkün tarixi gücünü bir də islamda görür. İslamın türkə 
güc verməsində hər iki faktoru – islamın mahiyyətini və türkün 
şəxsiyyətini belə qiymətləndirir: «Bir yandan dini-islamın özü 
mühəssənat və məzayasında həqayiqinin bədahət dərəcəsində sadə 
və əyan olmasında, isbat və dəlildən müstəğni bulunmasında, o biri 
yandan da türklərin fitrət və təbiətlərində, məzaclarında, fəzaili-
əxlaq və xəsaili-mə‘nəviyyələrində aramalıdır». 
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İslamla türkün qarşılıqlı tarixi ünsiyyətində türk özünü 

necə apardı: «Dini-islam ilə xətt və lisani-ərəbi türklərin 
lisani-ədəbiyyat, əxlaq və adətlərində xeyli əzim bir təbəddül 
vücuda gətirmiş olduğu halda, türklər yenə milliyyət və 
qövmiyyətlərini, lisan və ədəbiyyatlarını ancaq dini-islam 
dairəsində mühafizə edə bilmişlərdir». Və fikrini belə 
ümumiləşdirir: «Məsələlərdən biri türklərin ümumiyyət 
e‘tibarilə ancaq dini-islamı qəbula meyl və iste‘dad 
göstərmələri və digəri də dini-islam ilə mütədəyyin, ərəb elmilə 
mütəəllim, ərəb mədəniyyəti ilə mütəməddin olduqları halda, 
türklərin əsla ərəbləşməyib, yenə türk oğlu türk qalmalarıdır»* 
(«Həyat», 1905, № 35).  

Bəli, islam və türk keçmiş ucalığından xeyli aşağı enmişdi. 
İndi nə etməli: «Məsləkimiz nizamat və qəvanini-mövcudə 
dairəsində müntəzəmən və tədricən irəliləmək surətilə 
tərəqqiyə xidməti iqtiza etdirir». Beləliklə, müasir tərəqqi 
yoluna düşmək, müasirləşmək günün tarixi zərurəti olur. 
Müasirləşmə dedikdə Avropanın elmi-texniki irəliləyişinə 
uyğunlaşmaq, Avropa ölkələrindəki demokratik dövlətçilik 
prinsiplərini mənimsəmək nəzərdə tutulur. Ancaq bu 
müasirləşmə islam ayinlərinə, türkün əxlaqına və adət-
ən‘ənələrinə arxa çevirmək yolu iləmi olmalıdır? Əli bəy ancaq 
islamı və türklüyü qoruyub saxlayaraq yeniləşməyi rəva 
bilirdi. Beləliklə, türkün tarixi məzmununun üstündə əqli-
intellektual, mədəni-iqtisadi-siyasi yüksəlişini tə‘min etmək 
üçün Əli bəy üç bənddən ibarət bir ideya proqramının müəllifi 

oldu: türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşmaq (əslində: müasir-

ləşmək).  

                                                            

 Yazı 
* Yəni; türklər islam dini ilə islami inanc sahibi oldular, ərəb elmi ilə 

elmləndilər, ərəb mədəniyyəti ilə mədəniyyətləndilər, ancaq ərəbləşmədilər, 

türk oğlu türk olaraq qaldılar. 

Bu sonra da belə oldu: rus imperiyasının içində türklər yeni, müasir rus-

Avropa elminə yiyələndilər, rus-Avropa mədəniyyətinə yiyələndilər, ancaq 

türklüklərini qoruyub saxladılar, türk oğlu türk olaraq qaldılar.  
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Əli bəy bu qənaətdə idi ki, «Bu gün ülum və ədəbiyyat 
türk dilində olmaq üzrə tərəqqiyə başlamış olduğundan ümum 
Şərqdə maarifin ən gözəl vasiteyi-intişarı türk lisanı 
olmuşdur». Əli bəy Uels adlı ingilis jurnalistinin «Türk dilini 
öyrənməyin mənafeyi» adlı əsərindən bu sözləri misal gətirir: 
«Türk məmaliki təxminən dörd dəfə Fransa ölkəsindən 
cəsimdir. Fəqət türk dili yalnız məmaliki-məzkurəyə münhəsir 
qalmayıb, İranda və Misirdə hökmdar saraylarında 

söylənməkdən başqa, dərəcati-müxtəlifədə ta Dunay 
nəhrindən Nili-mübarəkə qədər və İstanbuldan Çini-Maçin 
hüdudunadək müntəşir bir lisandır. Türk lisanı ümum aləmin 
sövqülceyş nöqteyi-nəzərindən bə‘zi ən mühüm məvaqeinə 
hakim bulunan milyonlarca müsəlmanların söylədikləri bir 
dildir…» («Həyat», 1905, № 67). Əli bəyin ürəyindəndir ki, bir 
əcnəbi şəxs türk dili haqqında belə yüksək, əslində obyektiv 
söz deyir. Bu özgə şəxs türkcəni hökmdar saraylarında 
söylənən dil kimi göstərir. Deməli, bu dil dövlət dilidir, 
elitanın dilidir, ədəbiyyatın və elmin dilidir. Ona görə Əli bəy 
türkcənin ümumən Şərqdə elmin, ədəbiyyatın, maarifin dili 
kimi işləndiyini bir fakt kimi bildirir. 

İndi Azərbaycan ictimaiyyətinin qarşısında bu suallar 
dururdu: yazı dili həyatçıların, füyuzatçıların dili kimi olsun 
(hələ «Həyat», «Füyuzat» meydanda deyildi), yoxsa «Molla 
Nəsrəddin»in dili kimi? Hadinin dili kimi olsun, yoxsa Sabirin 
dili kimi? Bir az əvvələ baxılsa: Füzulinin dili kimi olsun, 
yoxsa M.Vaqifin dili kimi? Bir neçə on illik əvvəl 
M.F.Axundzadənin, Ə.Haqverdiyevin, N.Vəzirovun dili var 
idi. «Həyat» və «Füyuzat»ın sələfləri hələ 1890-larda 
Ə.Haqverdiyevin qaymaq kimi dram dilinə çoban-çoluq dili 
deyirdilər.  

Bir az da əyani desək, belə, «Həyat»ın birinci, proqram 
yazısının dili iləmi: «Avropa ülumuna, maarifinə, 
ədəbiyyatına, sənaət və sənayesinə kəsbi-vüquf etməyə və 

millətimiz beynində
 nəşrə çalışmalıyız. Məsləkimiz bunu 

                                                            

 Söz «başın beyni» yox, «ara» mə‟nasında (məsələn: beyn-əl-xalq) işlənir. 
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iqtiza etdirir. Çünki bu surətlə qüvvətimiz, həyata 
istehqaqımız, sair millətlərlə rəqabətə… mübarizəyə 

iqtidarımız təzayüd edə bilir. Ancaq…»; yoxsa «Mola 
Nəsrəddin»in ilk nömrəsində e‘lan etdiyi üslubundamı: «… 
gərək məni bağışlayasınız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən 
sizlə türkün açıq ana dili ilə danışıram. Mən onu bilirəm ki, 
türk dili danışmaq eybdir və şəxsin elminin azlığına dəlalət 
edir. Amma…». 

Əli bəy məsələni belə qoyurdu: «Bizəmi qəzetimizin dilini 
sadələşdirmək, yoxsa camaətimizəmi öz ana dili olan türkcəyi 
öyrənmək lazımdır? Budur məsələ!» 

Əli bəy sualı Hamlet kimi qoyur: «olum, ya ölüm? Budur 
məsələ!» Böyük Azərbaycan türkü, böyük millətsevər Əli bəy 
Hüseynzadə türkü iqtidarlı, qabiliyyət və iste‘dad sahibi bir millət 
bildiyi kimi, onun ədəbi dilini də yüksək intellekt dili halında 
görmək istəyir. Mükəmməl ədəbi dili türkün «olumu» bilən Əli 
bəy millətin ziyalılarından ədəbi türkcəni bəsitləşdirməməyi tələb 
edir, o, Füzulinin kamil elm və ədəbiyyat dilini yaşatmağa çağırır. 
Əlbəttə, dilin bilicisi, yüksək elm sahibi, tarixi təkamülün 
labüdlüyünü qəbul edən Əli bəy türkiyi-cədid (yeni, müasir türkcə) 
anlayışını dürüst qiymətləndirir, əski türkcə ilə, müasir türkcəni 
zamanın, mühitin səviyyəsi ilə ölçür: «Bu gün nə türkcə, nə ərəbcə 
və nə də farsi, ya hindi bir dil vardır. Onların yerlərinə türk 
müsəlmanca, ərəb müsəlmanca, farsi müsəlmanca, hindistani, 
yaxud urdu müsəlmanca dillər qaim olmuşdur» («Həyat», 1905, 
№ 112). Ə.Hüseynzadə çox qəribə şəkildə dilin inkişafını və 
müəyyənləşməsini sadəcə ünsiyyət vasitəsi kimi yox, həm də 
ideoloji fakt kimi götürür. Yə‘ni «türk müsəlmanca» deyəndə 
türkcənin ərəb (və fars) dilindən leksik mənimsəmələrlə 
zənginləşməsi ilə yanaşı, bugünkü türkcəni həm də islam 

                                                            

 Halbuki burada «iqtiza etdirir» məqamında «tələb edir» (iqtiza «tələb 

etmədir»), «həyata istehqaqımız» yerinə «həyat haqqımız» (istehqaq «haqq» 

deməkdir), «iqtidarımız təzayüd edə bilir» əvəzində «iqtidarımız» (ya 

gücümüz) artıqlaması ilə (və ya kifayət qədər) yetər» (təzayüd «artıq, 

yetərincə» deməkdir) deyilsə, kütləvi aydın və mükəmməl, dolğun ədəbi dil 

nümunəsi alınardı. 
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düşüncəsinin, islam ideologiyasının, ümumşərq fəlsəfi təfəkkü-
rünün, islamlaşmış türk şüur tərzinin ifadəçisi kimi qiymətləndirir 
(o biri dillər də həmçinin). Türkcənin ərəb və fars dillərindən 
çoxlu sözlər almasını Əli bəy tarixi qanunauyğunluq sayır. 
Göstərir ki, yeni türkcə, bir tərəfdən islam dininin, bir tərəfdən də 
tarixi hadisələrin tə‘siri ilə ərəb və fars dillərindən çox kəlmələr 
alaraq tədricən bu iki dillə o qədər ülfət (!) tutmuş ki, onların lüğət 
xəzinəsini özünə mal etmişdir. Beləliklə, türklərin islam inancı 

dillərinin də başqa dilləri rədd edib, ərəb və fars kəlmələrini 
bəyənməsi və qəbul etməsi ilə nəticələnmişdir. Yeni rus və Avropa 
dilləri yunan və latın dillərindən söz götürərək zənginləşib təkamül 
etdikləri kimi, yeni turk dili də bir cəhətlə ölü (mürdə), bir cəhətlə 
var olan (zində) ərəb və farsın lüğət xəzinəsini özünə mə‘xəz seçdi 
(Füzuli dili də bu sıraya qoyulur – Orxon-Yeniseyin təmiz türkcəsi 
ərəb, fars kəlmələri ilə zənginləşib «türk müsəlmanca» formalaşır). 
Bu baxımdan Əli bəy Türkiyə türkcəsini nümunə götürür. Yə‘ni 
imperiya dili olaraq, Türkiyə türkcəsi heç bir türkcədə olmayacaq 
qədər ərəb və fars sözləri işlədirdi. Əli bəyin fikrincə, bu 
zənginliyinə görə türkcə  müasir dünyanın ən populyar dili ilə 
rəqabət edə bilər: «Bu surətlədir ki (yə‘ni ərəb, fars sözlərinin 
bolluğuna görə – T.H.), türk şivələrindən biri olan osmanlı lisanı o 
dərəcə mövsi‘ və təkamül etdi (vüs‘ətləndi və inkişaf etdi – T.H.) 
ki, ən ali, ən dərin fikirləri, ən nazik, ən rəqiq (zərif) hissləri 
ifadəyə bugünkü ərəbi və farsi dillərindən belə müstəid 
(qabiliyyətli) və müqtədir olub, bilapərva (şəksiz, qorxusuz olaraq 
– T.H.) hər hansı Avropa dili ilə rəqabət edə bilər»1. 

Əli bəy, əlbəttə, türk yazılı ədəbi dilinin qüdrətindən danışır. 
Ancaq o, danışıq türkcəsinin zəifliyindən gileylənmir, deyir ki, 
qəzetimizin dilini sadələşdirək, yoxsa camaatımız öz ana dilini 
öyrənsin. «Öz ana dili» deyəndə xalqın, millətin danışdığı dil 
nəzərdə tutulur və xalqın danışıq dilində mə‘naca özününküləşmiş 

                                                            

1 XI əsrdə M.Kaşğari dedi ki, «türk dili ərəb dili ilə atbaşı gedir»; XV əsrdə 

Əlişir Nəvai dedi ki, türk dili fars dilindən yüksəkdə durur, onu ancaq ərəb dili 

ilə müqayisə etmək olar; XX əsrin əvvəlində Ə.Hüseynzadə deyir ki, türk dili 

ərəb və fars dillərindən iste‟dadlı və qüdrətlidir. 



 
239 

ərəb, fars sözləri heç də az deyil. Yə‘ni onun fikrincə, canlı ana 
dilini mükəmməl bilən şəxsin bir az zehni enerji sərf etməklə yazılı 
ədəbi dildəki əlavə ərəb, fars sözlərini qavramağa gücü çatar.    

Bu var ki, yazanların və oxuyanların müxtəlif coğrafiyalardan 
olduqlarını dedikdə Əli bəy Azərbaycanın müxtəlif dialektləri ilə 
türkcələrin müxtəlifliyi arasında bərabərlik qoyur. Bunlar müxtəlif 
müstəvilərdir. Əli bəy deyir ki, «rə‘yimizə görə yazdığımızdan daha 
sadə, Qafqazda söylənən şivələrə daha müvafiq bir surətdə yazmaq 

mümkün deyildir». Əslində fikri budur ki, şivələrin «cümləsini 
tovhidə çalışmaq lazımdır. Orta yerdə, vəsətdə durmağa qeyrət 
etməliyiz». Əlbəttə, Qafqaz türk şivələrini birləşdirməkdən söhbət 
gedirsə, bu şivələr çoxdan birləşib və vahid Azərbaycan ədəbi 
türkcəsi yaradılıb. Yaxud şivə anlayışı altında müxtəlif türkcələr 
nəzərdə tutulursa və buna görə də Azərbaycan şivələrindən birində 
«yazarsaq, qorxuram ki, qeyri türklər içində, türkcəyi yaxşı bilən 
türklər içində rüsvay oluruz» deyilirsə, bu da gerçəklik görünmür. 
C.Məmmədquluzadə yazırdı ki, biz «Molla Nəsrəddin»i açıq ana 
dilində yazmağa başladıq. Məcmuə Tiflisdən Naxçıvana, Təbrizə, 
Türküstanın Aşqabad, Mərv və qeyri yerlərinə, Dağıstana, bütün 
Qafqaza, Krıma, Türkiyəyə və sair uzaq-uzaq yerlərə yayılır. Mirzə 
Cəlil yazır: «birinci nömrəmiz türk dünyasına dağılan kimi tək bircə 
həftənin içində hər bir yerdən yazdığımız suallara haman aydın 
«Molla Nəsrəddin» dilində hədsiz cavablar idarəmizə gəlməyə 
başladı. Bu cavablar bizim üçün tək bircə həqiqəti təsdiq etməkdə 
idi ki, yazdığımız dil «Molla Nəsrəddin» məcmuəsi üçün gərək 
haman sadə və açıq dil olmalıdır» («Xatıratım»). Həmin Mirzə 
Cəlil yazır ki, «ibarəli yazmaq şivəsi bizə Türkiyədən keçibdir… 
Osmanlının məşhur və müqtədir şairlərinin qəliz yazmağı, ibarəli 
yazmağı zərbül-məsəl olubdur». Ədib yazır ki, heç demə, asan 
«Molla Nəsrəddin» dilini yazmaq da bacarıq imiş ki, «bu sözü mən 
ilk dəfə ədibi-möhtərəm Əli bəy Hüseynzadədən eşitdim». Mirzə 
Cəlil bu təfərrüatı belə göstərir ki, Əli bəy axırıncı dəfə Türkiyəyə 
gedərkən (1910) Tiflisdə «idarəmizə də təşrif gətirdi. Xoş-beş… 
Söhbət dildən düşdü və möhtərəm ədibimiz mənə belə dedi: Yaxşı 
yazırsınız. Mən Əli bəyə ərz etdim ki, onun tək bir şəxsdən eşidilən 
bir sözü mən «havayı» danışılan sözlərin cərgəsinə qoya 
bilmərəm… genə dedi: Açıq yazmağı da bacarmaq lazımdır». 
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«Molla Nəsrəddin» redaksiyasına «açıq dildə» yazılan məktublar 
Türkiyədən də gəlirdi. Deməli, orada da danışıq türkcəsi 
Azərbaycandakı danışıq dilinə uyğun olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, 
Türkiyədə yaranan gənc qələmlər qrupu osmanlı dilini 
sadələşdirmək üçün mübarizə aparırdı. Maraqlıdır ki, Əli bəylə eyni 
türkçülük məsləkində olan əqidə dostu Ziya Göyalp da açıq, sadə 
türkcəni təbliğ edirdi: 

  
Əruz sizin olsun, hecə bizimdir, 
Halkın söylədiyi türkcə bizimdir, 
Leyl sizin, şəb sizin, gecə bizimdir, 
Deyildir bir mə‘na üç ada möhtac. 1 

 
Yə‘ni bu iki nəhəng türk ideoloqunun dilə münasibətində 

ciddi fərq var. Əli bəylə tam bir mövqedə dayanan, 
«Füyuzat»ın ən fəal mühərrirlərindən Həsən Səbri Ayvazov 
isə yazırdı: «Nə yolda qələm yürüdəcəgimi bilmiyorum. Hanki 
lisan ilə yazmalı, fikrimi, hissiyyatımı nasıl tərkiblər, nasıl 
tə‘birlər ilə anladayım? Bizim lisanı bəyənməyən əfəndilər 
mütəmadiyən bağırıyorlar, birisi: «Sırf tatarca yaz» deyə 
qiyamət qoparıyor. İkincisi: «Babandan gördügün kibi qələm 
yürüt!» deyə vaveyla ediyor! Üçüncüsü də: «Yazdıqların eyi, 
amma sən bizi türkləşdirmək, osmanlılaşdırmaq istiyorsın, biz 
tatarız, dilimiz də tatarca olmalıdır» deyərək, layənqət 
qulaqlarım içində bağırıyor»* («Füyuzat», 1907, aprel, № 16).  

Deməli: 1. «Füyuzat» da «Molla Nəsrəddin» kimi geniş türk 
coğrafiyasında oxunmuşdur: 2. Qazan, Krım tatarları da öz xalq 
türkcələrini, ―sırf tatarca‖larını istəyirlər, yazı dilində «Molla 
Nəsrəddin»dəki açıq, sadə türkcəni arzulayırlar; ―babandan 
(atandan) gördüyün kimi» dedikdə ən‘ənəvi ədəbi dillərini nəzərdə 
tuturlar; 3. Onlar da görürlər ki, bu, Türkiyə türkcəsidir.  

                                                            

1 Бах: Еръиласун Б. Икинъи Мешрутийет девринде тенкит. Анкара, 1995, с. 227. 
* Həsən Səbri Ayvazov savadlı, məsləkli türk ideoloqu idi. İsmayıl Qaspıralı 

öləndə “Tərcüman”a redaktorluğu ona vəsiyyət etdi. 
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Ən dəhşətlisi Həsən Səbrinin üçüncü suala cavabıdır – bu 
felyeton üslubuna bənzəyir: «bir millət, bir qövm lisani-millisini 
mühafizə edəcək qədər bir ədəbiyyata, həyati-ictimaiyyəsini 
qoruyacaq qədər bir iqtidara, bir qüvvətə malik olamazsa, hər 
zaman başqalara, əcnəbilərə möhtac olacaqdır, onlara avuc 
açacaqdır… Zatən bu gün aramızda təqlid olmayan nasıl bir şey 
vardır ki, lisanımız da təqlid olmasın? Əlbəsəmizi firənglərdən, 
qalpaqlarımızı yəhudilərdən, botilərimizi rumlardan alıyorız. 

Lisanımızı da Osmanlı türklərinə təqlid edərsək, nə lazım gəlir?» 
Əslində bu mülahizə yanlışdır və türkün iste‘dad və qüdrəti ilə fəxr 
edən, qürurla Amerikanı ilk kəşf edənin türkmü, Kolumbmu 
olduğu sualını** verən Əli bəy Hüseynzadənin doktrinasına 
tamam ziddir. Əslində, Səbri Ayvazov bu sözləri ilə təsdiqləyir ki, 
mühərrirlər, yazıçılar söz üstündə bir az düşünüb-daşınsa, 
variantlar axtarsalar, xalqın anlayacağı dildə ədəbi dil qura 
bilərlər: «…əksəri-mühərrirlərimiz əlinə qələm aldımı, ibtida 
gözünə aldırdığı camaəti, camaətin dərəceyi-idrakiyyəsini 
düşünərək onların anlayacağı kibi sözlər, tə‘birlər arıyor, 
düşünüyor, taşınıyor, əlindəki qələmi yetmiş kərə mürəkkəbə 
batırıb çıkarıyor, nəhayət, qüvveyi-müfəkkurəsinə sünuh edən, 
əfkarı, qəlbində oyanan hissiyyatı hiss etdigi kibi degil, 
qare‘lərinin anlayacağı kibi yazmağa məcbur oluyor». Bunun nəyi 
pisdir? Heç kəs demir ki, türkcədə qarşılığı olmayan ərəb, fars, 
hətta Avropa sözlərini işlətmə. Deyilir ki, xalqın anladığı ərəb 
sözünün müqabilində anlamadığını işlətməyin, xalqa tanış 
fonetikanı qoyub, anlaşılmaz əcnəbi fonetikanı yazmayın: niyə 
tənqid yox, «intiqad»; niyə ərəbləşdirmək yox, ―tə‘rib‖ etmək; niyə 
dinçi, dindar yox. ―müədəyyik‖; niyə həyat haqqımız yox, həyat 
istehqaqımız; niyə vüs’ət yox, ―tövsi‖; yaxud niyə yeni dil yox, 

                                                            

* Əli bəy H. fransızca “Fiqaro” qəzetinin türklərin Kolumbdan əvvəl 

Amerikaya gəlmiş olduqları haqda mə„lumatını xəbər verir (“Həyat”, 1905, № 

129). «Fiqaro» yazır ki, Meksikanın dil alimləri Meksikadakı tayfalardan 

bə„zilərinin türkcə danışdıqlarını kəşf etmişlər. Bu alimlər ticarət üçün 

Meksikaya gəlmiş bir İstanbullu türkü həmin tayfalardan birinin içinə 

aparmışlar. İstanbullu onların danışığının tamamilə türkcəyə bənzədiyini 

görmüş, onlarla ünsiyyətə girmiş, asanlıqla bir-birlərini başa düşmüşlər. 
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«lisani-cədidə», yeni türkcə yox, ―türkiyi-cədidə‖; niyə ölü dillər 
yox, ―lisani-mürdə‖; niyə islam dini yox, «dini-islam»; niyə 
qafiyəsiz nəzm yox, «nəzmi-qeyri müqəffa»; yaxud hər iki 
sinonimdən niyə xalqda olan yox, anlaşılmayan yenisi, məsələn, 
niyə tələb etmək yox, «iqtiza etmək»; niyə qəbul etmək yox, 
«ittixaz etmək»; yaxud milli qarşılığı ola-ola, məsələn, niyə 
əkinçilik yox, «hirasət» (ilk mətbuatımızın adı «Əkinçi» 
deyildimi?); niyə artım, çoxaltma yox, «təzayüd»; niyə dənizin dibi 

yox, dənizin qə’ri; yaxud milli qrammatikanı qoyub əcnəbi 
qrammatika ilə niyə zatlar yox, «zəvat»; niyə ziraətlər yox, 
«ziraat», niyə lisanlar yox, «əlsinə»; niyə fikirlər yox, «əfkar»; niyə 
səmərlər yox, «əsmar»; niyə sələflər yox, «əslaf»; niyə cisimlər yox, 
«əcsam»; niyə şəkillər yox, «əşkal», eləcə də ürəfa (ariflər), üləma 
(alimlər), ülum (elmlər), şüəra (şairlər), əş’ar (şe‘rlər) və s., və s. Və 
doğrudanmı, mübəddəl, müstəğni, sühulət, müsabeh, təati, 

nəb’an… sözlərinin türkcə qarşılıqları yoxdur?  
H.Əli bəy dərin, mükəmməl dil biliyinə sahib olmaqla yanaşı, 

türkcəni, ana dilini həm də həssaslıqla duyur, şe‘ri necə duyub 
dəyərləndirər, ləzzət alarlar, türkcəsini elə duyar və ləzzətin ən 
dərinliyinə dalardı. Məhz bu bilik və duyğunun sayəsində türkcənin 
hansı dillərdən söz almasının məqbul olmasını əsaslandırırdı. O 
göstərirdi ki, türk dili ərəb, farsla yanaşı, Avropa dillərindən, 
yunancadan, latıncadan söz ala bilər, çünki bu dillərin də sözlərində 
hər samiti bir sait izləyir. Ancaq slav dillərində mənzərə fərqlidir, 
məsələn, «nəzəriyyə-mülahizə» mə‘nasına gələn rusca vzqlyad 
ləfzində v, z, q, l, y kibi beş qeyri-sövti hərf (samit səs – T.H.) bir 
araya gəldiyindən əsla türkcəyə qəbul olunamaz» («Həyat», 1905, 
№ 112). Bu fikrin davamı kimi Əli bəyin çox maraqlı, orijinal və 
həssas bir fikri də var: «… Mə‘lumdur ki, hər lisan lüğət və 
qəvaiddən (qrammatik qaydalardan – T.H.) ibarət bulunduğu 
halda, türk lisanı başlıca qəvaiddən ibarətdir. Yə‘ni türk dili lüğətə 
əhəmiyyət verməz, hər lisandan bəyəndiyi kəlməyi alıb öz malı kimi 
asanlıqla öz qəvaidi-sərfiyyə və nəhviyyəsinə tətbiqən təsrif edər» 
(«Həyat», 1905, № 35). 

Əli bəy türkcənin mükəmməlliyindən danışanda elə-belə, 
təəssübdən gələn gəlişigözəl söz demir; o, ərəbi, farsı, rusu, fransızı, 
italyancanı, ispancanı (eləcə də qədim yunancanı, latıncanı) bilən 
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bir fövqəl‘adə şəxs kimi öz ana dilini onlarla müqayisə edib nəticəyə 
gəlir. Eyni zamanda başqalarının da türkcə barəsində fikirlərini 
özünə dayaq gətirir, məsələn, Avropa (alman) alimlərindən Maks 
Müllerin sözündən belə bir çıxarış verir: «… fövqəl‘adə müəyyən və 
məntiqə müvafiq surətdə mükəmməl olmaqla bu dil (türkcə – T.H.) 
bütün Asiya üçün bir lisani-ümumi yerinə keçə bilir» («Füyuzat», 
1907, № 9). 

Türk və ya türkcə deyəndə Əli bəy yalnız doğulduğu 
Azərbaycanı, ya təhsil yeri olan Türkiyəni düşünmür, bütün türk 
dünyasının qayğısı ilə yaşayır. Bu türk dünyası isə ucsuz-bucaqsız 
bir coğrafiyadır: «Tulən (uzununa – T.H.) Mancuriyadan və 
Sibiriyanın əqsayi-şərqi-şimalında cərəyan edən Lena nəhri 
sahilindən başlayıb, Altay, Qaraqorum, Pamir, Hindkuh, Qafqaz, 
Krım tağlarından keçərək Balkan tağlarının müntəhayi-qərbinə 
qədər, ərzən (eninə – T.H.) Ural tağlarının müntəhayi-şimalından 
Afrikanın Səhrayi-kəbirinə qədər olan yerlərdə sakin bulunan 
əhalinin qismi-əzimi türk dili ilə mütəkəllim bulunuyorlar» 
(coğrafiyanı konkret toponimiyası ilə necə dürüst xülasə edir, hələ 
Amerikanı xəyalında saxlayır). Və bu elmi-coğrafi ifadəni öz zərif 
şe‘r dilinə çevirir: «Türkün 

   
Eylər dili Çin səddinədək hökmünü icra, 
Bir ucudur Altay, bu yerin bir ucu səhra‖. 

                                                         (―Füyuzat‖, 1907, № 9) 

Söyləyir ki, bu geniş, nəhayətsiz ərazilərdə yaşayan qəbilə 
və əşirətlərin çoxu hələ tam mədəni ucalıqda deyildir. Və qəti 
qənaəti budur ki: «Bunları təriqi-mədəniyyətə çıxaracaq vasitə 

nə ərəb, nə fars, nə rus və nə də firəng dilidir. Bu vasitə ancaq 
və ancaq türk dilidir». Əli bəyin elmi fikri və məslək amalı 
budur ki, mövcud türk şivələrini, əslində pərakəndə türkcələri 
islah edərək birləşdirib bütün türklərə qulluq edəcək mədəni 
və ədəbi bir ümumi türk dili yarada bilərik. Əli bəy həmin 
ümumi ədəbi türkcəni həsəd aparılacaq dərəcədə mükəmməl 
bir dil kimi vücuda gətirməmizi istəyir. O inanır ki, fitrətində 
fövqəl‘adə iste‘dad və zəka olan türk qövmü bu mö‘cüzəni icra 
edə bilər. O, tarixi təcrübəyə söykənərək göstərir ki, ərəbcəni 
bugünkü ərəbcə kamilliyinə gətirməkdə Əl Fərabi və Əbu Əli 
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ibn Sinanın, farscanın farsca olmasında Nizaminin, Mollayi-
Ruminin, Əlişir Nəvainin, Məhəmməd Füzulinin iste‘dadı çox 
iş görmüşdür. Deyir ki, ərəbin və farsın elm və ədəbiyyatına 
rövnəq verən türklər rusun da elm və ədəbiyyatının 
xidmətində olmuşlar. Rusun elm, ədəbiyyat və mədəniyyətinin 
inkişafında həlledici tarixi xidmətləri olan bu şəxsiyyətlərin 
əcdadlarına görə türkə bağlandıqlarını yazır: tarixçi 
Karamzin, məşhur yazıçı Turgenev, Puşkinin (özü şərq-ərəb 

kökünə bağlıdır) poeziya müəllimi  Derjavin və Jukovski, 
görkəmli ədiblər Radişşev, Bulqakov, xanım Çomina, böyük 
iqtisadçı alim Toqan Baranovski və qeyriləri. 

Göstərir ki, bu gün də türkün böyük ağıl sahibi insanları 
başqa dillərdə məharət göstərirlər: Əlimərdan bəy ancaq 
rusca, Əhməd Rza ancaq fransızca yazır, Əhməd bəy Ağayev, 
İsmayıl bəy Qasprinski ruscanı türkcədən daha yaxşı yazırlar, 
Abdulla Cövdətin fransızca şe‘rləri daha məşhurdur. Yə‘ni 
belə iste‘dadlı, zəkalı türk qələm sahibləri Əli bəyin dediyi, 
təsəvvür etdiyi həmin qüdrətli ümumi türk ədəbi dilini yarada 
bilərlər, deyir. 

Dili xalq yaradır, xalq yaşadır. Ancaq ədəbi dili kütlə yox, 
xalqın elitası, seçmə zəka sahibləri yaradır. Əli bəy bu 
gerçəkliyi diqqətdə saxlayır. Dil mübahisələrində iştirak edən 
mühərrirlərdən biri sərmayədarlar yerinə sərmayədaran, 

mülahizələr yerinə mülahizat işlədilməsini, haqlı olaraq, 
bəyənmədiyini deyir. Və yuxarıdakı «elitanın dili» faktorunu 
nəzərə almayan müəllif belə bir təfərrüata varır: «Biz kəndi 
dilimizi bəyənmədiyimiz kibi ərəb və farsi kibi yazıb-danışırız. 
Məsələn, yer və məhəl şurası yerinə şurayi-məhəlliyyə deyiriz. 
Bu sözlərimə irad tutub deyərlər ki, osmanlı dilinin şivəsi dəxi 
böylədir. Cavabında deyərəm ki, osmanlılar da böyük xəta 
yapıyorlar. Beş nəfər ədib yüz milyon taifənin (burada H.Əli 
bəy ifadəyə aydınlıq gətirir: Əfəndimiz bəy «yüz milyon 
nüfusdan ibarət olan bir millətin» demək istəyir, zənn edirim) 
dilin dəyişə bilməz». Bu «beş nəfər» ədəbi dilin normaca 
müəyyənləşməsinə ton verən dediyimiz həmin elitadır. Ona 
görə H.Əli bəy öz sözünü deyir: «Əzizim, beş nəfər ədibdən 
muradınız kimlərdir? Əgər Sinaşi, Naci, Namiq Kamal, 
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Əbdülhəqq Hamid, Əhməd Midhət, Şəmsəddin Sami və ilx. 
isə o halda biz ancaq təəccüb və təəssüf edəriz…» ki, Osmanlı 
türklərinin iftixarı olan bu zəka sahibləri elə qiymətləndirilir. 
H.Əli bəy bu əqidədədir ki, hər türk millətinin içindən belə 
«beş nəfər» çıxsa və onlar əl-ələ versələr, arzu olunan qüdrətli 
ümumi türk ədəbi dili yaradılar. 

Əlbəttə, hər şe‘r yazan, hər ədib və jurnalist bu «beş 
nəfər»dən biri ola bilməz. Məsələn, İbrahim Tahir (Musayev) 

adlı bir ucqar şairin zəif, qüsurlu şe‘rlərini «Füyuzat» dərc 
etmir, o, jurnalın ünvanına təhqir yazarkən «Füyuzat»ın 
iste‘dadlı mühərrirlərindən görkəmli Türkiyə şairi Əhməd 
Kamal onun mənzum yazılarının konkret qüsurlarını göstərir. 
Bundan qəzəblənən İbrahim Tahir İstanbuldan gəlmiş şairə 
«yeni mehman əfəndim» deyə kinayə ilə belə deyir: «İştə bəg 
əfəndim, mənzumələrimizi bu tezliklə tənqiddən dilxahınız 
bizlərə osmanlı qaşığı ilə ərəb şorbası içirməkdir. Bizlər isək, 
bu şorbaya iştahamız yox» – bu sözləri Ə.Kamal ona cavab 
yazısının içində verir. Və dil sadəliyindən dəm vuran İbrahim 
Tahirin İran inqilabını alqışlayan bu misralarını misal gətirir: 

 
Nuşiravani-adilü Pərviziniz hanı? 
Şah Şücavü Səncərü Çingiziniz hanı? 

 
Və söyləyir ki, «beytin türklüyə, milliyyətə nə münasibəti 

var? Nəhayətlərindəki «niz hanı»ların yerinə «to kocast» 
deyəcək olsaq, qolayca farsi olmazmı: 

Nuşiravane-adel o Pərvize to kocast? 
Şah Şoca-vo Səncər o Çingize-to kocast? 

 
…əgər bu sadə və milli və türki olsaydı, bu qədər 

qolaylıqla və vəzn və mə‘na və qafiyəsinə xələl gəlmədən farsi 
ola bilirmi idi? («Füyuzat», 1907, № 21). Və əlavə olunur ki, 
bu adam türkü, milləti və tarixi nə dərəcədə bilir ki, Çingizin 
türklərin, o birilərin isə iranlıların fəxri olduqlarını bilmir. 

Yə‘ni H.Əli bəy, «Həyat», «Füyuzat» əzəmətli ümumi türk 
ədəbi dilinin yaradılmasını hər qələm sahibinə yox, türklərin 
zəka sahibi elitasına e‘tibar edirdi. 
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Burada xüsusi incə bir hadisə də var: əlbəttə, H.Əli bəy 
bilirdi ki, ümumi ədəbi türkcəni hazırlamaq üç-beş ilin işi 
deyil. Ona görə də bu işə uşaqları, balaları hazırlamaqdan 
başlamağı inadla tövsiyə edirdi – o, mükəmməl uşaq 
ədəbiyyatının, intellektual ibtidai məktəb dərsliklərinin 
yaradılmasına çağırırdı. 

A.Səhhətin «İkinci il» dərsliyində (1908) çap olunmuş 
«Quşlar» şe‘rini dilinin bəsitliyinə görə Əli bəy H. ciddi tənqid 

edir. Belə misralar var: 
 

Quşlar, quşlar, a quşlar! 
Qaranquşlar, a quşlar! 
Cəh-cəh vurun burada, 

Gah yerdə, gah havada…    
  
Ancaq «Dəbistan» jurnalında çap olunmuş «Nənə və 

onun balaca qız nəvəsi» şe‘rinin dilini sadəliyinə, aydınlığına 
görə uşaq ədəbiyyatına nümunə göstərir («Həyat», 1906, № 
91) və bir neçə bəndini misal gətirir – belə misralar var:  

 
Sən də, nənə, bağçada seyr etmisən? 
Mənim kimi oynamağa getmisən? 
Xırda-xuruşdan gəlinə ev tikib, 
Oynamağa çəməndə meyl etmisən? 

 
Təbii ki, burada asanlıq, aydınlıq yeganə faktor deyil – 

«Quşlar»ın dili bundan da sadədir. Ancaq burada psixoloji 
yaşanış var, nənə-bala yaşlarının fərqi uşaq düşüncəsində 
təhlil olunur. Uşaq ömrün fəlsəfəsinə dalır, sualları ilə nənənin 
uşaqlığını xəyalən ona yaşadır, nənəni mütəəssir edir. Bu 
suallar nənəni nəvəsi ilə söhbətə çəkir. Əli bəy deyir ki: 
«mənzumə yanımda bulunan üç-dörd yaşındakı bir tiflə 
                                                            

 Hətta burada Əli bəy A.Səhhətə ağır bir kinayə edir: A.Səhhətin 

təxəllüsünün, “Səhhət” sözünün “sağlamlıq” mə'nasını bildirməsinə işarə 

edərək deyir ki, bu, xəstə bir adamın danışığına bənzəyir, burada heç bir 

əlaməti-səhhət yoxdur. 
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oxunduğu zaman tiflin mütəəssir olduğunu müşahidə etdim». 
Bu mütəəssirlik intellektual duyğunun başlanmasıdır. Bu 
intellektual duyğu ilə gələcəyin ümumtürk ədəbi dilinin sahibi 
həmin tifil bu yolda ilk addımını atmış olur.        

Əgər Əli bəy Hüseynzadə əzəlindən bu qənaətdə olsaydı, 
N.Vəzirovun, Ə.Haqverdiyevin, N.Nərimanovun saf 
Azərbaycan türkcəsində yazılmış faciələrinin dilindən narazı 
qalmazdı və Şillerin «Qaçaqlar»ının «bizim qayət naqis olan 

Azərbaycan şivəmizə» (ifadə Əli bəyindir) tərcüməsindən 
qorxmazdı (Bax: «Füyuzat», 1906, № 5). Əli bəyin adını 
çəkdiyi Azərbaycan dramaturqlarının dili kifayət qədər 
dolğun və mükəmməldir. Sadəcə Əli bəyi razı salmayan bu 
dramların dilində qəliz, kütləvi anlaşılmaz ərəb, fars sözlərinin 
işlənməməsi, təmiz Azərbaycan xalq türkcəsində yazılmış 
olmasıdır. Əgər Əli bəy özü Vəzirovun, Haqverdiyevin, 
Nərimanovun işlətdikləri ədəbi türkcədə yazmış olsaydı, onun 
dərin elmi-fəlsəfi, tarixi-publisist əsərləri bu gün əl-əl gəzərdi.* 
Ancaq fakt budur ki, M. Ə. Sabir, M. Hadi və Ə.Hüseynzadə 
milli mübarizə cəbhəsində eyni yolun, eyni məsləkin 
adamlarıdır. Və Sabir, Hadi bu ideoloji cəbhənin döyüşçüləri, 
Əli bəy sərkərdəsidir, nəzəri-ideoloji komandanıdır. 

                                                            

* Совет дюврцндя Яли бяйин цстцндя йасаг олмасайды, онун «Щяггц 
ядалятдян ясяр йокса да, Щариси-ганун бир яр йокса да, Зцлм едяня гаршы 
сипяр йокса да, Гям йемя, сябр ет, бу да йащу кечяр», «Яду гырыр гапыйы, 

Биз евдя бихябяриз, Нə башга-башгаларыз, Ня иттищад едяриз», «Бир юйля юмцр 
кечир ки, олсун Мювтцн сяня хяндя, хялгя матям» кими онларла мисралары 
М.Я.Сабирин мисралары кими дилляр язбяри олмуш оларды.       
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ЯДЯБИ  ДИЛИН ЪЯНУБ ГОЛУ ЩАГГЫНДА 
 
Мялум олдуьу кими, ядяби дил нормасынын мцяййянляш-

дирилмяси дилдахили вя дилхариъи факторларын гаршылыглы ялагяси 
просесиндя баш верир. Ейни заманда бу факторлар ядяби дил 
нормасынын эяляъяк инкишафыны тянзим едир. Мцхтялиф иллярин 
тяърцбясинин эюстярдийи кими, екстралингвистик факторун парча-
ланмасы субйектив ъящятлярля даща сых баьлы олан ядяби дилдя 
тядриъян норманы парчалайыр. Беля бир вязиййят Азярбайъан 
ядяби дили тарихиндя дя юзцнц эюстярир. Шимали Азярбайъанын 
мядяни щяйатында мцшащидя олунан йени дяйишмяляр билаваситя 
ядяби дилин мащиййятиня тясирсиз галмыр. Биринъи орадан 
башламаг лазымдыр ки, ХЫХ ясрдя эюркямли сюз усталарынын, сюз 
сянятиня йенилик эятирян бюйцк йазычы вя шаирлярин щамысы Шимали 
Азярбайъанда йетишир. Дилин сюз вя ифадя йенилийиндя мцщцм 
тяшкиледиъи факторлардан сайылан жанр йенилийи дя мящз бу 
сяняткарларын ады иля баьланыр. ХЫХ яср ядяби дилимизин 
наилиййятляриндян сайылан публисист цслуб да мящз бурадан старт 
эютцрцр вя щям мцхбир, щям дя охуъу кцтляси, ясасян, Шимали 
Азярбайъан щцдцдлары иля баьланыр.  

Ядяби дил нормасынын мцяййянляшмясиня нязяри мцдахиля, 
елми дилчилик фикринин мейдана эялмяси вя дил фяалиййятини нязарят 
алтына алмасы ХЫХ ясрля баьлыдыр. Бу ишдя билаваситя М. Казым-
бяй, М. Ф. Ахундзадя, Н. Вязиров, Л. Будагов, Щ.Зярдаби, 
А.О. Чернйайевски вя башгалары тарихи-мцгайисяли дилчилийин 
вятянляриндян бири олан рус елми мцщитинин йетишдирмяляри идиляр. 

Ъянубда йазанларын дилиндя няинки классик ядяби дил 
нормасында тякмилляшмя апарылмыр, щятта бу яняня мящялличилик 
елементляринин долдурулмасы иля хейли зяифлядилир. Артыг бу заман 
ъянуб нормасы юзц цчцн истинадэащ диалект сечир вя юз койнеси 
иля фяалиййят эюстярир. 

Мялум олдуьу кими, ядяби дил нормасынын мцяййянляш-
мясиндя яъняби диллярля ялагя нятиъясиндя мянимсямялярин 
мцяййян ролу вардыр. ХЫХ ясрдян яряб вя фарс дилляри Шимали 
Азярбайъанда йазанлар цчцн мянбя кими дайаныр. Садяъя 
олараг, яввялки дюврлярдя щямин диллярдян алынан сюзляр саф-
чцрцк едилир, морфоложи вя семантик ъящятдян миллиляшдириляряк 
ишлядилир, бу тялябя ъаваб вермяйянляр тядриъян сырадан чыхыр.  
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Ъянубда ися щямин мянимсямя мянбяляри, хцсусиля фарс 
дили ХЫХ ясрдя дя юз гцввясини сахлайыр. Авропа сюзляринин 
алынмасында бурада рус дили, орада фарс дили васитячи олур. Тябии 
ки, мянимсямялярин фономорфоложи мцяййянляшмясиндя васитячи 
дилин артикулйасийа имканларындан эялян тясир-изляри эюрцнмя-
лидир. Бцтцн бу екстралингвистик вя лингвистик факторларын 
сайясиндя артыг ХЫХ ясрин орталарындан аз-чох диференсиал 
эюстяриъиляр нязяря чарпыр. Беляликля, «Русийанын сийаси фятщи-
нин» (В.И. Ленин) ардынъа игтисади ирялиляйиш юлкядя феодализмин 
буховларыны лахлатдыгъа, капиталист инкишаф зиддиййятляри 
эцъляндикъя, йени сийаси атмосфер мцяййянляшдикъя, ядяби-
мядяни шяраит тязяляндикъя Ъянуби вя Шимали Азярбайъанлылар 
арасында айрылма, башгалашма яламятляри дя дяринляшир. Бу 
башгалашма фактлары ичярисиндя ядяби дил нормасы да юзцнц 
эюстярир. 

Бир ъящяти дя нязяря алмаг лазымдыр ки, ядяби норма 
сявиййясиндя Азярбайъан дилинин Ъянуб чаларларынын прологу 
ХЫХ ясрдяки сийаси шяраитдян габаьа аиддир. Бунун дярин 
кюкляри миллийягядярки мярщялядя эюрцнцр, йяни щяля ХВ – ХВЫ 
ясрлярин фолклор-данышыг дилиндя Тябриз шивя хцсусиййятляри 
мцшащидя олунур («Ясрарнамя», «Шцщяданямя» вя башга 
абидялярин дилини хатырлайын). Анъаг, ялбяття, милли дил мярщяля-
синдяки фактлар даща мараглыдыр. Мясялян, йарадыъылыьы ХВЫЫЫ 
ясрин сону вя ХЫХ ясрин яввялляриня дцшян Щейран ханымын 
дилиндя Ъянуб елементляри бол-бол ишлянир: Эюрди цзцви, тярк 
еляди ъанымы кюŋлцм; Йетишиб мцждейи-ъанбяхш ки, ъана эялири, 
Ъаниби-эцлшяня ол сярви-хураман эялири; Дярк ейляйибля ширдян, 
айа, пялянэдян; Вяслцвя шад, вяли фиргятцвя нашадам.  

Яслиндя бу, ХЫХ ясрдяки сийаси, мядяни шяраитля баьлы олан 
ядяби дил просесинин мцгяддимяси вя йа гапалы баш вермяси 
дейил вя ики сябябля изащ едиля биляр: 1) ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя 
ханлыгларын нисби мцстягиллийи иля ялагядар диалектлярин гапалы 
мцщит йаратмасынын, шярти олараг онлардан щяр биринин ядяби 
цнсиййят васитяси кими чыхыш етмяк иддиасынын нятиъяси ола биляр. 
Щямин ъящятля баьлы буну да гейд етмяк мараглыдыр ки, 
Щейран ханымын бядии дилиндя фарс нитг ящатяси айдын щисс 
олунур. Йяни фарсъа еля цнсцрляр ишлянир ки, бунлар 
классикляримизин дилиндяки яняняви алынмалар типиндя дейил – 
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сюздяйишдириъи – грамматик шякилчиляр цстцндцр ки, бу да  ъанлы 
цнсиййятдян, эцндялик данышыг ящатясинин тясириндян эялир: Ляли-
ряхшандыр мяэяр, гюнчейи-хяндан, бебин, Дцррсифят дянданы 
эюр, йагутвяш лябщайя бах; Мян бето гурбан олум, ей Лейлийи-
ширинсцхян; щаны бир мялъяи-гямхар бягейряз кярямин?  2) 
Гадын хейлаьынын шящяр, базар эюрмямяси, йалныз йашадыьы нитг 
мцщитиня баьлылыьы иля шяртляня биляр (диалектоложи материал 
топланаркян гадынларын нитгинин ясас тутулмасы принсипини 
хатырлайын). Эюрцнцр, Щейран ханым кечирилян шеир мяълисляринин 
иштиракчысы олуб вя орада мящялли данышыг ясас тутулурмуш 
(Хуршуд Банунун шеир мяълислярини йада салын; йахуд Бакы 
шаирляринин дилиндяки Абшерион шивя хцсусиййятляриня диггят 
верин: «Дейилян сюз йадиэардыр» китабында. Бакы,  «Йазычы» 
няшр., 1981). 

Доьрудан да, ХЫХ ясрин яввялляриндя башланан просес 
тядриъян эедирди вя бирдян-биря Щейран ханымын дилиндяки 
сявиййяйя галха билмязди. Бу, Нябатинин дилиндяки шякилдя цзя 
чыхмалы иди – сейряк шякилдя: 

Ня эюзлцсцз, мяни бир эцлцзар йандырды; Йетмямиш йайя 
хябяр эятдиля  Ки, гыш эялди; Тазя эцл тяк ачылысан сящярдян, 
Мцзяййян олусан лялц эцщярдян. 

Щямин просес ХЫХ ясрдя ардыъыл давам едир. Бу, лексикада 
да, фразеолоэийа вя семантикада да юзцнц эюстярир, анъаг 
грамматикада диггяти хцсуси чякир: Ъаным  ня гядяр сядямя 
йейибдир, усанмыры, Бу вяртядян кянара гачыб далдаланмыры; 
Юмрцм кими эялиб кечири, бир дайанмыры; Эялдикъя щей говулла, 
бу сыртыг утанмыры (Халхали); Лцлейня такцб ашы гойду юйя… 
Деди ляклякя: «Мейл едцз… Буйур, та совуг олмайыб, ол 
йавуг; Эетмя далыйъа гачараг, ол йаваш; Бу гцссялярин сянян 
ялаъы;  - Эедибдир. – Нямя? – Гярар; Сян дя, олан,  (оьлан-Т.Щ.) 
мцьянни, оху бир нечя гязял (Мящяммяд Щидяъи); Сизин бу 
тазя байрамыз мцбаряк, айыз, илиз, эцнцз, щяфтяз мцбаряк» 
(Халг шеири)1. 

                                                            

1 Мисаллар бурадан эютцрцлцр: Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты антолоэийасы. 
Бакы, «Елм» няшр., 1981. 
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Эяля-эяля артыг ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан ядяби 
дилиндя норманын икиляшмяси тясбит олунур. Бу дюврдя 
Азярбайъан ядяби дилинин ъянуб голу щаггында мцяййян 
тясяввцр алмаг цчцн М.Я. Мюъцзцн дилиня нязяр салмаг 
кифайятдир.      

Фонетик хцсусиййятлярдян башлайараг бу фяргли ъящятляря 
диггят йетиряк. Фонетик фяргли фактларын щамысыны билаваситя 
Ъянуб диалектляри иля баьламаг олмаз. Бунларын бир гисми 
(грамматик вя лексик фактлардан да щямчинин) шаирин сатирик 
цслубу иля ялагядар мящз лору данышыг тяляффцз хцсусиййят-
ляридир. Мясялян, ядяби дилдя мювъуд олан сюзлярин бу фонетик 
ъилддя верилмяси анъаг лору тяляффцзля баьлыдыр:1 бошлу< борълу, 
бу гядри < бу гядяр, ахут < ахунд, ъяфяк <ъяфянэ, хяш < хяръ, 
халх < халг, гыш < гылч, ду <дур, эя <эял вя с.  сюзлярин беля 
позулмуш шякилдя тяляффцзц сатирик нитгдя йол верилян щалдыр. 
Демяли,  сюзцн беля фонетик шякилдя тязащцрц цслубун естетик 
юлчцляриня сыьыр. Шаир бу йолвермяни нязяря алараг лору данышыг 
цчцн сяъиййяви олан сяс дцшцмц, сяс артымы, сяс явязлянмяси 
кими щадисяляря бол-бол йер верир. Анъаг сюзлярин башга фонетик 
тязащцрц дя вар ки, бу билаваситя Ъянуб диалектляри иля – койне 
иля баьлыдыр вя ядяби дил фактлары иля сясляшир: эедя – шималда: 
эядя, сяритля – шм. сарымаг, тяхтя-пара – шм. тахтапара, щцлгц – 
шм. щулгум, гяря – шм. гара, чыраьан – шм. чыраьбан. 

Хцсусиййятлярдян бир гисми фонетик вя морфоложи сяъиййя 
дашыйыр: морфоложи яламят диалект тяляффцзц иля баьлыдыр. Она 
эюря дя бу ъцр диалектизмляри «морфоноложи» ады алтында 
веририк. Бурайа щям лексик, щям дя грамматик шякилчилярин 
ащянэ гануну вя цмумиййятля, диалект-данышыг тязащцрц иля 
фярглянмяляр дахилдир: 

Мянсубиййят шякилчиляри: дядюн, башун, ейдцн, ярцн, иъиздя, 
аназ. 

Щал шякилчиляри: мянийля, гычуви, башуви, алманлуьуву. 
Мясдяр шякилчиси: эетмах, эялмах, йемяк-ичмах, ишлямах, 

ешитмах.   

                                                            

1 Мисаллар бурадан эютцрцлмцшдцр: М.Я.Мюъцз. Сечилмиш ясярляри. 
Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, Бакы, 1954. 
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Шяхс вя хябярлик шякилчиляри: гурбанувям, эюрах, нейлийах, 
ейлцн, атдуз. 

Сюздцзялдиъи шякилчи: ниэаранлух. 
Шаирин дилиндяки ъянубла баьлы хцсусиййятлярин бир гисми 

типик морфоложи сяъиййядядир. Беля фактлар яксяр щалларда 
Азярбайъан дилинин тарихи кечмиши иля сых баьлыдыр вя айры-айры 
морфемлярин етимоложи тяркиби иля ялагялянир. Бунлардан индики 
заман вя  шяхс шякилчиляри (3-ъц шяхсля баьлы) даща артыг мараг 
доьурур. 

Индики заман шякилчиси: едисян, билисян, нейлисян. 
Шяхс шякилчиляри: юлцри, титрири, истямири, гоймазла, эедирля, 

вермязля. 
Инкарлыг шякилчиси: галмыбды, тапамыры, дцшямяз, инанмун. 
Мясдяр шякилчиси: гоймаглыг. 
ХЫХ ясрин сонлары вя ХХ ясрин яввялляриндя Шималда милли  

ядяби дилин функсионал тяркиби мцяййянляшдийи заман, 
М.Мюъцзцн бядии нитгиндян дя эюрцндцйц кими, вариант 
сявиййясиндя юзцнц эюстярян Ъянуб дил тязащцрц сонракы 
дюврдя дя янянясини давам етдирир. Ялдя олан йазылы нцмуня-
лярин тясдигиня  эюря, фяргли ъящятляр дилин бцтцн йаруслары üзря 
ядяби нормада мцшащидя олунур. 

1. Фонетик хцсусиййятляр: гавзананда, гаваландым, гашды 
(гач), эеня, сювяндя, гейняйир, гярялди, чардахлары, чичяэи, 
газов-гядяр, гяряси, гяйтяр, кечи, эцни, цс (цст), ювдя, йенцп, 
гейитдик, бцллцл (бцллур), кящлик, буллах, аьашлар… (Шящрийар).   

2. Морфоложи хцсусиййятляр: дебян, сцртялля, бойнува 
(Шящрийар). Щямин фонетик вя морфоложи системлярля йанашы, 
эениш юлчцдя мцшащидя олунан фоно-морфоложи хцсусиййят-
лярдян: аъбасусуз, мянля, бя ки, дартыларух, гуртуларух, 
щаммуза, шювкятцзя, елцзя, даьласун, ушахларун, едцн, йийцн, 
йуварды, ашардых, аьзун, эяляммядим, эюряммясям… 
(Шящрийар); Инди сяни тапа билмири эюзцм, Ей даьлар, дяряляр, 
эюрдцз йарымы… Билмирям бурадан щарайа гашды. Даьлар, 
мяним эцлзарымы эюрдцзмц («Шащ Исмайыл», йазан Тябризли 
Яли). 

3. Лексик-семантик хцсусиййятляр: гысыр, аьнамаг (ахмаг, 
тюкцлмяк), хосунлашды, киридибди, гысдырырлар (рцшвят верирляр),  
тцнцк (назик), щавар (щавадар), мысарды, щяря (ашырым), сяря 
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(тяпя), щювля (гятфя), ъцмэя (мейдан), мисдаг (эюстярян), 
аъалмаг, фышгылыт, щювлясяк, ярсин, тцнэ (су габы), дюйцн 
(дюйцнтц), тоган (шащин). Бурайа лексик-морфоложи нцмуняляри 
дя ялавя етмяк лазымдыр: хялвятлийцп, шикарчы, гарангулуг, 
инкинлик… (Шящрийар). 

4.Фразеоложи хцсусиййятляр: эцн  чыртдады, сова биляк 
(ющдясиндян эяляк), яли йалын (аллащсыз), иш узатмаг (тохумаг) 
… ( Шящрийар). 

5. Синтактик хцсусиййятляр: Гавзананда щяря ялдя долу бир 
ъам апарырлар; Хаъяялщан охуйанда щамы ишдян дайанырлар 
(Шящрийар). Мцбтяда иля хябяр арасында беля мцнасибят фарсъа 
нитг мцщитиндян эялир. 

6. Алынма (фарс) сюзляринин ишлянмяси: щагдар, артеш (орду), 
етисаб етдик, тямяддцн, сярнявишт, зищяъъя, гисся, пейвяст, 
пакибаз (сядагятли), шящаб (метеор), абишар (шялаля), мярайа 
(ильым), истяхр (ири щовуз), эцшваря (сырьа), шятрянъ (шащмат), 
саьяр (гядящ), бядявиййят (вящшилик), янсаб (юйцнмя), щяряъ 
(фялакят), фяряъ (гялябя), мцнади (ъарчы), шябящ (гаранлыг), 
зяхмя (зярбя), хуб (йахшы), ъаббар (бюйцк), сяттар (ейибляри 
юртян), бяга (ябядиййят), мярмуз (мистик, горхаъаг), ибщам 
(цстцюртцлц, шцбщя), дярбячя, бярг, църят, зиндяэанлыг 
(Шящрийар, Сящщянд). 

Бу алынма сюзляр лексик ващид щцгугундадыр. Анъаг 
еляляри дя вар ки, морфоложи ъящятдян дя яънябилийини сахлайыр: 
гцсур-гясрляр, мяназир-мянзяряляр, ялщан-лящнляр (мащнылар), 
янсаб-нясябляр (Шящрийар). Йахуд изафятляря мцраъият олунур: 
сящбайи-тящур (пак шяраб), ящди-ятиг (антик дювр), ъянняти-
мява.. (Шящрийар). 

Беля яъняби лексик, морфоложи вя синтактик фактлар Шимал вя 
Ъянуб голларынын диференсиасийасынын мцяййян мярщялясиндя, 
мясялян, совет дюврцня гядяр ядяби норманын Шимал 
нцмайяндяляринин дя дилиндя ишлянмишдир. Мятляб орасындадыр 
ки, Шимал Азярбайъанында, мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя 
беля яряб-фарс сюзляри вя грамматик елементляри нормайа 
сыьышмыр вя йохдур.  

70-80-ъи иллярдя Ъянуби Азярбайъанын мятбуат орган-
ларында Шимал нормасынын яламятляриня хейли йер верилир. Бу, 
Шималда ядяби норманын ъилалылыьыны, сафлыьыны, миллилийини эюрян 
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ъянублу мцщяррирлярин шцурлу щярякятинин нятиъясидир. Мясялян, 
«Варлыг» журналындан бу нцмуняляря бахаг: «Юлцляр» ясяриндя 
ядиб Исэяндярин дилиля юз вятяндашларыны ойанмаьа чаьырыр. 
«Данабаш кяндинин мяктяби» адлы ясяриндя маариф мясялясини 
вя халгын айдынлашма зярурятини ортайа гойур. Бурада баш 
верян щадисяляр Шейх Нясрулланын мю‘ъцзяляриндян сонрадыр. 
Шейх Нясрулла бу кянддя биабру олуб эетмиш вя онун йериня 
мцяллим Щясяноф эялмишдир. Щясяноф халг тяряфиндян йахшы 
гаршыланмыр. Мяхсусян чар мя‘мурлары либасында эялдиэи цчцн 
халг ондан цркцб гачыр. Бцтцн чятинликляр вя анлашылмазлыглара 
ряьмян Щясяноф Данабаш кяндиндя мяктяб тяшкилиня мцвяффяг 
олур» (Фярвярдин 1359-1980 апрел, сящ. 19); «Мя‘лумунуз 
олдуьу кими фарсъада бюйцк шаир вя сюз усталары Фцзулинин 
дедиэи вяъщ иля та илк эцнлярдян бяри «Мя‘ни чямяниндя эцл 
дикяндя, Сюз риштясиня эцщяр чякяндя» гафийя чятинликляри иля 
гаршы-гаршыйа галмышлар. Эечян бящсимиздя бу чятинликляря ишаря 
етдик. Инди  бу мцшкцлатын, цмумиййятля, тцркъя вя бехцсус 
Азярбайъан тцркъясиндя ня кими мясяляляр тюрятдиэи мювзууну 
нязярдян кечиряъяэиз» (тирцмордад 1359-1980, ийул-август, 
сящ.3). эюрцндцйц кими, лексик нцмуняляр (биабру, мцшкцлат, 
бехцсус) нязяря чарпаъаг ишлякликдя дейил. Ясас фярг мящз 
орфографик ъящятля баьлыдыр: эялдиэи, дедиэи, эечян, Щясяноф, 
мювзуу вя с. Бир морфоложи факт: кечиряъяэиз. М. Шящрийарла Б. 
Сящяндин дилиндя дя беля бир чалар айрылыьы щисс олунур, йяни 
Сящяндин дилиндя «Шимал» тяляффцзц ашкар эюрцнцр. Бу 
Сящщяндин Совет Азярбайъанына эедиб-эялмяси, С.Вурьунун, 
С. Рцстямин, Р.Рзанын, М. Ращимин вя башгаларынын сяняти иля 
танышлыьы вя бурадакы ядяби дил нормасына бялядлийи иля шяртлянир. 

Бу фактлар эюстярир ки, мцвафиг мядяни-сийаси шяраит щямин 
вариантлары асанлыгла силя вя цмумиляшдиря биляр. Бу эцн Ъянуб 
дилиндя Шималдан фярглянмя башга истигамятдя эедир. Ъянуб 
мятбуатында, хцсусиля эянъ зийалыларын, эянъ шаирлярин дилиндя 
Тцркийя тцркъясиня эцълц мейл юзцнц эюстярир. 

Бу ишдя санки бир мянтиги сюйкяняъяк вар: ана дили фарс 
дилинин мцщасирясиндя вя шовинист Иран дювлятинин мянэяня-
синдя йашайыр; йерли тцркляр (эцней  азярбайъанлылар) фарс вя 
яряб сюзляриндян тямизлянмяйи бир ращатлыг щесаб едирляр. Йяни 
бу мянтиг елми дилчилик  тямяли цстцндя йох, мяняви, сийаси 
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ращатлыг дцшцнъясинин цстцндя дурур. Белядя мцасир тцрк 
дювлятляриндян ян гцдрятли олан Тцркийядяки дил просесини щям 
юрняк, щям дя мянбя сечирляр. Щягигятян Тцркийядя юзляшмя 
дейилян дил дяйишмяси эедир ки, бу юзляшмянин  дя мягсяди эуйа 
тцркъяни йабанчы сюзлярин бойундуруьундан (Ататцрк) 
гуртармагдыр. Анъаг яслиндя Тцркийядя дя, Эцней азяр-
байъанлыларда  олдуьу кими, йанлыш йол эедилир. Яввялян, бу 
йабанчы, щям мянаъа, щям дя фонетикасына эюря тцркъяляшмиш, 
халгын анлайаъаьы вязиййятя эялмиш яъняби сюзлярин мцгабили 
кими сцни сюзляр иъад олунур (мцяллим-юйрятмян, тясир-етки). 
Икинъиси фарс, яряб сюзляриня гаршылыг олараг Авропа сюзляри 
ишлядилир (игтисади- економи, малиййя- финанс). Вя бу паросес аъы 
бир нятиъяйя эятирир: бир тяряфдян, Тцркийянин мцасир эянъляри 
Тцркийя тцркъясинин тарихини, Йунусу, Гараъаоьланы 
анламамаг щяддиня эялир, о бири тяряфдян, Тцркийя тцркъяси 
Азярбайъан, юзбяк, тцркмян… тцркъяляриндян тяърид олунур. 
Эцнейлиляр щеч бунун фяргиня вармырлар ки, инзибати-сийаси 
бахымлардан икийя парчаланмыш Азярбайъан бу парчаланманы 
дил фярги, яслиндя анлашма учуруму иля бир даща тясбит етмиш 
олур. Тясяввцр един:  Шящрийарын «Щейдярбаба»сыны бир байаты 
ращатлыьы иля баша дцшян гузейлиляр буэцнкц шаирлярин дилиндя 
чятинлик чякирляр. Бир аз сонра эцнейлилярин Фцзулини, Гювсини 
анламаларында проблем йаранаъагдыр.  Бир эцнейлинин йетмиш 
сящифялик ясяриндян нцмуняляр: юнямли (ящямиййятли), гурама 
(нязяриййя), нитялик (кейфиййят), сомут (конкрет), эяляняк 
(яняня), як (шякилчи), чяким (щалланма), яклямяли (илтисаги), 
бцкцмлц (флектив), сюз варлыьы (лексика, лцьят тяркиби), симэя 
(рямз), одаг (мящвяр), юзэцл (сяъиййяви), йарлыг (щюкм), юзлц 
(хцлася), икилямя (тякрар), сюздизими (синтаксис), юзэц (хас), 
сайгы (щюрмят), анымсамаг (хатырламаг), пякишдирмяк 
(эцъляндирмяк),  йетяняк (габилиййят), сойут (зещни), айырынты 
(детал, тяфяррцат), кцлтцр (мядяниййят), билэи (мялумат), 
юлчцмлц (стандарт), илэили (баьлы, ялагяли), эюстярэя (яламят), 
йерясял (йерли), йанысыра (бярабяр), йюря (реэион, зона), илишэи 
(ялагя), црцн (мящсул),  евря (мярщяля), бойут (юлчц, габарит), 
ишляв (функсийа), ачы (бахым), актарма (ютцрмя), дяйишик 
(мцхтялиф), йансытма (тяглид етмя, ифадяетмя), гафа (баш, кялля), 
топлулуг (ъямиййят), йюнятян (рящбярлик едян), топарлаг 
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(цмумиляшмиш), илятишим (рабитя), цзей (сятщ), ешанламлыг 
(синоним), кошут (мцвази), доьрулту (истигамят), эялишмя 
(инкишаф), ашама (рцтбя), юзэцр (сярбяст, азад), чыхаг (мяхряъ), 
улама (ялавя), сынырлы (мящдуд), сонуъ (нятиъя), цнлям (нида), 
бирим (ващид), кип (форма), аъил (тяъили)1 вя с. щяр щалда аз дейил. 

Ейни мянзяря бядии ядябиййатын, шеирин дилиндя дя 
эюрцнцр… Ancaq Güney şe‘r dilinin Azərbaycan türkcəsində 
tipik nümunəsi Əlirza Nabdil Oxtayın yaradıcılıq dilidir. 

Oxtayın dili həm kamil ədəbiliyi ilə səciyyələnir, həm də onda 
bilavasitə Güney nitq nümunələri əks olunur: Qaladan-qalaya 
üç qızıl günbəz, Hər birin dindirsən, heç biri dinməz. Bacısı 
göyərçin, heç üzü gülməz, Ay gedən yoldaşlar, dayanın, gəlim; 
Yalqız qara ağac! Dağ ətəyində Tək oturubsan, Yolu 
gözlürsən; Gedirik gədiklərin Qurdların tutub boğaq. Bəlkə 
gələcəkdə siz, Balalar, dincələsiz, Qızıl atın belində Dağlara 
yüksələsiz. Yaxud:    

   
Onda gördüm ki, qara buludlar bürüdü yeri, 
İldırım çaxdı, yağış başlandı. 
Yağdı yağışlar,  
Səsləndi quşlar, 
Heyvan, camışlar. 
Yağdı yağışlar Eynal-Zeynala, 
İslanmış dağın qızıl canından 
Təbrizdə sellər ətəyə axdı. 
Sonra bu sellər çaylara gəlib, 
Dağın rəngini şəhərə yaxdı...2    

        
Göründüyü kimi, bu dildə folklor-bayatı əhvallı canlı xalq 

danışığı, siyasi-milli məzmun, gözəl ədəbi Azərbaycan türkcəsi səlis, 
harmonik şəkildə birləşmişdir. Oxtayı fədailikdə ancaq Səttarxanla, 
vətənsevərlikdə ancaq Səməd Behrəngi ilə müqayisə etmək olar; o, 

                                                            

1 Сийамяк Щцсейнялизадя. Дил, дилляр, тцркъя вя авшар дили. Тябриз, 2007, 76 
с. 
2 Əlirza Nabdil Oxtay. Əsərləri. Bakı, 2009. (kitabı f.e.n. İslam Qəribli nəşrə 

hazırlamışdır).  
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şairləşmiş Səttarxandır, o, şe‘rin Səttarxanıdır. Oxtay ana dilini də 
vətənini, millətini sevdiyi kimi sevib. Əgər bu gün Güneydə gedən 
dil hərəkatının milli faydası olsaydı, Oxtay hamıdan qabaq bu yolu 
gedərdi. Ancaq getmədi. Deməli: bu meyl yanlışdır, sün‘idir, 
qondarmadır; bu, özünü zorən millətçi göstərmək sevdasıdır.    

Бу эцн тцркъялярин йахынлашмасы, тцркляр цчцн цмуми цнсиййят 
дилиня кечмяси Тцрк Дцнйасынын чох актуал проблемляриндян биридир. 
Анъаг беля, кор-кораня шякилдя бир тцркъянин о бирисини йамсыламасы 
мясялянин щялли дейил. Эцнейлиляр буну ортаг тцрк дилиня доьру аддым 
кими дя гиймятляндирирляр. Анъаг бу, ортаг дил идейасынын  эерчяк-
ляшмяси дейил, ортаг, цмуми цнсиййят дилинин ишлянмяси дейил. Яввялян, 
бу иш ики тцркъя арасында йох, тцркъяляр арасында ейни вахтда, эениш бир 
щярякат кими башланмалыдыр (Тцркийя-Азярбайъан-Гырьызыстан-
Юзбякистан-Türkmənistan гаршылыглы теlевизийа програмларынын 
ишлямяси файдалы ямялдир вя кцтляви цнсиййят просесиня щазырлыг иши 
эюрцр). Эцнейлилярин щярякяти йарымчыглыгдыр. Яэяр биз Тцркийя 
тцркъясини цнсиййят васитяси кими сечирикся (ялбяття, бу тцркъя бу ишя 
даща шанслыдыр), ону лексикасы, грамматикасы, фонетикасы иля 
юйрянмяк, билмяк, лазым олан йердя, мящз лазым олан йердя, башга 
ъоьрафийаларын тцркляри иля цнсиййятдя ишлятмяк эярякдир. Щяр тцркъя юз 
ъоьрафийасында, юзцнцн олараг, тяглидсиз-филансыз ишлянмялидир. Щеч бир 
тцркъя юз тарихиндян (классик сюз усталарынын, дастанларынын, 
байатыларынын дилиндян) вя ятрафындан (бу эцн данышылан ъанлы дилдян – 
щяр бир ядяби дил халгын ъанлы дилинин цстцндя дурур) тяърид олунма-
малыдыр. Мцхтялиф тцркъялярин варлыьы тцрк дилинин зянэинлийини, 
ялванлыьыны тямин едир. Цмуми  цнсиййят дили кими  ишляняъяк тцрк дили 
щеч бир ъоьрафийада лайла дилини, бешик дилини рядд етмяйяъякдир. Дил 
ишаряляр системидир, сяслярдян, сюзлярдян, ъцмлялярдян ибарят бир 
системдир. Эцнейли-гузейли Азярбайъан тцркъяси бир системдир, бу 
систем мин иллярин тяшкилатыдыр, она тохунмаьа ихтийарымыз йохдур.  

Ялбяття, мцхтялиф иътимаи-сийаси шяраитдя, мцхтялиф ялифба вя 
имлаларын ишляндийи йердя, мцхтялиф диллярля ялагядя фяргли дяйишмяляр 
олмалыдыр. Мясялян, гузейдя «иштирак етмяк», эцнейдя ширкят етмяк, 
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гузейдя «мядяниййят», эцнейдя  тямяддцн. Бу, тябии баш верир, сцни, 
дцшцнцлмцш шякилдя олмур.1     

НОРМА ВЯ ЦСЛУБЛАР 
 
Яслиндя цслубларын йыьъам сяъиййяси ХХ ясрин яввял-

ляриндяки ядяби дил мянзярясини, норманын цмуми инкишаф 
мейлини якс етдирир. Цслубларын дил тяърцбяси эюстярир ки, 
бцнюврясиндян олдуьу кими, милли ядяби дилин нормасынын 
апарыъы тямайцлц бцтювлцкдя ана дилинин лексик вя грамматик 
фактлары цзяриндядир (йяни  ХВЫЫ ясрдя милли ядяби дил гурулушъа 
фолклор-данышыг дили цзря мцяййянляшмиш демократик норма иля 
эедир – бу, апарыъы цслуб демякдир). Бу ъящятдян йалныз бядии 
цслубун романтик дил шахяси истисна тяшкил едир ки,  о да ана дили 
нормалы ядяби дилин эениш коммуникатив имканларыны зядяляйя 
билмир.   

Бунунла беля, ядяби дилин йаруслар цзря нормасынын цмуми 
яламятляриня нязяр салсаг, морфоложи вя синтактик бахымдан 
ХХ ясрин нормасы ХЫХ яср нормасынын давамыдыр. Мараглыдыр 
ки, бу даваметмя, норманын ясасыны тяшкил едян хцсусий-
йятлярля йанашы, истисналара да аиддир. Анъаг бу истисналар сон 
дяряъя азалыр: Мцщяййадцрцр тяхтц таъым мяним; Зяррин таъына 
ейлямя ифтихар, щцняр бирля ол таъя миннятэцзар; Гям етмязям 
денился, Мящяммяд саьалдымы  (М.Я.Сабир, тяръцмяляриндян). 

ХХ ясрин яввялляриндя – совет дюврц ядяби дилимизин лап 
гапысында миллийягядярки мярщялянин морфоложи хцсусиййятляри-
нин ишлянмяси щятта бир гядяр тяяъъцблц эюрцнцр. Бир даща 
айдын олур ки, ХЫХ ясрдяки кими, бунлар цслубла, поетехник 
тялябля, яняня иля баьлыдыр. Беля морфолоэизмляр цнсиййят 
анлашылмазлыьы тюрятмядийи цчцн мцяллифляр онлары йери дцшдцкъя 
ишлятмякдян имтина етмирляр. Мясялян, дярщал эюрцнцр ки, 
бурада тясирлик щалын беля ишлянмяси юз гафийяси иля шяртлянир. 

 
Севинирдим эюряндя фыртынайы, 
Сел кими сяслянян кюпцклц чайы   

(А.Сящщят). 

                                                            

1 Бу щагда бах: Nağıyeva Дцрданя. Шящрийарын дили (e.n.d. avtoreferatı). 
Bakı, 2008, 23 s. 
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Щалбуки мцяллиф башга мягамларда норматив морфоложи 

факты ишлядир: Мян сянинля эюрцрям дцнйаны – даща дцнйайы 
йох. 

Синтактик нормада да ХЫХ ясрдякиндян фярглянян 
хцсусиййятляр йохдур. Мцбтяда иля хябяр, кямиййят билдирян 
тяйинля тяйин олунан арасындакы морфоложи ялагя яввялки 
гайдада давам едир: Йатдылар ел щамы, тохдады сяс-сямир 
(А.Сящщят); Мирзя Мящяммяд ханын ювладындан нечя 
няфярляри.. щюкумят вя иззят кясб етмишдиляр (Ф. Кючярли).  

Норманын субйективлийи ян чох орфографик вя терминоложи 
ъящятлярля баьлы олдуьундан щямин сявиййялярдя вахташыры 
фяргляр нязяря чарпыр. Принсипъя мцасир Азярбайъан дилинин сяс 
системи вя артикулйасийа базасы иля ясрин яввялляриндякинин щеч 
бир фярги йохдур. Фяргли эюрцнян цнсцрляр йазыда яксолунма иля 
баьлыдыр; дюврцн фонетикасы орфографийа – йазы призмасында 
неъя якс олунурса, о, фонетик норма кими гябул едилир. Бу 
норма щаггында ялифба , имла щаггындакы бящслярдя мцяййян 
тясяввцр  щасил олур. Лексик-терминоложи норма барясиндя ися 
бцтцн цслублардан данышылан йерлярдя, хцсусиля публисист вя елми 
цслуб бящсляриндя айдын тясяввцр алыныр. Бцтцн бу ъящятлярля 
баьлы норма щаггында хцсуси бящс ачылмыр.  

Йухарыда дейилдийи кими, милли ядяби дилин яламятляндириъи 
хцсусиййятляриндян бири функсионал цслубларын бцтцнлцкля 
мейданда олмасыдыр. ХХ ясрин яввялляриндя бу цслублар 
мювъуд иди: бядии цслуб, публисист цслуб, елми цслуб, шярият 
цслубу, рясми-епистолйар цслуб. 

                              
 

1. БЯДИИ ЦСЛУБ 

 
Щямишя олдуьу кими, ХХ ясрин яввялляриндя дя бядии цслуб 

ядяби дилин апарыъы голудур. Бядии цслуб бир тяряфдян, щяъминя, 
иш тяърцбясиня вя кцтлявилийиня эюря бцтцн цслублардан йцксякдя 
дурур, диэяр тяряфдян, иътимаи-мядяни мцщитдя дилля баьлы 
мцбащисялярин щамысы бядии дилдя юз нятиъясини эюстярдийиня 
эюря, дюврцн дил мянзярясини олдуьу кими якс етдирир.  
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Дюврцн бядии цслубунда диггяти ъялб едян ян мцщцм 
хцсусиййятляриндян бири одур ки, реалист няср вя драм дили лексик 
вя грамматик хялгиляшмя ъящятляриндян даща да тякмилляшир вя  
эенишлянир. Щям дя бу дюврдя няср о щяъмя чатыр ки, поезийаны 
бядии фикрин ифадя формасындакы щеэемонлугдан чыхарыр. Артыг 
ХХ ясрин яввялляриндя няср дили иля шеир дили бядии цслубун 
ейнищцгуглу компонентляриня чеврилир. 

Лакин бу заман бядии фикрин ифадясиндя естетик консепсийа 
иля ядяби-синфи мювге иля ялагядар олараг, дил материалына 
мцхтялиф мцнасибятля йанашылырды. Беляликля, бядии дил системиндя 
дахили  микросистемляр вя йа  йарымсистемляр формалашыр. Бядии 
цслубун структурндакы бу дахили щиссяляри, цслуб голларыны беля 
айырмаг олар: сатирик дил, романтик дил, реалист-романтик дил, 
ушаг ядябиййатынын дили. Яслиндя, бу вахт бядии цслубун классик 
поезийа жанрларынын дилини давам етдирян бир голу да вар иди. 
Щямин голу тямсил едянляр ня идейаъа, ня дя дилъя мцасир 
мцщитля айаглаша билмир, мялум ифадя вя тяркибляри, гоъалмыш 
образлары тякрар едирдиляр. Милли ядяби дилин инкишаф мейлиня щеч 
ъцр мцдахиля едя билмирляр. «Ей алнын ай…» сатирасы иля Сабир 
онларын да дилиня эцлмцшдцр.  

1. Бядии дилин цслуби-семантик эенишлянмясиндя, бядии нитгля 
баьлы сюз вя тяшбищ йарадылмасында ясас аьырлыг сатирик 
ядябиййатын цзяриня дцшцр. Образлы десяк, «Молла Нясряддин» 
халг дили хязинясинин гапыларыны тайбатай ядяби дилин цзцня ачды. 
Халг дилинин бцтцн гатлары юз зянэинликляри иля эюз гаршысында 
ъанланды. Щяр цслубун карына эялян материал эюрцндц. 
Шцбщясиз, бурадан ян чох пай «Молла Нясряддин»ин юзцня 
дцшдц. Молланясряддинчилярин вя цмумиййятля ХХ яср 
сатирикляринин дили цчцн сяъиййяви цслуби ъизэиляр: халг данышыг 
дилиня максимум йахынлыг, лцьятдя вя синтаксисдя лорулуг 
мейли, мяишят  лексиконунун иътимаи-сийаси йцклянмяси, сатирик 
чохмяналылыг, типин юз дили иля ифшасы, ясас мятлябин кинайя иля 
верилмяси. 

Азярбайъан халгынын тякъя бядии дцшцнъясинин дейил, 
бцтювлцкдя милли тяфяккцрцнцн тарихиндя вя демяли, бу 
тяфяккцрцн ифадя формасы олан дилинин тарихиндя ХХ ясрин 
сатирик дили  йени мярщяля йарадыр: онсуз да щазыръаваб  сатирик-
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йумористик нитг вярдишиня малик олан халгымыз йени сатира 
мядяниййяти ялдя едир.   

ХХ яср сатирикляримиз халг дилиндян ахын-ахын йени сюз вя 
ифадяляри ядяби диля эятирдикляри кими, юзляри дя хейли йени 
нцмуняляр йаратдылар. Онларын йени сюз  вя ифадяляри ядяби дил 
даирясиндя фяалиййятя башлайыр, актуаллыьы вя щазыръаваблыьы 
сайясиндя тезликля цмумхалг малына чеврилир. Ядяби дилимизин 
щеч бир дюврцндя йазылы ядябиййат халг дилиня  бу гядяр  идиом 
вя фразеолоэийа вермяйиб. Бу ъцр мяъаз вя фразеолоэизмлярдян 
бязиляриня нязяр салаг. 

Ъ.Мяммядгулузадядя: Сизи дейиб эялмишям; Данабаш 
кянди; Кефли Исэяндяр; юлцляр; зыррама; Гурбаняли бяй; маладес 
сабак; саггаллы ушаг; инэилис бармаьы; мцсялман иши; Шейх 
Нясруллащ; ев адамы (арвад);  совет дюврцндя: бялкя дя 
гайтардылар; балыг, йохса балых? вя с. 

Я. Щагвердийевдя: маралларым; мцтрцб дяфтяри; хортданын 
ъящянням мяктублары; бомба (йахуд Кябля Фейзулла бомба 
принос); Щясян аьанын гощумусан – мин бойнума; дарваза-
мызы фяляк вурубду вя с.  

Ц. Щаъыбяйовда: аршынмалчы: гызы эяряк юзцм эюрцм; сян 
дул, мян дул; ай гыз орамы басдыр, бурамы басдыр; мянимки бир 
щаллыъа, дуллуъа арваддыр; бир няфяр молла, цч манат пул, бир 
кялля гянд; йохса бу инъинар-минъинар, дохтур-мохтур…; 
пулун вар? Вар, вар; Мяшяби Ибадын щамбалы; Мяшяди Ибадын 
адахлыбазлыьы; гурбан оласан алтымдакы щамбала; гызын ики 
намизяди вар; йох мян о мяънунлардан дейилям; ач гапыны, 
эялиб сяни юлдцряк; Эянъя гумарбазы; Гарабаьын памбыг 
бяйляри; бабалы Сярвярин бойнуна; Мяшяди Ибадын щамама 
эетмяси; Мяшяди Ибадын гочулары; щеч щянанын йеридир; 
Няъяфгулунун кечиси; мяним ейбим ейибсизлийимдядир; о 
олмасын, бу олсун; гызым, сяня башмаг алым; ня гядяр гоъа  
олсам да, мин буьу бурма ъавана дяйярям; бир ятяк пул 
верирям, эюрцм мал неъя малдыр; тарихи - Надири йарыйаъан 
охумушам; меймун дейдийи бяс дейил, ял дя верир; чох саь 
олун, зящмят чякиб иш дцзялтдиниз; бах, бу башга мясяля… вя с.   

М. Я. Сабирдя: Миллят неъя тараъ олур- олсун; лай-лай, бала, 
лай-лай, йат, гал дала, лай-лай; гейрятли мцсялманларына шцкцр, 
худайа; шящри-мялумунузун вязц гярары неъядир; данышыр бир 



 
262 

парамыз, лейк боьаздан йухары; аьладыгъан киши гейрятсиз олур; 
чатлайыр, Ханбаъы, гямдян цряйим; диндирир яср бизи, 
динмяйирик; зцлмятсевяр  инсанларыг цч-беш йашымыздан; юз 
гювмцмцзцн башына янэялкяляфиз биз; чыьырма йат, ай аъ тойуг; 
пулсуз киши, инсанлыьы асанмы санырсан; ах, неъя кеф чякмяли 
яййам иди; чах-чах башын аьрытды, кефин чякди дяйирман; мян 
эцняши эюйдя дана билмярям; бюйля «хортдан эялди, дур гач» 
сюзлярин эет тифиля де; Ким ня дейяр биздя олан гейрятя; мяням-
мяням дейянлярин инанма чох да гювлцня…; йцйцрцрсцз ора 
ки, дадлы фисинъанлыг олур; щарда мцсялман эюрцрям, 
горхурам; ня хябяр вар, Мяшяди; чырманырыг кечмяйя чай 
эялмямиш…1 

ХХ яср сатирикляринин сюзц иътимаи мцщитя, цнсиййятя тез 
нцфуз едирди. «Тарихи-Надир» мясяляси яввял дя ядябиййатда 
ишляниб: Охуруг, чох тярягги етсяк яэяр, Ъцмля «Тарихи-
Надири» язбяр (С. Язим) вя мятбуатда тягдим олунуб – 
(«Якинчи», 1877, № 16). Анъаг ону ифадя кими мяишятя мящз 
Цзейир бяй дахил етди. Йахуд «Щеч щянанын йеридир?» 
«Меймуну йадына салма» иля йанашы еля тябииликля фразеоложи 
системя дцшцб ки,  еля бил, бунлар мялум ики драм ясяриндян 
йох, дилин лцьят тяркибинин бцнюврясиндян эялир; «Бабалы 
филанкясин бойнуна» - щямишя бу филанкяс йериня эюря конкрет 
олуб, анъаг, еля бил, цмумишляк фразеолоэизмя чеврилмяк цчцн 
цстцня етикет вурулмаьа лайиг адам тапылмайыб вя ахтарыш 
давам едиб вя нящайят,  ХХ ясрин яввялляриндя Сярвяр тапылыб.  

Халгда беля ифадяляр вар: йай эялмямиш гызмаг; су 
эялмямиш чырманмаг. М. Я. Сабир бунлары  комплексляшдирир, 
ващид идиоматик сцжетдя бирляшдирир: Башлайырыг гызмаьа йай 
эялмямиш, Чырманырыг кечмяйя чай эялмямиш. Вя юз ялавясини 
дя едир: Сюз веририк, амма бир ай эялмямиш аста гачыб 
дцртцлцрцк хялвятя. Бунун ардынъа да щямин яламятлярин 
иътимаи мязмуну ачылыр, бу щикмятин кясяри кинайя иля даща да 
кяскинляшдирилир: Ким ня дейяр биздя олан гейрятя? Буна эюря 
дя гядим халг фразеолоэийасы инди Сабирин «редактясиндя» дилляр 

                                                            

1 Бу нцмуняляр аьызлардан – данышыгдан эютцрцлмцшдцр. Эюрцндцйц кими, 
бунлар цмумян яслиня уйьундур. Бязян ися мязмун сахланыр, ифадядя кичик 
сярбястлийя йол верилир.  
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язбяри олмушдур. Йахуд: еля бир мин иллярди ки, халг «ня ишим 
вар» дейиб чийнини чякирмиш, гощума, гоншуйа, йахына-узаьа 
лагейд-лагейд бахырмыш; щеч билмяйибляр ки, бу «ня ишим вар» 
ади чийинчякмя дейилмиш, нятиъядя бу лагейдлик бюйцйцб 
дцшмяня чеврилирмиш, халгын дцшмянляри иля щямряй вя щавадар 
олурмуш; инсан юзцня, халгына, вятяниня дцшмян щазырлайырмыш 
– инсан, халг, вятян талан едилирмиш вя  дцшмяня  мющтаъ 
олурмуш; Миллят неъя тараъ олур-олсун, ня ишим вар, 
Дцшмянляря мющтаъ олур- олсун, ня Ишим вар? Айдын  олур ки, 
аталар сюзляри вя мясялляр мящз беля йаранырмыш – щяр биринин 
шяраити олуб, мин илляр мцшащидядян цмумиляшдирилиб 
моделляшдирилиб. Буна эюря дя фразеолоьизмляр халг йарадыъылыьы 
кими вя халг йарадыъылыьы модели иля йайылыр; халг ифадясиня 
«аталар демишкян» дейя цз тутулдуьу кими, илк мянбяляря бяляд 
оланлар бу афоризмляри ишлядяркян «Мирзя Ъялил демишкян», 
«Сабир демишкян», «Цзейир бяй демишкян», йахуд «Аршынмалчы 
демишкян», «Мяшяди Ибад демишкян» типли папаглардан 
истифадя едирляр. 

Даща онларла, йцзлярля беля ифадяляшмиш, мясялляшмиш 
нцмуняляр юз дюврцндя дилляр язбяри олмуш, мяишят вя иътимаи-
сосиоложи коммуникасийайа дахил олмушдур. 

Молланясряддинчиляр сюзц иътимаи мцбаризяйя, синфи дюйцшя 
галдырмаг цчцн чох цслуби ахтарышлар апармышлар. Онларын 
цслуби йарадыъылыг бящряляриндян бири мяишят сюзлярини 
иътимаиляшдирмяк, терминляшдирмякдир. Бу иш нятиъя етибариля 
сюзцн семантик эенишлянмясиня эятирир – чохмяналылыг принсипи 
цстцндя гурулур, образлылыг бир семантик шца кими сюзцн 
яввялки мяналарына гошулур. 

Чцрцмцш, иътмаи зиддиййятляри сон щяддя чатмыш бир 
истибдад гурулушуну йазычы фювгяладя ягли чевикликля мяишят 
дилиндя верир, «иътимаи гурулуш» анлайышыны «чувал» вя «парча» 
сюзляри иля ифадя едир: Бир чувал ки, кющнялди – о тяряфдян, бу 
тяряфдян щей башлайаъаг йыртылмаьа вя дялинмяйя. Вя йа: 
Чцрцмцш парчанын дяхи файдасы йохдур; бир йандан йамадын, 
о бири йандан чырылаъагдыр…   (Ъ. Мяммядгулузадя). 

Столыпин иртиъасы дюврцндя  арды-арасы кясилмяйян фящля вя 
кяндли иьтишашларыны эюстярмяк, чарын бир щярякаты сакитляш-
дирмякдя икян башгасынын баш галдырдыьыны нязяря чатдырмаг 
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вя чцрцмцш чаризм истибдадыны зорла хилас етмяйин гейри-
мцмкцн олдуьуну ифадя етмяк цчцн йазычынын мяишят сюзля-
риндян ня гядяр мцвяффягиййятля истифадя етмясинин изащына 
ещтийаъ йохдур. 

Цмумиййятля, иътимаи-сийаси алями бядии ядябиййатда якс 
етдирмяк цчцн ингилабчы-сатириклярин хцсуси лексик ещтийаты 
вардыр. Онларын эениш ящатяли иътимаи-сийаси мязмунлу сюзляри-
нин мцхтясяр «изащлы терминоложи лцьят»иня диггят веряк: 

Фикирини хам ейлямяк – айылмаг, тязя дцшцнъяйя эялмяк. 
Гыйма ки, эедиб фикрини хам ейлясин оьлун! (М.Я.Сабир) 
Шяб- зцлмят, истибдад. 
Сцбщ – ишыглы эяляъяк. 
Худ, мян ня билим сцбщ дюнцб шам олаъагмыш… 

(М.Я.Сабир) 
Балышы (йорьаны) бурахмаг – йухудан айылмаг, иътимаи 

щяйата атылмаг.  
Гара булуд, думан – иртиъа, гараэцрущ. 
Гара булудлар ойнашыр, инди нядир ялаъымыз? Чульалайыр бизи 

думан, мян дейян олду, олмады! (М.Я. Сабир) 
Од вурулмаг// гайнайыб-дашмаг – ъошмаг, ингилаби 

тялатцмя эялмяк. 
Газан – мейдан, дюйцш вя фикир мейданы. 
Кяфэир – силащ, алят. 
Од вурулуб газанлара, гайнады, дашды, гоймайын. Бизим 

газьанда щярэиз ойнамаз кяфэири-щцрриййят! (М.Я. Сабир) 
Банламаг – Бу сюз, цмумиййятля, Сабир сатираларында ися 

хцсусиля ачыг, мцтярягги фикри ъар чякмяк анлайышыны ифадя едир. 
 
Мцрğи-сящяр тяк бир аьыз банладым  
                                                    (М.Я. Сабир). 

 
Шящид – ингилаб гурбаны, азадлыг уьрунда щялак олан. 
 
Ол шящиданын сялам олсун рявани-пакына 
Ким, тюкцлмцш ганлары Тябризц Тещран хакына 
                                                            (М.Я. Сабир). 
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Бунларла йанашы, папаг – иътимаи шцур; шапгалы – мцтярягги 
зийалы; дирилик шейпуру – ингилаби шцур, ойаныш сядасы; эцлцстан – 
мцтярягги, ингилаби ъябщя; гамышлыг – мцртяъе ъябщя, гара-
эцрущчу йыьнаьы вя с. кими онларла мяишят-сийасят паралелляри.  

Бу семантик йарадыъылыг просесинин давамы кими ингилабчы-
сатирикляр жаргонлашдырма иши эюрцрляр. Сюз цмумхалг дилиндяки 
номинатив мянасындан «мящрум» едиляряк фярдин иътимаи 
хцсусиййятиня уйьун мязмунла йцклянир. Фярдин сосиоложи 
мянсубиййятиня мцвафиг олдуьундан беля сюзляр сосиал лексика 
сайылмалыдыр. Мцвафиг щалда бу сосиал  тябягя сатирик типляри 
ящатя етдийиндян щямин мяналандырма жаргон анлайышына 
уйьун эялир. 

Мясялян, иш, ямял, кар синоним сюзляринин цмумхалг 
Азярбайъан дилиндя ифадя етдийи мяна айдындыр. Бу сюзлярля 
файдалы, эярякли бир щярякятин иърасы вя йа нятиъяси ифадя олунур. 
Лакин молланясряддинчилярин сатирик типляринин дилиндя бу сюзляр 
йарарсыз, зярярли бир мяшьяля вя йа цмумиййятля, яталят билдирир. 
Сатирик тип иш, ямял адына юз вящши щярякятлярини, хябис 
ниййятлярини, ийрянъ арзуларыны «танытдырыр». Фактлара бахаг: 

 
1. Та он бешя йетдикъя тапа ишдя мящарят… - Ращат няйя 

лазым едя дцнйадя мяишят, гулдурчулуг юрэят.   
2. Зя‘ф ейляди аъиз мяни, галдым ямялимдян… - мин  аъизц 

бичарялярин башын язярдим силля йумруьнан. 
3. Эярчи рийа иди бцтцн карымыз… 
                                                 (М.Я.Сабир).  
 
Башга бир йердя ися «Защида… Пишэащи-нязяри хялгя дутаг 

варымызы, Эюрцб онлар дяхи тящгиг елясин карымызы»  дейян 
Сабир кар сюзцнц нейтрал-цслуби мягамда эютцрцр вя бунунла 
да нязяря чатдырыр ки, бу сюзц защидляр вя онлар кимиляри хцсуси 
мянада мящз жаргон функсийасында ишлядирляр. 

«Ей язизим, хяляфим…» бящри-тявилиндя сатирик типин мянфи 
хасиййятнамясини  йаздыгдан сонра «Бу ямялдян уъаларсан» 
дейяряк шаир она юз жаргонунда мцраъият  едир: ямял сюзц иля 
йанашы, уъал фели дя мящз жаргон мащиййятиндядир. Йахуд «Ей 
фяляк, зцлмцн яйандыр…» бящри-тявили сатирик  образын 
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лексиконундан алынмыш сюзцн зярбяси иля гуртарыр: «Фярящлян 
ямялиндян, Утанмырсан, утанма!» 

Иътимаи щяйатда вя мяишятдя тясадцф олунан рязалятляри 
«мцсялман иши» адландыраркян дя Ъ. Мяммядгулузадя щямин 
сюзц сатира «гящряманларынын» прототипляринин лексиконундан 
алмыш вя эцълц кинайя йаратмышдыр. Ъ. Мяммядгулузадя 
фелйетонларындан бириня вердийи «Бизим ишляримиз» сярлювщясиндя  
дя иш сюзцнц жаргон мязмунунда эютцрцр. 

Дюврцн синфи мцбаризясиндя мцтярягги гцввялярин идеалыны 
ифадя едян, тямиз, саьлам бир анлайышын тяъяссцмц олан «азад», 
«азадлыг» сюзляри тцфейлилярин нитгиндя щансы «сифятя» дцшцр, бу 
ъцр шаираня сюзляр неъя прозаик «эюркям» алыр! Иътимаи 
кейфиййятляри йанлыш тясяввцр едян бир атанын оьлуна арзулары:  

Истярдим, о да мян кими бир щюрмятя чатсын, Дцнйада 
долансын; та гол эцъцня малик олуб шющрятя чатсын, Азадя 
долансын. Бир вягтидир имди ки, олуб Рцстями-дювран, Бир ад 
газанайды; Гарятляр едиб та ки тапайды сярц саман                                                           
(М.Я. Сабир) 

Йахуд бир «мцсялман кишинин» гадына мцнасибятини ифадя 
едян мцщакимяси: Кефим истяйир, сахлайырам, кефим истямир, 
бошайырам вя щеч бир кясин щаггы йохдур ки, мяня десин: 
«Нийя арвадыны бошамырсан?» йаинки «Нийя арвадыны 
бошайырсан?» вя азадлыг да еля будур. Кефим истяйир, 
сахлайырам, истямир бошайырам» (Ъ. Мяммядгулузадя). 

Ядяби дилимизин тарихиндя щяр дюврцн бир ядяби формасы, бир 
ядяби жанры олур ки, бцтовлцкдя щямин ядяби форма вя ядяби жанр 
щямин заман кясийиндя ядяби дилин нормасыны юзцндя ъямляшдирир 
вя башга форма вя жанрларын да дилини  аз вя йа чох дяряъядя  юз 
тясири алтына алыр. ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин яввялляриндя  
Азярбайъан ядяби мцщитиндя беля жанр кими драматурэийа чыхыш 
едир. Н.Вязировун, Я.Щагвердийевин Н. Няримановун, Ъ.Мям-
мядгулузадянин, Ц. Щаъыбяйлинин вя хейли икинъи дяряъяли 
драматургларын драмлары дюврцн ядяби йарадыъылыг фондунун 
бюйцк кцтлясини тяшкил едирди. Бу форманын тясири иля дюврцн 
публисистикикасында – очерк, фелйетон вя щятта сийаси мяга-
ляляриндя, поезийасында драм дили цнсцрляри фяал цслуби 
иштиракчылара чеврилир. Цзейир бяйин публисистикасында диалоглар баш 
алыб эедир, щятта бир сыра фелйетонлары мящз диалогларла о гядяр 
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бядииляшир ки, кичик драмларын, мцсtягил сящняъиклярин тясирини 
баьышлайыр. Мирзя Ъялилин фелйетонлары Щамлетин сатирикляшмиш 
монологларынын еффектини верир. М.Я.Сабирин щяр сатирасы бир 
мцкяммял монологдур, тип юзц юзцнц сяъиййяляндирир. Бу, дахили 
суаллар цстцндя гурулан бир монолог: Нури-чешманыммысан, ей 
пул, йа ъаныммысан? Исмятим, намусум, ирзим, гейрятим, 
ганыммысан? Щюрмятим, фяхрим, ъялалым, шювкятим, шаныммысан? 
Мцсщяфим, Мяккям, Мядиням, гиблям, ярканыммысан? 
Мязщябим, динимми, айинимми, иманыммысан? Вя даща беш 
бянддян ибарят дахили нитг.   

Бу да Цзейир бяйин драм-операсындакы кими сатирик 
типлярин бир сящняйя ъямляшиб охудуглары хор: Интелиэентик, 
эязярик наз иля, Юмр едярик няш‘яйи-дямсаз иля… хошламарыг 
бир пара наданлары, шивейи-нишвани-мцсялманлары, Нейляyiриk 
Фатма-Тцкязбанлары?. Анналары, Сонйалары йанларыг, Ай 
баракаллащ, ня эюзял ъанларыг!... вя даща беш бяндлик 
мцкяммял, мусигиси  ярузун ащянэиндя олан хор. Бу да 
драматикляшя-драматикляшя эедян, сярт диалогдан ибарят олан 
мцхтясяр, комизм цстцндя башлайыб ъидди драм финалы иля битян 
тарихи-фялсяфи бир диалог-сящня:  

 
- Эюрмя! – Баш цстя, йумарам эюзлярим. 
- Динмя – Мцтиям, кясярям сюзлярим. 
- Бир сюз ешитмя! – Гулаьым баьларам. 
- Эцлмя  -  Пяк ей, шамц сящяр аьларам 
- Ганма – Баъармам! Мяни мя‘zur тут. 
Бюйляъя тяклифи-мящалы унут! 
Габили-имканмы олур ганмамаг? 
Мяъмяри-нар ичря олуб йанмамаг? 
Ейля хямуш атяши-сузаныны, 
Гыл мяни асудя, щям юз ъаныны! 

  
Ейни драматик эярэинликля эедян башга драм-сатира беля 

башлайыр:    
 

- Шящри-мя‘лумунузун вяз‘ц гярары неъядир?  
- Щямдцллащ, неъя эюрмцшдцся Нущ, юйляъядир. 
- Йени мяктяб ачылыбмы вятян ювлады цчцн? 
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- Аз деэил Адям ачан мядряся ящфады цчцн?  
 
Вя беляъя драматизм кулминасйон финала эедир. М.Я.Сабир 

сатирик лексионунда щятта драматуржи терминолоэийадан 
истифадя едир: Сян о дейилмидин дедин: Вар бизим иттищадымыз? 
Мян дя, йадында вар, дедим: йох буна е‘тимадымыз, Бцьзя 
нифагядир бизим гейрятц иътищадымыз?! Пярдя ачылды наэящан, 
мян дейян олду, олмады? Шаир сийаси щадисяляри беля драм 
шяклиндя тягдим едир, щадисялярин пярдя архасында бир ъцр 
ъяряйан етдийини, сящня ачыланда башга ъцр эюрцндцйцнц 
сюйляйир. Бурада диалог васитясиз нитг шяклиндя ифадя олунур. 
Драм дили хцсусиййяти сатиранын синтаксисиндя даща айдын 
эюрцнцр. Бурада ъанлы данышыг дили, няср дили ашkаръа охунур. 
Шаир «йадында вар(мы) - мян дедим» демир, санки шяхс сящнядя 
цз-цзя дурдуьу адама мяишятдя сюйлянян кими,  дурьу 
ишарялярини дягигликля ифадя едян ъанлы данышыг интонасийасы иля 
дейир: «Мян дя, йадында вар, дедим…»  Халис драм дилинин 
синтаксисидир. Щятта шаир бунунла да кифайятлянмяйиб бу 
эерчяклийин щяйат драмасы олдуьуну  билдирмяк цчцн драм- 
тамаша термини ишлядир: пярдя ачылды. Сабирин дилиндя орижинал 
драм цнсцрляриндян бири жестлярдян истифадядир. Тип голларыны 
эениш ачыб дейир: Тющмят едир гязетчиляр мя‘шяри-насы бир-беля; 
вя шящадят бармаьынын илк буьумуну эюстяриб дейир: Юзляринин 
инан ки, йох фящмц зякасы бир-беля;  «Мадяри-елмя сюйлянир 
Мярйямя сюйлянян тцщям» дейяндян сонра ялинин бирини 
гуршагдан ашаьы, о бирини бойнундан йухары тутуб дейир: 
Елмин анасы бир беля, ъящлин атасы бир беля; ялини гуршаг 
бярабяриндя тутуб дейир: Нядир  олур бу чоъуглар яйан бу 
бойда, бу бойда?  Щара эедир бу йазыглар, аман, бу бойда, бу 
бойда? Вя  «Яйинляриндя булуз, башларында бафталы шапга» 
мисрасыны дедикдян сонра овъунун бирини бцтцн эенишлийи иля 
ачыб дейир: Алынларында урус тяк нишан бу бойда, бу бойда. 
Йахуд Ъямаятля Зилли-Султанын щагг-щесаб сящнясиндя 
Ъямаят гаршыны эюстяриб дейир: Зилли-Султан, бура сай дюйдцрцб 
алдыгларыны, Сюйцб алдыгларыны, сюйдцрцб алдыгларыны вя с. 
Ялбяття, бу, бир тяряфдян, явязликлярин иътимаи-сийаси семантика 
иля йцклянмяси, диэяр тяряфдян, жестин йазыйа эятирилмяси иля 
шеирин дил имканларыны эенишляндирмякдир. Шеир дилинин бу 
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драмлашдырылмасы нятиъя етибариля Щ. Ъавидин мянзум драм 
дилиня эятириб чыхарды.  

2. Бядии цслубун романтик голу дюврцн ядяби дилиндя юз 
ифадя тярзиня, лцьят материалынын вя грамматик хцсусиййятля-
ринин системиня эюря бир нюв мuхтариййят тяшкил едир. Бядии 
нитгин бу тязащцрцнц бядии цслубун башга голлары иля 
бирляшдирян йалныз бядиилик фактыдыр. Дил материалында ися 
романтик цслуб башгаларындан лексик вя грамматик ъящятдян 
чох фярглянир. Романтиклярин дил материалында ярябизм-
фарсизмляря вя османлы тцркъясиня эениш йер верилир. Бу  мейл  
ХЫХ ясрин сонларында «Тяръцман» гязетинин дил тяъrцбяси иля 
башланыр. ХХ ясрин яввялляриндя ися «Щяйат», «Фцйузат» она 
щавадар чыхыр. 

Романтик цслубу тямсил едянлярдя дя мцяййян фярглянмя 
эюрцнцр. Беля ки, бязиляриндя ярябизмляри ишлятмякля  бярабяр, 
тцркизмляря даща чох мейл вар, бязиляри ися тцркзимляря лагейд 
галмадан ярябчилийя доьру даща чох яйилирляр. Биринъи мейли 
Щ.Ъавидин дил тяърцбяси ясасында айдын тясяввцр етмяк олар.   
Щ.Ъавидин вя онун цслуби истигамятинин нцмайяндяляриндя 
тцркизмляр тякъя лексик мянимсямяляр шяклиндя тязащцр етмир. 
Бцтюв тяляффцз нормасы, морфоложи-синтактик гурулушу, лцьят 
тяркиби иля тцркъяйя уйьун эялир. 

а) Лексик нцмуняляр: иштя, торун, щяп, пяк, сыъаг, гонаг 
(эеъялямя йери), юзлямяк, баба (ата). 

Авропа дилляриндян алынан сюзлярдя дя бу фярг эюрцнцр. 
Азярбайъан дили беля лексикону рус дили васитяси иля алыр. Щ. 
Ъавиддяки ися Тцркийя тцркъясиндяки авропеизмя уйьундур: 
бора (гяфил фыртына), гцлбя (кома), канарйа (сары бцлбцл), кокет 
(йцнэцл яхлаг сащиби), канто (няьмя), карйола (чарпайы), 
алафранга (авропасайаьы), агустос (август), майыс (май), 
бодрум (анбар) вя с.  

б) Фонетик – тяляффцз нцмуняляри: ання, мянякшя, докуз, 
сякиз, йалыныз, вакыт, йанылыш, кюкцс, бак, йапраг, киби, кцчцк, 
щайыр…  

в) Морфоложи нцмуняляр: эялийор, эюрцйорсын, эялмишим. 
г) Синтактик нцмуняляр: дайанылмаз буна; ачыг йол («йол 

ачыгдыр» мягамында); сана сормаг (сяндян сормаг); силащын 
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вар йа (вармы); олса эяряк (олмалыдыр); мя‘туф олуб да сюйляди; 
бил дя эял; бак да эюр…  

Еля нцмуняляр дя вар ки, азярбайъанъайа бянзяйир, лакин 
бу бянзяйиш защири сяъиййя дашыйыр. 

а) Диалектизмябянзяр нцмуняляр:  
1. Лексик сяъиййяли: бядял (явяз), чапуг (чевик), суч 

(эцнащ), исмарламаг (хябяр вермяк), якмяк (чюряк), 
гонушмаг (данышмаг). 

2. Фонетик сяъиййяли: мана, сана, алав, ав… 
3. Грамматик сяъиййяли: Италйайы, лякяйи, билмям, атмам… 
б) Классизмябянзяр нцмуняляр: 
1. Лексик сяъиййяли: шу, услу, алтун, ирдирмяк (йетирмяк), 

буналмаг (язиййят чякмяк), йен (палтар голу), дярняк 
(йыьынъаг)… 

2. Фонетик сяъиййяли: йакмаг, чок, йок, йылдыз, сарармаг, 
киби… 

в) Грамматик сяъиййяли: эедялим, дурамаз, билиниз, 
акшамлайын, дцшц верир, бака галыр… 

Классик ядяби дилимиздя ишлянян  бу хцсусиййятляр артыг 
Щ.Ъавид дюврц ядяби дилимиз цчцн архаик сайылырды. Щалбуки 
щямин дюврдя Тцркийя тцркъясиндя ишлянирди.  

Бядии цслубун романтик голунда икинъи мейли тясяввцр 
етмяк цчцн М. Щадинин дили типик нцмунядир. 

Бязян М. Щадидя яъняби дил материалы мятни еля бцрцйцр ки, 
азярбайъанъа адына йалныз хябярлик шякилчиси, йа кюмякчи сюз 
иштирак едир: Сейгяли-рущдур адабц фцнун, Едялим тясфийейи-
лювщи-дярун – биринъи мисрада хябярлик шякилчиси, икинъидя етмяк 
кюмякчи фели азярбайъанъадыр, онунла ишлянян ямр шякилчиси ися 
Тцркийя тцркъяси елементидир. Йахуд: Эюрцндц мятляи-
цммидимиздян бари-щцрриййят, Тябяссцмризи-истиьадыр рцхсари-
щцрриййят – бир фел вя цч шякилчи азярбайъанъадыр. 

М. Щадинин дилиндя, бир гайда олараг, сюз яряб морфо-
лоэийасы иля ишлянир. Ейни кюклц сюзлярдян Азярбайъан халг 
дилиндя, халг ядябиййатынын дилиндя ишлянян гялиб кянарда галыр, 
азярбайъанъайа кечмяйянляр ясас эютцрцлцр. Щябиб, тящгир, 
гятл, гитя кими яряб сюзляри азярбайъанъа ишляндийи вя баша 
дцшцлдцйц щалда, М.Щади щямин кюкдян олуб баша 
дцшцлмяйян щцбб, ящгяр, гитал, гитаят формаларыны даща чох 
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ишлядир. Йахуд милли ядябиййатымызда эюфт//эюфтэу, афяридя, 
зякалы, гярбли, гярг олмуш, лазымлы, дящшятли шяклиндя тясадцф 
олунан сюзляр онда тамам яъняби грамматик формада алыныр: 
наэюфтя, наафяридя, зякакар, гярбийун, гяриг, ялзям, дящщаш. 

Яряб дилиня мяхсус ъям формасы М. Щади цслубу цчцн 
даща сяъиййявидир. Гярибядир ки, шаир азярбайъанъа баша 
дцшцлян йцзлярля сюзц яряб ъяминдя ишлятмякля мяъщуллашдырыр, 
юз бядии мятлябини пярдяляйир. Беля нцмуняляр М. Щадинин 
дилиндя чохдур: щюкм-ящкам, ялям-алам, щябиб-
ящибба//ящбаб, хяляф-яхлаф, тифл-ятфал//тифлан, ясэяр-ясаэир, ясяб-
ясаб, рущ-ярващ, мейит-ямват, яммамя-яммаим, кядяр-
якдар, нящр-янщар, гялям-яглам, иглим-ягалим, дяфиня-дяфаин, 
дярс-дцрус, дялил-дялаил, гялб-гцлуб, бяляд-билад, бядян-ябдан, 
ъащил-ъцщщал, бейт-ябйат, гяряз-яьраз, гямяр-ягмар, зювг-
язваг, ящяд-ащад вя с.  

Мясяля о дейилди ки, М. Щади бу паралелляриин щяр ики 
тяряфини ишлядиб, мясяля одур ки, икинъи тяряфляр даща ишлякдир. 
Биз демирик ки, бу икинъи тяряфляр классик ядяби дилимизя 
йабанчыдыр, дейирик ки, бунлар М. Щадидя юз сяляфляриндякиндян 
гат-гат фяалдыр. Нясими кювн ишлядир,  Щади якван. Фцзули тярк 
ишлядир, Щади мятрук. С.Язим тяляб ишлядир, Щади мятлуб. Сабир 
фикирли ишлядир, Щади мяфкур вя с.  

Бцтцн бунларла йанашы, шеир дилимизин тарихиндя ХХ яср 
романтикляринин хцсуси йери вар. Щадинин сийаси-лирик 
афоризмляри чохдур, бялкя дя М. С. Сабиринкиляр гядярдир. 
Анъаг кцтляви анлашылмазлыг бу надир афоризмлярин иътимаи 
даирясини даралдыр. Анлашыланлар шаирин афоризм йарадыъылыьы 
щаггында тясяввцр верир. Миллятин талейиня биэаняляр щаггында 
дейир: Даьа дерсян ешидир, сонра верир якси-сяда, Даша 
дюнмцшляря якс ейлямяди фярйадым. Миллятинин дцнйяви 
уъалыьыны эюрмяк йаньысы иля йазыр:  Гоймуш милял  имзасыны 
ювраги-щяйата, Йох миллятимин хятти бу имзалар ичиндя. Чарын 
игтисади эцзяштлярля  кцтлянин ингилаби галхынмасынын  гаршысыны 
алмасы иля аьлайан кюрпясиня дюш вермякля анасынын юз ювладыны 
сусдурмасы арасында Щади аналоэийа йарадараг, ъидди сийаси 
мязмуну мяишят даланына кючцртмякля шеирини сензура 
даланындан кечирир: Пцстанын уъиля чоъуьун аьзы гапанды. 
Мяъбур олараг аьламады тифл дайанды. Мющр иля нечин аьзыны 
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тикдин бу сяьирин, Айа, ешидилмязми шикайаты фягирин? Иътимаи 
ядалятсизлийи йарадылышын цстцня йыхыр: Насыл разы олур, билмям ки, 
виъдан, Пишик кцрк ичря, инсан галсын црйан?! Молла Пянащдан 
фяргли олараг, гара эейинмиш аь эярдянлы эюзяли беля 
портретляшдирир: Сяни эюрдцкъя рящэцзярдя мян, Эеъя эеймиш 
нящаря бянзядирям.   

Поетик синтаксисмизин тарихиндя бу йенилик Щ. Ъавидин шеир 
йарадыъылыьы иля баьлыдыр. Щ. Ъавид шеирдя бядии фикри форма 
мяъбуриййятиндян хилас едир, ъцмляни мисра гялибиндян чыхарыр. 
Фикрин ифадясиндя мисра щяъминдян имтина едир, мисраны 
ъцмляйя табе едир. Вязндян, гафийядян асылы олмайараг, 
мисранын истянилян йериндя фикрини тамамлайыр, ъцмляни битирир: 

Дурма, йцксял, дийорсын… Иштя бяним 
Ян бюйцк, ян севимли амалым, 
Гайейи-мягсядим будур. Лакин 
Ня ичин эизлямяк эяряк, йетишир.    

 
 («Кечмиш эцнляр», 1913) 

 
Синифдя там ики илдир, биринъиликдя анун 
Шяряфли бир ады вар, даима мцяллимляр 
Севярдиляр ани. Лакин о шимди пяк йорьун, 
О, шимди пяк мцтяфяккцр. Ъащанда иштя анун 
Щяйат няш ‘яси, цмиди – пяк бир анняси вар.     

                                             
(Йеня орада)   

 
Бу, няср синтаксисдир. Шеир дили иля няср дили бир мцстявийя 

чыхарылыр. Шеир емосийа йатаьындан информасийа сайтына дцшцр. 
Шеирин дили о дяряъядя мяишятляшир ки, неъя дейярляр, худмани 
мяишят-данышыг акты алыныр: 

 
- Гузум, йаврум!  Адун нядцр? 
- Эцлбащар! 
- Пяки, сянцн анан, бабан вармы? 
- Вар. 
- Насыл, зянэинмидцр бабан? 
- Явят, зянэин, бяэзадя…  
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Вя нятиъя етибариля бу няср синтаксиси Азярбайъан ядяби дили 

тарихиндя Щ. Ъавидин мяшщур мянзум дилини йетирди. Щ. 
Ъавидин дилиндя романтик цслубун юз  афоризмляри йарадылыб: 
Юлцлярдян юлцляр фейз алаъаг; … Ян кяскин илаъ иштя будур: 
Йашамагдан даща хошдур юлцм; Иблис нядир? – Ъцмля хяйа-
нятляря баис. Йа щяр кяся  хаин олан инсан нядир? – Иблис; Щяп 
севэидир эюзяллийи инсана йашадан; Щяп сяадят рущу охшар пяк 
сюнцк бир шю‘лядир; Щяр шяфа ялямля битяр- бу бир щягигятдир…  

3. Бядии цслубун башга голунун цслуби микросистем кими 
реалист-романтик вя йа лирик-реалист истигамят тяшкил едир. Бядии 
цслубун бу тязащцрц классик бядии дилимизин ян йахшы 
цнсцрлярини, хцсусиля ядяби нормаларыны, халг дилиня, фолклор 
дилиня мящяббятини давам етдирир; хялгилик принсипиня ъидди 
ямял едир, лакин халг данышыьы сявиййясиня дцшмцр. Реалист-
романтик бядии нитг голунда нитг мядяниййятиня хцсуси диггят 
йетирилирди. Ъцмлянин синтактик тяртибиня максимум гайьы 
эюстярилир: артыг сюзлярдян гачылыр, гыса ъцмляляря эениш йер 
верилир, сюзлярин сырасы, бядиилик принсипини позмамагла, 
грамматик тяляб цзря мцяййянляшдирилир. Алынма сюзляря 
мющкям яндазя иля йанашылыр, анъаг ещтийаъ мягамында алыныр. 
Бир гайда олараг анлашылан алынмалар эютцрцлцр. Классик ди-
лимиздя ишлянмяйян яряб – фарс сюзляри бу дилдя йохдур (М.Ща-
дидяки вязиййятля мцгайися ет), алынмалар классикляримизин 
ишлятдийи, ъилаладыьы, доьмалашдырдыьы, вярдиш олунмуш яъняби 
лексикадан сечилиб эютцрцлцр. Щямин цслуби истигамятин мянсур 
нитг нцмуняси: Той йавыглашырды. Кябин кясилмишдир. 
Няняханым эцндя гапыны-баъаны силиб-сцпцрцб тямизляйирди ки, 
Шаггулунун хейир иши вар. Амма Шаггулу щяля нишанлысыны 
эюрмямишди. Сярин эеъя иди. Ай даьын далындан тязя чыхырды. 
Шящярдян бир сяс ешидилмирди. Бирдян шящярин бир кцчясиндян 
уъадан зурна сяси эялди. Сонра аьаълар гызарды: бир мяш‘ял 
эюрцндц, кцчя ишыгланды.                Ъамаат уъа сясля салават 
чюндяриб, Кярбалайы Гурбанын евиня тяряф эедирди (Й.В. 
Чямянзяминли). Чятин ки, бу ъцмлялярдя грамматик мцасирлик 
бахымындан ислащат апарылсын, йа бир цслуби тясщищ мцмкцн 
олсун. Бурада грамматик дцрцстлцкля цслуби 
мягсядяуйьунлуг еля максимум дягигликля ялагяляндирил-
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мишдир ки, бир грамматик дцзялиш цслуби инъялийи даьыдар, бир 
цслуби ямялиййат грамматик норманы корлайар. 

Бу нитгтн мянзум нцмуняси:  
 

Мяляйим, йавруъуьум, шцкр едирям Аллаща, 
Рящм едиб, сян кими не‘мят мяня ещсан етди… 
Мян сянинля севярям юмрц, щяйаты, ъаны, 
Мян сянинля эюрцрям инди эениш дцнйаны…  

                                                 (А. Сящщят) 

                                                            
Бу истигамяти тямсил едянляр (А. Сящщят, С. С. Ахундов,                      

Й. В. Чямянзяминли, А. Шаиг вя б.) Азярбайъан ядяби дилинин 
лексик-семантик вя фразеоложи инкишафында дярин из бурахмырлар. 
Лакин лору лцьятля ядяби нцмуня арасындакы сярщяди дцрцст 
мцяййянляшдирмяк, синтактик гялиби данышыг дили сярбястлийиндян 
гуртарыб ядяби норма яндазясиня эятирмяк ъящятдян онларын 
дили ибрятлидир. Бцтюв бир шеир: Чешмяли йашыл даьлар, Йаздыр, эцл, 
ачыл, даьлар! Башын отдур, чичякдир, Ятрин ятяк-ятякдир. Щаван 
хош, суйун сярин. Арын, кяпяняклярин  Будаг-будаг учур шян, 
Бал, мум тутур эцллярдян. Чюряэим бишир саъда, Сцрцм отлар 
йамаъда (А. Шаиг). Бу, халг байатысынын дилидир. Онун  ня 
йазылышында, ня дя охунушунда енержи щисс олунур. Бу, тябии 
дуйьунун тябии сяслянмясидир. Яшйа вя щадисялярин тябиятдяки 
мизаны, щармонийасы ейни иля грамматик системя кючцрцл-
мцшдцр. Щяр сюз юз йериндя, тяйин, хябяр, мцбтяда – бцтцн 
цзвляр. Шеир юз дили иля шяффаф бир аккорддур. Шеири бир удумлуг 
тябият щавасы кими дя гябул етмяк олар, ону бир букет кими 
эютцрцб щяр бир сюзцн юз рянэини эюрмяк, ятрини дуймаг да 
олар: чешмяли, эцллц, чичякли, отлу йашыл даьлар, ятяк-ятяк ятирляр, 
будаг-будаг учан арылар-кяпянякляр… реалист –романтиклярин 
дилини мящз беля шяффафлыг сяъиййяляндирир. Анъаг онларда да 
сатирик вя романтиклярдяки гядяр олмаса да, йени образлар вя 
тяшбищляр вардыр: ъанлы мейит, дири табут, дамарлы (эцълц, классик 
ядябиййатдакы «кущкян» сюз-образынын мцгабили), илдырымлар 
сачмаг (А. Сящщят); дашцряк ъащил, эюз йашынын бяслядийи цмид, 
даь, дяря - дайя, ингилабчылар – вятян гайыгчылары, елин 
щайгырыгчылары; Щяпимиз бир йува пярвярдясийиз, щяпимиз бир 
эцняшин зяррясийиз (А. Шаиг), ъяннятин гябзи, эюйягалхан (щава 
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балону), аьсаггал ит, Алы йолуна йолландырмаг, бир сцрц 
миллятпяряст, гырмызы саггал миллятпярястляр, йун дарамаг 
шящадятнамяси (Й.В. Чямянзяминли) вя с. Онлар мцтярягги 
мцасирляринин щазырладыьы образ-тяшбищляря дя лагейд галмырлар. 

4. Ушаг ядябиййатынын, дярслик вя тяръцмялярин дили. 
Бядии цслубун бир голуну да ушаглар цчцн йазылмыш бядии 

ясярлярин дили тяшкил едирди. Ушаг ядябиййаты сюзцн ясил 
мянасында мящз бу дюврцн мящсулудур. Мяктяблярин нис-
бятян эенишлянмяси, ушагларын тярбийясинин маарифчилик щяряка-
тында юн плана чякилмяси ушаглар цчцн вя ушагларын баша 
дцшяъяйи дилдя бядии ясярлярин – шеир вя щекайялярин йазылмасыны 
бядии дцшцнъянин ян зярури эцндялик мясяляляриндян бириня 
чеврмишди. Ушаг ядябиййатынын дили сон дяряъя садя олмасы, 
лцьят тяркибинин там анлашыглыьы иля сечилир. Бу дилдя дидактик 
цнсцрляря эениш йер верилир, садя, айдын, ибрятамиз щикмятляр, 
аталар сюзц вя зярб-мясялляр тез-тез ишлянир. 

Бу цслубда габагъыл мцяллимлярин, маарифчилярин тяхминян 
щамысы йазырды. Лакин бу цслубу ян мцкяммял нцмунялярля 
тямсил едян А. Сящщят, М. Я. Сабир, А. Шаиг, Ф. Кючярли, 
С.М.Гянизадя вя С. С. Ахундов иди. Бу шяхслярин симасында 
ушаг ядябиййаты вя демяли, бядии ушаг  дили щям бцнювряйя, 
щям дя зирвяйя чеврилди.   ХЫХ ясрин «Вятян дили»ндяки нисби 
бяситликдян узагды. Бялкя дя щямин зирвя юз кейфиййяти иля щяля 
дя зирвя олараг галыр. 

А. Сящщятин, М. Я. Сабирин, А. Шаигин шеирляриндя сюзляр, 
ащянэ, интонасийа еля сечилмиш, ушаг психолоэийасы иля еля 
уйушдурулмушдур ки, бунлар ушаг ясяри цчцн нцмуня кими 
дярк олунур. Ясас лцьят фонду дил цчцн нядирся, А. Сящщятин, 
М. Я. Сабирин, А. Шаигин шеирляри дя ушаг ядябиййаты хязиняси 
цчцн одур. 

Санки бу сюзляр щяйат эюрмцш бир шаирин лексикону дейил, 
щягигятян бир ушаьын дилиндян сюйлянир:     

 
Эюйярин, эюй чямянлярим, эюйярин, 
Сцнбцлцм, йасямянлярим, эюйярин. 
Ачылын ийли эцллярим, ачылын, 
Аллы, ялванлы эцллярим ачылын. 
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Ушаг ясярляринин дилиндяки хцсусиййятляр йалныз айдынлыг, 
дяркетмя категорийасы иля мящдудлашмыр. Спесифик ъящятлярдян 
бири дя бу цслубда йазылан ясярлярин (щям шеир, щям дя 
щекайялярин) дилиндя дюврцн «йцксяк» цслуб фактлары щесаб 
олунан цнсцрляря йер верилмясидир. Йцксяклик биринъи нювбядя 
бу ясярлярин дилиндяки шяффафлыгдыр. Ейни заманда бу ясярлярин 
дилиндя тцрк вя гисмян дя яряб-фарс дил цнсцрляриня йер верилир: 
Иштя бу тифиля ки мя‘сум сифат, … щяр сабащ уйкудан олаъаг 
бидар… (А. Сящщят). Севямяз кянди истиращятини, щяр насыл олса 
да, чюряк газанар… Шимди биз онлары явяз едялим. Онларын 
хащишинъя йол эедялим (М.Я. Сабир). Бу типли нцмуняляр о 
дюврцн бцтцн дярсликляриндя, ушаг журналларынын дилиндя вар иди. 

Доьрудур, дярсликляр йалныз бядии материаллардан ибарят 
дейил вя буна эюря дя онларын дилини принсипъя бядии цслубун 
факты кими вермяк гейри-тябиидир. Анъаг щяр икисиндя ейни 
тяфяккцр сявиййяси ясас тутулур. Йяни  ушагларын гаврама 
имканлары нязяря алыныр вя дил ушаг нитги нормалары цстцндя 
гурулур. Ушаг ядябиййаты вя дярсликляр бир-бири цчцндцр, буна 
эюря дя ващид нитг юлчцсцня риайят олунур. 

Бу заман чыхан дярсликлярин дили бцтцн башга мянбялярдян 
гидаланыр, ейни заманда мухтариййят тяшкил едир. Щятта бу нитг 
фактларынын мцстягил груплашма тяшкил етмясиня эюря бир дярслик 
цслубу да айырмаг оларды.  Дцздцр, дярсликдя башга цслубларын 
материаллары цмумиляшир, бурада щям бядии цслуб (шеир, 
щекайя), щям елми цслуб (тарихя, ъоьрафийайа, рийазиййата аид 
йазылар), щям дя башга цслубларын нитг нормалары цзря 
нцмуняляр верилир, дярсликлярдя бир цслуби синкретизм вардыр, 
лакин бу факта эюз йуммаг олмаз ки, мцхтялиф цслублара даир 
нцмуняляр дярсликдя механики шякилдя ъямляшмир. Бунларын 
щамысы ифадя тярзиня эюря бир-бириня уйьунлашыр. Бу уйьунлашма 
цчцн башлыъа юлчц дярсликлярин «истещлакчыларынын» тяляби – ушаг 
тяфяккцрцнцн гаврама сявиййясидир. Дярсликлярдя щяр шей 
айдын, садя дилля верилир. Дилин айдынлыьы епизодик хасиййят 
дашымыр, мцряккяб цнсцрлярля фасилялянмир: садялик системя 
чеврилир. Бу ъящят цслуб нцмуняляриндя шякилдяйишмяси  йарадыр 
вя цслуби аксент кясб едир. Бир ъящяти дя гейд едяк ки, биз 
дярслик «цслубу» дейярян тякъя дярс китабларынын дил материалы 
нязярдя тутулмур. Ушаг журналларынын («Дябистан», «Мяктяб» 
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вя с.) дил нормалары да бурайа дахил едилир. Журналлар вя дярс 
китабларынын дил уйьунлуьу да юзлцйцндя эюстярир ки, бу нитг 
формасы бир системя чеврилмишдир вя щяр йердя сечилир – щям дя 
формаларына вя иътимаи-мядяни вязифясиня эюря сечилир. 

Ъцмляляр вя сюз бирляшмяляри там милли грамматик 
нормаларла тяшяккцл тапыр. Ъцмляляр ян мцхтялиф мювзуларда, 
мцхтялиф цслублу йазыларда беля, тяхминян, ейни щяъмдя ишлянир 
вя бу щяъм, цмумян, минимум щяддиня йахын олур, йыьъам 
ишлянир. 

Бядии цслубун тяркиб щиссяси кими бядии тяръцмянин дили ХХ 
ясрин яввялляриндя ядяби дил нормасынын милли мязмуна 
йийялянмясинядя хейли иш эюрцр. Цмумиййятля, бядии дилдя 
олдуьу кими, тяръцмя йарадыъылыьында да, бир тяряфдян, ана 
дилиня сюйкянилир, диэяр тяряфдян, яънябичилийя мейл едилир. 
Мясялян, о дюврдя беля тяръцмя нцмуняляри вар иди: 

 
Янзари-шябабимдя пяридар олан ей зилл! 
Ей зилли-тцлуат, олуйорсун йеня пейда. 
Бир ъилвейи-мювщумейи-амали-бяди‘я 
Ейлярми йеня гялбими бир мювъ иля ящйа? 

                                         
(Фцйузат, 1906, №1) 

 
Биринъи цч мисрада йалныз цч сюз (олан, йеня, бир) 

Азярбайъан тцркъясиня мяхсусдур. Щям дя бу сюзлярин щяр цчц 
кюмякчи сюзлярдир, мцстягил лексик мянадан даща чох 
грамматик йцк дашымаьа хидмят едир, йары лексик, йары 
грамматикляшмиш цнсцрлярдир. 

Тяръцмядя тямиз ана дили уьрунда мцбаризя бахымындан 
Юмяр Фаигин бу сюзлярини хатырламаг да мцнасибдир: « … 
охудум ки, османлыдан бир ясяри Азярбайъан дилиня чевирян 
иранлы Мир Аббас китабын цстцндя «Мцбяддили Мир Аббас» 
йазыр. А ъаным, ясяри османлы tцркъяси анлашылмадыьындан ютрц 
ясярин дилини чевирдикся, ян яввял эяряк «Мцбяддил» явязиня 
«чевирян» вя йа щеч олмаса «тябдил едян» йазайдыг» 
(«Тярягги», 16 март 1909).  

Османлыъадан тяръцмя адына яряб кялмяляри вя изафятляр 
ишлядянляря М.Я. Сабир ирад тутурду. Бу мцкалимяни 
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хатырлайаг: -М. Сабир: «Османлыъадан тяръцмя тцркя ня 
демякдир?»; Я. Гямкцсар: «Османлынын дили чцнки 
мцряккябдир ярябдян, Ишкаля салыр гаре‘ини ишбу сябябдян. 
Тцркя ейляйиб тяръцмя етсяк ону ислащ, Асанраг едяр фаидябяхш 
елмц ядябдян»; М. Сабир. «Тящвили-ибарят» сюзцнц тяръцмя 
ганмаг – Мяктябли ъоъуглар да билир ким, бу, хятадыр. Бир 
бюйля хята кялмя мцщяррир гяляминдян Ъари олур ися, 
ядябиййатя бяладыр» («Эцняш» гяз., 1910, № 70, 78, 82). Мирзя 
Ъялил кинайя иля йазырды: «Мян йеня дейирям ки, йазымызын 
йцздя дохсан доггузу яряб вя фарс ибаряси олмаса, тцрк дили 
хараб олуб эедяъяк, тцрк дили ляззятдян дцшяъяк». Яряб 
кялмяляри иля Азярбайъан дилиндя йазылар о гядяр 
думанландырылырды ки, цмумиййятля, халг арасында цстцюртцлц 
данышыьа «ярябъя» дейирдиляр. Евлянмяк истядийини долайы 
шякилдя чатдыран аршынмалчыйа халасынын беля демяси орадан 
эялир: «Ясэяр, сян аллащ, эял мянимля ачыг даныш ки, мян баша 
дцшцм; ахы мян тцркясайя бир арвадам, яряб дилини ня баша 
дцшцрям, халан сяня гурбан?» 

Азярбайъан дилиня тяръцмялярин дилини корлайан ярябъя-
фарсъа цнсцрляр беляъя етираз доьурурду. 

Шекспирин «Отелло»сунун Щaşım bəy Вязиров тяряфиндян 
азярбайъанъайа тяръцмясини бюйцк мядяни щадися сайан 
Ф.Кючярли онун бязи дил гцсурларына да ишаря едирди (щярфи 
тяръцмя вя диалектчилик бахымындан). Щямин тяръцмя 
щаггында М.Сабирин «Юйля бир тяръцмя ким, рущи-Шекспир 
эюръяк Аьлады рущи-Отеллойла бярабяр юзцня» сюзляри чох 
субйектив вя гярязли олса да, бу фикрин потенсиалында тяръцмя 
дилинин эюзяллийи, тяръцмя мядяниййятинин кейфиййяти мясяляси 
вардыр. М. Сабир юз тяръцмя йарадыъылыьында буна ямял едирди. 
Онун «Шащнамя»дян тяръцмяси тякъя яряб-фарсчылыгдан 
гачмасы иля йох, щям дя грамматик хялгилийи иля диггяти чякир: 

 
Бу минвал иля йедди ил щяр заман 
Едирди Сийавяхши шащ имтащан. 
Щяр ишдя, ону эюрдц, щушйардыр, 
Дяхи таъя, тяхтя сязавардыр… 
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Бу дил дастана мяхсус тящкийяси иля сатираларынынкындан 
фярглянир: бу минвал иля, бу минвал иля йедди ил, йедди ил щяр 
заман бирляшмяляри данышыг дилининдир, щям дя халис ядяби 
синтаксис нормасыдыр – бу минвал иля йедди ил щяр заман 
синтаксис  кясийиндя максимум хялгиликля максимум ядябилик 
бирляшир. Сонракы бирляшмяляр дя ейни принсипля давам едир: щяр 
заман едирди имтащан, щяр заман едирди Сийавяхши имтащан, 
щяр заман едирди шащ имтащан. Цчцнъц мисрада данышыг факты 
ядябилийя «пярчим» олуб – чох тябии эюрцнцр. Ядяби гялиб 
будур: щяр ишдя щушйардыр. Ону эюрдц мящз бир йердя вя мящз 
Сабирин ишлятдийи йердя эялмялидир. Ясил ядяби форма беля ола 
билярди: Эюрдц, щяр ишдя щушйардыр. Анъаг Ону эюрдц, щяр ишдя 
щушйардыр олмаз, ня ядяби эюрцнцр, ня тябии сяслянир. Она эюря 
дя язялиндян халгын ишлятдийи варианты сечир: щяр ишдя, ону эюрдц, 
щушйардыр (интонасийасына эюря ону эюрдц ара ъцмля мязмуну 
иля йцклянир). Дюрдцнъц мисра да синтактик ъящятдян щямин 
тябии ахарын дальасыдыр. Бурада данышыг тябиилийини позан ики 
лексик ващид вар: дяхи (даща), сязавардыр (лайигдир). Бу лексик 
ващидлярля ъцмлянин хялгилийи даща айдын сечилярди: Даща таъя, 
тяхтя лайигдир. Анъаг щямин лцьят дя дюврц цчцн ядяби 
нормадыр вя синтактик хялгилийи юз ядябилийи иля тамамлайыр. 
Щямин тябиилик вя ядябилик тяръцмянин щяр йериндя, о ъцмлядян 
бу мисраларда да галыр – вязнин вя дюврцн иъазяси иля ара-сыра 
яряб-фарс сюзляри, бирляшмяляри эюрцнцр, анъаг бу тясвир шеир 
дилимизин тарихи цчцн йенидир вя тясдигляйир ки, Азярбайъан 
дилиндя гящряманлыг дастаны, мянзум роман ращатлыгла  
йаранармыш, мясялян, «Исэяндярнамя» Низаминин ана дилиндя 
йазыла билярмиш. М.Я. Сабирин «Шащнамя»дян бу тяръцмясиндя 
олан кими:  

 
Тамам олду бир щяфтя, ямр етди шащ, 
Сяфаралыг етсин дцбаря сипащ. 
Ачылды дяри-эянъц баби-кярям, 
Эцщяр сачды ейзян сящаби-кярям: 
Зярц симц мещрц кцлащц кямяр, 
Ямудц синанц хядянэц сипяр. 
Тила кися-кися, эцщяр ювъ-ювъ, 
Хядям дястя-дястя, щяшям фювъ-фювъ. 
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Дцрц лялц йагутц зяр кейл-кейл, 
Сцтурани-тазинясяб хейл-хейл. 
Либасц гумаши-зяри дяст-дяст, 
Хязц тирмейи-пцрбяща бяст-бяст. 
Едиб бяхш, верди ряваъ оьлуна, 
Мяэяр вермяди тяхтц таъ оьлуна. 
Дейилди сязавари-яфсяр щянуз, 
Ъаван иди ол мащмянзяр щянуз. 

 
Бу тясвир, бу дил о вахта гядяр азярбайъандилли ядя-

биййатымызда олмайыб; ащянэдарлыг синтаксиси дольунлугла 
мцшайият едир -щяля гоша сюзлярин мелодийасы: ювъ-ювъ, фювъ-
фювъ, бяст-бяст… Адятян, тякщеъалы сюзлярин тякрары беля 
щармоник сяслянмяз – хцсусиля 3-4 самитя бир саит пай дцшяндя.  
Шеирин ахыъылыьы шащын ялиачыглыг аныны, немят ифратчылыьыны чох 
дцрцст верир, хатырланан сюз тякрарлары да щямин бядии 
семантикайа гуллуг едир. «Сабир» адлы мягалясиндя А. Сящщят 
бу парчаны мисал веряряк йазыр: «Мцлащизя буйурулсун, бу 
шайани-щейрят тяръцмядя яслиндяки фясащят вя бялаьят гаиб 
олубдуму? Фирдовсийя мяхсус олан о тялагяти-лисан, о ширин 
бяйан итибдими?... Ядябиййатдан бахябяр щяр шяхс бу суалымын 
ъавабында – бяли, Фирдовси дя тцркъя деся иди, о да бу сайаг 
нязм едярди – ъцмлясиндян башга бир сюз демяз иди 
зянниндяйям». 

Щямин кейфиййятдя тяръцмя дили А.Сящщятин юз тяръцмя 
йарадыъылыьында да эюрцнцр. Щяля А. Сящщят профессионал 
тяръцмячи олмагла даща иряли эедир; щям ядябиййатымызын 
тарихиндя тяръцмя мядяниййятиндя мярщяля йарадыр, щям дя 
тяръцмя тясири иля Азярбайъан ядяби-бядии дилинин эедишиня 
мцдахиля едир. Онун тяръцмя йарадыъылыьы иля тякъя ядябиййатлар 
арасында цнсиййят йаранмыр, ейни заманда, бу ядябиййатлар 
бир-бириндян дил-нитг мядяниййяти юйрянир (тябии ки, мцвафиг 
щалда юйрянян мювгедя азярбайъанлы гялям сащибляри дурур). 
А. Сящщят юз тяръцмяляриндя орижиналын дил тяърцбясиндян 
бящрялянир. Тясадцфи дейил ки, онун тяръцмя дили шериййяти, 
айдынлыьы, хялгилийи иля няинки юз орижинал ясярляринин дили 
сявиййясиндя дурур, щятта бязян ондан мцкяммялдир. Бу 
щалда тяръцмя едилян ясярин орижиналындакы дилинин, бядии 
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тясвиринин шаиря эцълц тясирини нязяря алмаг лазымдыр. 
А.С.Пушкинин «Гыш» шеиринин тяръцмясиндян:  

  
Будур, шимал йели гопуб эувулдар, 
Сцрüкляйиб булудлары выйылдар. 
Будур, йеня гыш, неъя ки вар, эялир, 
Шахта эялир, сойуг эялир, гар эялир…   

 
Бу дилин тямиз азярбайъанъалыьында Пушкин шеиринин 

орижиналындакы тямиз русъалыьын ролу вар; эувулдар, выйылдар, 
харылдар тяглидляринин ишлянмяси, неъя ки вар халг ифадясинин 
поетик мцщитдя сясляниши, булудлары сцрцкляйиб, гарьалары гар 
цстцня гондурур (щяля г сясинин  аллитерасийасы), йумбаланыр, 
долар чала-чухурлар, аь юртцйя бцрцндцрцр алями, сяпир гары 
аьаълара, коллара… кими гыш мянзяряли ифадялярин сечилмяси – 
бунлар щамысы ана дилиндя тямиз вя ядяби шеир дилинин 
нцмунясини верир. Гящряманлыг мотиви цчцн М. Сабирин 
йухарыда хатырладылан тяръцмясинин дили неъя йарайырса, лирик 
мотивя – лирик поемайа, мящяббят дастаны  вя йа романа бу 
дил ейни дяряъядя юрнякдир: 

«Дярялярдя уларды чаггаллар, Зянн едярдим ки, бир ъоъуг 
аьлар. Эащ  фышылдарды халы, парлаг илан  О гара дашларын 
арасындан. Амма мян зярряъян дарылмаз идим,  О гаранлыгда  
щеч горхмаз идим. Чцнки мян дя, гоъа, инан, о заман 
Вящшиляр тяк гачырдым инсандан. Сцрцнцб яф‘и тяк узанмыш 
идим, Эизляниб йердя далдаланмыш идим… 

Мяни бир шей едяр фягят мящзун ки, вятяндя мян олмадым 
мядфун. Мяни ол хаки-пак иситмяйяъяк, Сойумуш няш‘ими 
чцрцтмяйяъяк…. 

Билирям, аз галыб ки, чыхсын ъан, Чох да чякмяз эялир чатыр о 
заман. Буйур ол эцн мяни апарсынлар, Баьымызда, о йердя 
гойсунлар. Орда ки йасямян эцл ачмышдыр, Бцтцн ятрафа ятр 
сачмышдыр. Оранын  чох сяфалыдыр щавасы, Аь чичякляр ачыб 
акасийасы. Вар эюзял лаляси, йашыл чямяни, Орада гойсунлар, ямр 
ейля, мяни… Санарам йолдашам язиз кяс иля Мяни охшар щязин-
щязин сяс иля. Йатарам бу хяйал иля ращят. Даща щеч кимдян 
ейлямям нифрят!...» 
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Бу дил надир ядяби нцмунялярдяндир, сафлыьа, миллилийя 
нцмунядир, ейни дяряъядя дящшятли лиризми иля сечилир – она 
драматиклик, щцзн щопмушдур. Бу, халис Лейли – Мяънун 
кядяринин дилидир. Сящщятин Сабир щаггында дедийи кими, 
Лермонтов «Мтсыри»ни азярбайъанъа йазсайды, мящз бу дилля 
йазарды.    

Мараглыдыр ки, А. Сящщятин тяръцмяляриндя тябият мянзя-
ряляри дя чохдур. Щятта бязян тяръцмячи Азярбайъан иглимини 
ора гошур. Ядябиййатымызын тарихиндя о вахта гядяр ня шеирдя, 
ня дя нясрдя Азярбайъан тябиятинин, иглиминин, онун 
торпаьынын зянэинликляринин тяряннцмцня А. Сящщят гядяр йер 
верян сяняткарымыз йохдур. Ана торпаьын ятрини, эцл-
чичяклярини, эен дцзлярини, сярт даьларыны, ахар чайларыны, йашыл 
мешялярини, истили-сойуглу фясиллярини Азярбайъан дилиндя бядии 
лювщяляр шяклиндя рясм едяркян о, Пушкинин, Лермонтовун 
бойаларындан вя онларын бойа ишлятмя цсулундун бящрялянир. 
А. Сящщятин «Гафгаз гитясидир мяним вятяним, О мямлякятдя 
мян вцъудя эялдим, Халгыма гаршы сцъудя эялдим» мисралары 
иля башланан «Вятян» шеириндя Пушкиндян етдийи «Гафгаз», 
Лермонтовдан етдийи «Вятян» тяръцмяляриндяки ифадя вя 
тяшбещлярдян истифадя едилмишдир. 

А. Сящщят тяръцмяляринин дилиндя ади данышыг ифадяляри, сюзляри 
иля йанашы (кар ашмаз, белядян-беля, сяс-сямир тохдады…), йалныз 
ядяби мцщит цчцн йарайан, ян чох да елми вя публисист цслубун 
материалы кими танынан вя тябии ки, Азярбайъан бядии цслубу цчцн 
мцяййян гядяр тязя сайылан сюз бирляшмяляри дя ишлянир: ъяряйан 
ейляди, бади-сяба ялагясини кясмяйир, дальаланан думанлар, лагейд 
тябият, ян цмдя суал, ян мцдщиш, ачыг эюй алтында, рущани тяшнялик, 
гярар тутмушам… (Пушкиндян); тя‘йин етмяк, газанылмыш шющрят, 
гядим рявайят, аллаща мющтаъ, дцшкцн юмцр, сольунъа йарпаьам, 
фярг вердим, аловлу шябням, говьамыз аловланды, бу барялярдя 
хяйал едир идим, гяти сурятдя, од цряк щябсханясини – синяни 
йандырыр (Лермонтовдан).  

А. Сящщят бязян тяръцмядя орижиналын ифадялярини ардыъыл изляйир: 
 

Кавказ подо мною. Один в вышине 
Стою над снегами у края стремнины. 
Орел, с отдаленной поднявшись вершины 
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Парит неподвижно со мной наравне. 
Отселе я вижу потоков рожденье 
И первое грозных обвалов движенье. 
 
Гафгаз алтымдадыр, ян мцдщиш олан зирвядя мян 
Тутмушам тяк учурум, гарлы даь цстцндя гярар. 
Гарагуш учмаьа галхарса узаг бир тяпядян, 
Ня гядяр йцксяк учарса, йеня дюврямдя учар. 
Бурадан мян эюрцрям чешмяляри гайнамада,  
Шцбщяли, горхулу учгунлары илк ойнамада. 

 
Тябии ки, мисралар сюзбясюз бир-биринин ейни дейил; анъаг 

мисраларда бядии йцкц дашыйан ясас (доминант) ифадяляр там 
уйьундур: 

Кавказ подо мною – Гафгаз алтымдадыр; один стою – тяк 
гярар тутмушам; над снегами стремнины – учурум, гарлы даь 
цстцндя; орел-гарагуш; с отдаленной вершины – узаг бир 
тяпядян; парит со мной наравне – дюврямдя учар; отселе я вижу 
– бурадан мян эюрцрям; рожденье потоков – чешмяляри 
гайнамада, первое движенье грозных обвалов – горхулу 
учгунлары илк ойнамада. 

Бурада стремнина – учурум вя обвал – учгун тяръцмя-
ляринин айрылмасы вя бу щалда учгун сюзцнцн сечилмяси лцьятчи 
йох, мящз цслубчу ишидир. Шеир дилимиздя учгун сюзц илк дяфя 
мящз бурада обвал сюзцнцн гаршылыьы кими ишлянир. 

Йахуд йеня А. Пушкинин «Гыш йолу» («Зимняя дорога») 
шеириндян: 

 
Сквозь волнистые туманы Пробирается луна, 
На печальные поляны Льет печально свет она. 
 
Дальаланан  думанларын арасындан ай чыхыр, 
Гямли йатан сящралара гямли-гямли нур сачыр. 

 
Гаршылыглара диггят йетиряк: сквозь волнистые туманы – 

дальаланан думанларын арасындан; пробирается луна – ай чыхыр; 
на печальные поляны – гямли йатан сящралара; печально льет свет 
– гямли-гямли нур сачыр. 
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Мараглыдыр ки, А. Пушкин печально дейир, анъаг  А.Сящщят 
гямли йох, гямли-гямли дейир. Чцнки Азярбайъан дилиндя зярф  
цчцн тякрар сюз  сяъиййявидир, - щяля сюз тякрарынын експрессийасы 
да ялавя бядии семантикадыр. Бу мисраларын тяръцмяси ися 
А.Сящщятин бядии тапынтысыдыр: 

  
Что-то слышится родное 
В долгих песнях ямщика. 

 
- Сцрцъцнцн шяргисиндя вятян сяси динлянир –  
Сцрцъцнцн шяргисиндя вя в песнях ямщика ифадяляри 

уйьундур; анъаг что-то слышится родное тамам башга ъцр 
тяръцмя олунур. Яввялян , «что-то» (ня ися) эцманы тамам 
атылыр; о бири тяряфдян (ясас мясяля бурададыр), родное (доьма) 
сюзц вятян кими чеврилир (эюрцнцр, родина иля родное сюзляринин 
бир кюкдян олмасы А. Сящщятин йадына беля бир уьурлу уйьун-
сузлуг салмышдыр) вя беля бир бярабярлик алыныр: слышится родное – 
вятян сяси динлянир. Тапынты будур. Щяля динлянир гайыдыш 
формасынын йазылы ядяби дилимиздя ишлянмясиня илк дяфя бурада 
раст эялинир. Щямин феилин щямин формада ишлянмяси иля алынан 
бядии мянаны онун щеч бир синоними иля вермяк мцмкцн дейил 
– ешитмяк, гулаг асмаг вя с. Азярбайъан дилинин 
потенсиалындан щямин форманын тапылмасы, шцбщясиз, Пушкин 
шеиринин орижиналлыьындакы, бядиилийя максимум уйьун гаршылыг 
ахтарышынын нятиъясидир. 

Бязян ися А. Сящщят орижиналын рущуну вя сцжетини, бир дя 
дилинин хялгилик вя ядябилик нцмунясини эютцрцр. Мисал цчцн И. 
А. Крыловун «Гурд вя гузу» («Волк и ягненок») тямсилинин 
тяръцмясиндян нцмуняйя  диггят едяк:  

 
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться; 
И надобно ж беде случиться. 
Что около тех мест голодный рыскал волк. 
Ягненка видит он, на добычу стремится, 
Но, делу дать хотя законный вид и толк, 
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом…» 
 
Су кянарында гяфлятян начар 
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Бир гузу бир эцн олду гурда дцчар. 
Гузу горхуб дайанды хейли мялул. 
Гурд оларкян су ичмяйя мяшьул 
Фикри ойанды ким, тапыб ня десин, 
Гузуну бир бящаня иля йесин. 
Деди: «Ахмаг гузу, мяэяр корсан?» 
 
Бу тяръцмядя мисраларын гаршылыьындан данышмаг артыгдыр. 

Бурада тямсилин мязмуну уйьундур, бир дя И. Крыловун тямиз 
рус халг дили иля А. Сящщятин тямиз Азярбайъан дили (щямин 
тямсили азярбайъанлы охуъу илк дяфя А. О. Чернйайевскинин 
«Вятян дили»ндя охумушду). 

Эятирилян нцмунялярдян эюрцндцйц кими, ХХ ясрин 
яввялляриндя Азярбайъан ядяби-бядии дилинин нормаъа мцяй-
йянляшмясиндя бядии тяръцмя дили екстралингвистик факторлардан 
бири кими чыхыш едир. 

 
 

2. ПУБЛИСИСТ ЦСЛУБ 

 
Публисист цслубун дахилиндя цч чалар сечилир: сийаси публисист дил, 

бядии публисист дил, елми-публисист дил.   
Сийаси публисист дилин ян типик вя ян мцкяммял тязащцрцнц 

дюврцн демократик-болшевик органларында эюрцрцк. «Гоч-Дявят», 
«Тякамцл», «Йолдаш», «Щцммят» сящифяляриндяки йазылар сийаси 
публисист дилин тямяли, башланьыъы олмагла, щям дя публисистикамызын 
гызыл фондуна дахил олмушдур. Публисист цслубун бу голунда 
тяйинедиъи эюстяриъиляриндян бири лцьят тяркибидир. Бурада зянэин 
сийаси-иътимаи терминляр вардыр. Щям дя бу мятбуат органларында 
Азярбайъанын йени иътимаи-сийаси шяраити иля ялагядар спесифик сюз 
йарадыъылыьына тясадцф едирик. Демяк олар ки, мцвафиг иътимаи-
сийаси, синфи-идеоложи щяйатла ялагядар сюз-терминляр Азярбайъан 
ядяби дилиня илкин олараг мящз щямин органлар тяряфиндян дахил 
олмушдур. Ялбяття, бу бахымдан ян файдалы иши Ъцмщуриййятин 
«Азярбайъан» гязети эюрмцшдцр. 

Бурайа щям милли, щям яряб-фарс, щям дя рус-Авропа мяншяли 
терминляр дахилдир. Цмумиййятля, ясрин яввялляриндя лцьят 
нормасында олдуьу кими, иътимаи-сийаси терминлярин ишлянмясиндя 
дя гейри-сабитлик эюрцнцр. Беля ки, ейни анлайыш мцхтялиф органлар 
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тяряфиндян вя ейни мятбуат органларында мцхтялиф терминлярля 
верилир. Болшевик мятбуатынын терминляриндян: ингилаб, ингилабчы, 
яксингилабчы, фиргя, партийа, револйусийа, 17 октйабр манифести, 
цсйанчы, тятилчи, револйусионер, сийаси тя‘тил, игтисади тя‘тил, милли 
мцбаризя, милли щярякят, щцриййят мцбаризяси, милли сосиализм, 
сярмайядар, буржуа, гараэцрущчу, автономийа, сойьунчу, ишсизлик, 
бирлик, бирмянафелик вя с. 

Лцьят ъящятдян бу йазыларын дилиндя бир спесифика да ондан 
ибарятдир ки, бурада халг данышыьы цчцн сяъиййяви олан лору сюзляр 
йох дяряъясиндядир. Халг данышыг материалы ядябиляшдирилмиш шифащи 
нитг нцмуняси кими алыныр. 

Грамматик ъящятдян бу йазыларын диггяти ъялб едян ян 
башлыъа хцсусиййяти синтаксис сащясиндядир. Бу цслубда 
мющкям синтактик норма вардыр. Башга цслубларда эюрдц-
йцмцз вя данышыг дили цчцн сяъиййяви олан синтактик сярбястлик 
бурада йохдур. Бу ъящят хцсусиля сюз сырасына аиддир: сюзляр  
ъцмлялярдя юз йерини чох дягиг сечир, ъидди грамматик тялябя 
риайят едир. Ъидди иътимаи-сийаси цнсиййятля мяшьул олан бу 
органлар фикрин максимум дягигликля верилмясиня дя, нитг 
мядяниййятиня дя бюйцк сяй эюстярмишдир. 

Бу йазыларда хитаблар, нида, ямр, суал-тящрик ъцмляляри 
публисист тону кюкляйир: «Бу щяйат бир мцщарибядир – фцьярайи-
касибя иля онлары тясяррцф едиб, тязйиг едян хозейинляр 
арасында!.. бир тяряфдян фягир вя о бири тяряфдян дювлятлидир. 
(«Дявят», 1906, № 7).  Вятяндашлар! Сабащ сечкидир. Ещтийатлы 
олун ки, онсуз да кцтащ олан щягги-интихабынызы итирмяйясиниз!» 
(«Тякамцл», 1907, № 6). Эюрцндцйц кими, болшевик мятбуат 
органлары садяликля  бяситлийи, анлашыглыгла дайазлыьы 
ейниляшдирмирляр: садя йазырлар, анъаг сийаси дольунлуьа фикир 
верирляр. 

Цслубун тяшяккцлц, шцбщясиз, онун юзцня мяхсус лексик 
материалын мцяййянляшмясиндян башланыр. Дюврцн сийаси-
иътимаи щадисяляриня вя анлайышларына уйьун йени сюзляр йараныр, 
яняняви лцьят синфи-сосиоложи мязмуна мцвафиг йени мяналарла 
дольунлашыр. Публисист цслубун илк елементи кими публисист 
лексион формалашыр. Бу лексиконун мцщцм гисми халг дилиндя 
ишлянян, анлашылан сюзлярдир. Бунлар синтактик ящатядя термино-
ложи мязмун газаныр. Мятнин сосиоложи кейфиййяти беля сюзляри 
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мяишят анлашылмасы даирясиндян чыхарыр, иътимаи-публисист 
коммуникасийа ващидиня чевирир. Бу просес яксиня дя эедя 
биляр; иътимаи-сийаси мязмун кясб едян сюзляр, тяркибиндя 
олдуглары ъцмляни иътимаи-публисист нитг ващиди сяъиййясиня 
эятирир. Ялбяття, бу лексик ващидляр мяишят цнсиййятиндяки 
мянасындан рабитясини цзмцр, щятта сюзцн терминоложи 
мязмунунун гавранмасыны щямин ъящят тезляшдирир. Нцмуня 
цчцн эцндялик цнсиййятдя ади мягамларда тез-тез раст эялинян, 
бядии нитгдя мцстягим вя мяъази мяналарда тясадцф олунан 
сюзлярин ишляндийи бир ъцмляйя диггят йетиряк: Бунлар ядалят, 
бярабярлик нязярдя тутуб, щаман касыб, фягирлярин щцняриня 
зянэин оланларын зцлцмлярини азалтмаг  истяйирляр. («Щяйат» 
гязети, 28 ийун 1906-ъы ил). Бурада  курсивля верилян сюзлярин 
сосиоложи термин мащиййяти ъцмляни сийаси-синфи мязмунла 
йцкляйир вя публисист цслубун нитг фактына чевирир, ядалят, 
бярабярлик сюзляри ъямиййятдя нязярдя тутулан синфи давранышы, 
касыб, фягир вя зянэин сюзляри иътимаи гцтбляри, зцлм кялмяси ися 
бу ики гутбцн давранышындакы щцгуги мцнасибяти якс етдирир.  

Доьрудур, бу сюзляр бядии нитгдя, халг йарадыъылыьында 
тарихян ара-сыра беля публисист гыьылъымлар вермишдир. Лакин 
бунларын публисист мязмунда сабитляшмяси мящз ХХ ясрин 
яввялляриндяки иътимаи-ингилаби шяраитля, мятбуатла баьлыдыр. 
Бярабярлик сюзц ися щямин мянада тамамиля йенидир, дюврцн 
лексик ващидидир. 

Шцбщясиз, терминляшмя просесиня «мяруз» галан сюзлярин 
щамысы ейни вязиййятдя олмур, публисист дилин материалына 
чеврилмяк цчцн бунларын ейни дяряъядя цслуби рянэя 
чякилмясиня ещтийаъ эюрцнмцр. Данышыгда ишлянян сюзлярин бир 
гисмини анъаг синтагматик шяраит мцвафиг цслубун лексикону 
кими тягдим едир. Беля сюзлярин ади, номинатив мязмунундан 
тяърид олунмасы вя цслуби ващид кими гавранмасы цчцн охуъу 
ани дя олса, мцяййян зещни енержи сярф етмялидир. Ихтийар, 
гейрят, тяляб, зиндан, буйуруг вя с. кими сюзляр мяишят 
данышыьында чох ишлякдир. Бунлар номинатив мягамлардан 
чыхаркян иътимаи-публисист мязмунлу башга сюзлярин синоними 
мязмунунда гавранылыр: ихтийар-щцгуг, гейрят-щямря‘йликля 
щярякат, тяляб-сийаси-игтисади щцгуг истямяк, зиндан-ясарят, 
буйруг-рясми эюстяриш вя с. Эюрцндцйц кими, бунлар – биринъи 
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тяряфляр ади дил ишаряси олмагдан чыхыб, мцяййян иътимаи-сийаси 
мяфщумун мянтиги тяйини (дефинисийа) кими – икинъи тяряфлярин 
гаршылыьы олараг нязяря чарпыр. Беля ади сюзлярин цслуби рянэя 
дцшмясиндя синтактик мцщитдян ялавя мцяййян лексик-
морфоложи васитялярин дя кюмяйи олур. Мясялян, зящмяткешан 
(ан шякилчиси щямин васитялярдяндир), щямяфкар, щямря‘й, фярд-
ващид, йеквцъуд (бу мцряккяб сюзлярин тяряфляри айры-айрылыгда 
иътимаи-публисист мязмун ифадя етмякдя ейни дяряъядя фяал 
олмур, щям дя бу сюзляр синонимдир), бярабярлик (-лик) вя с. 

Икинъи гисим сюзлярдя номинатив мянадан чыхма, иътимаи-
щцгуги термин мязмуну газанма просеси тарихян эетмишдир вя 
бунлар публисист диля  йарымщазыр шякилдя дахил олур. Бу 
гябилдян олан лексик ващидлярин публисист дилдя  йер тутмасы вя 
йа мющкямлянмяси билаваситя публисистлярин хидмятидир. Лакин 
публисистляря гядяр дя беля сюзляр цмумян рясми мягамларда 
ишлянмишдир. Бунлар биринъи групдакы сюзляр кими ади мяишят 
лексикону дейилдир. Беля сюзляр нязярдя тутулур: фярман, 
щюкумят, ганун, ганун-гайда, фиргя, щцгуг вя с.  

Цчцнъц груп сюзляр дя бунлара йахындыр, йяни беля сюзляр 
дя иътимаи-сийаси щяйатын мцхтялиф мясяляляри иля ялагядар 
йаранмыш щцгуги, игтисади, сийаси, елми терминлярдир. Лакин бу 
терминляр капиталист истещсал цсулу иля, ингилаби-демократик 
щярякатла, йени тарихи-мядяни шяраитля ялагядар олараг 
билаваситя ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин яввялляриндя формалашыр. 
Иътимаи щяйата фяал мцдахиля едяряк, мядяни-сийаси 
дцнйаэюрцшцн йени тярздя тяшяккцлцндя ъидди тясир эюстярян 
публисист ядябиййатын дилиндя бу сюзляр ишляк фонда дахил олур. 
Бу лексика билаваситя публисистляр тяряфиндян щазырланмаса да,  
онларын  васитясиля ядяби дилдя вятяндашлыг щцгугу газаныр, 
сийаси-идеоложи цнсиййят васитясиня чеврилир, интишар тапыр. Буна 
эюря дя публисист лексикондан данышаркян онлара мцраъият 
едирик. Беля сюзляр: шура, мухтариййят, мярамнамя, сярма-
йядар, тясфийя, синиф, щцрриййят, щцрриййятпяряст, щцммят, 
щямниййят, митинг, мцтлягиййят… 

Бязян цнсиййятя дахил олмайан вя щятта азсавадлылар 
тяряфиндян анлашылмайан сюзляр ишлянир: цгдя, нцфус, мцщяввял, 
мя‘гул, дярягяб, сцдур, овдят, ясам, сагит, гярардад, мази, 
ялщан, ясват, ясам… 
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Ейни мянбядян вя ейни кюкдян олан сюзцн илтисаги 
гурулуша уйьунлашмамыш гялиби алыныр. Щалбуки о сюзцн халг 
дилиндя вя йа ядяби дилдя азярбайъанъалашмыш формалары, бу 
формаларын Азярбайъан дили морфоложи яламятляри иля щямин 
мянаны верян тязащцрляри олмуш, щятта бу эцн дя галыр. 
Мясялян: мцтяъавиз – тяъавцз, игфал – гяфлят, тягяррцр – гярар, 
тящяййцъ – щяйяъан, мцбяллиь – тяблиь, мявадд – маддя, 
мювлуд – вяляд, ювлад… 

Сюз йарадыъылыьы иля баьлы олмайан яъняби морфоложи 
гялибляря дя йер верилир. Ян чох кямиййят категорийасынын 
эюстяриъиси: мцамилат, мцлащизат, зярябат, мязащиб, рцфяга, 
ягаид, гяванин, иранийан (щятта ики дилин кямиййят эюстяриъиси 
бирликдя чыхыш едир: щадисатлар).  Йад морфоложи яламятляр яъняби 
сюзляри мцхтялиф нитг щиссяляри цзря мцяййянляшдирир: мяхсуси 
(сифят), ахирян, щал, мцдам (зярф), бярякс, бинаян (гошма), 
яъяба (ядат), билмярря (модал сюз)… 

Сонралар ядяби дилдя сабитляшян бир чох сюзляр яъняби шякилчи 
иля ишлянирди ки, бу да термин кими тягдим едилмяк ъящдиля 
баьлыдыр: ингилабиййун, иътимаиййун-амиййун, нязяриййят елмий-
йяси… 

Анлайышын тясвири йолла верилмяси бязян рус дилиндян калка-
тяръцмя кими дя мейдана чыхыр: сол фиргя, саь фиргя вя с. 

Мараглы ъящятдир ки, иътимаи-публисист анлайышын перифрастик 
ифадясиндя изафят формасына даща чох йер верилир. Эюрцнцр, бу 
ъящят онунла баьлыдыр ки, изафят азярбайъанлы тяряфиндян 
аналитик шякилдя гавранылмыр, сюз бирляшмяси кими йох, цмумян 
лексик ващид щцгугунда алыныр. Доьрудан да, бу изафятляр 
мцяййян иътимаи-сийаси мязмуну, тяшкилат вя йа вязифя адыны вя 
с. билдирмякля тясяввцрдя ващид анлайыш йарадыр: фцгярайи-
касибя, яфви-цмуми, нюгтейи-нязяр, мяълиси-ядлиййя, вязири-
дахилиййя… 

Беля  бирляшмялярин терминоложи мащиййятини яйаниляшдирмяк 
цчцн изафятлярин русъа гаршылыьына бахмаг кифайятдир: фцгярайи-
касибя-пролетариат, яфви-цмуми-амнистийа, нюгтейи-нязяр-взглйад 
(инди Азярбайъан дилиндя – бахыш, дцнйаэюрцш). 

Щятта лексик мцгабил алынмадыгда беля бу изафятлярин 
мяфщуми, иътимаи-публисист мязмуну эюз габаьында олур. Бу 
нцмунялярдя олдуьу кими: чаряйи-ниъат, цмурати-сялтянят, 
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зиндани-ясарят, дюври-ъядидя, щиссиййати-мцтящщяряйи-миллийя, 
явзаи-щазиря, щцгуги-бяшяриййят… 

Бу изафятлярин ичярисиндя публисист мяъазлара да раст эялирик: 
ъащи-фялакят, гювми-мцбаряк… 

Мараглы спесифик ъящятлярдян бири будур ки, ейни 
терминоложи анлайыш мцхтялиф дил мянбяли лексик ващидлярля 
тякрар олунур. Анъаг бу тякрарын ващид системи йохдур: эащ 
яввял яряб-фарс, сонра рус-Авропа сюзляри эялир, эащ яксиня. 
Беля нювбяляшмя Азярбайъан сюзляри иля алынмалар арасында да  
эедир. Бу, дюврцн зийалыларынын тящсил мянбяйи иля баьлыдыр: 
бязиляри рус-Авропа дилляриндя, бязиляри Шярг дилляриндя тящсил 
эюрмцшляр. Ейни заманда мцхтялиф ягидяли органлар бу 
терминляри юз дил-цслуб нормасына уйьун ишлядир. Мясялян, 
«Щяйат», «Фцйузат» иътимаиййун-амиййун ишлядир, болшевик 
мятбуаты ися сосиал-демократ. Публисистляр бу терминляри йанашы 
ишлядяндя, эюрцнцр, нязяря алмышлар ки, ким щансыны баша дцшцр, 
гаврасын. Бунларын сырасына эялинъя, щесаб етмяк олар ки, 
мяъщулдан мялума, мяъщулу мялумла ашкар етмяк гянаятиня 
ясасланмышлар. Мясялян: конфликт – мцнагишя (…«Бяндяр-
аббасда инэилис консулу иля Иран щакиминин араларында 
(конфиликт) – мцнагишя эюрцнцр» («Иршад», 1906, № 75. 
Н.Няриманов). Эюрцнцр, мцяллиф иътимаи-сийаси терминляри рус-
Авропа мяншяли сюзлярля гануниляшдирмяйи цстцн тутмуш вя 
яввялъя мящз щямин мянбядян термини ишлятмиш, сонра мялум 
сюзля ону айдынлашдырмышдыр. Анъаг тядриъян  бу илкин принсип 
позулмуш, щансы сюзц яввял, щансыны сонра  ишлятмяйя фикир 
вермямиш, неъя эялди йазмышлар. Мясялян, беля йазмышлар: 
«Дювлят Думасы вя Дювлят Шурасы (Государственны Совет) 
императорун нитгиня ъаваблар йазыб гуртардылар» (Н.Няри-
манов. «Щяйат» гяз., 1906, № 105). Паралел ишлянян терминляря 
даща бир нечя нцмуня: амнистийа – яфви-цмуми, конфликт – 
низа вя ихтилаф, мцнафиглик – провакасийа, мяишят – 
егономически, тящлил – анализ, мягсяд – идеал вя с.  

 
 

3. ЕЛМИ ЦСЛУБ 
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ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан ядяби дилиндя елми 
цслубун башлыъа спесификасы онун дилинин яввялки дюврлярля 
мцгайисядя олдуйъа садяляшмяси, кцтляви дяряъядя анлашыглы 
шякиля дцшмясидир. Бу кейфиййяти сяъиййяляндирян иътимаи зярурят 
елми халгын хейриня вермяк мейли иля шяртлянирди. Мцтярягги 
елм вя маариф нцмайяндяляринин елми йарадыъылыгдан 
мягсядляри халга хидмят эюстярмяк, халгы тяряггийя гошмаг 
арзусу иди. Буна эюря дя юз йазыларында савадсызлар вя 
азсавадлылар мцщитинин гаврама имканларыны нязяря алырдылар. 
Щямин сябябдяндир ки, елми цслубда йазылан ясярлярин щям 
лцьят тяркиби, щям дя синтаксиси вя морфолоэийасы халг дили 
зямининдя дурур. Елми дилин бу кейфиййятлярини Ф. Кючярлинин 
елми-ядябиййатшцнаслыг ясярляриндя, Щ. Зярдабинин якинчилийя, 
тябият вя зоолоэийанын мцхтялиф мясяляляриня, саьламлыг вя 
эиэийенайа щяср етдийи мцхтялиф ясярлярдя, Цзейир бяйин 
щесабла-рийазиййатла баьлы дярслийиндя вя башга елми мятнлярдя  
айдын эюря билярик. 

Щямин дюврдя елми цслубу башгаларындан фяргляндирян 
башлыъа хцсусиййятлярдян бири онун лцьят тяркибиндя мцхтялиф 
елм сащяляри иля ялагядар терминлярин ишлянмяси иди. Нягли-тясвири 
ъцмлялярин яксяриййят тяшкил етмяси дя елми цслубун мухта-
риййят хцсусиййятляри иля баьлыдыр.  

Елми цслуб ня гядяр садя олса да, о юзцнцн доьулдуьу 
янянядян там тяърид олуна билмир. Бу да елми дилдя мцяййян 
гядяр терминоложи вя гейри-терминоложи сяъиййяли нисбятян чятин 
яряб вя фарс сюзляриня йер верилмясиндя, публисист вя бядии 
ясярляря  нисбятян ъцмлялярин бязи щалларда бир гядяр щяъмли 
эюрцнмясиндя нязяря чарпыр. Бу, елми дилин эюзял нцмунясидир. 
М.Ф. Ахундzadənin комедийаларынын, Ъ. Мяммядгулузадя-
нин драм вя щекайяляринин дили бядии цслубумуз тарихиндя 
нядирся, бу да елми цслубумузун тарихиндя одур: «… Беля ачыг 
вя садя дилдя щеч бир шаир юз вилайятинин ювзавц ящвалыны вя 
мцасирляринин доланаъаьыны бу сайаг доьрулугла айдын вя 
ашкар йазмайыбдыр.1 Бу кялам нязмлянмиш нясрдир. Бунда 

                                                            

1 Сющбят Г. Закирин М. Ф. Ахундова «Щачан ола бир дя дейяк-данышаг» 
мисрасы иля гуртаран мяктубундан эедир. 
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рядиф вя гафийяляр елм зору иля вя савад эцъц иля иъад 
олунмайыбдыр. Бунлар ъамаатымызын аьзында мцдам ишлянян 
сюзлярдир. Шаир юзц дя ел  ичиндя няшвц нцма тапмыш елоьлу 
олдуьу цчцн асанлыгла о сюзляри юз мяхсуси малы кими сярф едир.  
Щансы шеирдя беля садя мисра вя гафийяляря раст эялмяк олар: 
Бизим башымызда чатдады чанаг; гойун отураг, гурду 
бадалаг… бу сюзлярин тамамы зярбцл-мисал мягамында 
мцттясил дилимиздя ъари олан сюзлярдир. Неъя ки, миллятимиз 
диридир, бу садя сюзляр онун дилиндя ишляняъякдир вя ня гядяр ки, 
бу сюзляр исте‘малдан дцшмяйяъякдир, йя‘ни яъняби лисанлардан 
яхз олунмуш гялиз ибарялярин щцъуму алтында боьулуб тярк 
олмайаъагдыр, миллятимиз дяхи юлмйяиб дири вя саламат 
галаъагдыр» (Ф.Кючярли).   

Елми дилдя хялгиликдян данышылырса, бу онун типик нцмунясидир. 
Бу цслубу сяъиййяляндирян сярраст дил, мянтиги ардыъыллыг вя садя 
ифадянин вящдяти ХХ ясрин яввялляриндя ядяби дилин демократик 
инкишафына уйьундур. Щятта терминляри дя кцтляви гавраныландыр: 
дил, шаир, кялам, нязм, няср, рядиф, гафийя, елм, мисра, зярбцл-мисал, 
миллят, сюз, лисан, ибаря. Ялбяття, мцщитдян тяърид олунмаг 
мцмкцн дейилди вя буна эюря гейри-кцтляви ващидляр дя вар: 
«…Эцлцстан-Ирям»ин ахырында мярщум Аббасгулу аьа Гафга-
зийада вцъуда эялян цлямавц цдябавц шцярадан филъцмля мя‘лумат 
вердикдян сонра юз сейрц сцлуку вя тяръцмейи-щалы иля дяхи бизи 
ашина едир». Ф. Кючярлинин дилиндя гялиз яряб-фарс сюзляри щятта 
бязян яъняби морфолоэийа вя синтаксисля ишлянир: цлум, фцнун, ати, 
гисся, абдар, дилпясянд, рещлят, мцраат  етмяк, гярйя, мцшарилейщ, 
мцряббе‘ат, мцяшшяр, сябк, зати-пясяндидясифат, лисани-бялаьятсянъи, 
тящтял-ляфз, дари-бяга, яш‘ари-мцстязад, тири-шящаб, тяб‘и-шериййя, 
ирсал-мярсул…Анъаг бунлар йухарыдакы ъцмлялярдяки кими 
сяпялянмиш щалда олур вя дилин бцтюв айдынлыьыны позмур. 

Щямин хцсусиййятляр Щ. Зярдабинин «Дястурцлямял»индян 
эютцрдцйцмцз бу нцмцнядя дя тяхминян еля тяъяссцм тапыр:   

Дярйайи-мцщит вя йа дярйайи-мцщитя ачылан дярйалара дярйа 
дейирляр. Беля суда чиммяк бядяни бяркидир, иштящаны ачыр, 
йорьунлуьу алыр, хцлася, бядяни сяламят едир. Дярйа суйунун беля 
ясяр етмяйиня сябяб, йя‘ни дярйанын йери алчаг олмаьыдыр ки, беля 
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алчаг йердя щава чохдур вя орада мцвяллцдцлщцмузя чохдур; она 
бинаян орада няфяс алмаг асандыр1. Бу мисал елми дилин терминоложи 
лцьятини, изафятини, ъцмлясинин узун вя йа йыьъамлыьыны, баша 
дцшцлмя дяряъясини ещтива едир. Анъаг Щ. Зярдабинин елми дили 
яксяр  щалларда бундан да садя олур: Щавасыз зиндяэанлыг вя няшвц 
нцма йохдур. Инсан дцнйайа эяляндя аьзыны ачыб баьырыб няфясини 
алан замандан ахырынъы «ащ» чякиб ъаны чыхынъа щава она няфяс 
алмаг цчцн лазымдыр. Щава эяряк тямиз олсун: онун пак олмасы 
щяйат вя хараб олмасы юлцмдцр.2 Цзейир бяйин «Щесаб 
мясяляляри»нин дили  (Бакц, зцлщяъъя 1325, декабр 1907) ХХ 
ясрин яввялляри цчцн елми цслубун бюйцк наилиййятидир. Бурада 
яряб вя фарс сюзляри бядии вя публисист цслублардакындан да 
аздыр. Щалбуки нормал мянтигя эюря елми цслубун дили нисбятян 
мцряккяб вя чятин олмалыдыр. Мясялян, Мящяммяд Щади 
дилиндя яряб кялмяляринин чохлуьуну, дилин гялизлийини онун 
бядии дилиндя фялсяфи фикрин дяринлийи иля изащ едирляр. Анъаг 
Цзейир бяйин рийази мясяляляри бу гядяр садя, айдын, анлашыглы 
дилля ифадя етмяси эюстярир ки, елми, фялсяфи дцшцнъяни 
Азярбайъан тцркъясиндя кифайят гядяр дольун вя кцтляви 
дяряъядя айдын ифадя етмяк мцмкцн имиш. Бу щалда шеир 
дилиндя яряб сюзляринин боллуьунун эцнащы йеня яруз вязнинин 
бойнунда галыр. Бу щалда Цзейир бяйин рийазиййат дилинин бу 
гядяр айдынлыьына щямин фяннин  дилинин русъа дярсликлярин дили 
иля мцгайисянин тясири олмушдур. Цзейир бяйин ибтидаидян 
башламыш бцтцн тящсилини рус дилиндя алмасыдыр. Вя русъа 
охудуьу дярслик  дилинин неъялийини эюрмцшдцр. Нятиъядя русъа 
дярсликлярин дили рус халг дилиня ня дяряъядя йахын олмушса, 
Азярбайъан тцркъясиндяки дярслик дилинин дя Азярбайъан халг 
тцркъясиня щямин нисбятдя йахын олмасына наил олмушдур.    

Беляликля, бядии цслубда башга насир мцасирляри иля мцгайися  
Ъ. Мяммядгулузадянин  дили ня гядяр демократик олмушса, 
Цзейир бяйин дя рийазиййат дярслийинин дили елми цслубун башга 
мцасирлярля мцгайисядя о гядяр айдын вя демократикдир. 
Йахуд, дейяк ки, бядии цслубда ушаг шеирляринин дили – Шаигин, 

                                                            

1 Щясян бяй Мяликзадя. Бядяни сяламят сахламаг дястурцлямялидир. 
И.Ашурбяйлинин «Каспи» мятбяяси, 1914, сящ. 29.    
2 Йеня орада. 
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М. Я. Сабирин, А. Сящщятин ушаг ядябиййаты дили ня сявиййядя 
хялгидирся, Цзейир бяйин рийазиййат дили дя о дяряъядя хялгидир. 

Цзейир бяйин китабынын цстцндя «Щесаб мясяляляри» адынын 
алтында йазылыб: «Ибтидаи мяктяблярин биринъи  вя икинъи  синифляри 
шаэирдляриндян ютри лцзумлу бир дярс китабыдыр». Бу, мяктяб 
дярслийидир. Цзейир бяйин мяктяблийя тягдим етдийи  рийазиййат 
тцркъясидир. Бу, илк мясялянин мятнидир: «Мяним бир ъибимдя 4 
гяпик вя о бири ъибимдя 3 гяпик пулум вар. Ики ъибимдя ня 
гядяр пулум олур?»  (с.3). Бу да китабын сонунъу мясялясидир: 
«Бир сяййащ яввял 25, икинъи эцндя 8 верст ондан аз йол эетди. 
Эюрдц ки, бцтцн йолун щяля цчдян  бир щиссяси галыбдыр. Йолун 
узунлуьу нечя верст имиш?» Биринъи мясяля биринъи синфин илк 
дярслярини алан шаэирдляря, икинъиси икинъи синфин сон дярсини 
аланлара сюйлянир. Биринъи синфя башлайан вя икинъи синфи битирян 
шаэирдин билик дяряъясиня уйьун рийази ямялиййатын фярги эюз 
габаьындадыр. Анъаг мясялялярин дили ня грамматикасы, ня дя 
лцьят тяркибиня эюря фярглянир. Бу, яввялян, о демякдир ки, халг 
тцркъямиз рийазиййат дили цчцн кифайят гядяр имканлыдыр. Бу дил 
ушаглар цчцн «Эял, эял, а йаз эцнляри» бядиилийини неъя 
айдынлыгла ифадя едя билирся, щямин шеири охуйан биринъи синиф 
шаэирдляри цчцн рийази билийи дя еля веря билир. Демяли, кимся 
дярин бядиилийи вя йа елми фикри гялиз дилля, яряб, фарс сюзляринин 
бол-бол ишлянмяси йолу иля ифадя едирся, бу, тцркъямизин 
йетярсизлийи дейил. Цзейир бяй буну щяля «Аршын малалан»дан 
чох-чох яввял публисист дилиндя, лцьятинин тяртибиндя  олдуьу 
кими «Щесаб мясяляляри»ндя дя  бир факт кими, нцмуня кими 
эюстярди. 

Биринъи синфин башланьыъы вя икинъи синфин сонунда ейни 
грамматика вя ейни лцьятля данышмаг  щям дя о демяк иди ки, 
шаэирдя интеллектуал сявиййя  иля йанашылыр, башланьыъ дейя она 
бясит дилля йанашылмыр. 

Доьрудур, дярсликдя ярябъя олан рийази терминляр дя 
ишлядилир: ъям вя тярщ (топлама вя чыхма), зярб вя тягсим 
(вурма вя бюлмя). Вурма вя бюлмя ямялини илк ишлядяркян 
мютяризядя изащ верир: зярб (дяфя) вя тягсим (бюлмяк).   

Дюрд ямял (топлама, чыхма, вурма, бюлмя) мягамында 
ямали-ярбяя (дюрд ямялляр) термини ишлянир. Бир мягсядя вя йа 
мисалда бир нечя ямял – топлама вя чыхма вя йа вурма вя 
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бюлмя, йахуд щяр дюрдц тятбиг олундугда тцркъя гатышыг 
термини верилир. Бцтювцн щиссяляри цчцн пай вя йары (щисся) 
терминляри эюстярилир.  

«Щесаб мясяляляри» китабы Цзейир бяйин ХХ ясрин яввялляри 
цчцн бцтювлцкдя ядяби тцркъямизин щям дярслик дилинин, щям 
елми цслубунун мцкяммял нцмунясидир.  

Елми дилин садялийи о ъящятля дя баьлыдыр ки, елми ясярляр, 
елми мялуматлар айры-айры китаблар щалында чыхмагдан чох, 
дюврцн гязет вя журналларында чап олунурду. Бу щалда истяр-
истямяз елми ясярлярин дили елми-публисист дил мейарына 
уйьунлашыр. Ейни тяляб ушаг журналларында вя дярсликлярдя эедян 
елми мялуматларда да эюзлянир. Щ. Зярдабинин, Ф. Кючярлинин,  
Н. Няримановун елми йазыларынын чоху дюври мятбуатда, ушаг 
журналларында вя дярсликляриндя чап олунмушдур. Буну 
тамамлайан бир факты да хатырламаг йериня дцшцр ки, ХХ ясрин 
яввялляриндя Азярбайъан елми цслубуну формалашдыран 
шяхсиййятляр ейни заманда бядии вя публисист цслубун эюркямли 
нцмайяндяляридир. Щ. Зярдаби «Якинчи»дян башланан публисист 
тяфяккцрцнц елми йарадыъылыьында да давам етдирир. Щям дя о, 
«Якинчи»дя кянд тясяррцфаты щаггында елми сющбятляри публисист 
сяпкидя апармаьа вярдиш етмишди. Тябабятля, грамматика иля 
баьлы елми ясярлярин мцяллифи Н. Няриманов йазычы вя публисист 
иди.  Щесаб дярслийи йазан  Ц.Щаъыбяйов мащир журналист вя 
бядии сюз устасы иди. Ядябиййатшцнаслыьымызын М. Фятялидян 
эялян профессионал ясасыны мющкямляндирян Ф. Кючярли ейни 
заманда бядии вя публисист цслубун тямсилчиляриндяндир. Буна 
эюря дя бязян онун мятбу ясяринин елми цслубу, йохса 
публисист цслубун елми-публисист голуну тямсил етмясини 
айырмаг чятиндир: «Милли шцярамыздан мяшщур Молла Вяли 
«Видади» тяхяллцсцн вяфатындан бу ил тамам йцз ил, йя‘ни бир яср 
эялиб кечир… Молла Вяли Видади вя Молла Пянащ Вагиф щяр  
икиси бир ясрин адамларыдыр. Газах мащалында бунлар юз 
ясрляринин ящли-кямали вя сащиби-елмц мя‘рифяти олуб, мцасирляри 
арасында юзляриня шан вя щюрмят газанмышдырлар вя щяр икисинин 
эюзял, ряван вя сялим тябляри вар иди.»1   

                                                            

1 Ф. Кючярли. «Дябистан», 1907, № 1, сящ. 7 
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Елми вя елми-публисист дилин беля уйьунлуьу, мцяййян 
дяряъяйя гядяр гейри-диференсиаллыьы елми цслубун хейринядир. 
Онсуз да публисист цслуб елми вя бядии цслубларын 
хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирир. Тябии ки, елми-публисист гол 
елми цслуба эцълц тямас едир вя беляликля, елми цслубун тябияти 
тящриф олунмур. Яксиня, бу просес елми цслубу сцрятля 
хялгиляшдирир. Тарихи фактлар тясдиг едир ки, ХХ ясрин  
яввялляриндя елми цслубун дил сявиййяси, лингвистик мязмуну 
нязяри тялябляря тамамиля ъаваб верир, щятта о вахткы елмин 
сявиййясиндян йцксякдя дурур. Елмин сявиййяси, елми ясярлярин 
мцхтялиф ихтисаслар цзря мювъудлуьу Азярбайъанын щямин 
дюврдяки мядяни-сийаси шяраити иля баьлыдыр, елми мцяссисялярдян, 
елми кадрларын кямиййяти вя имканларындан асылыдыр. О заман 
Азярбайъан елми, мясялян, Авропа вя Русийа елми иля 
мцгайисядя чох ашаьы сявиййядя иди. Анъаг елми цслуб дилин 
дахили потенсиалындан, ясрлярля газанылмыш зянэинлик вя 
чевиклийиндян гидаланараг, мцасир бядии вя публисист цслубларын 
кюмяйиня ясасланараг мцкяммял тяшяккцл тапды. Йяни бу 
щалда цслуб дилин дахили инкишаф ганунауйьунлуьундакы 
мухтариййятя, бу мухтариййятин авторитетиня архаланды. Елми 
цслуб башга цслубларын гаршылыглы тясири шяраитиндя, онларла 
диалектик вящдятдя инкишаф едирди. 

  
 

4. ШЯРИЯТ ЦСЛУБУ  

 
ХХ ясрин яввялляриндя ядяби-бядии, елми, иътимаи-сийаси 

ядябиййатла йанашы, шярият китаблары да чап олунур вя дини-
тяблиьи ясярляр йазылырды. Бу йазылары бцтцн башгаларындан айыран 
цслуби хцсусиййятляр вардыр; лцьятиндя шярият истилащлары, 
мювщуми-яфсаняви адлар, тябии олараг, чохдур. Бу цслубда 
терминоложи – сащя сюзляриндян ялавя, ъанлы данышыг дили цчцн 
ишляк олмайан ярябизм-фарсизмляря эениш йер верилир.  

Ъцмляляр щяъмъя классик няср дилиндяки кими бюйцк олур. 
Сюз бирляшмяси вя ъцмля синтаксисиндя яъняби цнсцрляр (яряб-
фарс конструксийалары) айдын шякилдя сечилир. 

Нцмуня цчцн «Тарихи - ислам» адлы китабын «Бяйани-
гярязи-хилгят» фяслиндян бир парчайа диггят йетиряк: «Гур‘ани-
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мощидин… сайясиндя мяфщум олур ки, ъин вя инсан таифялярини 
халг етмякдян щяг тяаланын гярязи онларын щяйати-иътимаиййя 
цзря бир дин вя бир гануня табе олуб гяваиди-яхлагиййя вя 
интизамиййя тящтиндя кямали-ращатлыг иля вя е‘тигади-сящищ вя 
бясиряти-кямал цзря ибадят етмяэидир. Бу вязифяляри ъаме‘ ислам 
динидир. Неъя ки, буйуруб… йя‘ни щяйати-иътимаиййядя бир 
гануни-кцлли тящтиндя бир низам вя  бир е‘тигади-сящищ цзря олуб 
дцнйа ясайишини вя ахирят сяадятини ъаме‘ олан ислам динидир»1. 

Ейни ифадя тярзи «Гур‘ан»ын Азярбайъан дилиндя тяфсириндя 
мцшащидя олунур. Тяфсирин мцгяддимясиндян бир нцмуня: - 
«Щямди-бищядд вя сянайи-биядди мювъуд щягиги мцмкцната 
сязавардыр ки, яфради-инсаны саир микунат арасындан щцняр вя 
маарифдян ютри интихаб едиб вя онларын батининдя мцшкцлати-
цлумя щидайят тапуб вя дягаиги-сянайе‘ няфися истихраъ 
етмяэини тяби‘йя буйурубдур. Мцрури-зяман иля  щяр ня гядяр 
яъаиб вя гяраиб цмуми яфради-инсандан защир олса, щямуси 
йеэаня олан халигин елмц гцдрятиня дялил вя бцрщандыр»1. 

Мараглыдыр ки, тяфсирин юз дили мцгяддимянин дилиндян 
мцяййян дяряъя анлашыглыдыр. Тяфсирин башланьыъындан алдыьымыз 
бир-ики ъцмляни мцгяддимянин йухарыдакы нцмуняси иля 
мцгайися етмяк кифайятдир: 

«(Бисмиллащ), йя‘ни ибтида едирям Аллащ-Тяаланын исми-
мцбаряки иля, (ялрящман) ейля Аллащ-тяаляйя  ки, онун рящмят 
вя не‘мяти дцнйа вя ахирятдя мяхлугатя васил олур (дцнйада 
кцлли-мяхлугатя, ахирятдя фягят мю‘минляря), Вяляза дуа 
мягамында дейилцр (йа рящман ялдцнйа вялахирят). (Ялрящим) 
ейля Аллащ-тяалайа ки, онун рящмят вя не‘мяти дцнйадя 
билатяфавцт кцлли-мяхлугатя васил олур. Вяляза дуа мягамында 
дейилир (йа рящим ялдцнйа)».2 

Бурада дини-терминоложи анлайышлар ярябъя верилир, онларын 
шярщи асан, анлашыглы азярбайъанъа эедир. Анъаг бу да 
мараглыдыр ки, тяляффцздя классик ядяби дил нормасы излянир: 

                                                            

1 Щаъы Шейх Щясян Моллазадя Эянъяви. Тарихи-ислам. Эянъя, 1908, сящ.3. 
1 «Китаби-кяшфцл-щягайиг» (тяфсири-Гур‟ани-шяриф, тцрк-Азярбайъан дилиндя), 
ъилди-яввял, Бакы, «Каспи» мятбяяси, 1322 (щиъри) (Мцгяддимянин 
яввялиндян). 
2 Йеня орада. 
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дцнйадя, мяхлугатя вя с. Бу да классик имла нормасыны 
эюзлямякля баьлыдыр ки, тяфсирдя дурьу ишаряляриндян истифадя 
олунмур. Классик няср дилиндя олдуьу кими мцряккяб 
ъцмлялярин тяртибиндя неъя ки, щансы ки баьлама васитяляриндян 
эениш истифадя олунур. Эюрцнцр, бу онунла ялагядардыр ки, 
мцгяддимя, тяръцмячинин идеоложи ягидясиня эюря, йцксяк 
цслубда йазылмыш, тяфсирдя ися тяблиьи нитг формасына риайят 
етмяйя сяй эюстярилмишдир. 

Рущанилярин мятбуат органларындакы йазылары да шярият 
цслубунун тяблиьи нитг формалары ясасында эедир.      
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5. РЯСМИ-ЕПИСТОЛЙАР ЦСЛУБ 

 
Бу цслуб ики гола айрылыр: 1) сянядлярин, рясми дювлят вя 

идаря каьызларынын, еланларын вя с. дили; 2) мяктубларын, шяхси 
йазышмаларын дили.  

Бу ики истигамятин цмуми ъящятляриндян бири ондан 
ибарятдир ки, щяр икисинин синтаксисиндя о дюврцн цмуми 
синтактик норма тямайцлцндян кянара чыхма мцшащидя 
олунур. Изафят ишлянмяси, сюз сырасынын позулмасы, яъняби 
синтаксис тясири бу цслубда айдын щисс олунур. Башга дил тясири 
лцьят материалында да эюрцнцр.  

Яъняби материала мцнасибят ъящятдян рясми-карэцзарлыг 
йазылары вя епистолйар йазылар фярглянир. Биринъи мянбя шахялянир: 
бязян яряб-фарс елементляри эцълянир, бязян тцрк-османлы, 
бязян дя рус дили мцдахиляси айдын эюрцнцр. Икинъидя ися бир 
гайда олараг яряб-фарс сюз вя конструксийалары фяал иштирак 
едир; бурада мцяййян истисналары чыхмагла классик епистолйар 
норма галыр.  

Мялумдур ки, рясми сяняд дилиндя стандартлар, гялибляр, 
ващид формалар олмалыдыр. Бу стандартчылыг щямин цслубдан 
кцтляви истифадя имканыны тямин етмяк цчцндцр: азсавадлыларын 
да гялиб даирясиндя, стандарт сюз вя ифадялярля ядяби дил 
нормасыны иъра едя билмяси цчцн бу форма йарарлыдыр. Анъаг 
Азярбайъан дили ХХ ясрин яввялляриндя дювлят дили 
олмадыьындан бу цслуб зяиф чыхыш едир. Бу цслубдан дювлят 
мцяссисяляриндя йох, айры-айры мятбуат органларында истифадя 
олунур: еланлар, мцгавиляляр, рекламлар чап едилир. Тябии ки, 
беля щалда щяр мятбуат органы юз дил нормасыны рящбяр тутур 
вя бунунла да рясми-карэцзарлыг дилинин мащиййяти корланыр, 
стандартчылыг принсипи позулур. Гялибдян кянара чыхма 
синтаксисдя, щям дя фонетика вя морфолоэийада эюрцнцр. 
Айдынлыг цчцн нцмуняляря бахаг:   

1. 1915 сяняси март айынын 8-дян е‘тибарян «Петроград» 
адиля эюзял бир локанта ачылыйор. Хцсуси кабиняляр. Тазя 
мящсулатдан щазырланмыш йемякляр. Локантада Авропа вя 
Асийа цсулиля вя тяърцбяли ашпазын нязарятиндя тяамлар 
щазырланыйор («Дирилик» журналы, 1915, № 15). Эюрцндцйц кими, 
бу еланда тцрк дили цнсцрляри вардыр; 
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2. Октйабрын онундан он бешиня кими башланыр реални 
ушголайа гябул олмагдан ютрц имтащанлар йарымынъы, биринъи 
вя икинъи гласлара; 

Имтащан олунаъаг шящяр ушголасында щяр эцн саат икидян 
сонра; 

Яризяляри эюндярмяк олар октйабрын он бешиня кими шящяр 
ушголасына. Почт иля вя йа вермяк олар инспегтурун юзиня; 

Тя‘йин олунмуш вягтдя эялмяйян ушаглар дяхи имтащан 
олунар дярся шцру‘ олунандан сонра; 

Дярся эялян ушаглар юзляри иля бярабяр эятирмялидирляр: 
гялям, каьыз, чернил; 

Ушагларын бюйцклярля данышмагдан ютри  вягт тя‘йин олыныб 
щяр эцн сцбщ саат ондан он икийя гядяр октйабрын он бешиндян 
шящяр ушголасында, ондан сонра реални ушголада 
Мустафабяйовун евиндя («Иршад», 16 октйабр, 1906 ).  

Бу сянядлярин дилиндя русизмляря эениш йер верилир. Рус 
сюзляри, бир нюв, сяняд терминляри кими эютцрцлцр. Бунларын бир 
гисми сянядлярин русъадан тяръцмяси иля ялагядардыр. 

Цслубун епистолйар голунда ясас яламят хцсусиля баш-
ланьыъда вя сонда нязяря чарпыр: мящз яввялдя вя сонда 
штампчылыьа йол верилир – бир гайда олараг мцраъият олунан 
шяхся яввялдя яряб, гисмян дя фарс дили сюз вя ифадяляри иля 
щюрмят яламяти кими хейли тяйин эюстярилир, сонда ися мяктуб 
йазан кичик тяйинля (тявазюкарлыг яламяти кими) юзцнц тягдим 
едир. С. Гянизадянин М. Т. Сидгийя мяктубларындан нцмуня: 
«Дягайигшцнас щцгуги-цхуввят вя рягайигпярдази-хуни-
мящяббят, маарифсянайи-щягиги вя мятмящяллягяб Сидги я‘ни 
Аьа Мяшяди Тяги щцзури-сяадяти-дцстурларында! 

… Мцхлисиниз Султанмяъид Гянизадя». Йахуд: «Яфзялцл-
мцяллимин ъянаб бцзцрэвар Мящяммядтяги Сидги щцзури-
алиляриня. …Баги сяламятийи-шцма. Мцнтязири-фярмайиш: Султан-
мяъид Гянизадя». 

Башланьыъда олдуьу кими ичяридя дя классик няср дили 
яняняси щисс олунур: «Горидя дусти-дирин вя бярадяри-
сядагятайиним Султан Мяъид щцзури-шярифляриня! 

Мяктуби-мявяддятцслубунузу икинъи дяфя олараг дясти-
шцкраня алдым. Щягги-аъизанямдя ибзал буйурдуглары тявяъ-
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ъющати-алиляриня гаршы тяшяккцрдян аъизям… Мцхлисиниз 
Ялякбяр Сабир Тащирзадя Шамахы». 

Рясми шяхсляря вя идаряляря – редаксийалара йазылан 
мяктубларда щямин парчалардакы цслуби мизан эюзлянир. Лакин 
йахын, мунис, ярк олунан адамлара щям титуллар, щям дя 
мяктубун мязмуну садя шякилдя верилир. Мясялян 
Ъ.Мяммядгулузадянин мяктублары  беля башланыр:  Бярадярим 
Мяшяди  Гурбаняли, Язизи-мян Мяшяди Таьы…, Гардашым Гур-
баняли…  Нури-чешмим…, Язизим!..., Язизим Мяммядяли! вя с. 
(сонда да садяъя: Ъялил; достунуз Ъялил). Йахуд Сабирин 
мяктубларында ейни вязиййят: Рущум, ъаным Шяфиза-
дя!..,Гардашым Сящщят… вя с. Артыг  бу о демякдир ки, о 
дюврцн зийалылары М. Фятялинин тювсиййяляриня ямял едир, узун-
узады титуллар эюстярмякдян узаглашыр, бу цслубу да халг дилиня  
уйьунлашдырмаьа ъан атырлар.      
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АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГ ЪЦМЩУРИЙЙЯТИ:  
ДИЛ СИЙАСЯТИ ВЯ ЯДЯБИ ДИЛ  

 
Дил сийасяти дювлятчилийин тяркиб щиссясидир. Дил сийасяти 

дювлятин миллятя мцнасибятинин баш эюстяриъисидир. Дил миллятин 
варлыьынын вя йашамасынын ян мцщцм яламяти олараг онун 
(миллятин) вязиййятини – тяряггисини вя йа тяняззцлцнц бирбаша якс 
етдирир. Дилини билмяйян, йабанчы дили юзцня шифащи цнсиййят вя 
йазы-позу васитяси кими ишлядян дювлят, демяк, миллятиндян тяърид 
олунмуш олур, демяк, миллятин дярдиндян хябярсиз йашайыр. 
Азярбайъан милляти дювлятин юзцня доьмалыьыны бир дяфя 
эюрмцшдц: Сяфявилярин илк щакимиййяти дюврцндя юз дилинин дювлят 
дили кими ишлянмясини эюрмцшдц. Сонра ханлыглар заманы 
мяркязсизлик уъбатындан щимайясиз галанда да, рус империйа-
сынын шовинист юэейлийи заманында да щямин дил истиглалиййяти 
(Сяфявиляр) дюврцндя йыьдыьы эцъц ишлядя-ишлядя Азярбайъан милли 
тцркъяси юзцнц горуйуб сахламышды. 1918-ъи илин майында 
мцстягил Азярбайъан дювлятинин йаранмасы иля Азярбайъан милли 
дилинин чийниня йеня шащлыг гушу гонду, 1918-ъи ил ийунун 27-дя 
Азярбайъан тцркъяси дювлят дили е‘лан олунду. Будур щямин 
фярман: «Дювляти лисан тцрк дили гябул едиляряк, илярцдя бцтцн 
мящкямя, идарейи-дахилиййя вя саир дювлят вязифяляри башында 
дуранлар бу лисан билянляр олана гядяр щюкумят мцяссисяляриндя 
рус дили исте‘малына да мцсаидя едилсин». Фярманда тцркъя – 
Азярбайъан тцркъяси Ъцмщуриййятин (республиканын) дювлят дили 
е‘лан олунмагла о да дейилир ки, вязифя башында олан шяхслярин 
щамысы бу дювлят дилини, йя‘ни азярбайъанлыларын ана дилини, бешик 
дилини билмялидир. Бу, эерчяклик иди ки, о заманын Азярбайъан 
зийалылары тцркъя, ана дилиндя али тящсил эюрмямишдиляр, щяля дювлят 
дилини, ана тцркъяни щамысы мцкяммял ядяби дил сявиййясиндя, 
дейяк ки, Ц.Щаъыбяйли, Я.Щагвердийев, М.Я.Рясулзадя, 
Я.Аьаоьлу, М.Шащтахтылы вя башга бу кимиляри кими билмирди. 
Доьрудур, бунлар вя беляляри дя ана дилиндя тящсил эюрмямишдиляр. 
Анъаг бунлар йазычы, журналист олараг ядяби тцркъяни камил 
сявиййядя билирдиляр. Ялбяття, мясялян, Я.Топчубашов, Ф.Хойски 
кими мцкяммял русъасы олан йцксяк сийаси савад сащибляри, 
дювлятчилик вя щцгугшцнас билиъиляри дура-дура, ана дилини билиб 
идарячилик габилиййяти олмайанлары иш башына эятирмяк йарамазды 
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(Бир аз сонра совет заманында беля етдиляр: савадсызлары фящля-
кяндли, пролетариат нцмайяндяляри ады иля йцксяк вязифяляря гойуб 
русийачылыьы онларын васитясиля щяйата кечирмяйя башладылар. Йя‘ни 
антимилли сийасяти миллятин юз адамларынын яли иля йеридирдиляр). 
Демяли, Ъцмщуриййятин гурулмасында вязифя сащибляринин сийаси-
дювлятчи камиллийи (ялбяття, гялбян миллят адамы олмалары) биринъи 
дяряъяли тядбир кими эютцрцлцр. Анъаг фярманда о да нязяря алыныр 
ки, идарячиликдя русъанын ишлянмяси мцвяггятидир, дейилир ки, 
«дювлят вязифяляринин башында дуранлар бу лисан билянляр олана 
гядяр щюкцмят мцяссисяляриндя рус дили исте‘малына да мцсаидя 
едилсин». Дахили ишляр назири мцсащибясиндя журналистя демишди: 
«Азярбайъан мцяссисяляриндя рус дилинин ишлянмяси щазыркы дюврцн 
зярурятиндян иряли эялир… бу, чох давам етмяйяъякдир». Щятта бу 
мцвяггятилийин юзцня щядд гойулмушду, назир дейирди: «Ики илдян 
сонра Азярбайъанын бцтцн мцяссисяляри миллиляшдириляъякдир. Тцрк 
дилини билмяйян мя‘мурлар вязифялярини итирмямякдян ютри бизим 
дили юэрянмяли олаъаглар» («Бизим дили юйрянмяли олаъаглар» о 
демякдир ки, Азярбайъан  Ъцмщуриййяти сон дяряъя демократик 
бир дювлят олараг башга миллятлярин дювлятчилик габилиййяти олан 
шяхсляриня дя вязифя верирди).  

Ана дилинин бцтцн сащялярдя дювлят дили кими ишлянмясини 
тя‘мин етмяк цчцн мцнтязям тядбирляр эюрцлцрдц. 1918-ъи ил 
августун 28-дя Азярбайъан щюкумятинин ибтидаи вя орта 
мяктяблярдя тящсилин ана дилиндя апарылмасы щаггында фярманы 
верилди. Беляликля, бир нечя эцн сонра сентйабрда мяктяблярдя 
дярсляр бцтцнлцкля ана дилиндя, тцркъя эедяъякди. Демяли, 
тящсил системи миллиляшдирилмиш олурду. Бу, дювлят дили щаггында 
фярмандан сонра ана дилини йеэаня дювлят дили кими щазырламаг 
йолунда атылан ян щялледиъи аддым иди.  

Щадисянин дяйярини халга чатдырмаг цчцн бундан сонракы 
чыхышларында щюкумятин башчысы дюня-дюня дейирди: «Шимди 
мяктябляр миллиляшдиляр». Миллиляшмяйя атылан щяр аддым халгын 
юзц кими щюкцмяти дя севиндирирди. Ъцмщуриййят щюкцмятинин 
башчысы Фятялихан Хойски цряк долусу севинъля билдирирди: «Имди 
шцкцрляр олсун, бир чох ядлиййя органларына тцрк дили билян 
адамлар тя‘йин олунмушлар». 

1918-ъи ил декабрын 27-дя Ъцмщуриййятин щярби назири 
Сямяд бяй Мещмандаров ордуда тцркъянин мцтляг 
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ишлядилмяси щаггында ямр верди, тцркъя билмяйян забитляря бир 
ай мющлят верилди ки, тцркъя команда вермяйи юйрянсинляр. 
Заводларда, фабриклярдя, кяндлярдя савад курслары ачылдыьы 
кими, ордуда да савадсызлыьы арадан галдырмаг цчцн курслар 
йарадылды. Дювлят дилинин кцтляви ишлянмясини тезляшдирмяк цчцн 
дювлят щятта бя‘зян сярт, антидемократик щярякятляря йол 
верирди, бу иши чаря кими, гясдян едирди. Мясялян, парламентя 
русъа эялян яризялярин цстцндя беля йазылырды: «Яризя тцркъя 
лисанда олмадыьы цчцн янъамсыз галыр». 

Йахуд «Азярбайъан» гязетиндя Азярбайъан щюкцмятинин 
1918-ъи 27 август хябярляриндян бириндя дейилир: «Щюкцмятин 
бинаэцзарлыьына эюря мящкямя мцяссисяляриндя ишляря дювлят 
(тцркъя) дилиндя бахылаъагдыр. Буна эюря мировой судйалар 
тцрк дили билян шяхслярдян тя‘йин олунурлар. Тцрк дили билмяйян 
судйалар ися йа мцстянтиг олурлар, йаинки разы олмасалар, 
хидмятляриндян язл олунурлар». 

Башга бир факт: Парламентин 30 декабр 1918-ъи ил алтынъы 
иъласында Эцръцстан парламентиндян эялян тябрик телеграмы 
русъа охунаркян Мяммяд Ямин Рясулзадя йериндян: «Мян 
тяклиф едирям ки, бундан беля парламентя эялян телеграфлар 
габагъа тцркъяйя тяръцмя едилиб охунмалы. Вя лазым эялярся, 
русъа да охунсун. Бурасы Азярбайъандыр. Лисани-рясмимиз 
тцркъядцр» (Алгыш эедир).   

Дил сийасятиндя там миллиляшмя цчцн ики ил вахт нязярдя 
тутулурду. Анъаг дювлят дили щаггында фярмандан (27 ийун) ики 
ай сонра (28 август) мяктяблярдя тядрисин уъдантутма тцркъя 
эетмяси щаггында ямр верилмяси о демяк иди ки, миллиляшмяни 
сцр‘ятляндирмяк цчцн дювлят дили олан тцркъянин тядриси иъбари 
шякилдя щяйата кечирилир. Бу, тябии, ъидди чятинлик тюрядирди; ян 
писи дя о иди ки, хейли ушаг тцркъяни билмядийи цчцн мяктябдян 
кянарда галырды. Буна эюря дя фярманын иърасында йумшалтма 
апарылды. 1918-ъи ил 7 сентйабр ямри иля азсайлы халгларын 
ушаглары синифдя он няфярдян аз олмадыгда онлара ана дили вя 
юз дилляриндя илащиййят фянляри иъазя верилди. Тящсилин бцтцн юлкя 
ушагларыны ящатя етмяси цчцн щямин илин 13 нойабр эюстяришиня 
эюря, бир шящярдя бир орта мяктяб олдугда Халг Маариф 
Назирлийинин разылыьы иля йухары синифлярдя рус бюлмясинин дя 
ачылмасына иъазя верилирди. Бир шящярдя бир нечя ейни типли (орта 
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мяктяб, эимназийа вя с.) бир нечя тядрис мцяссисяси олдугда бир 
гисми миллиляшдирилмяли, бир щиссясиндя тядрис русъа апарылмалы 
иди. Анъаг рус мяктябляриндя дювлят дилиня эениш йер верилир, 
тцрк дили чох интенсив тядрис олунурду. Ейни заманда щямин 
гярарда дейилирди ки, тцрк аиляляриндян олан ушаглар анъаг 
миллиляшмиш мяктяблярдя охумалы идиляр. 

1918-ъи илин 23 ийулунда Тцркийядян мцяллимляр дя‘вят 
олунмасы вя дярсликляр эятирилмяси щаггында Азярбайъан 
щюкцмятинин айрыъа бир гярары олду.   Тцркийядян хейли дярслик 
эятирилди вя ялли няфяр мцяллим эялди. Бу тядбир дювлят дилинин 
сцр‘ятля юйрядилмясиня йюнялмишди. Тцркийядян эялян мцяллим-
ляр мяктяблярдя дярс демякля йанашы, мцяллим щазырлайан 
курсларда да чалышырдылар. 

Беляликля, ана дилимизин, Азярбайъан тцркъясинин дювлят дили 
кими ишлянмяси цчцн эениш мейдан ачылды, дювлятчилик имканы 
йаранды. Бу диля сащиблик едян дювлят щакимиййяти тарих 
сящнясиня эялди вя миллятин бу уъа сящнясиндя юз мцгяддяс вя 
мцъяссям ролуну ойнамаьа башлады. 

Азярбайъан ядяби дилинин зянэин тарихи, Нясими, Фцзули, 
Мирзя Фятяли, Няъяф бяй Вязиров, Щясян бяй Зярдаби 
тяряфиндян ишляниб ъилаланмыш дольун лцьяти, камил грам-
матикасы иля дювлят дилинин щяр бир ещтийаъыны юдямяйя щазыр иди. 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щямин дилля юзцнц е‘лан етди. 
Фцзулинин дили юзцнц дювлят дили е‘лан етмякдян яввял милли 
дювлятинин гурулдуьуну, доьулдуьуну е‘лан етди. Бу, щямин 
сяняддир ки, онун дили дювлятин дили олду:   

 
Азярбайъан истиглалыны мцбяййин ягднамя 
28 майыс, 1918 сяняси 
Бюйцк Русийа ингилабынын ъяряйаны иля, дювлят вцъудунун 

айры-айры щиссяляря айрылмасы иля Загафйасийанын рус ордулары 
тяряфиндян тяркиня мювъиб бир вязиййяти-сийасиййя щасил олду. 
Кянди гцввяйи-мяхсусиляриня тярк олунан Загафгасийа 
миллятляри мцгяддяратларынын идарясини биззат кянди ялляриня 
алараг Загафгасийа Гошма Халг Ъцмщуриййятини тя‘сис етдиляр. 
Вягайе‘йи-сийасиййянин инкишаф етмяси цзяриня эцръц милляти 
Загафгасийа Гошма Халг Ъцмщуриййяти ъуз‘индян чыгуб да 
мцстягил Эцръц Халг Ъцмщуриййяти тя‘сисини сялащ эюрди. 
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Русийа иля Османлы императорлуьу арасында зцщур едян 
мцщарибянин тясвиййяси цзцндян щасил олан вязиййяти-щазырlэи-
сийасиййя вя мямлякят дахилиндя булунан мисилсиз анарши 
Ъянуби-Шярги Загафгасийадан ибарят булунан Азярбайъана 
дяхи булундуьу хариъи вя дахили мцшкцлатдан чыхмаг цчцн 
хцсуси бир дювлят тяшкилаты гурмаг лцзумуну тялгин едийор.   

Буна бинаян арайи-цмумиййя иля интихаб олунан 
Азярбайъан Шурайи-Миллиййяйи-Исламиййяси бцтцн ъямаятя е‘лан 
едийор ки: 

1. Бу эцндян е‘тибарян Азярбайъан хялги щакимиййят 
щяггиня малик олдуьу киби Ъянуби-Шярги Загафгасийадан 
ибарят Азярбайъан дяхи камилцл-щцгуг мцстягил бир дювлятдир. 

2. Мцстягил Азярбайъан дювлятинин шякли-идаряси Халг 
Ъцмщуриййяти олараг тягяррцр едийор. 

3. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти бцтцн миллятляр вя 
билхасся щямъивар олдуьу миллят вя дювлятлярля мцнасибяти-
щясяня тя‘сисиня язм едяр. 

4. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти миллят, мязщяб, синиф, 
силк вя ъинс фярги эюзлямядян гялямровунда йашайан бцтцн 
вятяндашларына щцгуги-сийасиййя вя вятяниййя тя‘мин ейляр. 

5. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти яразиси дахилиндя 
йашайан билъцмля миллятляря сярбястаня инкишафлары цчцн эениш 
мейдан бырагыр. 

6. Мяълиси-Мцяссисан топланынъайа гядяр Азярбайъан 
идарясинин башында арайи-цмумиййя иля интихаб олунмуш 
Шурайи-Милли вя Шурайи-Миллиййя гаршы мяс‘ул щюкумяти-
мцвяггятя дурур. 

 
Бу ягднамя 1918 сяняси майыс айынын 28-дя Тифлисдя е‘лан 

олунмушдур. 
Шцбщясиз, актын (ягднамянин) дили ъидди бир дцшцнъянин 

мящсулудур. Илк дювлятин тяркибиндя Фиридун бяй Кючярли, 
Султан Мяъуд Гянизадя, Щямид бяй Шахтахтылы кими 
мцкяммял дил билийи оланларла йанашы, щцгуг тящсилли инсанлар 
да (Ф.Хойски, Н.Йусифбяйов, Я.Топчубашов, Н.Няриман-
бяйов, Х.Хасмяммядов, Ъ.Щаъынски вя б.) варды. Сянядин 
дили тякъя лцьяти, грамматикасы, орфографийасы иля мцкяммял 
дейил, щям дя фикрин, щцгуги анлайышларын ифадясиндяки 
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сяррастлыьы иля сечилир. Азярбайъан тцркъясиндя беля сяняд 
щазырланмасы илк щадися олмагла, йягин ки, онун дили 
Азярбайъанын 26 эюркямли зийалысынын (акты имзалайан дювлят 
цзвляринин) хейли дцшцнцб-дашынмасы щесабына беля мцкяммял 
алынмышдыр. Сянядин русъасы да вар – мцстягиллик рус дилиндя дя 
е‘лан олунмушдур. Йягин русъа вя хцсусиля ясрлярля империйа 
дили олмуш Тцркийя тцркъяси иля мцгайисяляр апарылмышдыр. 
Эюзлямяк оларды ки, йахын гощум дил олмаг е‘тибариля Тцркийя 
тцркъясинин сяняд дили тяърцбясиндян истифадя олунсун. Бу щалда 
сянядин дилиндя анлашылмаз яряб, фарс сюзляринин ифрат боллуьу иля 
растлашардыг. Анъаг сяняддя Тцркийя тцркъяси сяртлийи иля 
эюрцнмцр. Бурада халис Тцркийя тцркъяси адына бир нечя лексик 
ващид (кянди, булунмаг) вя бир морфоложи яламят (-йор) ишлянир. 

Демяли, Азярбайъан тцркъясинин дахили имканларына шцурлу 
шякилдя диггят йетирилиб. 

Беляликля, юлкянин мцстягиллийиня юз дилинин щакимлийини 
гябул етмякдян башлайыблар. 

Буэцнкц (ХХЫ ясрин яввяли) сяняд дили иля мцгайисядя хейли 
дил фярги вар. Инди бу яряб, фарс лексик ващидляри ишлянмир: биззат 
(шяхсян), ъцз‘ (гисм, щисся), sялащ (мцнасиб), тясвиййя (нятиъя), 
тягяррцр (гярарлашма), билхасся (хцсусиля), щямъивар (щям-
сярщяд), билъцмля (тамамиля), сяня (ил); Тцркийя тцркъясинин 
сюзляри вя тяляффцзляри инди йохдур: кянди, булунмаг, майыш, 
анарши, едийор; сийаси-терминоложи сяъиййя дашыйан бу сюз 
бирляшмяляри истифадя олунмур: вязиййяти-сийасиййя, гцввейи-
мяхсуси, бягайи-сийасиййя, арайи-цмумиййя, камилцл-щцгуг, 
шякли-идаря, мцнасибяти-щясяня, щцгуги-сийасиййя, щцгуги-
вятяниййя, Шурайи-Миллиййяйи-Исламиййя, Мяълиси-Мцяссисан, 
щюкумяти-мцвяггятя; еляъя дя бу яъняби грамматика: 
мцшкцлат, сярбястаня.  

Бу сюз бирляшмяляринин ядяби дил факты кими анлашма 
чятинлийи йохдур,  мясялян: «вязиййяти-сийасиййя»нин «сийаси 
вязиййят» мязмуну бирбаша гавраныр. Йахуд щцгуги-вятя-
ниййя=вятяндашлыг щцгугу, Шурайи-Миллиййяйи-Исламий-
йя=Ислами Милли Шура, щюкумяти-мцвяггятя=мцвяггяти щюку-
мяти вя с. анлашмаларында проблем эюрцнмцр. Садяъя 
терминоложи анлайышлары адиликдян чыхармаг, термини щансы 
эюрцнцшляся яламятляндирмяк ян‘яняси эюзлянмишдир. Йахуд 
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бягайи-сийасиййя (сийаси сабитлик, даимилик), арайи-цмумиййя 
(цмуми сясвермя), Мяълиси-Мцяссисан (тя‘сис мяълиси, 
йыьынъаьы) бирляшмяляриндя савадсызлар цчцн анлашылмазлыг 
олмасынын сябяби терминоложи анлайышын сюз бирляшмяси шяклиндя 
верилмяси дейил, бирляшмянин тяркибиндяки лексик ващидлярдян 
биринин (бяга, ара, мцяссисан) цмуми анлашыглы олмамасыдыр. 
Тязя мцстягил дювлят йараныб вя тябии ки, дювлятчилик ян‘яняси 
олмадыьы цчцн щазыр милли терминляр дя йохдур (Бир нечя ил 
сонра дювлятин терминолоэийа гуруму йаранъаг вя бцтцн елм 
сащяляри иля бярабяр, сийаси-дювлятчилик терминляри дя щазырла-
наъагдыр). Анъаг федератив мя‘насында гошма (Загафгасийа 
Федератив Халг Ъцмщуриййяти йериня Загафгасийа Гошма 
Халг Ъцмщуриййяти) кими чох уьурлу милли термин ишлянир. 
Термин сечиминдя рус-Авропа сюзляринин мцгабилиндя яряб-
фарс сюзляриня цстцнлцк верилир. Буна эюря республика явязиня 
ъцмщуриййят, акт явязиня ягднамя, совет явязиня шура, 
суверен (щцгуг) явязиня щакимиййят (щягги), сосиал (вязиййят) 
явязиня синиф-силк (фярги), референдум явязиня арайи-цмумиййя 
вя с. ишлянир. Щямин принсипи рящбяр тутараг тцркъя вя йа даща 
кцтляви, анлашыглы ярябъя-фарсъа сюзлярин мягамында анъаг 
йцксяк савад сащибляринин билдикляри яряб, фарс сюзлярини 
ишлядирляр. Мясялян: баьлашма вя йа мцгавиля йериндя 
гярардад, цмумхалг сясвермяси мягамында арайи-цмумиййя, 
гярарлашма йериндя тягяррцр, ашкарлайан вя йа ифадя едян вя йа 
билдирян йериндя мцбяййин, щимайя йериндя гялямров, сечилмя 
йериндя интихаб, (дювлят) гурулушу йериндя (дювлят) вцъуду вя 
с.  

Бцтювлцкдя бу «Ягднамя»нин (актын) дили эюзляндийиндян дя 
айдындыр, бу, йохдан вар олмаг кими бир щадисядир, кифайят гядяр 
Азярбайъан тцркъясиндядир. Башга дювлят сянядляриндя, гярар вя 
гярардадларда, ямрлярдя дя ейни вязиййяти эюрцрцк. Е‘ланларын да 
дили дювлят сянядляринин дилиня уйьундур. «Азярбайъан» гязетиндя 
Дахилиййя назиринин беля е‘ланы верилир: «Няздляриндя мцсялман 
милли комитяси шейляринин яманятя тювди, йахуд башга бир сурятля 
булундуьу яшхас шу шейляри билатя‘хир ишбу сяня сентйабрынын 10-дан 
эеъ олмайараг Эянъя вилайяти ярзаг идарясиня вермяйя дя‘вят 
олунуйорлар. Шунунла бярабяр мязкур тарихдян сонра тяфтишат 
йапылдыгда няздляриндя биладя мязкур шейляр мцсадиря олундыьы 
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мисли бу кяндиляри дяхи идарейи-црфиййя тяряфиндян шиддятля ъязайа 
дцчар олаъаглары дяхи е‘лан олунур» («Азярбайъан», № 1).    

Щюкумят ямрляриндя ъцмлянин хябяри щям ямр формасы иля 
ифадя олунур: «Иряван губернийасы Дярячичяк мешябяэи мцавини 
Ващид Рящим оьли Мащмудоф ийулун 20-дян Эянъя 
губернийасынын биринъи ъярэя мешябяэинин мцавинлиэиня тя‘йин 
олунсун»; щям дя феилин индики заманы иля верилир: «Август 
айынын 13-дян Эюэчай сакини Щцсейняли Ялийеф Бакц 
губернийасы Эюэчай уйезди падшащлыг йерляря назир тя‘йин 
едилир».     

Щюкумят гярарлары тясвир шяклиндя ифадя олунур: 
«Азярбайъан щюкумятинин гярарларындан. 15 ийул 1918. 12 ийул 
1918 тарихдя щюкумят гярардадынын няшри моъибинъя щярби вя 
мцлки вязифядарлара вериляъяк малиййя мябляьи щямчинин щярби 
мя‘мурлара да верилир. Лакин докторлара вериляъяк тяхлийя 
мябляьи мясяляси ися сирайятедиъи хястялиэлярин биттямам ряф‘иня 
гядяр ачыг галыр». 

Щюкумят халга бу дилля мцраъият едир: «Азярбайъан 
Ъцмщуриййятиндян ящалинин нязяр-диггятиня. Азярбайъан 
Ъцмщуриййяти дювляти илк игдамында Азярбайъан щюкумятинин 
биринъи вя цмдя сярмайяси щесабында ядд едилян Бакцдяки 
цмум нефт мя‘дянляринин вя саир фабригаларын кямали-
мцвяффягиййятля ишя дцшмяляри ичцн чалышмагдадыр. 

Мямлякятимиздя сянайенин вя тиъарятин доьри йола вяз‘ 
олмасы ичцн цмум ящалинин вя зящмяткешлярин фювгял‘адя бир 
сурятдя бу йолда чалышмалары мцтямяннадыр. 

Азярбайъан Ъцмщуриййяти цмум Бакцдяки мя‘дянлярдя 
вя фабригаларда ишляйян фящляляри бу эцндян ишляриня шцру‘ 
етмяэя дя‘вят едийор. Якс сурятдя дя‘вят едилдийи эцндян 5 
эцня гядяр ишляриня бир яфвя лайиг цзцрсцз шцру‘ етмяйцб бойун 
гачыранлар ися вязифяляриндян мя‘зул щесаб олунаъаглар. 

Щей‘яти-вцкяла ряиси: Ф.Х.Хойски 
Тиъарят вя сянаye‘ назири: А.Ашуров. 
1 октйабр 1918». 
Мцраъиятин дилиндя хейли сюз бу эцнля мцгайисядя мягбул 

дейил вя даща анлашыглылары иля явяз олуна билярди: игдам 
(тяшяббцс, ишя башлама), сярмайя (сонра бу сюз капитал ишлянди. 
Яслиндя: вариййят, эялир мянбяйи), ядд едилян (сайылан), вяз‘ 
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олмасы (гойулмасы), шцру‘ етмя (башлама), мя‘зул (ишдян 
чыхарылма). Сющбят бцтцн ящалидян эетмир, анъаг мя‘дяндя, 
фабрик-заводда чалышан щяр фящля, зящмяткеш бу сюз-
терминлярин мя‘насыны билирди. Вя бу мя‘нада мцраъиятин дили 
бцтцнлцкля айдын рясми дил нцмунясидир. Щяр дюврцн дил 
нормасы, биринъи нювбядя, юзцнцндцр, юз ятрафына сюз дейир, 
икинъи нювбядя, щямин дюврцн юзц щаггында эяляъяйя тарихи 
мя‘луматдыр. Тарихи ися юйрянмяк лазымдыр, онун цчцн бу 
тарихи норманы юйрянмялийик.     

Бу да тарихин эцндялик щадисяляри щаггында о дюврцн тарихи 
шяхсиййятляринин телеграф дилидир – дювлят дили телеграфда – 
телеграф диалогу: «Бисмищил-кярим! Бакц шящяри 15.9.34. саят 9 
оланда гит‘яатымыз тяряфиндян зябт олунди. Гафгас Ислам 
Ордуси гоманданы Фяриг Нури»; «Гафгас Ислам Ордуси 
гоманданы сяадятлц Нури паша щязрятляриня. Тящти-гоман-
даŋызда олан ъясур тцрк ясэярляримиз тяряфиндян Азярбайъаныŋ 
пайтахты олан Бакцниŋ дцшмяндян хилас едилдиэи мцнасибятиля 
миллятиŋ зати-пярвяраняляриŋизя вя дцнйаныŋ яŋ няъиб ясэяри олан 
тцрк оьулларына миннятдар олдыьыны ярз етмякля ифтихар едярим, 
яфяндим. Щей‘яти-вцкяла ряиси Фятялихан». Рясми телеграф дилиня 
цслубиййят неъя усталыгла дахил едилир: Тцркийянин ясэярляриня 
доьма мцнасибятини билдирмяк цчцн «бизим, Азярбайъан» 
анлайышы ифадя олунур – «ъясур тцрк ясэярляримиз»; йцксяклик 
цчцн Тцркийя тцркъясиндя ишлянян -ляр ъям шякилчиси – «зати-
щямиййятпярвяраняляриниз»; Тцркийя ордусунун щямишя ядалятли 
дюйцшляр апардыьыны ифадя етмяк цчцн дейим – «дцнйанын ян 
няъиб ясэяри олан тцрк оьуллары». Бу телеграф яслиндя 
Азярбайъан тцркъясинин зянэин ифадя имканларыны вя дювлят дили 
цчцн йеткинлийини бир даща эюстярир. Щямин адамын башга бир 
Тцркийя эенералына телеграмында рясми дил башга ифадялярля 
цслубландырылыр, емосионаллашдырылыр: «Шярг Ордулары ьрупи 
гоманданы Хялил паша щязрятляриня. Бакцниŋ, Азярбайъаныŋ 
истигбалыны, сяадятини игтисадян вя сийасятян тя‘мин едяъяк вя 
тцрк аляминин икинъи бир Истанбули олмаьа лайиг бир мяркязиŋ 
тцркиŋ ъянэавяр, намусли ювладларыныŋ гящряманя щцъумлары 
сайясиндя дцшмянляриндян хиласи мцнасибятиля зати-алийейи-
щямиййятпярвяранялярини яn сямиманя бир сурятдя тябрик 
едярим. Щей‘яти-вцкяла ряиси Фятяли хан». Бу, садяъя тяшяккцр, 
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миннятдарлыг дейил, щям дя тцрк Дцнйасынын вящдяти 
дуйьусунун, идеалынын ифадясидир. Бу сюз бирляшмясиндя бир 
очеркин мязмуну вар: «тцрк аляминин икинъи Истанбулу олмаьа 
лайиг бир мяркяз». Сюз йыьъамлыьына вя фикир дяринлийиня эюря 
бу ифадяни Орхон дастанларындакы, мясялян, буэцнкц рус 
дилиня 12 сюзля тяръцмя олунан бу 4 сюздян ибарят 2 ъцмля иля 
мцгайися етмяк олар: Башлыьыь йцкцнтцрмиш; Тизлигиг сюкцрмиш 
(Тцрк сяркярдяси «Башлыны баш яйдирмиш; Дизлини диз 
чюкдцрмцш»). Бу Тцркийя эенералынын адындан Азярбайъан 
щюкцмят башчысына бу диалогдакы сонунъу телеграм: 
«Эянъядя Азярбайъан Ъцмщуриййяти ряйасяти-алиййясиня: 
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин пайтахты олан Бакц шящярини 
зийарят етмяк цзря Щей‘яти-Вцкяланын йарын Бакцйя тяшрифляриня 
мцнтязиря, яфяндим. 15.9.34. Йавярани-щязряти-шящрийаридян 
Фяриг Нури». Башга сюзлярля дя вермяк оларды, мясялян, 
«Щей‘яти-Вцкяла йарын Бакыйа эяля биляр», йахуд «эяляъяйини 
эюзляйирик». Анъаг щям щадисянин йцксяклийи, щям телеграф 
вурулан вя телеграф вуран субйектлярин алилийи, елитарлыьы бу  
тянтяняли цслубу тяляб едир: Баки шящярини зийарят етмяк цчцн 
Щей‘яти-Вцкяланын Бакыйа тяшрифиня мцнтязир олмаг. «Бакыйа 
эялмяк» йох, мящз «Бакыны зийарят етмяк» дейилир – демяк, 
Азярбайъанын пайтахты юлкянин Мяккяси сайылыр. Бир мараглы 
паралел вар: телеграмда «йарын» йазылыб, имзанын алтында гязет 
беля ъцмля верир: «щямин телеграф мювъубинъя Щей‘яти-Вцкяла 
сабащ Бакцйя азим олур». Демяли, «Азярбайъан» гязети юз 
юлкяси иля Азярбайъан тцркъясиндя данышыр. 

Йухарыдакы нцмунялярдян эюрцндцйц кими, дювлят 
сянядляринин дили, кифайят гядяр айдындыр. Бу о демякдир ки, 
Нясиминин, Фцзулинин, Г.Закирин топладыьы дил хязинясини ениня-
бойуна бцтцн цслублар ишлядя биляр – буну йениъя йаранан 
мцстягил Азярбайъан дювлятинин рясми сяняд дили тясдиг етди.       

Мювъуд тясяррцфат, сянайе яскинин цстцндя йениляшдийи 
цчцн сащя лексикасында да ян‘яня давам едир. Бир тяряфдян, 
дяфтярдар, карэцзар, бинаэцзарлыг, щярби вязифядар, мцлки 
вязифядар, цмуряти-щярб, илтимас вя яризя, щюкумят катиблийи, 
назир (назир вя нязарятчи мя‘наларында: щярбиййя назири вя  
«Филанкяс Эюйчай уйезди падшащлыг йерляря назир тя‘йин 
едилир»), идарейи-црфиййя (фювгял‘адя вязиййят идаряси), мящкямя 
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диваны, бялядиййя идаряси, щей‘яти-вцкяла, ряйасяти-алиййя, ярзаг 
назири… кими яряб, фарс мяншяли сюзляр милли вя яъняби 
грамматика иля, бир тяряфдян дя, частны поверенни, екзокутор 
(Чар дюврцндя ишлянмиш тясяррцфат мцдири вязифяси), губернийа, 
уйезд, мировой судйа, комисйон, комитя, командан, 
телеграф, аэентлик, декларасийа, кабиня кими чар дюврцндяки 
русъа сюз вя сюз бирляшмяляри, цчцнъц тяряфдян, ъамааты шярг 
терминолоэийасына уйьунлашдырмаг цчцн адлар ян‘яняви русъа 
варианты иля паралел верилир: нирх (такса), тягацд (пенсийа), дювлят 
тясяррцф кассасы (государственный сберегателни касса), 
щесабати-ъариййя (текуший счет), ещтийати-сярмайя (депозит), 
тяящщцдлц (заказной), тяящщцд (заказ), гиймятсиз посылка 
(мцрасяля), биринъи хятт (пойас), амил (фактор)… 

Чох гиймятлидир ки, Азярбайъан Ъцмщуриййятинин икииллик 
фяалиййяти дюврцндя дювлят дилинин рясми цслубу щям йазылы, щям дя 
шифащи шякиллярдя ишлянир. Цслубун шифащи голу Ъцмщуриййятин 
парламент иъласларынын стенограмында якс олунмушдур. Рясми 
гябул олунмуш гайда вар ки, натигляр чыхышларында йаздыгларыны 
охумамалыдырлар. Щятта иъласларын бириндя бир чыхышчы сюзцнц 
йазыдан охумаьа башладыгда ону кцрсцдян салырлар. Йя‘ни 
стенограмм халис шифащи нитгдир. Шифащи нитгин яламятляри айдын 
эюрцнцр. Беля ъцмляляри: «Вязиййятин ня щалда олмасыны, ашкардыр 
ки, сиз мяндян йахшы билирсиниз». Йазылы нитгдя олмалы иди: Ашкардыр 
ки… ; «Мян истярдим сюйляйим ки…». Йазыда олмалы иди: 
«Сюйлямяк истярдим ки…» ; «…бундан беля парламентя эялян…» 
Йазыда олаъагды: …бундан сонра…; …Окуйалым, бакыныз…» 
Йахуд беля тяляффцзляр вар: гцввятди (гцввятли йох), отчет (щесабат 
йох), протесто етмяк (е‘тираз йох), эцнц, эюрдц, цчцн, доьру 
(йазыда эетмяли иди: эцни, эюрди, ичцн, доьри…) вя с.  

Бурада бир-ики ъцмлядян ибарят репликалар да вар. Бир 
абзасдан, йарым сящифядян тутмуш цч-беш сящифялик чыхышлар да 
вар. Чыхышларын ъцмля гурулушу – синтаксиси, лцьят тяркиби вя 
мязмунларындакы дольунлуг, йеткинлик адамы щейран едир. 
Совет дюврцндя дейярдиляр ки, ингилабдан яввял (1920, 28 апрел 
чеврилиши нязярдя тутулурду) Азярбайъан савадсызлар вя 
авамлар юлкяси иди. Парламентдяки депутатларын сявиййяси 
щямин совет доктринасынын Азярбайъан халгына бющтан 
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олдуьуну бир даща тясдигляйир. Щяля бу башга мясялядир ки, бу 
депутатлар неъя обйективликля сечилибмишляр. 

Ялбяття, бу шяхслярин щамысынын чыхышында Азярбайъан 
тцркъясинин эюзяллийи, ращатлыьы эюрцнцр. Анъаг тябии ки, камил 
тящсил эюрмцш Ящмяд бяй Аьаоьлу, Ялимярдан бяй 
Топчубашов вя Мяммяд Ямин Рясулзадя иля башгаларынын 
нитг сявиййяляри ейни ола билмязди – дейяк ки, бядии дилдя 
Фцзули, М.Я.Сабир, Ашыг Ялясэярля башга бюйцк сяняткарлар 
ейни ола билмядикляри кими. Назирляр Шурасынын сядри Фятялихан 
Хойски иля битяряфляр фраксийасынын нцмайяндяси Ящмяд бяй 
Аьаоьлунун чыхышларындан парчалара бахаг. Ф.Хойски (сол 
тяряфдян башга цмуми алгыш) – «Мющтярям мяб‘услар! Сизин 
ряисинизин хащишиня эюря вя мцщцм, чятин вя горхулу вахта тазя 
кабиня тяшкили мяня рцъу олунду… Бу истиглалиййяти тясдиг 
етдирмяйи бу щалятдя сиз дя щюкумятя тапшырырсыныз. Бу аьыр 
вязифяни ющдямизя алырыг. Щюкумят щамы вязифялярдян габаг 
бу истиглалиййяти эюз бябяйи кими мцдафия вя мцщафизя етмяйи 
юзцня боръ билир (цмуми алгыш)… Мющтярям мяб‘услар! Мян 
боръ билирям, башга нязарятлярдян дя сизя мя‘лумат верям. 
Дахили ишляримиздя чох нюгсанлар вардыр… Щюкумят юзц йахшы 
билир ки, бу, дахилиййя ишляринин башында дуран адамлардан 
асылыдыр. О адамлар эяряк йахшы адамлар, миллятпяряст адамлар 

олсун (ayırma mənimdir – Т.Щ.)… Щюкумят юзцнц борълу 
билир ки, Русийа ингилабындан алынмыш бцтцн щцррийятляри: 
щцрриййяти-виъдан, кялам, мякан вя саиря щцрриййятляр. Цзр 
истяйирям. О гядяр дя ибаря иля сюзлярими дейямийяъяйям 
(Солдан: «Бу дил ана дилимиздир! Чох йахшы дилдир» вя цмуми 
алгыш)*. Щюкумят лазым билир ки, бу щцрриййятляри мцдафия 
елясин. Бу ишлярдя щюкумят йалныз иш эюря билмяз. Миллят юзц 
щюкумятя кюмяк етмялидир (Солдан: Доьрудур. Сол вя 
мяркяздян алгыш)… Бу щцрриййят имтийазлары верилмяз ися, 
дювлят ишляри дцз эетмяз (Солдан: Олмаз, гоймарыг)… Тяшкил 
етмяк истядийим кабиня ишбу зяватдан мцряккябдир. … Шимди 

                                                            

* Яслиндя «вя саиря щцрриййятляр»дян сонра нитг гырылыр, шифащи нитг принсипи 
иля арада салонла натиг арасында мцкалимя эедир вя «Щюкумят лазым билир 
ки…» ъцмляси щямин «вя саиря щцрриййятляр»ин бирбаша давамыдыр.                         
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кабиняйя е‘тимад етмяк сиздян асылыдыр». Бу, щюкумят 
башчысынын парламандакы щюкумят бяйаннамясидир – шифащи 
шякилдя сюйлянмишдир. Щям рясми цслубун нцмунясидир – дювлят 
дилидир, щям ядяби дилидир, щям ана дилидир, халгын данышдыьы 
дилдир. Алты сящифялик бу бяйаннамянин дилиндя мцасир дилдя, 
ХХЫ ясрин яввялиндя ишлянмяйян сюз вя бирляшмяляр бунлардыр: 
мяб‘ус, Мяълиси-мцяссисан, ряиси-вцкяла, тяриг вя мцабир 
(назири), зяват (зат сюзцнцн ъями) вя семантик архаизм: 
мцряккяб(дир). Бу сюз тяркибдян ибарят(дир) демякдир – 
Нясиминин, Фцзулинин дилиндя щямин мя‘нада ишляниб. 
Эюрцндцйц кими, эюстярилян дил нцмуняляри дювлят идарячилик 
тя‘сисатларынын адларыдыр. Синтаксис дя ъанлы дилиндир. Юлкядя 
дямир йолларындакы даьыныглыг бу дилля, бир кянд аьсаггалынын 
сющбятиндяки дилля сюйлянир: «…бир дейил, дюрд дяфя бизим дямир 
йолларына тяпик дяймишдир. Биринъи тяпик, эяряк хатириндя олсун, 
дямир йолларындан беш йцз мин гошун кечиб эедян заманы 
дяймишдир. …Икинъи тяпик юз тяряфимиздян дяйди. Миллятимиз юзц 
юз йолларымызы даьытмаьа башлады (Солдан: ейиб олсун). Цчцнъц 
тяпик…». 

Мирзя Ъялил дейян кими: щарада эюрцлмцшдц ки, рясми 
дювлят кцрсцсцндян бу дилля, халгын ъанлы дилиндя, савадлы-
савадсыз щамынын баша дцшдцйц бир дилдя нитг сюйлянсин. 
Парламанын иъласларында мцхтялиф сийаси эюрцш вя савад 
сащибляринин чыхышлары динлянир. Цмуми тон белядир. Аз 
фярглянянляр варса, йеня норма дювлят-щюкцмят башчыларынын 
дил нцмунясидир. 

Щюкумят башчысы Маариф нязаряти (назирлийи) щаггында 
данышаркян дейир ки: «Маариф нязаряти щяр кяся имкан 
вермялидир ки, юз ана дилиндя охусун. Охумуз мяним сизин иля 
данышдыьым кими (Т.Щ.) олар (Солдан: Йахшы дилдир)». 
«Охумуз» дейяндя мяктяблярдя охудулан, юйрядилян тядрис 
дили, дярсликлярин дили нязярдя тутулур. «Охумуз мяним сизинля 
данышдыьым кими» дейяндя йазылы нитгля шифащи нитг арасындакы 
учурумун эютцрцлмясиня ишаря олунур. Бу, Мирзя Фятялинин 
«йазы иля данышыг арасында зийадя фярг  олмасын» принсипинин 
эцндялийя эятирилмяси демякдир.   

Бу да битяряфляр фраксийасынын нцмайяндяси Ящмяд бяй 
Аьаоьлунун чыхышларынын бириндян парча-ъцмляляр: «Мющтярям 
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яфяндиляр! Мяндян яввялки натиг (ондан яввял М.Я.Рясулзадя 
чыхыш етмишди – Т.Щ.) мющтярям ряфигим щюкумятин щаггында 
щяссас, пак, сыъаг бир нитг ирад етди ки, мющтявиййатына 
(мязмунуна – Т.Щ.) шярик олурам. Фягят онунла мяним 
арамызда бир фярг вар ки, онун атяши чох, мяним атяшим 
сюнмцш, о, эянъдир, мян ихтийар (онда Мяммяд Яминин 34, 
Ящмяд бяйин 49 йашы варды – Т.Щ.), онун бир аз эюйлярдя 
эязмяйя щаггы вар, мян ися йери эюрмяйя мяъбурам. 
Щюкумятин бяйаннамясиндя сюйлядийи Азярбайъан истиглалы 
бизим щяпимизин язял амалымыздыр. Щяр бир кянди шяряфини, кянди 
амалыны билян азярбайъанлы буну дуймалы вя бу йолда 
олмалыдыр (алгышлар). Лакин бу ямялин юлмямиш вя онун гювлдян 
фе‘ля кечмяси цчцн биринъи амил (фактор) вар ися, о да щюкумятин 
кяндисидир. Буну унутмамалыйам ки, мямлякятимиз гайят 
бюйцк тящлцкяляр иля ящатялидир. Эеъя – гара эялян фыртына 
ойнайыр. Биz дя тахта-пара кими бу фыртыналар ичиндя йувар-
ланырыз… щюкумятин дяхи бир програмы олмалыдыр. О да бу 
тахта-парайы апармаг цчцн сярмякан тяшкил едяъякдир. 
…Мяятяяссцф, щюкумят ирадясини эюстярдийи заманы олма-
мышдыр (мяркяздян: Дцздцр). Мяятяяссцф, ялямля дейяъяйям 
ки, щюкумят дахилиндя ишляр лазым олмайан адамлар ялиня 
тапшырылмышды… щюкумят юзцнц щеч кимсяйя ещсас (щисс – Т.Щ.) 
етдирямяз. Онун цчцн лазым билирям ки, щеч бир синиф фярги 
олмадан щяр кяс ясэяря алынсын. Щеч бир йухары, ашаьы 
тярящщцм едилмясин (цмуми алгышлар). Нязарятляря (назирляря – 
Т.Щ.) сыхылмыш, эизлянмишлярин каффяси (щамысы – Т.Щ.) алынмалы 
(мяркяздян вя солдан алгышлар)… Азярбайъан юз мювъудий-
йятини Авропайа бу вахтадякин андырмамышдыр (солдан: 
Вахтлары йохдур)… Авропа иля йолумуз баьлыдыр. Орада ня 
олдуьуну билмириз. Щалбуки Авропада вцгу‘ олан щадисатдан 
мцгяддяратымыз асылыдыр… Бурада беш ил мащудлу масалар 
ятрафында кянардан хябярсиз сийасят йцрцдцлямяз... Бцтцн 
кечмишя аид бу хяталары сюйлямякдя мягсядим атидя бунларын 
бир даща тякрар олмамасы цчцндцр…» Бу, яряб, фарс, инэилис, 
франсыз, алман, рус диллярини ана дили кими билян, Шярг тарихини вя 
ядябиййатыны, Авропа тарихини вя ядябиййатыны Яли бяй 
Щцсейнзадя кими чох мцкяммял билян щяртяряфли алим Ящмяд 
бяй Аьаоьлунун нитгидир. Бцтцн ъцмляляри Фцзули гязялинин 
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бейтляри, мисралары кими бир-бириня баьлыдыр. Бу чыхыш эюстярир ки, 
бу адам ядябиййат, тарих, фялсяфя, мятбуат елмляри кими сийаси 
мясяляляри, дювлятчилик нормаларыны, юлкя дахили вя хариъи 
сийасятляри дя аналитик дцшцнъя иля гаврайа билир. Юмрцнц 
миллятсевярлийя вя тцрксевярлийя щяср етмиш бу шяхс яля дцшмцш 
истиглал шансыны горумаг цчцн щюкумяти дцшцнмяйя, билян-
лярдян юйрянмяйя, мцкяммял сийасят йцрцтмяйя чаьырыр. О, 
тянгид едир вя чыхыш йолуну да эюстярир. Ящмяд бяйин нитги 
Азярбайъан тцркъясинин дювлят дили кими, рясми сийасят дили кими 
камил олдуьуну, бейнялхалг кцрсцлярдя ишлянмяйя щазыр 
олдуьуну эюстярир. Шифащи нитгин нцфузедиъилийи цчцн чевик 
цслуби маневрляр ишлядир. 

Цчцнъц шяхсин адындан данышдыьы щалда, бирдян биринъи 
шяхся кечир… «Буну унутмамалыйам ки, мямлякятимиз гайят 
бюйцк тящлцкяляр иля ящатялидир». «Унутмамалыйыг ки, 
«унутмамалысыныз ки», «унудулмамалыдыр ки» вя даща башга 
ъцр йох, мящз «унутмамалыйам ки» дейя биринъи шяхсин тякини, 
«мян»и (юзцнц) цмумиляшдирир. Адятян грамматик цмумиляш-
дирмядя икинъи вя цчцнъц шяхслярдян истифадя олунур. Анъаг ян 
е‘тибарлы цмумиляшдирмя «мян»ин цстцндя гурулур. «Мян», 
биринъи шяхс щеч кяся юзцня инандыьы кими инанмыр. «Щяйат» вя 
«Иршад»ын редактору олмуш, тяърцби цслубиййатын ня демяк 
олдуьуну бу парламандакыларын щамысындан эюзял билян 
дцнйанын бюйцк мцщяррири Ящмяд бяй «буну унутмамалыйам 
ки» дейиб, «буну»н ня олдуьуну билмяк истяйян салонун 
диггятини магнит кими юзцня чякир. Азярбайъан Ъцмщурий-
йятинин тящлцкя дяряъясини яйани гавратмаг цчцн бцтцн 
щюкумяти, 3 милйонлуг Азярбайъаны, онун шяряфи, гадын вя 
чоъуглары фыртынадакы тахта-парайа тяшбещ эятирир. Бу нитг йазылы 
«Щяйат» вя «Иршад» гязетляри дилинин шифащи, салондакы 
динляйиъиляря йюнялмиш трибуна формасыдыр. Щюкумят башчысынын 
нитгиндян даща мцкяммял дювлят дилидир. Бурада кцтляви 
анлашма юлчцсцндян кянар ъямиси беш сюз вар: мющтявиййат 
(ичдякиляр), мцдяббир (тядбирли), ещсас етдирмяк (щисс 
етдирмяк), каффя (щамы, бцтцн), ати (эяляъяк). 

Бу юлчц, ялбяття, бу эцнцн, ХХЫ ясрин яввялиня аиддир, йцз 
ил яввяля йох – цмуми айдынлыьын ахарында бу сюзляр чилякяня 
чеврилмир. 
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Парламандакы нитглярдя вя дювлят сянядляринин дилиндя 
хейли фактлар вар ки, мящз Ъцмщуриййят дюврцнцн дил 
нормасыны сяъиййяляндирир. Лексик нцмуняляр: тявяссцл етмяк, 
иттихаз, истизащ, е‘тилаф, интишар тапмаг, ягд олунмаг, 
мяятяяссцф, интихаб, шцру‘ етмяк, мяшру‘, тя‘риз, ихтилал, щайиз, 
тязаид, мцщяввял едилмяк, тя‘бит едилмяк, мцстя‘ъял, инщираф, 
вцруд, мцариз, мцсаидя, нцфус, мцнтяхяб, йеквцъуд, сцлс, 
нисаб…; морфоложи яламятляр: мцзакират, тяшяббцсат, мцшкцлат, 
тядабир, щадишат, намцсаид…; синтаксис – сюз бирляшмяляри: 
тя‘мини-асайиш, щцрриййяти-мятбуат, щярби-цмуми, суи-тя‘сир, 
щей‘яти-ряйасят, суи-исте‘мал, бяйани-тяяссцф, шайани-тягдир, 
щцгуги-бяшяриййя, ъалиби-диггят, мягами-тяслим, кямали-
мямнуниййят, щей‘яти-рцяса, щей‘яти-вцкяла, ъямащири-
мцттящидя, мювгейи-мцзакиря, яфкари-цмумиййя, е‘лани-
истиглалиййят, исбати-вцъуд, щюкuмяти-мящяллиййя, суи-тяфтиш, суи-
тяфщим, кялами-инсаниййят, мянзили-мягсяд, кямали-
мцвяффягиййят… Эюрцндцйц кими, бу изафятляр синтактик 
функсийа дашымагдан чох терминоложи мащиййятдя олуб, етик 
мцнасибят билдирир вя бирляшмяляр йухарыда верилян сюзлярдян 
даща асан гавраныр. 

Дюврцн дил нормасында Тцркийя тцркъяси хцсуси фяаллашыр. 
Парламанда надир щалда олар ки, натиглярин дилиндя Тцркийя 
тцркъясиня мяхсус бу явязлик, ядат вя зярфляр ишлянмясин: шу, 
ишбу, иштя, щяп, щяпимиз, кянди, явят, шимди, шимдилик, кач, 
йарын, нердя. Бир чох сюзлярин дейилишиндя тцркъя тяляффцз йер 
тутур: бюйля, майыс, анарши, протесто, йиэирми, киби. Бя‘зи исим, 
сифят вя фе‘лляря тез-тез тясадцф олунур: кюй, сыъаг, булунмаг, 
йапмаг, яфянди. Морфоложи яламятлярдян тя‘сирлик щалда -йы; 
формайы, мясяляйи; индики заман шякилчиси: алыйор, чалышыйор; ямр 
формасынын биринъи шяхс тяк вя ъями: эяляйим, бакалым, дейялим; 
фе‘лин биринъи шяхс ъяминдя -з цнсцрцнцн ишлянмяси: билмяриз, 
демялийиз, эялийоруз; фе‘лин баъарыг формасы: дейямяйяъяйиз, 
анлайамам, горхудамаз. 

Парламан иъласларындакы нитгляр тякъя дювлят дилимизин 
мцкяммяллийинин шащиди дейил, щям дя йцксяк мядяниййят 
эюстяриъисидир. Бу нитглярин форма вя мязмунунда Азярбайъан 
щюкцмятинин, Азярбайъан парламентинин иътимаи-сийаси мя-
дяниййяти, дцнйа демократийасына щюрмяти, бцтцн мцлайимлийи 
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вя сяртлийи иля Азярбайъан дипломатийасынын сявиййяси, гяряз-
сизлийи, ещтийатлылыьы якс олунур. Бу нитглярдя дцнйа диплома-
тийа салнамясиня дцшя билян сийаси кяламлар вар: Щагг алынар, 
верилмяз; Щагг щеч вахт пайимал олмаз; Мцстягил йашамаьа 
лайиг вя мцстящяг олдуьумуза сябат едяъяйиз; Биз ъащана 
е‘лан едирик ки, щцрр йашамаьа щаглы мцстягил миллятик; 
Булундуьумуз ясрдя йашайа билмяк вясаити-маддиййядян 
зийадя вясаити-мя‘нявиййя олан елмя мцвяффягдир; …Елм 
мя‘бядиня (дарилфцнуна – Т.Щ) дяряъяйи-щюрмятля, ъамяляря, 
мясъидляря эиряркян айаггабыларымызы чыхаран кими, бу елм 
мя‘бядиня дя эиряркян мцлащизати-шяхсиййя, сийасиййя вя фиргя 
низа‘ларыны (чякишмялярини – Т.Щ.) унудараг эирмялидир вя с. 

Инсанларын бир-бириня мцраъиятиндя йцксяк мядяниййят, 
зяриф бир нязакят вар. Сядр натигляря «буйурунуз», «отурунуз» 
дейя мцраъият едир. Натигляр сюз истяркян ейни нязакятля 
давранырлар: «Ящмяд бяй (йериндян) – Риъа едярдим, бир кач 
сюз мцсаидя буйурасыныз. Сядр (Парламент сядринин 1-ъи 
мцавини Щясян бяй Аьайев) – Буйурунуз, буйурунуз».  

Натигляр бу тя‘йинатларла хитаб едирляр: Яфяндиляр; 
Мющтярям яфяндиляр; Мющтярям мяб‘услар; Мющтярям парла-
мент я‘залары; Мющтярям зяват//затлар; Ъамаат; Щязярат; 
Мющтярям мяълис я‘залары. Щарадаса бир «ъянаб», «мистер» 
демякля кифайятляня билярляр.     

Нитглярин вя рясми сянядлярин лексик, грамматик вя 
орфографик фактлары дил нормасынын тарихи гавранмасына ишыг 
салыр. Нитгляр стенограма алынмышдыр, йя‘ни аьыздан чыхан 
шякилдя йазыйа кючцрцлмцшдцр. Натиглярин дилиндяки шу, шимди, 
явят, кянди сюзляри, алыйор, алыйоруз морфолоэийасы, киби, бюйля, 
анарши, гцввятди (гцввятли йох) тяляффцзляри гейдя алынырса, 
демяли, башга тарихи фактлар олса, онлар да алынарды. Сянядлярин 
дилиндя Бакц, Нури, киби, доьри, эюрди орфографийасы йазыда якс 
олунурса, тарихи эялцб, алуб имласы йохдурса, демяли, бунлар 
тарихи фонетика дейил. Имлада тарихи йазынын ян ваъиб 
елементляри, мясялян, саьыр нун (ялиŋиз) тамамиля, сюз сонунда 
ц-и, у-и (эюрди, доьри) имласы ися гисмян сахланыр.  

Бу мянзяря яввялки бящслярдя дедийимиз «тарихи 
орфографийа тарихи фонетика дейил» фикрини йахын дюврцн 
эерчяклийи иля бир даща тясдигляйир. 
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Йухарыда эюстярдийимиз вя хейли дя эюстярмядийимиз лексик 
ващидляр вя изафятляр шифащи нитгдя ишлянирся, демяли, бунлар 
иътимаи аудиторийа сющбятляриндя ишлянмишдир, ян азы ибтидаи 
тящсил эюрмцш инсанлар бунлары анламыш вя эцндялик цнсий-
йятляриндя ишлятмишляр. Демяли, бу нцмуняляр дюврцн ядяби дил 
факты олмушдур. Йя‘ни Ъцмщуриййят дюврцнцн ядяби дил 
нормасында хялгилик йцксяк елитарлыгла редактя олунмушдур. 
Бу дил ня «Молла Нясряддин»ин дили кими сярбяст, ня дя 
«Щяйат» вя «Фцйузат»ын дили кими кцтляви цнсиййятдян узаг 
олмушдур. Бу, дцнйа мядяниййяти юлчцсцндя (Авропа 
юлкяляриндян бя‘зиляриндя ядяби диля мядяни дил дейирляр) елми 
ясаслар цзря мцяййянляшмиш, халга вя елитайа гуллуг едян ядяби 
дил демякдир. Бу щягигят дилин дювлят дили олмасы, дювлятин 
ядяби-милли дили юз щимайясиня алмасы иля шяртлянир. 

Милли дилин беля елми вя сийаси редактяли ядябилийи дюврцн 
публисист вя бядии цслубларында да юзцнц тясдигляйир.  

Ъцмщуриййятин рясми мятбуат органы олан «Азярбайъан» 
гязети дювлят дилинин айнасыдыр. Бурада щям рясми сяняд дили, 
щюкумятин ямр вя гярарлары ъямиййятя чыхарылыр, щям сийаси, 
тиъари вя башга мязмунлу е‘лан вя рекламлар якс олунур, щям 
дя бядии, ядяби-тянгиди йазылар вя тябии ки, гязет биринъи 
нювбядя, публисист кцрсц олмаг е‘тибариля ян чох публисист 
цслубун материаллары чап едилир. Бцтцн бу дил нцмуняляри дювлят 
дилинин иътимаи дяйярини нцмайиш етдирир вя ону тяблиь едир, ейни 
заманда эениш мя‘нада ядяби дилин инкишафына бир фяал 
йардымчы олур вя ядяби дилин нормасыны мющкямляндирир.  

Ялбяття, рясми цслубун ясас мащиййятиндя шаблонлар-
гялибляр олдуьу цчцн бурада цслуб ялванлыьы ахтармаьа ещтийаъ 
йохдур. Анъаг публисист цслуб юз дилинин ъанлылыьы, тянтяняси иля, 
йери эялдикъя сийаси тяшбещляри, образлылыьы иля зянэинлийини 
нцмайиш етдирир. «Азярбайъан»ын публисист цслубу ядяби дилин 
щям лексик зянэинлийини, грамматик мцкяммяллийини, щям дя 
лексик-грамматик нормасыны эюстярир. Бу, сящифянин башы щям 
шцар, щям рекламдыр: «Йашасын тя‘йини-мцгяддярат щцгугу!»; 
«Йашасын мцстягил Азярбайъан Ъцмщуриййяти!»; «Йашасын 
ъащан демократийасы!»; «Йашасын тцрк (Азярбайъан – Т.Щ.) 
милляти! Йашасын миллятлярин гардашлыьы!»; «Вар олсун щцрриййят 
вя истиглал, гящр олсун дцшмянляри!»… Азярбайъан халгы бу 
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шцарлары Ъцмщуриййят гурулушуна гядяр ешитмямишди. 
Азярбайъан тцркъяси бу эцнцня гядяр бу сюзляри, бу нида 
ъцмлялярини ишлятмямишди. Дил дя ону данышан халг кими 
азадлыьа чыхмышды. 

Щюкумятин Азярбайъан вятяндашларына бу мцраъияти щям 
рясми дювлят дилинин, щям дя сийаси публисист дилимизин мцкяммял 
нцмуняси олараг индийя гядяр ъийярляримиздя боьулмуш илк 
няфясин тянятяняли ифадясидир: «Азярбайъан вятяндашлары! Бир сяня 
бундан ягдям мяб‘усларынызын ря‘йи вя арзусу мювъибинъя 
Азярбайъан халгы мцстягил йашайыш тяригиня гядям гойды. 1919-
ъу сяняси майысын 28-и Азярбайъан Ъцмщуриййятинин милли 
байрамыдыр. Юйля бир байрам ки, онун хатири цмум Азярбайъан 
вятяндашлары ичцн даима мющтярям вя мцгяддяс сайылаъагдыр… 
Сизин нязярляриниздян болшевик щяръ-мярълийи, онун о мянщус 
дюврц кечмишдир. Кянди евляринизин талан вя гарят едилиб, ушаглар 
вя гадынларымызын бюйцк фялакят вя мцсибятляря дцшдцэини вя 
тящяммцл етдиэини эюрдцнцз (1917-ъи ил русларын октйабр 
чеврилишиндян сонра Азярбайъанда 26-лар щакимиййяти дейилян 
дювр нязярдя тутулур)… Истиглалиййяти мцдафия етмяк цмум 
Азярбайъан халгынын боръудур. Азярбайъан вятяндашлары! 
Тящлцкя вя тящдид щала дяф олмамышдыр. Бизим цзяримизя гара 
булудлар эялмякдядир. Бизим дахилдяки щярякатымыз вя низам вя 
асайишимиз тя‘мин едилир ися истиглалиййятимизи тящдид едян 
гцввяляря йол вермяз вя ращят вя азадя йашамаьа малик 
оларыз… Цмум Азярбайъан вятяндашларынын гцввя вя 
мцавинятиня цмид иля щюкумят онлары дювлят байрамы иля тябрик 
едийор». 

Дювляти олан бир дил юз халгы иля беля тямиз, сярраст вя црякля 
данышар. 

Дювлят дилли рясми сянядлярдякиндян фяргли олараг публисист 
дил дя айры-айры мцяллифлярин фярди цслуби рянэляриня малик олур. 
Бу, ХХ ясрин бюйцк публисисти М.Я.Рясулзадянин дил бойасы: 
«Азярбайъан тцркляри бу эцн илк дяфя олараг бюйцк бир 
байрамы сахлайырлар… Истиглал байрамы!.. …Явят, Загафгасийа 
миллятляри билмяъбуриййя е‘лани-истиглал етмишлярди...  

Билмяъбуриййя е‘лани-истиглал! 
Истиглалымыза дцшмян оланлар бу ики «мяъбуриййят» вя 

«истиглал» сюзляринин бир арайа топланмасыны «иътимаи зиддин» 
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гябилиндян ядд етмякля Загафгасийа ъцмщуриййятляринин гейри-
тябии олдугларыны исбат етмяк истярляр. 

Фягят бу мцлащизя защирдя доьру эюрцнся дя, батында юйля 
деэилдир. Бир нювзадын мя‘симейи-мадярдян хилас олуб да 
дцнйайя эялмяси, щеч шцбщясиз, бир вагияйи-истиглалдыр. Гадынын 
вяз‘и-щямлиня диэяр тя‘бирля биздя «азад олмаг» дейирляр. 
Щалбуки бу «азадлыг» ейни заманда бир зяруряти-тябииййя, бир 
мяъбуриййятдир. 

Юйля бир мяъбуриййят ки, щяйати-алям она баьлыдыр… 
(«Азярбайъан», 28 майыс 1919). Бу эцн дилимиздя «истиглал»-
дан чох «мцстягиллик» дейирик, «билмяъбуриййя е‘лани-истиглал» 
йериня «мяъбуриййятля, зорла истиглалын е‘ланы» демяк оларды, 
йя‘ни мцстягиллик верилмир, зор эцъцня алыныр, «нювзадын 
мя‘сумейи-мадярдян хилас олмасы» анадан кюрпянин доьул-
масы демякдир, вагиейи-истиглала «истиглал щадисяси» дейиля 
билярди, «вяз‘и-щямл». Яслиндя «йцкцнц гойма», йя‘ни 
«доьма» анлайышынын образыдыр ки, щягигятян, буна халг 
арасында гадынын «азад олмасы», йя‘ни йцкдян хилас олмасы 
дейярляр вя «зяруриййят-тябииййя» явязиня ращатъа «тябии-
зярурят» демяк оларды. Демяк оларды вя бу щалда дил халис халг 
тцркъяси оларды, щям дя щеч бир яскиклик эялмядян нормал бир 
ядяби дил факты  оларды. Анъаг бу паралеллярдяки биринъи тяряфляр 
дюврцн гябул олунмуш дил нормасыдыр. Норманы садяляш-
дирмяк олар вя лазымдыр, анъаг ян‘янядян бирдян хилас олмаг 
олмаз вя беля етмяк кечиддя тяряфляр арасында бошлуг тюрядяр, 
учурум йарадар. Икинъи тяряфдян, бурада Тцркийя тцркъясинин 
нормасы излянмишдир; ясрин (ХХ ясрин) башланьыъында 
«Фцйузат»чылар буна мейл едирдиляр, Ъцмщуриййятин зама-
нында бу нормайа мейл эенишлянир вя цмум ядяби дил щадисяси 
олур. Тцркийя тцркъясиндя «истиглал» дювлятчилик термини кими 
гябул олунмушду вя мяшщур дювлятчилик ше‘ринин ады «Истиглал 
маршы»дыр (Мещмет Акифин). М.Я.Рясулзадянин щямин мяга-
лясинин сон ъцмляси будур: «Бир кяря йцксялян ливайи-истиглал бир 
даща енмяз». «Истиглал байраьы» йох, «ливайи-истиглал» сюйлянир. 
Османлы тцркъясиндя «лива» ишляниб. Щям дя щязрят 
Пейьямбярин (с.я.с.) байраьына лива дейилиб. Демяли, М.Ямин 
Азярбайъан Ъцмщуриййятинин истиглал байраьыны мцгяддяс 
билдийи цчцн она «ливайи-истиглал» дейиб. 
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«Йашасын мцстягил Азярбайъан Ъцмщуриййяти!» шцары 
алтында щямин сящифядя верилян икинъи мягаля ясрин башга 
танынмыш публисисти, гязетин редактору Щаъыбяйли Цзейириндир. 
Мараглыдыр ки, эцнцн байрам ящвалы бу мягалялярдя бянзяр 
ифадялярля, тяшбещлярля ифадя олунур: «Бу эцн… Азярбайъан 
Тцрк Дювлятинин бир йашы тамам олуб да икинъи йаша гядям 
гойдуьу эцндцр. 

Новзад дювлятимизин тявяллцдц, ана бятниндян доьулмасы 
чятинликля ямяля эялди. Ана вятян баласыны доьаркян юзцнц 
гурбан едяъяк дяряъясиня эялмишди. Азярбайъан топраьы бир 
харабазара, бир вираняйя дюняъяк иди. Онун, о мадяри-
мещрибанын назик синяси, зяриф бядяни цзяриндя эязян габа 
айаглар щям анасыны, щям бятниндяки баласыны чякмяляринин 
тяпикляри алтында тапдаламаг, язмяк вя хурд-хаш етмякля 
анасыны да, баласыны да юлдцрмяк истийордулар. 

Лакин бу зяиф синя ичиндя эизлянмиш олан ешг вя мящяббят о 
дяряъя бюйцк бир гцввяти-щаиз иди ки, зяиф ъисм гцввятли рущ 
сайясиндя дцшмян зцлмц гаршысында таб вя тагятдян дцшмяйиб, 
йашамаг вя йашатмаг игтидарыны гейб етмяди. Ана Вятян 
доьду… 

Вя бу эцн доьдуьу ювладынын сяняйи-дювриййяси 
мцнасибятиля байрам гуруб вя ювладыны мави, ал вя йашыл рянэли 
парчаларла бязяйиб нцмайишкараня бир сурятдя бяйани-ифтихар 
етмядядир…» Щяр ики мцяллифдя Вятян валидейндир, истиглал 
ювладдыр. Халга тялгин олунур ки, валидейн ювладыны неъя севяр, 
горуйар, бюйцдярся, о да истиглалыны, мцстягил дювлятини еля 
язизляйиб гада-бяладан горумалыдыр; ейни заманда дювлятя 
ашыланыр ки, ювлад валидейниня неъя гуллуг едяр, щюрмятини 
эятирярся, сян дя халгына еля гуллуг эюстярмялисян. Азярбайъан 
публисистикасы чаризмин заманында беля даныша билмирди. Инди 
нювзад истиглал-кюрпя ювлад дил ачан кими Азярбайъан 
публисистикасы йени сийаси дилля данышырды. Биринъи мягалядя 
истиглалын силащлы ингилаб, зор эцъцня йаранмасына инкишафын 
яксликляр мцбаризяси, «ики зиддин бир арайа топланмасы» кими 
шярщ верилир; бунунла да публисист дил интеллект долу дцшцнъяни 
ифадя едир, о бири тяряфдян, бу сийаси-милли йениляшмяйя ананын 
ювлад эятирмясиндяки «йцкдян азад олмаг» фразеолоэийасы иля 
мяишят мунислийи верилир. Икинъидя бу ана – вятян назик синяси, 
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зяриф бядяни иля портретляшдириляряк вясф олунур. Публисист диля 
бядиилик щопдурулур – публисист сийаси-интеллектуал вя бядии-
сийаси семантикаларла рянэлянир. Публисистика силащ иши эюрцр, 
халгын шцуруна ойаныш тохуму якир, дирчялиш дуйьусу эюйярдир. 

Бу сийаси-публисист дилиндя «Аршын мал алан»ын мцяллифи, 
гязетин редактору цслубун чярчивясиндян бцтцнлцкля чыхмыр 
(бялкя юзц чыхмаг истямир), бир нечя изафят ишлятмяли олур 
(мадяри-мещрибан, гцввяти-щаиз, сяняйи-дювриййя, бяйани-
ифтихар, алями-мядяниййят, янзари-бяшяриййят, вирди-зябан), 
щятта фарсъа мадяр – «мадяри-мещрибан» сюзцнц ишлядир. 
Щалбуки «мещрибан ана» даща поетикдир. Демяли: цслубун 
цмуми фонундан тяърид олунмур. Редактор да фикрини ейни 
мязмунда сийаси финалла йекунлашдырыр: «Юлмяк вар ки, 
дюнмяк йохдур». 

Бу да щямин сящифянин цчцнъц, «Азярбайъан»ын эяляъяк 
редакторларындан Хялил Ибращимин «Шяряфли байрам» мягалясинин илк 
абзасы: «Там бир ил яввял дцнйа ган иля дямир арасында ял-айаг 
чалдыьы, дцнйанын йарысы щяръ-мяръ, башсызлыг, позьунлуг эирдабында 
боьулдуьу бир заманда цзяримизя сяадят эцняши доьуб ясрлярдян 
бяри дярябяйи идарясинин позьунлуьу вя истибдад йцкцнцн аьырлыьы 
алтында язилиб мящв олмаг дяряъясиня эялмиш олан вятян вя 
миллятимизи истиглал нуру иля ишыгландырды». Бу йени демократик 
публисист дил дя изафят «дяби»ндян кянара чыха билмир: алями-ислам, 
щцгуги-бяшяриййя, тарихи-сийасят, цсули-идаря, писэащи-янзар, гятлц 
гарят, Мяълиси-мяб‘усан, аммейи-миллиййя, риъали-дювлят (ифадя юзц 
орижиналдыр: дювлят кишиляри – йя‘ни дювлятдя йцксяк вязифядя оланлар). 

Бу цслубун ядяби тянгид голунда ядябиййатын сийасятя, 
ъямиййятя хидмяти якс олунур. Эяляъяйин бюйцк алими Фярщад 
Аьазадя «Тцрк шцярасы вя истиглал» мягалясиндя ядяби-публисист 
ифадянин типик нцмунясини верир. Сющбят ше‘рин истиглалы тярян-
нцмцндян, йени дювлятчилийин милли дяйярини поетик образларла 
ъямиййятя тялгин етмякдян эедир. Щямишя ешг вя мящяббятдян, 
Лейли-Мяънунлардан йазан «Шцяра вя цдябанын» инди юз диггятини 
азадлыьа-щцрриййятя йюнялтмясиндян вятянин, миллятин азадлыг 
севэисиндян йазмасындан данышыр. Ше‘рдя сийаси мязмун актуал-
лашдырылыр, ян‘яняви мящяббятля щцрриййятя мящяббят гаршылашдырылыр, 
бир шаирдян юрняк эятирилир: 
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Ики шей севдирир щяйаты бана: 
Бириси щцрриййят, ахыры севда, 
Едирям ешг цчцн щяйаты фяда! 
Фейзи-щцрриййятин йолунда фягят 
Ешги-севдайы мян ейлярям ифна.  

Публисистика Мяънун ешгинин щцрриййятя, вятянин истиглалына 
гурбан верилмясини эцнцн дуйьусу сайыр вя сийаси шящидлийин 
тяряннцмцнц поезийайа боръ билир: Явят иэидляр, явят, сиз 
фядайи-няфс единиз! Вятян йолунда фядайи-щяйат едян юлмяз!  

Цслубун бир голу сырф елми тядгигат сявиййясиня чатдырылыр. 
Мягаля «Азярбайъан истиглалы» (Ялиаббас Мцзниб) адланыр, 
анъаг яввялдян сон абзаса гядяр елми-тарихи мянбяляр 
ясасында Азярбайъанын тарихи, йаделлилярля мцбаризяси, русларын 
щяля Пйотрдан яввял бу мямлякятя айаг ачмасы, халгын 
йашадыьы мящрумиййятляр хроноложи шякилдя яхз олунур. Буна 
эюря дя публисистиканын бу нцмунясиндя елми цслуба мяхсус 
бир дил, яряб, фарс сюзляринин боллуьу юзцнц эюстярир: мцяллятаг 
(уъа), тящкимат, иъраат, тяяррцз, истещгаг, маяда, билафасиля, 
искат (сусдурма), риъят (гайытма), садир етмяк, мцстящяг, 
мцгярряр, мяадян, варидат, истещмалат, мювъубинъя, тящвилдар, 
тяриг, мцсаидя, мязщяр, ъязиря, мцдяббираня, мабяги (галыг), 
йек-диэяри, икмал етмяк, инфаз (иъраолунма), шякинъя, тяхфиф, 
тящвин, мцсабийя, щямиййят вя хейли дя изафят: сяняйи-дювриййя, 
нязяри-мцталийя, замани-хилафят, хялифейи-Аббасиййя, иттищади-
ислам, иттилайи-истещсал, мцшарил-илейщ, пянъейи-истила, фяъийи-
март, дюври-ясарят, милляти-мящкумя, щакимиййяти-миллиййя. 
Ялбяття, орта щяъмли бир гязет мягалясиндя, публисист йазыда бу 
гядяр гейри-кцтляви яряб, фарс сюзляри вя йад синтаксис 
нцмуняляри (изафят бирляшмяляри) чохдур. Бу кямиййят публисист 
йазыда йох, щятта сырф елми цслубда да Ъцмщуриййят дюврц 
цчцн, тцркъянин дювлят дили олдуьу дювр цчцн дил демократийасы 
нормасына сыьмыр. Йя‘ни бир сыра гялям сащибляри щяля яски 
тящсил вярдишлярини мцасир милли истиглал щавасына уйьунлашдыра 
билмирдиляр (щяля нязяря алаг ки, Ялиаббас Мцзниб шаир иди). 

Тцркъямизин дювлят дили кими фяалиййят эюстярмяси йени 
сийаси-тарихи щадися иди. Дювлят сянядляриндя, щюкцмятин ямр вя 
гярарларында, рясми дювлят гязетинин публисистикасында, сийаси 
хадимлярин парламентдяки чыхышларында ишлянян дил ядяби 
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дилимизин тарихи цчцн илк сынаг факты иди. Бу илк сынагда 
Азярбайъан тцркъяси дювлят дили кими юзцнц тамам доьрултду. 
Бу, дилимизин тарихи мцкяммяллийиндян эялирди. Дилимизин тарихи 
мцкяммяллийи ися бядии цслубумузун фяалиййяти, дольунлуьу, 
семантик зянэинлийи вя грамматик чевиклийи иля баьлыдыр. Бядии 
цслубун Ъцмщуриййят дюврцндя дя цслублар системиндя вя 
цслубларын мцасирляшмяси просесиндя хцсуси йери вар. Вя бядии 
цслуб ян кцтляви цслуб олмагла, халг тцркъяси иля билаваситя, 
бцтцн цслублардан даща чох баьлы олдуьу цчцн дювлят дилиня ян 
е‘тибарлы дайаг иди. Бядии цслуб дювлят дилини ширясизляшмякдян 
горуйурду. Ялбяття, дювр чох гыса олмушдур. Беля бир заман 
кясийи цслубун гол-ганад ачмасы цчцн кифайят дейил. Анъаг 
бядии цслуб йени сийаси атмосферля няфяс алмаьа башлады. Вя бу 
тяняффцс Ъцмщуриййятин сцгуту иля дайанмады. О няфяс сийаси 
кечидин о бири тайында, йя‘ни яслиндя бу тайында, бизя эялян 
тяряфиндя давам етди. Вя Азярбайъан бядии дили тарихиндя сийаси 
ше‘р дили мящз советлярин дюврцндя инкишафыны йцксялтди, 
тцркъямизин мцасир сийаси лирика дили формалашды. Мящз Ъцмщу-
риййят дюврцндя сийаси лирика юз иътимаи, милли, дювлятчилик 
мя‘насыны е‘лан етди, Вятяни милляти, милли истиглалы поезийа 
предметиня чевирди. 

Йухарыда дейилдийи кими, индийя (йя‘ни о вахта) гядяр Лейли-
Мяънунун романтик, Молла Пянащын реалист ешгиндян данышан 
лирика, юз ашиг ъанларыны севэилиляриня гурбан верянляр инди щямин 
севэилиляринин ешгини вятянин, миллятин ешгиня гурбан дедиляр. Илк 
дяфя инсанлар истиглал йолунда мяънунлашдырылдылар. Советлярин 
дюврцндя щямин сийаси лирика дили ъилаланды, шяффафлашды. 
Шаирляримиз юз вятянпярвяр ше‘рлярини пярдя архасындакы Ъцмщу-
риййятин истиглал ешгиня щяср едиб цряк сюзлярини дейирдиляр. Анъаг 
совет щцкумяти, совет сензурасы щесаб едирди ки, бу «совет 
шаирляри» сосиализми тяряннцм едирдиляр. Яввялян, Ъцмщуриййят 
шаирляри, мясялян, Ящмяд Ъавад, Щцсейн Ъавид, Абдулла Шаиг, 
Ъяфяр Ъаббарлы совет дюврцндя йазырдылар вя онларын цряйи 
Ъцмщуриййят ешги иля, истиглал щясряти иля дюйцнцрдц; йа бир аз 
сонра С.Вурьун «Ел билир ки, сян мянимсян… Бюйцк бир 
кечмишин вардыр, Няляр чякмиш башын сянин» дейяндя истиглаллы 
Азярбайъаны арзулайырды. 
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Ялбяття, Ъцмщуриййят ядябиййатынын юмрц нясря чатмады. 
Анъаг ше‘рдя юз ишини башлады. Бу иш, биринъи нювбядя, доьма 
тцрк ше‘р вязнини, щеъа вязнини ишя салды. Шцбщясиз, Ъцмщу-
риййятин милли дювлятчилик мязмуну иътимаи йашанышын бцтцн 
сащяляри кими, Азярбайъан тцрк ше‘ринин миллиляшмясиня дя тя‘сир 
етди. Бу миллиляшмя Молла Пянащдан, Нябатидян, Гасым бяй 
Закирдян сонра йазылы поезийада фасиля вермиш щеъа вязнинин 
йазылы ядябиййат факты кими фяалиййятя башламасында юзцнц 
эюстярди. Бу вязн халг тцркъясиндя ишлянмяйян яряб, фарс 
сюзляринин ядяби-йазылы диля ахынынын гаршысына сядд чякди. Бядии 
дилдя лексика вя грамматиканын хялгиляшмясиндя, тцркъяляш-
мянин эенишлянмясиндя щеъа вязни мцщцм рол ойнады. 

Ше‘р дили ъямиййятдя йцз фаизли анлашма актына вярдиш 
йаратды вя бу вярдиш няср вя драматурэийа дили иля бирляшяряк 
эенишляниб цмуми ядяби дил мянзярясинин мцяййянляшмясиня 
эцълц тякан олду. Бу щеъа дилинин юз лексикасы, сюз бирляшмяляри 
вя тяшбещляри иля яруз дилиндян фярглянмяси эюз габаьындадыр: 
Тцркцстан йелляри юпцб алныны Сюйлцйор дярдини сана, 
байраьым! Цч рянэин яксини Гузьун дяниздян Ярмяьан 
йолласын йара, байраьым; Эцл рянэиндя бир йарпаьын Ортасында 
бир щилал! Ей ал байраг, сянин рянэин Сюйля, нейчин бюйля ал?; Ей 
Бакц, сян горгма, эялдик, эяляли Сянинчцн атылдыг даим иряли! 
Саь галанлар анняляря тясялли, Шящидлярин рущу эцляр, бисмиллащ!; 
О хаин эюзцни дикдийин елляр Бяним нишанлым да тцркцляр 
сюйляр; Ей шанлы юлкянцн Шанлы ордусу, Унутма Гафгаса 
эялдиэин эцни! Эялиркян говмаьа Туранда русу, Айаьыны Гара 
дяниз юпдцми (Ящмяд Ъавад). 

Яввялян, бурада вя бу мисалларын алындыьы бцтцн ше‘рлярин 
дилиндя халг тцркъясиндя ишлянмяйян ъямиййятин анламадыьы, 
бир дяня дя олсун, сюз йохдур. 

Щамысы тязя ифадялярдир вя мараглыдыр ки, миллятин, истиглалын 
нишаны кими бцтцн ше‘рлярдя байраьын тятяряннцмц юня чякилир – 
байраг назлы эюзяля бянзядилир; бу торпаьын щюкмдары, хаганы 
бу байрагдыр, бу байраг ше‘рдир, сюз кими, щимн кими црякляря 
ахыр, бу байраг шящидлярин ганыдыр, ону эюрян дярдли няняляр 
аьламаз. Индийя гядяр бу мязмунда вя бу дилдя ше‘римиз 
йохдур. Бу, тякъя щеъа ше‘ри дейил, халгын юмцрлцк ше‘р 
йарадыъылыьыдыр – байатыдыр: Эцл рянэиндя бир йарпаьын 
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Ортасында бир щилал... Ей севэили байраьымын О дальалы дурушу! 
Сандым салам рясми сана Булудларын йцрцшц! 

Шаир юзцнц юлкясинин щагг сяси билир: Бян чейнянян бир 
юлкянин «Щагг!» баьыран сясийям. Шаир цряйиндян эялян севинъ 
ащыны думанлардан эцълц эюрцр: Бу даьлар бянимдир, йени эцн 
эюрди, Боьар сяни ащым, ей думан, эялмя. ХВЫЫ ясрдя Ашыг 
Аббасын «Думан, эял эет бу даьлардан, Даьлар тязя бар 
ейлясин» йалварышыны Ъцмщуриййятин шаири сийаси щайгырты 
шяклиндя ифадя едир. Шаир байраьынын кюлэяси дцшян йери юпцр 
(Кюксцмдя туфанлар эялдим иляри, Юпцм эюлэян дцшян мцбаряк 
йери!), бу байраьы еля гцдрятли билир ки, эюйцн улдузу онун 
гойнундакы Айа сыьыныр (Аллащын йылдызы, о эюзял пяри Сыьынмыш 
гойнунда Айа, байраьым); бу вятянин дцшмянляриня гаршы 
бармаглары тятикдя эюзляйир (Эюз дикмя тяктимя, баг, ялим 
титряр, Дцшяъяк тяхтиня талан, инэилис!); юлкямизи хиласа эялян 
тцрк ясэярлярини айдын ше‘р дилиндя, тязя ифадялярля миллятимизя 
тягдим едир. (Даьа, даша санъаьыны юпдцрцб, Думан кими бу 
даьлары бцрцдцн. Дянизляря сялам рясми йапдырыб, Эюйлярдяки 
булуд кими йцрцдцм! Йцрц, йцрц батан эцнцн изиня, 
Эцлцмсяйир доьан Эцняш йцзиня!). Бу дилин айдын лексика вя 
ряван синтаксиси иля йанашы, жанры да Азярбайъан ше‘ри цчцн 
тязядир – марш жанрыдыр. Ящмяд Ъавадын бу дювр ше‘рляринин бир 
нечяси халис маршдыр, ясэярляр дя, вятяндашлар да онлары няьмя 
кими охуйурлар, онун бу дилляр язбяри ше‘ри кими: Инъиляр тюк эял 
йолуна, Сырмалар сяп саь-солуна! Фыртыналар дурсун йана, 
Салам Тцркцн байраьына! 

Я.Ъавадын гяляминдян чыхмыш щимнимиз дя щямин марш 
дилинин бир нцмунясидир: …Ей гящряман ювладын шанлы вятяни, 
Сяндян ютри ъан вермяэя ъцмля щазырсыз, Сяндян ютри ган 
дюкмяэя ъцмля гадириз!.. Дюврцн шаирляри байраьымызын 
рянэлярини тяряннцм едяркян щям рянэлярин рямзиндяки 
анлайышларын вящдятини вясф едир, щям дя онлары аналитик шякилдя 
вурьулайыр. Мясялян, «бисмиллащ» дини терминдир; исламын йашыл 
рянэи иля баьлыдыр; Я.Ъавад ону сийаси мязмунун ифадясиня 
йюнялдир: Атылды даьлардан зяфяр топлары, Бцрцдц елляри ясэяр, 
бисмиллащ! О хан сарайында чичякли бир гыз, Бяклийор бизляри 
зяфяр, бисмиллащ!.. «Бисмиллащ» щяр ишин башланьыъыдыр. Ше‘рлярдя 
бу истиглал йолунда ахан ганлардан, верилян шящидлярдян 
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йаньылы, бя‘зян щюнкцртцлц сюзляр эедир. Бирдян шаир дейир ки, 
«бяклийор бизи зяфяр, бисмиллащ». Демяли: бу ганлар, бу шящидляр 
щяля башланьыъдыр, бисмиллащдыр; щяля габагда мцбаризяляр вар 
– истиглалы горуйуб сахламаг цчцн щяля чох дюйцшляр вар. 
Мяишят сюзляри, ифадяляри, эцндялик ади сюз бирляшмяляри сийаси 
мязмунла йцклянир, М.Я.Сабирдя олдуьу кими, мяишят дя, 
давранышлар да сийасиляшдирилир; дилин тяркиби замана эюря 
актуаллашдырылыр: Чейнянян юлкя «мцстямлякя», йени эцн «йени 
сийаси дювран» анлайышларында ишлядилир; «баьырмаг» фе‘ли 
Азярбайъан тцркъясиндя поетик лексик ващид дейил, анъаг 
Тцркийя тцркъясиндя «щайгырмаг» мя‘насында ишлянир вя «бян 
чейнянян бир юлкянин щагг баьыран сясийям» ифадяси бцтцн 
язяляляри иля сийаси поетизмдир. Шаир йалныз лексиканы дейил, 
грамматиканы да сийаси мязмунла актуаллашдырыр: «даьа, даша 
санъаьыны (байраьыны) юпдцрцб», «дянизляря сялам рясми 
йапдырыб» дейир. Фе‘лин иъбар шякли мин ики йцз ил бундан яввял 
беля сясляниб: Билэя Каьанын, онун атасынын заманында тцрк 
«башлыны баш яйдириб, дизлини диз чюкдцрцб» (башлыьыь 
йюкцнтцрмиш, тиzлигиг сюкцрмиш). Онда тцркцн Эюйтцрк дювляти 
истиглал сащиби олмушду, ордулары диз чюкдцрмцшдц, 
сяркярдяляри, щюкмдарлары баш яйдирмишди. Инди Азярбайъан 
даьлара, дашлара да байраьыны юпдцрцб, дянизин дальалары да 
гошунлар кими бу байраьын юнцндян рясми низамла кечир – 
дянизин дальалары да ясэяр-инсан ъярэяляри кими мя‘наландырылыр. 

Алтын кюксцн щилал-йылдыз, ишыглары юпинъя, Зирвясиндян Шащ 
даьынын эцндоьушу динцлцр. Рящм Аллащи эюзялликляр танрысы 
тяк пяк инъя Бир сяйагла эюнилляря щей сяламлар сюйлийцр. О 
йерлярдя гардашлары, достлары вар, пяк севцр, Йашыл донлу, мави 
эюзли, ал йанаглу севдиэим; Бырагыныз, сейр едяйим, дцшцняйим, 
огшайайым Шу севимли цч бойалы, цч мя‘налы байраьы… 

Шу ай, йылдыз, бойаларын гурултайы ня демяк? Бизъя бюйля 
сюйлямяк: Бу эюй бойа Эюй Моьолдан галмыш бир тцрк нишаны, 
Бир тцрк оьлу олмалы! Йашыл бойа исламлыьын сарсылмайан имани, 
Йцрякляря долмалы! Шу ал бойу азадлыьын, тяъяддцдцн фярманы, 
Мядяниййят булмалы. Сяккиз уълу шу йылдыз да сяккиз пярли Од 
йурду…; Бцлбцлцндян айры дцшмцш гызылэцл, Бу щиърана кимся 
дцчар олмасын. Каш ки, йаврум, сон эцнлярин севинъи Бойля 
гыса, бие‘тибар олмасын; Гаранлыг эеъядя сяни эюзляйиб 
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Дурмагдан йорулдум, ей дан йылдызы! Узаг цфцгляря эюз 
эяздирмякдян Аз гала, кор олдум, ей дан йылдызы!* (Ъяфяр 
Ъаббарлы). Азярбайъан Ъцмщуриййятинин байраьы олдуьу кими 
тясвир олунур: кюкс бядянин мяркязи, цряйин ъоьрафийасыдыр – 
Ъцмщуриййят байраьынын орта рянэи гырмызы-алтундур, ай-улдуз 
да мящз о рянэин цстцня рясм олунмушдур; байраьын 
дальаланмасы онун аьыз ачыб данышмасы, салам сюйлямяси, 
милляти саламламасы кими мя‘наландырылыр. Мараглыдыр: 
эцндоьуш нюгтяси кими Шащ даьы алыныр. Бир эянъяли шаир бу 
мягамда Гошгарын, Кяпязин адыны чякярди. Анъаг 
Ъ.Ъаббарлы доьулдуьу вятян парчасында ушаглыьындан эцняшин 
Шащ даьындан доьдуьуну эюрмцш вя Шащ даьы онун хяйалында 
эцняш уъалыьы кми дашлашмышдыр. Шаир дювлятинин байраьына 
«севдийим» дейир. Байраг ше‘римизин севэидя Лейла тимсалы йени 
тяшбещидир. Вя бу севэили М.Я.Сабирин эцлдцйц «алны ай, цзц 
эцняш, гашлары каман, эюзц ъейран, хятти гарышга, какили илан» 
портретдя эюзял дейил, бу, ясл эюзялдир: йашыл донлу, мави эюзлц, 
ал йанаглы бир Лейла. Икинъи ше‘риндя бу байраьын рянэляринин 
рямзляри ачылыр: эюй тцрклцк, гядим Эюйтцрк дювлятинин 
гцдрятиня ишаря, йашыл исламлыьын, ал азадлыьын нишаняси – шаир 
байраьы эениш халг кцтлясиня шярщ едир. Милли дювлят, истиглалы 
Дан улдузу иля тяшбещляндирилир. Бир аз сонра, Ъцмщуриййятин 
сцгутундан сонра щямин тяшбещ «бцлбцлцндян айры дцшмцш 
гызылэцл» олаъагдыр. Цч рянэин байрагда ъямляшмясини шаир щеч 
кясин демядийи вя демяйяъяйи шякилдя «бойаларын гурултайы» 
кими мя‘наландырыр. Гурултай бир мцстягим мя‘нада ъям, 
йыьын кими ишлянир – поетик мятня бу образ да йарашыр, анъаг 
ялбяття, сюзцн ясл поетик тя‘йинаты «гурултай»ын сийаси-
дювлятчилик мязмунудур. Йя‘ни мцхтялиф сийаси мязмунлу 
анлайышлар – тцрклцк, исламлыг, азадлыг йыьышыб бирэя мяшвярят 

                                                            

* Ъаббарлышцнас А.Рцстямли бу ше‘ри ялйазмадан эютцрмцшдцр. Бурада 
ашкаръа иътимаи мязмун вар: шаир Ъцмщуриййятин гыса юмрцня ишаря едир. 
Эюрцнцр, мящз 1920-нин апрелиндян билаваситя сонра йазмышдыр. Лирик фон 
Езоп манерасыдыр. Мящз Ъцмщуриййяти нязярдя тутдуьундан сонра 
Ъаббарлынын бюйцк виъданы йол вермямиш ки, ше‘ри башга, интим цнванла чап 
етдирсин. 
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едир, бу вящдятин миллятя хидмяти иля баьлы мцзакиря апарырлар. 
Сийаси мязмунунун бядиилийя беля гуллуг эюстярмяси мящз 
Ъцмщуриййят ше‘ринин цслуби кяшфидир. Ъцмщуриййят ше‘ри сийаси 
лирик дили беля щазырлайыр. Бу йени дил инсанларда вятян, торпаг 
севэиси йарадыр вя бу севэи инсанлары бу вятяни, бу торпаьы 
горумаьа сяфярбяр едир. Ъ.Ъаббарлынын «Юлкям» ады иля 
танынан, анъаг истиглалын бириллийи яряфясиндя «Азярбайъан» 
гязетиндя «Севимли юлкям» ады иля чап олунан ше‘ри сийаси лирик 
дилин камил нцмунясидир. Сярлювщядя «севимли» сюзцнцн 
ишлянмяси Ъцмщуриййят дюврц инсанларымызын вятян севэисинин 
шиддятини ифадя едян бир ше‘р дуйьусудур. Она гядяр вятянимиз 
щеч вахт беля тясвир вя тяряннцм олунмамышды* – еля бил инсан 
бу вятянинин эюзяллийини илк дяфя бир филмдя яйани эюрцр: Шиш 
уълары булудларла дюйцшян Даьларында бузлары вар юлкямин. 
Эюй отлардан ипяк палтар эейинян. Тарлалары, дцзляри вар 
юлкямин. – Вятянин тарлалары, «дцзляри» шяхсляндирилир, 
инсанлашдырылыр, эюй отлардан онун цчцн ипяк палтар щазырланыр, 
бу ипяк дон Вятяня эейиндирилир, Эюлляриндя юрдякляр цзцрляр, 
Чюлляриндя мараллар эязирляр, эцлляриндян эялинляри таъ 
бязяйирляр, ня эюзял имиш бу вятян, ъейран эюзлц хошбяхт гызлары 
вар бу вятянин**. Шаир байраьындакы исламы унутмур – 

                                                            

* Адятян совет дюврцндя бу ше‘ри апрел совет чеврилишиня щяср олунмуш кими 
гялямя верирдиляр. Ъцмщуриййятин Мяънун шаири, милли дювлятин байраьыны 
црякля тяряннцм едян бюйцк мясляк шаири Ъ.Ъаббарлы ола билмязди ки, апрел 
щюкумятиня беля щясрятли ше‘р йазсын. Ше‘р, шцбщясиз, Азярбайъан Халг 
Ъцмщуриййятиня цнванланмышдыр. 
** 1906-ъы илдя Азярбайъан мяктябляриндя вятянимизин таныдылмасына чарын 
иъазя вердийи програм цзря тядрисдяки вязиййят щаггында Узейир бяй 
Щаъыбяйли йазырды: «… Амма вятян тарихи ясла йада дцшмцйор, дцшся дя, 
айры бир нюгтейи-нязярля. Ъоьрафийайа эялдикдя мцяллим яфянди Австралийа 
ъязиряляриндян артыъаг мя‘лумат верир, няинки бичаря вятянин кечян ясрлярдя 
лалязар вя имдики щалда мяхруб галмыш йерляриндян (айырма мянимдир – 
Т.Щ.). Йахшы щалятдир: айаьымызын алтындакы гуйулары эюрмцйоруг, амма 

эюйдяки йулдузлары сайыб Америкада да гуйруглу йулдузуŋ нцмайан 
олмаьыны хябяр веририк. Ялбяття, дар эюзлярцŋ сява бядидиля бя‘зи вятян 
истилащаты гейри бир кялмяляр иля тябдил олунур. Мясяла: Эянcя Йелизаветпол 
ляфзи иля, Ъябрайыл Гарйаэин сюзц иля, Эцмри Александропол ляфзи иля (совет 

дюврцндя Ленинакан адландырылды – T.H.) вя бя‘зи кяндляря мцтяшяхслярин юз 
адлары кечмишди…» («Иршад», март 1907, № 78). Ъ.Ъаббарлынын бу ше‘ри 
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«ипяэиндян гызлар чадра эейярляр» дейир, азадлыьын дады йада 
салыныр – «юлкялярини азад эюрмяк дилярляр» дейир. Бу вятянин 
тарихи ъанландырылыр: – Бир вахт вармыш, юлкям азад йашармыш, 
она тапынмайа елляр гошармыш. Индийя гядяр шаирляр вятянин бу 
эюзялликлярини нийя гялямя алмайыблар? Инсанлар бир тикя чюряк 
цчцн йашайырмышлар. Мцстямлякячи чар онлара башыны галдырыб 
вятяниня бахмаьа имкан вермяйиб. Азадлыг ня эюзял не‘мят 
имиш. Шаир милляти бу истиглалын гядрини билмяйя, ону горумаьа 
чаьырыр. Бу ше‘рдян бир ай сонра «Азярбайъан» гязетинин Халг 
Ъцмщуриййятинин бириллик йубилейиня щяср олунмуш нюмрясиндя 
(28 майыс 1919 сяня) «Эянъ нясля» адлы мягалядя Ъ.Ъаб-
барлынын ше‘риндяки лексика вя образларла дейилир: «Азярбайъан 
эянъи! Эял, йолдаш, бу мящсуллу якинляр, сярин сулу йайлаглар, 
щяшямятли орманлар, гарлы даьлар, мейвяли баьлар, баьчалар, 
гара алтын верян зянэин мя‘дянляр (совет дюврцндя памбыьа 
Азярбайъанын аь, нефтя гара гызылы дейирдиляр. Бу, образ 
Ъцмщуриййят инсанларынын тяшбещидир – Т.Щ.) щяпси сяниндир, 
сянин вятяниндир. Мин илляръя бяшяриййятин нисфинин Кя‘бяси, 
Бейтцл-мцгяддяси санылан Бакц атяшэядяляриндян,…Эянъя 
щявалисиндян, Гарабаьын (ащ, эюзял юлкя!)*, о йашыл баьлы 
Гарабаьын мусиги, няьмя йурду олан кюйляриндян, 
Зянэязурун гартал йувалары иля долу гайаларындан, Щцлаки 
бяэин мягбярини аьушуна чякмиш Ъябрайыл тяряф – Арас 
йагасындан, шаирляр, ядибляр вятяни олан Ширвандан… щяп-
синдян, бунлардан ибарят бир мямлякят вар ки, орасы сянин 
вятяниндир…» Ейнян «севимли юлкям» ше‘риндяки поетик вясфин 
публисист шярщи олан мягаля бу ъцмлялярля битир: «Эянъ 
вятяндаш! Бу эцн сянин биринъи интибащынын тимсалы олан 
«Исмаилиййя»нин хярабяси** гаршысына чыгмалы. Ялини гялбинин 

                                                                                                                                   

верилян заман «Азярбайъан» гязетинин редактору Цзейир бяй иди. Цзейир 
бяй арзуладыьы эцнц 12 ил эюзлямишди.         
 
* О заман Гарабаьда ермяни-дашнаг гулдурларынын тюрятдийи фаъияляря эюря 
бу нида-щашийя верилир.  
** Ъцмщуриййятин парламан иъласлары кечирилян Исмаилиййя бинасы (индики 
АМЕА-нын Истиглал кцчясиндяки бинасы) ермяниляр тяряфиндян йандырылмышды. 
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цстцня гойараг эюзлярини парламан бинасы цзяриндя рузиэар-
ларла гящряманъасына чарпышан байраьына дикмяли, бир даща 
онун енмяйяъяйиня ящд етмялисян вя анд ичмялисян ки, бу эцн 
газандыьын истиглаля тяъавцзаня ял узаданлар анъаг сянин 
ъясядинин цстцндян кечя билярляр». Ейнян ше‘рдяки кими, вятянин 
эюзяллийи тясвир олунур вя бу эюзяллийин горунмасына чаьырылыр. 
Бу эюзяллик илк дяфя ХЫ ясрдя е‘лан олунмушду – М.Кашьари 
демишди ки, Танры тцркц сярин сулу, эюй мешяли йайлаларында, саф 
щавалы даьларда мяскунлашдырмышдыр. Инди йада салыныр ки, 
сянин яъдадын бу эюзял мяскянляри горуйуб, сян дя гору. Бу 
ниданы публисист тясвирдян яввял ше‘р йада салмышды. Бу ше‘р 
дилини шаирляря Ъцмщуриййят верди. Ше‘рин бу тцркъя дилини 
Ъцмщуриййят ачды. Ше‘ри истиглал беля данышдырды. Диля дювлятин 
сащиб чыхмасы беля кярамят имиш. Бу сийаси лирика дили советлярин 
заманында да йашады. Он беш илдян сонра С.Вурьун Азяр-
байъан вятянини Ъ.Ъаббарлынын цслубунда, Ъцмщуриййятин 
юйрятдийи дилля тяряннцм едяъякдир.  

Йарадыъылыьынын башланьыъындан Щ.Ъавид бядии дилиндя 
Тцркийя тцркъясини ишлядирди. Анадолу тцркляриня мяхсус тцрк 
лексикасы иля йанашы, Щ.Ъавид, тябии ки, Тцркийя тцркъяси цчцн 
башга тцркъялярля мцгайисядя ифрат цстцнлцк тяшкил едян яряб, 
фарс сюзляриндян дя эениш истифадя едирди. Шцбщясиз, бу 
мягамда Тцркийя тцркъясинин лцьят вя грамматика факты иля 
бярабяр, Щ.Ъавидин ярузла йазмасынын да тя‘сири варды. Онун 
«Азяр» дастан-поемасында ярузла щеъа паралел ишлянир. Бир 
щалда ки, шаир «Азяр»и 1920-ъи илдян йазмаьа башламышдыр, 
демяли, Ъцмщуриййят ше‘ринин щеъа йцрцшц нязяря алынмышдыр. 
Мараглыдыр ки, Щ.Ъавидин щеъа ше‘рляринин дили гяляминдян 
минлярля байаты чыхмыш Ящмяд Ъавадын дил айдынлыьындан 
фярглянмир. Беля нцмуняляр вар: Айдын бир эеъяйди, рю‘йайя 
далдым, Багдым ъяннятдяйим, щейрятдя галдым, Юпдц ал 
ганадлы мялякляр бяни… Вурьун киби эюзц бяндя щяр кясин. 
Оф, истямям, щайыр, щайыр, юпмясин, Эюзлярдя титряшян бябякляр 
бяни; Сящярчаьы эязя-эязя Чыгмышдым еркян дянизя. Эцняш 
эцлцмсяркян бизя Дальалар дюндц алмаса, Сырма ишлянди 
атласа; Бир ъоьлары наданлыг пянъясиндя сыгылды. Кими олуб 
гурбанлыг, Атяшлярдя йагылды; Артыг йетяр, галг, ойан! Бцтцн 
чичякляр Баш галдырыб йатагдан Щяп сяни бякляр. Бу мисраларда 
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мцасир Азярбайъан тцркъяси иля фярг анъаг орфографийа 
мцстявисиндядир: багдым (яслиндя: бахдым), бяни, киби, щайыр, 
чоьлары (чохлары), йагылды (яслиндя: йакылды-йахылды). Бу 
орфорпафийа щямин дюврцн бцтцн цслубларында юзцнц эюстярир. 
Ики лексик фярг вар: щяп (даща, артыг), бякля. Бу орфографийа вя 
бу лцьят Я.Ъавадын, Ъ.Ъаббарлынын да ше‘р дилиндя излянир. Бу 
дюврцн бядии цслубунда, дейяк ки, цч ил-беш илля мцгайисядя ян 
чох диггяти чякян щеъа вязниня йазылы ядябиййатда мювге 
вермяк мейли иди. Истиглал хатириня, истиглалын дил сийасяти наминя 
юмрцнц яруза баьламыш, йарадыъылыьыны онунла кечирмиш 
Щ.Ъавид щеъаны гябул етди, бунунла да ше‘р дилиндя, 
цмумиййятля, мянзум йарадыъылыьында Азярбайъан тцркъясиня 
мейдан ачды. Бу иши «Азяр»ля башлады*. 

                                                            

* «Азяр» бир чох ъящятдян рямзи мя‘на дашыйыр. Биринъи, Щ.Ъавид бу сюзя 
Азярбайъанын мямлякят адынын кюкц кими бахыр. Мямлякяти Ъцмщуриййят 
мцстягил дювлят ады кими тарихя йазды вя Мяммяд Яминин сюзц йаддашлара 
щякк олунду: Бир кяря йцксялян ливаи-истиглал бир даща енмяз. Тясадцфи дейил 
ки, Ъцмщуриййят ше‘ринин яксяриййяти истиглал байраьына щяср олунмушдур. 
Тясадцфи дейил ки, поема бу мисраларла битир: Бир чаря вар: анъаг 
йениляшмяк!.. Онлардакы гцдрят вя мящарят Ер-эеъ веряъяк халга сяадят… 
Онлар эцляъяк, йцксяляъякляр, Щяп йцксяляъяк, щяп эцляъякляр. Онлар 
эцляъяк, эцлдцряъякляр. Биздян даща хош эцн эюряъякляр. Щ.Ъавид йер-йер 
совет дюврцнцн иътимаи портретини йарадыр. «Октйабр» башлыглы мисралар щеъа 
вязни иля щямин тямиз Азярбайъан тцркъясиндя ачыг-айдын Ъцмщуриййятдян 
сонракы психоложи йашанышы верир: Щяр эцняшя вардым, лякяли эюрдцм, Щяр 
виъдана эирдим эюлэяли эюрдцм, Парлаг иманлары шцбщяли эюрдцм, Мяэяръя 
щяр ъилвя бир хцлйа имиш. Алтын ясиридир щяп ирзц намус, Йохсуллара эцн йок, 
йа мящв ол, йа сус! Щяр кяс инсанлыгдан дям вурур, яфсус! Щяп йалан 
тямялсиз бир севда имиш… «Сяадят» ямяли бир рю‘йа имиш. Щяр шей совет 
дюврцндяки реаллыгдыр. Совет щюкумятинин инсанлара вя‘ди сяадят иди. Даща 
бундан да айдын вя бундан да сярт неъя демяк олар: «Сяадят» (бу 
советлярин, Ленинин сюзцдцр, она эюря дырнаьа алыныб) ямяли (!) бир рю‘йа 
имиш. Азярин Авропайа эедиши дя рямзидир: Ъцмщуриййятин рящбярляри 
Авропайа эетдиляр. Щятта бурада да Щ.Ъавид бир фянд ишлядир: Азяр 
Алманийайа эедир. Шаир из аздырыр. Ъцмщуриййятин адамлары Франсайа 
сыьынмышдылар: Ялимярдан бяй Топчубашов, Ъейщун бяй Щаъыбяйли вя 
башгалары. Сензурада шцбщя йаратмамаг цчцн Щ.Ъавид Азярин билетини 
Берилиня алыр. 
Йя‘ни «Азяр»дя Щ.Ъавид юз ядяби гящряманыны Ъцмщуриййят щавасы иля 
йашадыр, инсанлары истиглалы унутмаьа гоймур, щятта мцхтялиф репликаларла 
инсанлары сусмамаьа чаьырыр, Ъ.Ъаббарлынын тяряннцм етдийи Ъцмщуриййят 
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Ъцмщуриййят шаирляри щеъа вязни иля ше‘р дилини еля хялги, 
демократик бичимдя, анлашыглы лексика, милли грамматикада 
тягдим етдиляр ки, ярузда йазанлар да, юлчцйя мейл етдиляр. 
«Азярбайъан» гязетиндя (1918, № 1) Мящяммяд Щадинин 
ше‘ри бу дилля чыхды: Тцрк няьмяси – Тцркин дюкцлян ганлары 
бищудя эедярми? Диггятля дцшцн, йогса бу ган щяпси щядярми? 
Дюрд йылда* верилмиш бу гядяр ъан щядяр олмаз. Мяфкуря 
йолында дюкцлян ган щядяр олмаз. Гиймятли олан щуни-
шящидан** щядяр олмаз. Дул галмыш олан нювщяйи-нисван щядяр 
олмаз. Баг сян сонуна, щиммяти-тцркан щядяр олмаз. Бядбяхт 
олан яфьани-йетиман щядяр олмаз. Тцркин дюкцлян ганлары 
бищудя эедярми? Диггятля дцшцн, йогса бу ган щяпси щядярми? 

Бу лексика, бу айдынлыг М.Щадинин ше‘р дили цчцн ашкар 
ингилаб иди. 

Дюврцн орфографийасында башга цслубларда олдуьу кими 
Тцркийя тцркъясинин фонетикасы ясас тутулур: бян, киби, щайыр, 
галг (галх), ашг, йылдыз, сольун йцзли… Фе‘лин заман вя шяхс 

                                                                                                                                   

юлкясини йада салыр: Иранлы бир дярвиш ялдя начаьы «Щу, мядяд, йа Яли!» дейя 
сяслянди. Бящс едяряк гядим яфсанялярдян Кечмиш ярябляри юйцб дурурду… 
Бу щалда шян бир ашыг Саламлады мяълиси… мян бир гарталым ки, зцмрцд 
даьларын Чичякли гойнунда йешил йувам вар. Эцл бянизли, шащин бакышлы йарын 
Эюнлцмя сачдыьы йени илщам вар… Ъцмщуриййят шаирляри Азярбайъан 
вятянини беля вясф едирдиляр.  
 
* 1918-ci ilin mayında Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulduğu təqvimdə 

M.Hadi “dörd ildə verilmiş canlar” deyir. Deməli: M.Hadi Birinci dünya 

müharibəsinin (1914) başlanmasını, Çanaqqala döyüşünü, Türkiyənin verdiyi 

qurbanları da göz önünə gətirir, Türkiyənin və Azərbaycanın azadlığı uğrunda 

gedən mübarizəyə vahid məslək mücadiləsi kimi baxır. Mən dünyanın məşhur 

“Çöl muzeyi” sayılan Çanaqqala Şəhidlər xiyabanında neçə-neçə azərbaycanlı 

şəhidin məzarını görmüşəm. M.Hadi dahi Turan şairidir və o, Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətini Türkiyənin Anadolu və böyük Turan müharibəsinin bir 

övladı kimi görürdü. Maraqlıdır: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti böyük 

Türkiyənin, ulu Atatürkün Cümhuriyyətindən beş il əvvəl qurulmuşdu. Hələ öz 

Cümhuriyyətini qurmamış Türkiyə Azərbaycan Cümhuriyyətini qorumaq üçün 

ordu göndərmişdi. Və Mehmet A.Ərsoyun marşı olmasaydı, M.Hadinin bu 

şe‟ri Türkün İstiqlal marşı kimi oxuna bilərdi.      
** Xuni-şəhidan (şəhidlərin qanı) – h Cümhuriyyətdə Türkiyə türkcəsinə 

məxsus imlanın izlənməsindən gəlir.  
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шякилчиляриндя щямин тцркъяйя эениш йер верилир: сюйлцйор, 
горгмыйоруз, вермяйиз, анлатайым, гыйамам…  

Лексикада эениш планда олмаса да, бир груп сюз бцтцн 
шаирлярдя (щятта бцтцн цслубларда) ишлякдир: шу, ишбу, шимди, 
йавру, умуз, алтын, бяклямяк, кянди, йалдыз, нердя, ер-эеъ 
(биздя: эеъ-тез), йапмаг, булмаг, явят…   

Синтактик бахымдан Азярбайъан тцркъясиндяки чыхышлыг 
щалда идаря йериндя йюнлцк ишлянир: она кцсмяк (ондан 
кцсмяк).   

Анъаг бцтцн бу кянарачыхмалар йазылы дилин анлашма 
имканларына тя‘сирсиз галыр.        
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СOВЕТ ДЮВРЦ АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИ ДИЛИ 
 

Дил сийасяти вя дил гуруъулуьу 
  
Азярбайъанда сосиалист ингилабы дейилян щадисянин баш 

вермяси сийаси-игтисади алямля йанашы вя онунла ейни анда  
эялишини щисс етдирди. Рус-совет идаря цсулу бир сийаси мякр 
олараг Азярбайъандакы щюкумяти милли щакимиййят кими 
эюстярмяк цчцн щялялик иртиъа ниййятлярини эизли сахлайыр. Вя йени 
гурулан республика халгын щюкумяти ады иля Азярбайъан Халг  
Ъцмщуриййяти дюврцндя  башламыш милли мянафели ишляри давам 
етдирирди. Бу просесдя, ялбяття, бюйцк халгчы Няриман 
Няримановун дювлят рящбяри олмасы да  мцщцм фактор иди. 
Ъцмщуриййят идейасындан эялян йенилийин чох интенсив шякилдя 
сирайят етдийи мядяни-мяняви факторлар силсилясиндя дил мясяляси 
(щям ядяби дил, щям дя цмумиййятля, халгын ана дили – цнсиййят 
васитяси) хцсусиля сечилир. Дюврцн мцбащисяляри иля таныш оланда 
адама еля эялир ки, дил ятрафындакы сющбятляр о вахтын ян кяскин 
мцбащисяляриндян бири йох, бялкя дя мящз биринъисидир. Бу 
полемикалар щям кямиййят бахымындан (бу барядя чох 
данышылыр вя чох адам данышыр), щям дя гызьынлыг дяряъясиня 
эюря диггяти ъялб едир. Она эюря белядир ки, диля, бир тяряфдян, 
йени, милли мядяни-маариф ишинин тяркиб щиссяси вя онун васитяси 
– бу тядбирин щяйата кечириъиси, диэяр тяряфдян, ону дашыйан 
халгын ъисмян йашама вя мяняви варлыг фактору кими бахылыр. 
Беляликля, мяктябля, маарифля баьлы ялифба, имла мясяляляри, елми 
тярягги иля баьлы термин мясяляляри ятрафындакы дава-далаш 
сявиййяли сющбятляр дя, театырын, сящнянин, ядябиййатын, 
мятбуатын хялгилийи, анлашыглы олмасы щаггындакы мцкалимяляр 
дя, эениш сийаси аудиторийа вя дювлят цнсиййят формасы 
барясиндяки тядбирляр дя билаваситя дилля баьланыр, дил гызьын 
сийаси мцщарибя мейданында сосиалист дейилян ингилабын фятщ 
етмяли олаъаьы ваъиб галалардан бириня чеврилир. Щягигятян, 
дилин азад фяалиййяти, онун эениш, мящдудиййятсиз тятбиги 
олмадан ня мядяни-маариф ишляри сцрятля йцксяляр, ня дя йени 
щакимиййятин халга вяд етдийи сийаси имтийазлар чичяклянярди. 

Щакимиййятин илк анларындан Ъцмщуриййят дюврцндя олан 
кими, савадсызлыьа гаршы мцщарибя елан олунурду. Бу щярякат 
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ики шякилдя  щяйата кечирилир: бир тяряфдян, мяктябляр шябякяси 
эенишлянир, ушаглар, мяктябйашлылар тящсиля ъялб олунур; икинъи 
тяряфдян, эеъя курслары тяшкил едилир, китабханаларын, клубларын, 
мцхтялиф типли мядяниййят оъагларынын няздиндя фящля вя 
кяндлиляря – орта вя йашлы нясля ялифба дярсляри кечирилир, йазмаьы 
вя охумаьы баъармаг сявиййясиндя савад юйрядилир. Щямин 
мянзяряни тясяввцр етмяк цчцн цчцнъц синиф дярслийиндя 
верилмиш дидактик очеркдян бир парчайа бахаг: «Бу эцн 
мяктяб хцсусунда атам бана бюйля сюйляди: Язизим! 
Эюрцрям, дясрляр сана чятин эялийор; бяним хащишимъя фярящли 
мяктябя эетмяэя давам едийорсан. Щяля мяктябя эетмяэя 
лазымынъа сяндя щявяс эюрцнмийор, сюзлярими йагшы динля… 
Имди, язизим, щаму огуйор; фящляляр, муздурлар сцбщдян 
агшамадяк ишлядикдян сонра эеъя мяктябиня эедийор, вягтиндя 
огумайуб савадсыз галан фягир гызлар щяфтянин алты эцнцнц 
ишляйцб ъцмя эцнляриндя ъцмя мяктябиня эедийорлар. Имди 
щятта корлар вя лаллар да юзляриня мяхсус мяктяблярдя 
огуйорлар. Бундан башга дустагханаларда мящбуслары, 
газармаларда ясэярляри огудурлар. Щяр сящяр сян мяктябя 
эедян вягт шящяримиздя нечя мин сянин киби шаэирд мяктябя 
эедийор… оьлум, сян бюйцк мяктяб ордусынын бир ясэяри, бир 
няфярисян. Бу бюйцк орду ган тюкмяэя, мямлякятляр алмаьа 
эетмийор. Бу орду елм вя билик сялтянятини алмаьа йериш едийор. 
Щяр бир ясэярин силащы олан кими сянин дя силащын вар, 
китабларын, дяфтяр-гялямин сянин силащындыр; бу орду цчцн 
мцщарибя мейданы мяктябдир; мцщарибя етдиэи дцшмян дя 
ъящалятдир. Чалыш, оьлум,  ордудашларын иля бярабяр ъящаляти йог 
ет, мя ‘рифятя сащиб ол».1  

Бу парчада, бир тяряфдян, ушаглары тящсиля ряьбятляндирмя 
мягсяди излянир, ъящалят гаранлыьындан чыхмаг цчцн тяблиьат 
апарылыр (бу, дюврцн цмуми колорити иди, мяктяб ишыг щесаб 
олунур вя савадсызлыьа – гаранлыьа гаршы гойулурду), диэяр 
тяряфдян, мятндя щямин иллярин савадландырма мянзяряси 
дцрцст якс етдирилир. Гязетлярдя мцмтязям олараг савадланма 

                                                            

1 «Цчцнъц йыл» биринъи дяряъя мясаи мяктябляриндя цчцнъц группайа аид 
гираят китабы. Мцяллим Мащмуд Мащмудбяйли. Бакы, 1925, сящ. 24-25.  
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курсларынын тяшкили щаггында еланлар вя бу курсларын ишляри 
щаггында мялуматлар верилир (мясялян, «Йени йол» гязети, 
1922-ъи ил октйабр, нойабр №5, 6, 8, 9 вя с.). Савадланма 
даирясинин эенишляндирлмяси, тящсилин дяринляшдирилмяси цмуми 
мядяни, техники тяряггини тямин етмякля, щям дя билаваситя 
ядяби дилин инкишафына эцълц тясир эюстярир. Бу йолла ядяби дилин 
фяалиййят аудиторийасы эенишлянир: ящали савадландыгъа мятбуат, 
ядябиййат охунур, оху просеси кцтляйя елми, сийаси, мядяни, 
тярбийяви мялумат вермякля, ейни заманда она нитг 
мядяниййяти ашылайыр. Беляликля, мящялли данышыг тярзи иля мядяни 
нитг формасы (ядяби дил) арасында фяал мцнагишя башлайыр.  

Мядяни-маариф щярякаты иля баьлы башга бир иш дя ядяби дилин 
дярининя инкишафыны шяртляндирирди – ана дилинин тядриси онун 
гайда-ганунларынын тядгиги вя тящлили иля баьланыр. Азярбайъан 
дили мцщцм фянн кими мяктяблярдя тядрис олунурду. Ана дилини 
дцрцст юйрятмяк цчцн онун грамматикасы йазылмалы иди. 
Дюврцн эюркямли  дилчиси Б. Чобанзадянин бир гядяр емосионал 
шякилдя дедийи кими, «шимдийя гядяр йалныз шаирляря лазым олан 
дил бундан бюйля бцтцн педагоглара вя щяр дцрлц ихтисас 
адамларына пяк лцзумлу вя гайят зярури бир васитя щалына 
эялийор».1 Мцяллиф дилин ики шякилдя юйрядилдийини дейир: 1-ъи, тябии 
шякилдя, ата-анадан юйрядилян дил – «ана дили», 2-ъи, елми йолла, 
тящлил вя тядгиг сцзэяъиндян кечириляряк шцурлу юйрядилян дил – 
«сярф дили». Совет щакимиййяти илляриндя кцтляви тядрис олунан 
Азярбайъан дили шцурлу юйрянилмяк мярщялясиня чатыр. 
Азярбайъан дили грамматикасынын (сярфинин) йарадылмасы эцнцн 
ингилаби тялябляриндян бири сайылыр. Б. Чобанзадя дилин елми 
«сярфинин» йазылмасыны Американын кяшфи иля мцгайися едир: 
«Сярф» иъад едилямяз, насыл ки, Америка йарадылмаз; щяр икиси 
дя кяшф олуна билир. Дилин табе олдуьу ганунлар инсанларын 
мянтигиндян деэил, бялкя «сювги-тябии»синдян (инстинкт), 
зещниндян, рущундан чыкар. Бунун цчцн сярф гайдаларыны сярф 
китабы йазанлар уйдурамазлар, онлар йалныз гейд едя билирляр. 
Йалныз  шурасыны да унутмамалы ки, сярфи олмайан дил дцшцнъя 
аляти, васитяси оламаз вя кянди дилинин сярфини йазмамыш бир 

                                                            

1 «Йени мяктяб», 1925, № 5-6, Азярняшр, сящ.3.  
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миллят мядяниййятя хидмят едямяз вя мядяни сайыламаз. 
Демяк ки, мядяниййятя ики айаьымызла бирдян йцрцмяк 
истярсяк, дилимизин сярфи олмалыдыр».1 Эюрцндцйц кими, грам-
матиканын (сярфин) мювъудлуьу мядяни йцксялишин мцщцм 
яламятляриндян бири йох, мящз елми-мядяни сявиййяйя  чатдыран 
нярдиван, тякан, локомотив кими гиймятляндирилир. Бу гызьынлыг 
ана дилиня мящяббятдян эялир вя онда милли дил цчцн бир 
тяшнялик щисс олунур. Буна эюря дя сосиалист иряллиляйиши цчцн 
йалныз елми-мядяни тярягги йох, мящз бцтювлцкдя иътимаи 
ирялиляйиш цчцн грамматика, аз гала, щяр шей щесаб олунур. 
Анъаг шцбщясиз, бу щяр шей йох, амма чох шейдир. Мядяни 
сявиййянин щям васитяси, щям дя эюстяриъисидир. Бцтцн елм 
сащяляринин нцмайяндяляри юз ихтисаслары иля йанашы, щятта ондан 
яввял грамматик савада йийялянмялидир. Беляликля, грамматик 
билийин бцтцн цслублара, бцтцн цслубларын нцмайяндяляриня 
сирайят етмяси нязярдя тутулур. Щамы бу програмын нязярдя 
тутдуьу бир грамматик гайданы юйрянмяк, сюзляри бир 
эюстяришя уйьун йазмаг мярщялясиня эялир. Тябии ки, бу щал 
орфографик вя орфоепик щяръмярълийин арадан галдырылмасына – 
ядяби дил нормасынын ващид гялибя йахынлашмасына, мющкям-
лянмясиня щялледиъи тясир эюстярмяли иди. Бу кцтляви мядяни-
маариф арзуларынын елми вя сийаси-иътимаи ъавабы кими мцяллиф 
коллективи (Исмайыл Щикмят, Абдулла Шаиг, Сейид Миргасым-
задя, Ъавад Ахундзадя, Ъаббар Яфяндизадя, Мустафа Тофиг) 
тяряфиндян йазылмыш «Тцркъя сярф-нящв» китабы 1924-ъц илдя 
чапдан чыхды. Бундан башга мцхтялиф елми сявиййяли вя 
мцхтялиф иътимаи мянсубиййятли мцяллифляр тяряфиндян дилимизин 
айры-айры мясяляляри  щаггында тез-тез фикирляр сюйлянир; щямин 
фикирляр щям ана дилинин «газанълары» (о дюврцн ифадясидир) 
мясялясини ящатя едир, щям дя дилин гурулушу – фонетикасы, 
лцьяти, грамматик системи иля баьлы проблемляря тохунур. Бир 
чох щалларда бу елми мцлащизяляр «Тцркъя сярф-нящв» 
китабындакындан йцксяк елми сявиййядя  дурур вя файдалы 
нятиъяляря эятирир. Азярбайъан дювляти дил ятрафындакы сющбят-

                                                            

1 «Йени мяктяб», 1925, № 5-6, Азярняшр, сящ.5.  
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лярин щям бюйцк елми, щям дя ъидди сийаси тяряфини эюрцр вя 
буна эюря дя онлары интенсивляшдирмяк, мяркязляшдирмяк, ямяли 
мягсядя йюнялтмяк цчцн штаб - орган йарадыр: «Дилимизин 
ислащы» (Азярбайъан Мяркязи Иъраиййя комитясинин няздиндя 
олан Мяркязи ислащ комисйонунун няшри-яфкары). «Ком-
мунист» гязетинин хцсуси ялавяси олуб щяфтядя бир дяфя чыхан бу 
сящифялярдя Азярбайъан ядяби дилинин мцхтялиф мясяляляри 
мцнтязям мцзакиря олунур. Бурада зийалыларын елми-полемик 
йазылары иля йанашы, зящмяткешлярин репликаларына йер верилир. 
«Дямирйолчу» имзасы иля дяръ олунмуш ибрятли вя тялябкар 
мязмунлу «Дилимиз» адлы мягалядян бир нцмуня: «Бцтцн 
дцнйада йашайан миллятлярин юзляриня эюря дилляри вардырса, 
анъаг бизим тцрк дили1 киби щеч бир дил йаьлы деэил. Бу сюзц 
няинки садя бир ямяля-кяндчи дейир. Буны дейянляр щамусы 
йазычыларымыздыр. Она эюря дя щеч йазы йазанда йаван 
йазмырлар; ярябъядян, фрасъадан бир гядяр йаь алуб дилимизи 
йаьда говурандан сонра бизя йедирдирляр. Инди нечя вягтдир, 
дилимизи дцзялтмяк цчцн данышылыр… «Дилимизин ислащы» адлы 
нюмря бурахылыр. О нюмрядя йазылан йазыларын онда сяккизи 
яряб, фарс сюзи олуйор. Даща буны дцшцнмийорлар ки, юзэя дили 
билмяк бир чятин иш деэил. Чятин одур ки, йаздыьы йазыларыны бир 
щалда йазсын ки, аз савадлы бир ямяля оны огуйыб анласын» 
(«Дилимизин ислащы», №7). Даща сонра азярбайъанъа кямиййят 
шякилчиси явязиня яряб ъяминин ишлядилмяси мисал эятирилир: 
щюкумятляр явязиня щюкумат, хятляр йериня хцтут, ганунлар вя 
вяхтляр мягамында  гяванин вя ювгат вя с. «Дямирйолчу» 
сюзцнц чох щяйяъанла давам етдирир: «Дилимиз писдир вя йа 
йагшыдыр, билмийоруз. Бу щямян пис дили дя сиздян истийоруз. Аъ 
адама чюряк вермяк цчцн эюзлямяк лазым деэил. Биз дил 
аъыйыг…» Бу, халгын сяси-сюзц иди; мцбащися хатириня мцба-
щисяйя башы гарышыб, ямяли ишдян узаглашанлара хябярдарлыг 
едирди ки, ядяби дил цчцн сечмяни, норма сащманыны халгын 
мювъуд дилинин цзяриндя апарсынлар.      

                                                            

1 Азярбайъан тцркъяси нязярдя тутулур. Инди тцрк дили кими танынан 
тцркийялилярин дили онда османлы дили  адланырды. 1936-ъы иля кими Азярбайъан 
дилинин тцрк дили адландыьыны нязяря чатдырмагла охуъулара даща щеч ня 
хатырлатмайаъаьам. 



 
341 

Ялифба мясяляси дя ейни шякилдя – конкрет сющбят шяклиндя 
эедир, яряб ялифбасы иля ващид шякилдя йазынын олмамасы 
мисалларла эюстярилир. Мясялян, дейилир ки, алынарса сюзц бу гядяр 
вариантларда  йазылыр: إٌٓٛزسا، إٌٓٛزسٗ، آٌٛٔازسا، آٌیٕازسٗ، آٌیٕازسا, 
йахуд  «одун» сюзцнцн щалланмасы   ،اٚدیٕیک، اٚدیٕک، اٚدٚٔیک

ٕٗ، اٚدیٕا، اٚدٚٔٗ،  اٚدٚٔااٚدٚٔک، اٚدی  («Йени йол», 1992, №2). Ейни 
цсулла яъняби грамматик гурулушун ишлянмяси пислянилир: «Биз 
яряб, фарс кялмяляриня, шивяляриня вя тяркибляриня юйля алышмышыг 
ки, юз дилимизин эюзял ганунларыны вя гайдаларыны о тяркибляря 
табе едиб дилимизи юлдцрцрдцк». Беля мисаллар эятирилир: рущ вя 
ъисм тярбийяси явязиня рущани вя ъисмини тярбийя, шиддятли язаб 
йериня язаби-шядид, мядяниййят вязифяси йериня вязифейи-
мядяниййя, ясярлярин ядибляри йериня цдябайи-асар йазмышлар 
(йеня орада). Дил мцбащисяляри щямишя лазыми, оптимал 
нятиъяляр вермяся дя, бу она дялалят едирди ки, савадлы, тямиз 
ядяби дил йаратмаг, мцасир инкишафа лайиг мядяни цнсиййят аляти 
щазырламаг цчцн дювлят мцзакиря мейданы ачмыш, милли дилин 
эедиши гаршысында йашыл ишыг йандырмышдыр. 

Башында щяля Ъцмщуриййятин щавасы олан Азярбайъан 
мцщити, халгын гейрятли ювладлары икицзлц Ленин милли сийа-
сятиндян истифадя едяряк ана дилинин тятбиги вя ишлянмяси иля 
баьлы гызьын ишляр эюрцрдцляр (йухарыда Н. Няриманов, ашаьыда, 
йяни гейри-щюкцмят адамлары кими М. Шащтахтлы,  Я.Щагвер-
дийев, А. Шаиг, Щ. Ъавид, Ъ. Мяммядгулузадя, Ц. Щаъыбяйли,  
Н. Вязиров, С.С.Ахундов, Б. Чобанзадя, Ф. Аьазадя вя с. 
юндя олмагла бюйцк вятянсевяр вя миллятсевяр инсанлар бу ишя 
тон верирдиляр). Азярбайъан щюкцмяти вя Азярбайъан зийалылары 
Ленинин сахтакарлыгла дедийи сюзляри мцстягим шякилдя щяйата 
кечирмяйя чалышырдылар, эуйа Ленинин сюзляриня ямял едирдиляр.  

«Милли мясяляйя даир тянгиди гейдляр», «Мяъбури дювлят дили 
лазымдырмы?» кими ясярляриндя эуйа чаризмин руслашдырма 
сийасятини ифша едян, онун рус дилини  мяъбури дювлят дили кими 
чар импеийасындакы бцтцн халглара гябул етдирмясиня етиразыны 
билдирян  В. И. Ленин милли мядяниййяти вя милли дили бир-биринин 
инкишафыны тямин едян факторлар кими  гейд едир вя эуйа хырда 
халгларын милли мядяниййятъя инкишафыны сцрятляндирмяк цчцн 
онларын дилиня сярбястлик верилмясини зярури сайырды. Неъя 
дейярляр, рус олмайан  миллятляри  ширникляндирмяк цчцн щяля 
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Октйабр чеврилишинин илк эцнляриндя В.И.Ленин ъар чякирди: 
«…дил барясиндя бцтцн эцзяштляр едилмяли вя максимум щцгуг 
бярабярлийи олмалыдыр».1 О, дил бярабярлийини марксизмин баш 
мясяляляриндян бири щесаб едирди: «Ким диллярин щцгуг 
бярабярлийини гябул вя мцдафия етмирся…. о, марксист дейилдир, 
о щятта демократ да дейилдир».2 Биринъи ситатдакы «бцтцн» вя 
«максимум» сюзляриндян вя икинъидяки «о щятта демократ да 
дейилдир»  ялавя-ъцмлясиндян  беля чыхыр ки, Владимир Илич дил 
мясялясиндян щяйяъансыз даныша билмир.   

Ейнян бурада да гейри-сямими сюз гятиййятин сон щядди 
кими диггяти ъялб едир: «… Щеч бир дил цчцн эяряк щеч бир 
имтийаз олмасын».3 Бурасы дюьрудур ки, Ленин ана дили вя ана 
вятян анлайышларыны екиз кейфиййятляр кими гиймятляндирмиш вя 
щяр икисини ейни мящяббятля севдийини дюня-дюня сюйлямишдир 
(хатырла: «Биз юз дилимизи вя юз вятянимизи севирик» - 21-ъилд, 
сящ. 95).  Ялбяття, Ленинин юз ана дили олан русъа, ана вятяни 
Русийа щаггында сямими олан бу сюзляриндян башга миллятлярин 
нцмайяндяляри истифадя едирляр. Ингилаб ятрафындакы бцтювлцйц 
тямин етмяк, сосиализмя цмумхалг ряьбятини тясбит етмяк, щяр 
халгын милли юзцнцидарясиня наил олмаг наминя дейирди: «Бцтцн 
йерли иътимаи вя дювлят идаряляриндя ана дили тятбиг едилсин».4    

Бцтцн Советляр юлкясиндя олдуьу кими, Азярбайъанда да 
В.И. Ленинин милли дилляр щаггындакы фикирляри щягигят кими 
гябул едиляряк, бу мясяля иля баьлы дювлят сийасятиндя, цмуми 
тядбирлярдя рящбяр тутулур. Республика Ингилаб Комитясинин 
сядри Н. Няриманов тяряфиндян 1921-ъи илдя беля бир фярман 
верилди:  Совет идаряляриндя карэцзарлыьын рус вя Азярбайъан 
дилляриндя щяйата кечирилмяси щаггында Азярингилаб Комитя-
синин ямри (8 феврал 1921): «Азярбайъанда совет щакимий-
йятинин бярпасы× иля карэцзарлыьын  йалныз рус дилиндя щяйата 

                                                            

1 В. И. Ленин. Ясярляри. 30-ъу ъилд, сящ. 381. 
2 В. И. Ленин. Ясярляри. 20-ъи ъилд, сящ. 13. 
3 В. И. Ленин. Ясярляри. 19-ъу ъилд, сящ. 79. 
4 В. И. Ленин. Ясярляри. 30-ъу ъилд, сящ. 155-156. 
×
 «Бярпа» дедикдя 1918-дя гурулан, ермяни вя рус идарячилийиндян ибарят 

олан, Совет щакимиййяти ады иля танынан, минлярля Азярбайъан-тцрк аилялярини 
гятля йетирян мялун мяшум «26-лар щакимиййяти»нязярдя тутулур. 
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кечирилмяси истяр мяркязлярдя, истяр мящялли идаря вя 
мцяссисялярдя, республиканын инзибати-тясяррцфат гуруъулуьу 
сащясиндя совет щакимиййятинин тядбирляринин щяйата кечирил-
мяси ишини чох лянэидир вя анъаг тцрк-Азярбайъан дилини билян 
вя баша дцшянлярин бу тяшкилатларда билаваситя вя ъанлы шякилдя 
ишя ъялб олунмаларына имкан вермир, бунунла да  онлар ишдян 
кянарлашдырылмыш олурлар… бу ямрля бцтцн идаря вя тяшкилат-
ларын нязяриня чатдырылыр ки, бу ямрин чап олундуьу эцндян цч 
ай мцддятиня мяркяздя вя йерлярдя бцтцн идаря вя тяшкилат-
ларда карэцзарлыг паралел шякилдя тцрк дилиндя дя апарылсын. 

Бу ямрин иърасы шяхси ъавабдещликля мяс‘ул рящбярляря 
щяваля олунур. Фящля-кяндли мцфяттишляриндян тяляб олунур ки, 
бу ямрин иърасына нязарят етсинляр. 

Азярбайъан Ингилаб Комитясинин (Азревком) сядри 
Н.Няриманов. 

Фящля-кяндли мцфяттишлийи Халг комиссары Д. Бцнйадзадя.» 
Эюрцндцйц кими, Ленинин милли сийасяти адына дедикляри 

сюздя, рус шовинизминин иш фяалиййяти ися ишдя юзцнц эерчяк-
ляшдирир. Ялбяття, фярман тятбиг олунур вя карэцзарлыгда тцркъя 
рус дили иля паралел ишлянмяйя башлайыр. *   

                                                            

*  Бу, шяхсян Н. Няримановун бюйцк вятяндашлыьынын, миллятсевярлийинин 
сайясиндя олур. О заман Няриманов Азярбайъанда иди вя бу ишляря шяхсян 
нязарят едирди (бир аз сонра русизмин юлкядя сярбяст ял-гол ачмасы цчцн 
вязифясини бюйцтмяк ады иля ону Москвайа эютцряъякляр вя бу яслиндя ев 
дустаьы етмяк кими бир шей иди. Москвадакы хидмяти заманы о, алты йашлы 
оьлуна совет дювлятинин ялейщиня мяшщур мяктубуну йазаъаг).  Нязарят 
едирди, анъаг совет-рус идарячилик технолоэийасы юз ишини башга шякилдя 
эюрцрдц – неъя дейярляр, сапы юзцмцздян олан балталардан истифадя 
едирди. Антимилли, антиазярбайъан ишляр юз азярбайъанлыларымызын яли иля 
эюрцлцрдц. Щямин сапы юзцмцздян олан балталар мяктяблярдя ана дили 
(тцрк дили) дярсляринин, тцрк театрында тамашаларын азалдылмасыны тяляб 

едирляр. Н. Няриманов «Бя’зи йолдашлара ъаваб» мягалясиндя  
(«Бакински рабочи» гязети) еляляриня сярт ъаваб верир,  чох дипломатик 
шякилдя онлары антимарксист, антиленинчи сайыр. Эюстярир ки, юлкядя ящалинин 
цчдя икисини тяшкил едян тцркляр цчдя бирини тяшкил едян рус вя 
ермянилярдян савадсыз вя авамдыр. Маркса истинад едяряк дейир ки, 
гурулан щюкумяти ялдя сахламаг цчцн кцтлянин мядяниййятини, шцуруну 
йцксялтямяк лазымдыр вя тцрк  театырынын тезлийиня бюйцк ещтийаъ вар.  О 
йазыр: «Бири дейир ки, театры щяфтядя цч дяфя рус, цч дяфя тцрк драмына 
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Бу, республикада  цмумхалг севинъиня сябяб олду вя 
ингилабын миллятя мяняви тющфяси кими дяйярляндирилди. Бюйцк 
миннятдарлыг щисси иля мятбуата ахан, халгын фярящини ъар чякян 
чохлу йазылардан бир нечя сятир: «Азярбайъан Ингилаб Комитяси 
тарихлярдя гызыл гялям иля йазылмалы бир ямр вермишдир. Бу ямр 
Азярбайъан дахилиндя олан щюкумят мцяссисяляриндя тцрк дили  
ишлянилмяк барясиндядир. Бу ямр она эюря гызыл гялямля йазылсын 

                                                                                                                                   

вермяли. Анъаг театра кимин даща чох ещтийаъы вар? Тцрк театрынын 30 
иллик фяалиййятиндя сящняйя  анъаг сон ики илдя цч мцсялман гадыны чыхыб. 
30 илдя инди эюрцрсян ки, салонда кишилярля йанашы гадынлар да тамашайа 
бахырлар». Белялринин гадын азадлыьындан данышмасына кинайя едир. 
Дейир: «Башгасы мяктяблярдя тцрк дили дярслярини ихтисар етмякдян йазыр. 
Сиз тцрк фящля-кяндли ушагларыны мцхтялиф миллятлярин ушаглары иля щансы 
дилдя йахынлашдырмаг истяйирсиниз? Маркс психолог олмасайды, Маркс 
олмазды. Сизин психолоэийаныз щаны?» Йазыр ки, мус-мус  ейляйинъя 
сюзцнцзцн мустафасыны дейин ки: «Рус дили мяним хошума эялир, мяня 
щяр шей рус дилиндя асандыр вя айдындыр. Пушкинин шеирляри бу дилдя йазылыб. 
Истяйирям ки, тцрк ушаглары буну билсинляр». Вя Няриманов беляляринин 
дашыны даш цстцндя гоймур, даща дяриня эедир: «Тцрк ушаглары йалныз 
Пушкинин шеирлярини йох, щям дя Шекспири, Шиллери билмялидирляр. Анъаг 
бцтцн бунлары ясил пролетар шаири доьма Сабирин гязябли, дюйцшкян 
шеирляриндян, Вагифин, Закирин, Видадинин шеирляриндян сонра билмялидир-
ляр. Вя Маркса эюря дя доьру олан будур. Ишин хатириня дейярдим,  о 
мцяллиф тцрк дилини  азалтмасын, юзц дя бу дили юйрянсин ки, тцрк шаири 
Сабирин пейьямбяръясиня йазылмыш шеирлярини охусун, эюрсцн ки, рус 
пролетар ядябиййатында сащибкарын вя мцлкядарын зцлмц алтында инляйян 
фящля вя кяндлинин щяйатыны щеч бир рус ядиби бу гядяр образлы вя ъанлы 
ифадя етмямишдир… Вя бундан сонра тяяъъцблянирсян ки, башга бир 
мяс‘ул ишчи бяйан едир: бу чятин дюврдя щансыса бу Сабиря (какому то 
Сабиру) щейкял гоймаьа ня ещтийаъ вар». Няриманов дейирди ки, бизя 
заводлар, фабрикляр тикмяк, дямир йоллары чякмяк лазымдыр, анъаг 
онлардан да габаг Сабиря щейкял гоймалыйыг. Вя 1922-ъи илдя, 
Азярбайъанын аьыр игтисади бющраны дюврцндя Сабиря буэцнкц йериндя 
щейкял уъалдылды. 1921-22-ъи иллярдя бу сюзц анъаг Няриманов дейя 
билярди вя деди: «Нящайят, мясяляйя саьдан да йанашмаг олар. Тцрк дили 

Азярбайъанда дювлят дили е’лан олунуб; тцрк дили дювлят дилинин бцтцн 
щцгуг вя цстцнлцкляриндян истифадя етмялидир. Буну дяйишмяйя щеч кясин 
эцъц вя ъясаряти чатмаз. Азярбайъан мцяййян игтисади, сийаси эцъляри 
мцлащизя едяряк, яразисиндян, тябии сярвятляриндян эцзяштя эедя биляр, 
анъаг юз ана дилиндян имтина етмяз вя щеч кяся изин вермяз ки, 
Азярбайъанда бу дилин мювгейини, дяйярини бир зярря азалтсын».  
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ки, йцз иллярля юз  ян‘яняси, юз рущу вя юз тарихи иля йашайан 
Азярбайъан фцгярайи-касибяси йумруг эцъц иля юзэя дили 
йазмаьа, юзэя дярси охумаьа, юзэя ядябиййаты вя рущу иля дя 
рущланмаьа, йашамаьа мяъбур иди».1 Беляликля, ана дилинин 
дювлят дили кими рясмиляшдирилмяси, дювлят апаратына, идаря 
системиня дахил олмасы иля Азярбайъан халгы юз ядябиййаты вя 
мянявиййаты иля йашамаьа, юз рущу иля рущланмаьа имкан 
тапмыш олурду. Бу мясялядя эетдикъя йалныз бир истигамят 
излянди – мювъуд милли сийасят дюнмядян щяйата кечирилди. 
Азярбайъан Конститусийасы ону бир даща рясмиляшдирди. 
Азярбайъан МИК-нин 17 ийун 1924-ъц ил тарихли декретиндя 
дейилир: «Азярбайъан Сосиалист Совет Республикасынын дювлят 
дили тцрк дилидир. МИК, ХМК, РИК… апаратларынын дили 
миллиляшдирилмиш, йя‘ни бунларын юз араларында йазышманы дювлят 
тцрк дилиндя апармалары мцяййян едилир».   

Азярбайъан милли дилинин республика мигйасында мящ-
дудиййятсиз тятбиги иля баьлы йухарыдан ардыъыл тядбирляр 
эюрцнмясиня бахмайараг, щяля 20-ъи иллярдя  дя ядяби дилимизин 
нормасында ана дили хцсусиййятляринин няинки тамам реаллаш-
мадыьыны эюрцрцк, щятта Азярбайъанда Тцркийя тцркъяси ядяби 
дил нормасы кими рясмиляшдирилди. Бу ишдя Тцркийядян чаьырылан 
мцяллимляр, эятирилян китаблар юз ишини эюрцрдц. Азярбайъан 
Халг Ъцмщуриййятинин Тцркийя иля тящсил ялагяси (даща 
доьрусу, Тцркийянин Азярбайъана кадр вя китаб йардымы) 
сащясиндяки разылашманы Н. Няриманов тязяляди. Йяни Азяр-
байъан мяктябляриндя, хцсусиля ири шящярлярдя Тцркийя тцркъяси 
тядрисдя ишлянмяйя башланды. «Молла Нясряддин» журналы истисна 
олмагла мятбуат Тцркийя тцркъясиндя йайынланырды. Театрда 
Щ. Ъавидин драмлары Бразилийа  стадиону кими (Яли Кярим) долу 
салонларла кечирди. Йяни «йухарыдан» рясми иъазя вя «ашаьы-
дан» етник ряьбят, неъя дейярляр, Тцркийя тцркъясиня ращат 
ряваъ верирди. Республикада илк грамматикамыз Тцркийя 
тцркъясини тядрис едирди. Мясялян, саитля битян исимлярин тясирлик 
щалда - йы шякилчиси иля ишлянмяси (баъыйы, гузуйу) норма кими 
эюстярилир. Анъаг гейд кими верилир ки, эцндялик данышыгда – ны 

                                                            

1 «Коммунист» гяз., 1921, 20 апрел.  
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ишляня биляр (баъыны, гузуну). Йахуд явязлик бящсиндя Ы ш. т. 
явязлийинин бян шяклиндя дейилмяси вя йазылмасы ядяби форма 
кими йазылыр вя гейд кими сюйлянир ки, данышыгда мян дейя 
билярсиниз. Башга мягамларда да щямин цслуб давам едир 
(норма бящсиня бах). 

Дюврцн ядяби дил нормасынын Азярбайъан халг тцркъясинин 
ясасында гурулмамасы Азярбайъан иътимаи даиряляриндя, 
мятбуатда, цмуми тцрк ядяби дили йарадылмасы идейасына 
сюйкянирди. Щямин идейа мцяййян гядяр Тцркийя тцркъяси 
мясяляси иля баьланырды. Ортаглыгда Тцркийя тцркъясиня  
цстцнлцк верилирди – бу идейа «Щяйат», «Фцйузат» дюврцндян 
эялирди, яслиндя ортаг тцрк дилинин эяляъяйиндя «Истанбул аьзы» 
идейасынын мцяллифи Гафгаз шейхулисламы Шейх Ящмяд 
Салйанынын  нявяси, Азярбайъанын ювлады Яли бяй Щцсейнзадя 
иди. Йяни Тцркийя тцркъясинин Азярбайъан мядяни мцщитиндя 
ишлянмяси халгын юз милли шяхсляриндян эялян идейа кими тябии 
гаршыланырды. Беляликля, Азярбайъан ядяби, мядяни, елми 
мцщитиндя бу фикря мцяййян гядяр  алышганлыг варды.     

Ортаг тцрк дили мясяляси Ф. Кюпрцлцнцн «Тцрк халгларынын 
ядяби дилляринин инкишафы» адлы мярузяси иля баьлы Тцрколожи 
гурултайда ятрафлы мцзакиря мювзусу олду. Бюйцк тцрколог 
А.Н. Самойлович деди ки, бу ишя пессимист йанашмамалыйыг, 
анъаг ону бцрократик шякилдя щялл етмяк олмаз, бу, тарихи 
инкишаф просесинин нятиъясиндя реаллаша биляр. Б. Чобанзадя М. 
Кашьаридян бу сюзц эятирди: «Тцрк лящъяляри арасында 
лексиканын ясасы бирдир. Орада фярг йохдур. Яэяр варса, анъаг 
айры-айры щярфлярдя (сяслярдя – Б.Ч.) вя онларын дяйишмялярин-
дядир». Самойлович сюйляди ки: «Башга дил аиляляри иля  
мцгайисядя тцрк дилинин диалект вя шивяляри (яслиндя: тцркъяляр – 
Т.Щ) о гядяр йахындыр ки, щятта славйан вя эерман груплары 
арасында беля йахынлыг йохдур»×. Тцркмянистан оьуз дили 
нцмайяндяси Беки Бердийев деди ки, мян татар вя башгырд, 

                                                            

× 2004-ъц илдя Улусларарасы тцрк дили гурултайында проф. Мустафа Юняр 
«Дядя Горгуд китабы»нын лцьятиня мцнасибятиндя Газан-Бишкяк-Истанбул 
цчбуъаьында цч фаиз фяргин, Скандинав- Мадрид-Рома цчбуъаьы цзря 
Щинд-Авропа дилляри арасында статистик щесаблама иля цч фаиз йахынлыг 
олдуьуну сюйляди. 
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йя‘ни гыпчаг диллярини юйрянмямишям, анъаг онларын натиглярини 
баша дцшдцм. Бу чыхышларын щамысынын ъаны одур ки, тцркъяляр 
йахындыр, баша дцшцляндир вя асанлыгла ортаг тцрк дили йаратмаг 
олар.  Мяшщур фцйузатчы Щясян Сябри Айвазов чыхышында деди 
ки, Тцркийядя, Газанда, Дашкянддя еля зийалы йохдур ки, Ялишир 
Няваини ращат анламасын. Бу натиг анлашмайа даща эениш 
буъаг алтында йанашыр: оьуз-гыпчаг-гарлуг тцрк  будагларынын 
бир- бирини анламасы.    

Халг дили иля ядяби дилин мцнасибятляриндян данышаркян 
бязян, цмумиййятля, ядяби дилин йарадылмасына йанлыш 
йанашанлар да олурду. Мясялян, о дюврдя синифляр, пролетарлар, 
гейри-пролетарлар, зийалылар, гара ъамаат анлайышлары дябдя иди 
вя сосиализмин диггят мяркязиндя пролетариат вя  гара ъамаат 
дурдуьундан халгын, йяни гара ъамаатын дили иля ядяби дилин 
варлыьыны беля изащ едирдиляр: «Ядяби дил мящз синфи мейллярин 
тя‘сири алтында йараныб, зийалыларын юзлярини халг кцтлясиндян 
тяърид етмяк, гара ъамаатын баша дцшмяйяъяйи бир дил 
йаратмаг истяйи иля мейдана эялиб» («Стеног» с. 333). 
Сосиалистляр тарихдяки бцтцн гцсурлары капитализмин цстцня 
йыхдыгларындан ядяби дилин щямин «гара» ниййятля йарадылма-
сыны да капитализмин факты кими алырдылар. Щятта сющбяти о йеря 
чатдыранлар олду ки, «ядяби дили щазырлайанда эениш халг 
кцтлясини (йяни халгын баша дцшцб-дцшмямясини) нязяря алмаьа 
ещтийаъ йохдур» (с. 330).  

«Ядяби дил йарадылыр» дцстуруну схем кими аланлар 
эюстярирдиляр ки, бир щалда ки, мцхтялиф тцрк дилляриндя 
данышанлар, хцсусиля зийалылар бир-бирини баша дцшцрляр, бир щалда 
ки, ядяби дили зийалылар «дцзялдирляр», онда цмуми ядяби дил 
йаратмаг мцмкцндцр, щятта мцасир дюврдя, ССРИ-дя халг-
ларын мядяни ялагяляринин чохалдыьы, дямир йолларын эенишляндийи 
шяраитдя бу, бир гядяр дя асан баша эяляр. Гурултайын щямин 
трибунасындан елми дилчилик фикри сяслянир: «… бир щалда ки, дил 
иътимаи щадисядир, бир сыра сосиал-игтисади вя саир шяртлярин бирэя 
мящсулудур, бу дил лабораторийа йолу иля (курсив мянимдир – 
Т.Щ.)  дцзялдиля билмяз. Бу вя йа диэяр груп дилляр даирясиндя 
мцяййян уйьунлуглар баш верирся, бу да тарихи просесин 
мящсулудур» (Стеног. отч., 330), йяни айры-айры шяхслярин вя 
мцяссисялярин ирадясиндян асылы дейилдир. Натиг бир юзбяк халг 
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мцяллиминин сюзцнц мисал эятирди ки, о дейиб: ямрля, сцни йолла 
дил йарадылмасы она бянзяр ки,  бизлярдян ким ися декрет веря 
ки, цзцмцзя эялян гышда гар йаьмасын. Бу фикир дя щямин  
нитгдяндир: яэяр Няваини Анадолу тцркляри1, азярбайъанлылар вя 
башгалары баша дцшцрлярся, бу, онларын билдикляри яряб-фарс 
лексикасынын ортаглыьындандыр, щям дя буну кющня тящсил 
системи эюрмцш яряб-фарсы билянляр баша дцшцрляр, мцасир 
мяктяблиляр баша дцшмяйяъякляр. Гурултайдан сонра мцба-
щисяни давам етдирянляри рянъидя салан да бу иди ки, щямин 
йцксяк трибунада бу мясяля ня цчцн «лайигинъя» гойулуб щялл 
едилмяди. Гярибядир ки, беляляри сосиализмин «дил азадлыьы» 
сащясиндяки ишинин дахили мязмунуну анламадан она формал-
схематик тон верир вя юз хцлйаларыны мящз сосиализмин 
имканларына истинад верирдирляр. Мясялян, «Тцркъя сярф-нящв» 
китабынын мцяллифляриндян бири – Ъ. Яфяндизадя «Цмуми ядяби 
тцрк дили мясяляси» мягалясиндя йазырды: «Бцтцн инсан 
йыьынларынын вя сонра бцтцн инсанларын мяфкуря вя гайялярини, 
йашайыш вя йашама гурулушларыны бирляшдирмяк истяйян сосиализм 
инсанларын дилъя дя йахынлашмасыны вя щятта бирляшмясини арзу 
етмякля чог тябии бир щярякятдя булунмуш олур. Бюйляъя 
тцрклярин дя бир дилдя гонушмасы сосиализм цчцн бир гайя ола 
билир»2. Мцяллиф тякъя сосиоложи ъящятдян йох, щям дя нязяри 
дилчилик бахымындан йанлыш эюрцнян беля бир мцгайися апарыр: 
тцрк дилли тайфалар вахтиля бир-бирини анламышлар, инди нийя 
анламасынлар?  

Даща она фикир верилмир ки, мин илляр бойу бу тайфаларын дилляри 
арасында айрылма, хцсусиляшмя эедиб, онлар халг дилляриня чеврилиб, 
мцстягилляшиб, сийаси, игтсади, мяняви-психоложи яламятляри иля  
бирляшяряк иътимаи коллективин бцтюв щалында формалашмасыны тямин 
едиб. Щямин 20-ъи илляр яряфясиндя бу тцрк дилляриндян чоху  няинки 
тайфа дили сявиййясиндя, щятта халг дили мярщялясиндя дя дейил, мящз 
милли дилляр мязмунуну кясб етмишди. Мараглыдыр ки, мцяллиф 

                                                            

1 Гурултайын эедишиндя иъласлардан бириндя сядр елан едир ки, Тцркийя 
нцмайяндяляри «османлы дили» ифадясинин ишлядилмясиндян инъийирляр, инди юз 
юлкяляриндя «Анадолу тцркляринин дили» ифадясиня кечмишляр. Сонракы 
натиглярин щамысы еля ишлятмяйя башлайырлар. 
2 «Маариф вя мядяниййят», 1926, № 2, 3, сящ.27      
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мягалясинин сонундакы бу гянаяти иля ващид тцрк ядяби дилинин 
мцмкцнлцйцнц инкар етмиш олур: «… тцркляр, щеч олмазса, ики 
бюйцк ядяби дил ъяряйанына эиря билярляр: бири ъянуб тцркъяси, диэяр 
шимал вя шярг тцркъяси». Йяни ващид йох, ики тцрк дили ишлянсин. Башга 
бир мцяллиф – М. Кашьаринин «Диванц лцьат-ит-тцрк» ясяринин 
Азярбайъан тцркъясиня тяръцмячиляриндян бири Халид Сяид Хоъайев 
мясяляни беля гойду: «Яъняби (йяни узаг-узаг ъоьрафийалардакы 
тцркъяляри нязярдя тутур- Т.Щ.) тцрк уруьлары арасында бюйля бир дил 
йаратмаг мцмкцндцрмц? Мцмкцн олдуьу тягдирдя бу дил тябии 
бир дилми олаъаг вя йахуд йапма бир шейми олур?... тцрк дилляринин 
мцхтялиф шивяляри арасында юйля бир дил дцзялтя билярмийиз ки, оны бцтцн 
тцрк уруьлары анласунлар вя йахуд дцзялтиляъяк ядяби дил бцтцн тцрк 
уруьларына йабанчы олараг щяр бири тяряфиндян айрыъа юэрянмяэя 
лцзуммы олаъаг?»  («Османлы, юзбяк, газаг дилляринин мцгайисяли 
сярфи», Бакы, 1926, сящ. 3). Принсипъя бурада мцяййян мянтиг вар: 
йахын тцркъялярин ясасында бир ядяби тцрк дилинин йаранмасыны иддиа 
едир. Йяни бцтцн тцркъялярин бир тцркъядя ъямляшмяси фикри иля 
мцгайисядя бу мцддяа даща реал эюрцня биляр. Беляликля, оьузлар 
цчцн бир (османлы дили – Тцркийя тцркъяси нязярдя тутулур), гарлуглар 
цчцн бир (юзбяк дили). Вя гыпчаглар цчцн бир (газах дили) ядяби дил 
олмагла цмуми тцрк ядяби дили йолунда илк мярщялядя цч ядяби дил 
формалашдырылмасыны тювсийя едир. Мцяллиф фикрини беля конкретляшдирир: 
«Ишбу китабда мювзу бящс етдиэимиз цч лящъя иля пяк сыгы рабитядя 
олан диэяр бир тагым лящъяляр дя вар. Мясялян, Тцркцстан Чининдя 
йашайан тцрклярин лящъяляри юзбякъяйя пяк йагын олдуьу киби, 
гырьызъа, башгырдъа, ноьайъа да газагъайа чог йаьындыр. Крым 
лящъяси гисмян ноьайъа олдуьундан газагъайа, гисмян дя 
Анатолу шивясиня йагын олдуьуны хатиря эятирсяк, мязкур цч лящъянин 
мцгайисясиндян саир бир тагым тцрк лящъяляринин дя бир-бириля олан 
мцнасибят вя гярабяти щаггында цмуми бир фикир ялдя етмяк 
мцмкцн олур» (сящ.4). Демяли, диэяр тяряфдян, эюрцндцйц кими, бу 
шяхс цмуми тцрк ядяби дили дейилян бир нитги баша дцшмяк цчцн ана 
дилиндян ялавя башга, ян аз ики тцрк дилини билмяйи ваъиб сайыр. Беля 
чыхыр ки, «йарадылаъаг» бу ядяби дил няинки эениш кцтля, щятта али 
тящсиллиляря дя хидмят эюстяря билмяз, бу анъаг полиглотлар цчцн 
«йарадылыр». Щятта мцяллиф юз мцгайисяли сярфини мящз бу ниййятля 
йаздыьыны сюйляйир: «Цмуми тцрк лящъяляри арасында эениш бир сурятдя 
мцгайисяли сярф йазылана гядяр бу цч лящъя арасындакы мцнасибяти 
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юрэянмяк цмуми ядяби бир дил щаггында веряъяэимиз гярара (китаб 
Тцрколожи гурултайдан яввял чапа верилмишдир; «веряъяэимиз 
гярар»ла она ишаря едир ки,  гурултай цмуми ядяби тцрк дили йарадыл-
масы щаггында гярар чыхараъагдыр – Т. Щ.) бизи йагынлашдыраъаьыны 
цмид едийорым» (сящ. 5).      

Бяли, щансы йолла олурса-олсун, тцркляр цчцн бир ващид ядяби дил 
йарадылсын, тцрклярин щамысы бир-бири иля ращат цнсиййят сахлайа билсин. 
Бундан эюзял ня вармыш ки! Бу идейанын мцяллифляри вя мцъащидляри 
тцрклцйцн бюйцк идеологлары идиляр: Исмайыл бяй Гаспыралы, Яли бяй 
Туран (Щцсейнзадя), Зийа Эюйалп вя онларын мцхтялиф тцрк 
мямлякятляриндяки йетирмяляри. Бяс мараглы оланы да будур ки, 
антитцрк, шовинист советляр дювляти нийя бу идейанын тяблиьиня мейдан 
верирди. Доьруданмы бу  империалист дювлят империйа дахилиндя 
бюйцк чохлуг тяшкил едян тцрклярин бирляшмясиня чалышыр. Бир гядяр 
сонра (1936) азярбайъанлыларын тцрк дили адланан дилини «Азярбайъан 
дили» едяъяк бу щюкумят нийя беля сяхавятля тцрк сюзцня ряваъ верир, 
тцрклцйя ряьбят эюстярирди. Щятта бязиляри чох вулгар шякилдя бу 
бирляшмяни колхозлашма иля мцгайися едир вя дейирляр ки, 
тясяррцфатлары бирляшдирян, щяйатын бцтцн сащяляриндя бирлик йарадан 
сосиализм тцркляри дя,  тцрк лящъялярини (диллярини) дя бирляшдиряъякдир. 
Вя иш дя будур ки, щягигятян империйа бу бирляшмяни истяйирди. Нийя? 
Чцнки бу гядяр дилляри бир-бир удмаг щара, бир дили удмаг щара? 
Империйа истяйирди ки,  щяр тцрк халгы юз ана дилини унутсун, тцрклярин 
щамысы бирляшсин вя рус дили асанлыгла бу биръя дяня дили удсун. Щям 
дя империйа бу хам хяйалда иди ки, юз дядя-баба дилини, юз бешик 
дилини унутмуш инсанын даща бир башга дили гябул етмясиндя проблем 
олмайаъагдыр. Империйа бу мясяляни тцрклярин яряб ялифбасындан 
латына, ондан да кириля кечмяси кими тясяввцр едирди. Анъаг билмирди 
ки, ялифба декретля олур, анъаг бир дилдян башгасына кечмяк, юзбяк 
халг мцяллиминин дедийи кими бир шейдир. Щятта бу империалист идейа 
25 илдян сонра (1950-дя) бир дя галхаъагды: Сталин дейяъяк ки, 
дцнйада хырда дилляр бирляшяъяк, ири-ири зона дилляри йаранаъаг, сонра 
бунлар да бир-биринин ичиндя ярийиб ващид дцнйа дили формала-
шаъагдыр1 вя хам хяйал да бу иди ки, щямин ващид дцнйа дили рус дили 
олмалыдыр. 

                                                            

1 Сталин И. Марксизм вя дилчилик мясяляляри. Азярняшр, 1953, 55 с. 



 
351 

Тарихи-сийаси шяраит, мювъуд дил тяърцбяляри эюстяряъяк ки, няинки 
ващид дцнйа дили, щятта ващид тцрк ядяби дили йарадылмасы да юзцнц 
доьрултмур. Ян реалы одур ки, буэцнкц мювъуд тцрк  ядяби 
дилляриндян бири бцтцн тцркляр цчцн цмуми цнсиййят (Тцркийя 
тцркъясиндя: илятишим) дили кими ишлядилсин.      

Совет дювлятинин дил гуруъулуьу сащясиндяки ишляринин елми 
мцзакирясиндя вя тцрк дилляри иля баьлы конкретляшдирилмясиндя Ы 
Цмумиттифаг Тцрколожи гурултайынын бюйцк тарихи ящямиййяти олду.       

Биринъи Цмумиттифаг Тцрколожи гурултайы 1926-ъы илин 26 феврал-5 
мартында× Азярбайъан Совет Сосиалист Республикасынын пайтахты Бакы 
шящяриндя кечирилди. Гурултайда 131 няфяр нцмайяндя иштирак едирди. 

Нцмайяндялярдян 93 няфяр тцрк, 38 няфяр гейри-тцрк 
миллиййятиндяндир. Бир няфяр гадын иштирак едир: азярбайъанлы мцяллим 
Айна Султанова. Ряйасят щейятиня 22 няфяр сечилир. Алты няфяр фяхри 
ряйасят щейятиня эюстярилир: Яли бяй×× Щцсейнзадя, Банг, Мустафа 

                                                            

× Стенографик щесабатын цстцндя 26 феврал – 5 март тарихи йазылыб (Первый  

Всесоюзный Тюркологический сьезд. Баку – АССР. 1926), анъаг сонунъу 
17-ъи иъласын 6 март 1926-да кечирилмяси гейдя алыныб (с. 317). Эюрцнцр, 
эцндялик яввялъядян програмда нязяря алынмыш тягвимя сыьмамыш вя 
гурултайын эедиши бир эцн узадылмышдыр. 
××

 Я. Щцсейнзадя 6  мартда сонунъу, 17-ъи иъласда чыхыш етди. Чыхышы ики 
параграфдан ибарят олду. Биринъидя «Молла Нясряддин» дилинин 
садялийинин халга йахынлыг факты кими доьрулуьуну сюйляди. Деди ки, 
буну мяня кцчядя топла ойнайан бир ушаг анлатды:  ушаг топу йеря 
вурур, топ эюйя галхырды. Щеч демя, эюйя уъалмаг цчцн айаьымызы йеря 
вурмалыйыг – бу щалда бизим, биз гялям сащибляринин, йеримиз – 
торпаьымыз  халгын дилидир (сонра бу фикри «Йени мяктяб» журналында чап 
олунду). Икинъи  параграф онун ясас чыхышы, «Гярбин ики  дастанында тцрк» 
адлы мярузяси иди. Бурада ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя «сялиб мцщарибяляри» ады иля 
Гярбин Шяргя хач йцрцшлярини Авропанын Асийаны мцстямлякя етмяк 
сийасятинин башланьыъы кими  сяъиййяляндирди. Бу идейаны Авропа бядии 
ядябиййатында даща сонралар ислам щаггында, ислам пейьямбяри 
щаггында йазылмыш ясярлярдяки мцнасибятлярля мцгайися етди. Италийанын 
дащи шаири Торувато Тассо «Гуртарылмыш Гцдс» поемасында пейьямбя-
римизи обйектив верир, портеэиз дащиси Камоенс  «Лузиада» дастанында 
пейьямбяримизя шарж йазыр. Яли бяй мцффяссял тящлилиндя Гярбин Шяргя 
мцнасибятиндя саьлам дцшцнъяйя чаьырыр, Шяргин Гярбя достъасына 
мцнасибятини лайигинъя гиймятляндирмяйя дявят едир.Яли бяйин мярузяси 
бцтюв тяфяррцаты иля 1926-да Бакыда «ЫЫЫ интернасионал мятбяси»ндя 
китабча щалында няшр олунду. 
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Гулийев, Марр, Луначарски – ССРИ  мядяниййят назири, 
В.Томсен. Бунлардан анъаг Яли бяй Щцсейнзадя (Тцркийядян 
шяхсян дявят олунмуш нцмайяндя)  вя Мустафа Гулийев 
(Азярбайъан ССР Халг Маариф Комисары) гурултайда иштирак 
етдиляр.  

ССРИ МИК сядри Г.Мусабяйов щюкумят адындан 
гурултайы саламлады.  

Гурултайда бу дил мясяляляри гойулмуш, щаггында 
мярузяляр динлянмишдир: тцрк дилляринин йахын гощумлуьу 
мясяляси; тцрк вя Алтай дилляри мясяляси; тцрк дилляринин тарихи; 
тцрк дилляринин орфографийасы; терминолоэийа мясяляси; ялифба 
мясяляси; тцрк ядяби дилляринин инкишафы вя цмуми тцрк ядяби дили 
мясяляси; дилин тядрис методикасы. Эюркямли шяргшцнас-тцрколог 
алимлярдян акад. В.В. Бартолд «Тцрк халгларнын тарихинин 
мцасир вязиййяти вя юйрянилмясинин йахын вязифяляри», акад. 
С.Ф. Олденбург «Тцрк халглары арасында юлкяшцнаслыг ишляринин  
методлары», А.А. Мцллер «Тцрк халгларынын тясвири сяняти 
щаггында», Ф. Кюпрцлзадя «Тцрк халгларынын ядяби дилляринин 
инкишафы», А.Н. Самойлович «Тцрк дилинин юйрянилмясинин 
мцасир вязиййяти вя йахын вязифяляри», Б. Чобанзадя «Тцрк 
лящъяляринин йахын гощумлуьу щаггында» вя «Елми 
терминолоэийа системи щаггында», Щ. Зейналлы «Тцрк дилляриндя 
елми терминолоэийанын системи щаггында», А.Р. Зифелдт – 
Симумйаги «Тцрк дилляриндя елми терминолоэийанын йаранма 
принсипляри щаггында, С.Й. Малов «Гядим тцрк дилляринин 
юйрянилмяси», Ф. Аьазадя «Тцрк (Азярбайъан – Т.Щ.) дилиндя 
дцзэцн йазы», Н.Ф. Йаковлев «Тцрк миллятляринин сосиал вя 
мядяни шяраитляри иля баьлы ялифба мясяляляри вя ялифба системинин 
гурулмасы проблемляри», Ъ. Мяммядзадя1 «Тцрк халгларынын 
ялифба системляри щаггында», Леманов «Тцрк дилляринин тядрис 
методикасынын ясаслары» адлы мярузялярля чыхыш етмишляр. 
Гурултайда щинд-Авропа дилчилийинин ики эюркямли нцмайян-
дяси мярузя охумушдур: Л. В. Шерба «Орфографийанын ясас 
принсипляри вя бунларын сосиал ящямиййяти» вя «Ана дили 
тядрисинин методикасында ян йени ъяряйанлар» адлы мярузяля-

                                                                                                                                   

 

1  «Йени йол» гязетинин редактору Ъялил Мяммядзадя. 
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риндя орфографийанын вя дил тядриси методикасынын нязяри 
мясялялярини ишыгландырмышдыр;  ермяни дилчиси Р.Й. Аъарйанын 
«Тцрк вя ермяни дилляринин гаршылыглы ялагяси» мювзусунда 
тцркъя охудуьу мярузя динляйиъилярин эурултулу алгышлары иля 
гаршыланмышдыр. Константинопол, Ван, Гарабаь, Дон ермяни 
шивяляриня  тцрк дилляринин тясири щаггында щяля 1902-ъи илдя 
гиймятли ясяри иля башладыьы тарихи тядгигаты Р.Аъарйан йени 
мисалларла зянэинляшдирмишдир. Р. Аъарйан 1930-ъу иллярдя ики 
ъилддя йаздыьы «Ермяни дилинин тарихи грамматикасы»нда тарихи 
фактларла ясасландырды ки, щинд-Авропа дил аилясиня мянсуб 
олан ермяни дили гядим ермяни дилиндян (грабардан) йени 
ермяниъяйя (ашхарабара) кечяркян онун синтаксиси тцрк дилинин 
синтактик гурулушу ясасында формалашмышдыр (сонралар, 1953-дя 
юляндян сонра ермяни дилчиляри бу фикри Аъарйанын тарихи 
граматикасынын нювбяти няшрляриндя китабдан чыхардылар).   

Мярузячи эюстярмишдир ки,  тцрк ядяби дили яряб-фарс сюзляри 
иля неъя зянэиндирся, ермяни дили дя тцрк сюзляри иля еляъя 
долудур. Онун эюстярдийиня эюря, щятта бязян ъанлы ермяни 
халг данышыьында бцтцнлцкля тцрк сюзляриндян гурулмуш 
ъцмляляря  раст эялмяк олур. Мцхтялиф дцнйа дилляринин тарихи 
инкишаф тяърцбясиня йахшы бяляд олан эюркямли алим мараглы 
мцгайися апарыр вя эюстярир ки, адятян, бир дилдян башга диля 
исимляр, бязян анъаг сифятляр, надир щалларда ися феилляр 
мянимсянилир, сайлар, баьлайыъылар вя зярфляр ися гябул олунмур;  
лакин тцрк дилляриндян ермяни дилиня щямин елементлярин щамысы 
ейни дяряъядя нцфуз етмишдир.1 ССРИ- дя тцрк халгларынын елми, 
мядяни инкишафы цчцн ясаслы мцзакиряляр апарылды. Гурултайын 
гярар вя эюстяришляри цч-беш ил фяалиййятдя олан фикирляр сявий-
йясиндя галмайыб, бюйцк перспектив ящямиййятя малик олду, 
онун тювсийяляри дярщал щяйата кечирилмяйя башлады.1937 
репрессийасынын йаратдыьы фасилядян, шяхсиййятя ситайиш режимин-
дян сонра  бу эцня доьру эяля-эяля бу тювсийяляр даща дцрцст 
тятбигини тапыр вя заман-заман гиймятли бящряляр верир. Сянайе 
терминолоэийасы иля десяк, яслиндя гурултайын тювсийяляри  ХХ 

                                                            

1 Бах: Первый Всесоюзный Тюркологический сьезд (стенографический 

отчет). Баку, 1926, с. 152-153. 
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ясрин 50-60-ъы иллярдя «лайищя эцъц»ня чатыр, мящз гурултайын 
нязярдя тутдуьу мязмунда щяйата кечирилир. Тясадцфи дейил ки, 
Москва-Ленинград тцркологларынын тяшяббцсцня эюря, 1966-ъы 
илдя Бакы шящяриндя  совет вя хариъи тцркологларын иштиракы иля Ы 
Цмумиттифаг Тцрколожи гурултайынын 40 иллийиня щяср олунмуш 
эениш елми конфранс кечирилди. 

Биринъи Цмумиттифаг Тцрколожи гурултайынын щяртяряфли, 
бюйцк проблемляри ичярисиндя тцрк халгларынын дилиня аид ялифба 
мясяляси, имла мясяляси, термин мясяляси, тядрис методикасы 
мясяляси цзяриндя хцсуси дайанылды.                

Ялифба мясяляси. ХЫХ ясрдян М.Ф. Ахундовун башладыьы, 
1920-ъи иля гядяр мцтярягги зийалыларымызын уьрунда фяал мцбаризя 
апардыьы йени ялифба идейасы совет щакимиййятинин илк эцнляриндян 
дювлят тяряфиндян щимайя олунмаьа башлады. Бунула да йени ялифба 
мясяляси ишля нятиъялянян реал сющбятя чеврилди. 1921-ъи илин 30 
декабры вя 1922-ъи илин 6 йанварында Азярбайъан зийалыларынын бу 
мясяляйя щяср олунмуш йыьынъаьы бунунла нятиъялянди ки, 
латынчылардан (латын ялифбасы тяряфдарлары нязярдя тутулур) вя 
ислащатчылардан (яряб ялифбасында тякмилляшдирмя апармаг 
тяряфдарлары) ибарят ики дястя формалашды. Латынчылар ялифба лайищяси 
тягдим етдиляр, ислащатчылар щеч ня вермядиляр. 1922-ъи илин 
майындан Азярбайъан Халг Комиссарлары Совети йанында тяшкил 
олунан «Йени тцрк ялифба комитяси» латынчыларын ишини даща 
мцтяшяккил шякиля салды. 1922-ъи ил сентйабрын 22-дян латын ялифбасы 
иля «Йени йол» адлы гязет чыхмаьа башлайыр (редактору Ъ. 
Мяммядзадя); щямин илдяъя «Ня цчцн яряб ялифбасы тцрк дилиня 
йарамыр», «Йени ялифба иля тцркъя дцзэцн охуйуб-йазма 
гайдалары», «Тцркъя кянди мцяллим»1 вя с. ясярляр чапа верилир. 
1923-ъц илдян йени ялифбанын ишлянмя щцгугу даща да эенишлянир; 
идаря вя мцяссисяляр яризя иля она кечя билирляр; яряб ялифбасы иля чыхан 
гязет вя журналлар латын ялифбасы иля сцтунлар вя йа сящифяляр чап 
едирляр. 1924-1925-ъи дярс илиндян 1-ъи синифлярдя йени ялифба иля 
дярсляр кечилир. Бу ишдя Ы Цмумиттифаг Тцрколожи гурултайынын сюзц 
щялледиъи олур, яксяриййят латын ялифбасына сяс верир. Гурултайын 131 
няфяр нцмайяндясиндян щямин эцн сясвермядя 117 няфяр иштирак 

                                                            

1 «Самоучитель» демякдир. 
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етди. Нятиъя беля олду: лещиня - 101 сяс, ялейщиня - 7 сяс, битяряф – 9 
сяс. Гурултайын эюстяришиня ъаваб олараг, башга тцрк халглары кими, 
азярбайъанлылар да 1929-ъу ил йанварын 1-дян кцтляви шякилдя  латын 
ялифбасына кечирляр (гурултайын гярарыны ясас тутараг Тцркийядя дя 
латын ялифбасыны гябул едирляр). Илк латын ялифбасы лайищяси сонралар 
мцяййян дяйишикликляря уьрады. Бир сыра щярфлярин яввялки вязифяси 
дяйишдирилди. 

Мясялян: 
к щярфи яввялляр г сясини, 1933-ъц илдян к сясини билдирир; 

 
 

«Йени йол» гязетинин 14 октйабр 1922-ъи ил 4-ъц нюмрясиндя 
чап олунмуш ялифба лайищяси 
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1940-ъы ил йанварын 1-дян рус графикасы ясасында ялифба 
гябул олунур; Азярбайъан дилиндяки сясляря уйьун эялян рус 
щярфляринин щамысы ейнян алыныр. Уйьун эялмяйянлярдян латын 
графикалы яввялки ялифбадан я, ю, щ щярифляри эютцрцлцр (щ щярфинин 
бюйцк ишаряси кими латын графикасындакы Щ йох, кичийин ясасында 
Щ ишлянир); ь, ъ, э, ц сясляри цчцн ишаряляр рус ялифбасындакы г, ч, 

к, у щярифляри цзяриндя дяйишиклик апарылмагла дцзялдилир: к, ғ, ҹ, 

ү.  Бу заман рус ялифбасындакы гошасясли щярифляр дя – я, ю, е  
(й-е), ц ейнян Азярбайъан ялифбасына кючцрцлцр. 1947-ъи илдя ц, 
1958-ъи илдя я, ю ишаряляри чыхарылыр; щямин илдя  э вя й щярфляри дя 
атылыр – мцвафиг олараг е вя ј ишаряляриндян истифадя едилир. 

Имла мясяляси.  Азярбайъан дили имласы 20-ъи иллярдя даща да 
пяракяндя шякля дцшцр; икиялифбалылыг шяраитиндя бу, тябии иди. Бир 
тяряфдян, яряб графикалы йазымыз ингилабдан яввялки гарышыг 
низамыны давам етдирир, о бири тяряфдян, латын графикалы ялифбада 
йазы юзцнц гайдайа сала билмир. Мясялян, латын ялифбасы иля 
чыхан «Йени йол» гязети бирдян нядянся ЫЫЫ шяхс хябярлик 
шякилчисини бир вариантда вя сюздян айры йазды: мцмкцн дцр – 
мцмкцндцр, доьру дцр –  доьрудур: («Йени йол», 1922 № 2, 
28 сентйабыр). 

Демократизм адына бязи шивяляря мяхсус ъанлы данышыьы 
ейнян йазыйа кючцрдцляр: сащат, ъамащат, щасат, яркяк, 
ярмяни, я‘лан (1922, № 3). Вя бязян бунун там якси 
эюрцнмяйя башлады: мяариф, саят… («Маариф вя мядяниййят», 
1926, №8, сящ. 50). О бири тяряфдян архаик фонетик шякил бярпа 
олунур: йцряк, лаля йцзлц (1922, № 5) вя с.  

Бир чох щалларда яряб графикалы йазынын цзц кючцрцлцр: ичцн, 
оны, эцъиндя, олмышдыр, етдиэимиз, эюрдцэцм, йагын, чыгаъаг, 
баг (бах). Бир мятн: «Бир аз бундан ягдям доктор Линкол 
(Данимарка) инсанын эюз йашлары ня ящямиййятдя олдыьы 
барясиндя юз тядгигатыны е‘лан етмишдир. Мя‘лум олдыьына эюз 
йашлари (йазлари) йалныз эюз алмаъыгларыны йумагла оны тоз вя 
чиркдян мцщафизя етмяэ дяэил, тяркибляриндя мцяййян 
мигдарда олан зящяр васитясиля инсандан ютрц зярярли олан бир 
чог микробларыда* мящв едирляр».     

                                                            

* Ядат вя баьлайыъы кими «да» яксярян бир, бязян дя айры йазылыр. 
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Дюври мятбуатда бу барядя кяскин мцбащисяляр эедирди. 
Милли сюзлярин йазылышында мящялли тяляффцзляр ясас тутулур; ъянуб 
вя шярг шивя хцсусиййятляриня цстцнлцк верилир. Щятта бязян бир 
сюзцн йазылышында щяр ики зона хцсусиййяти схематик шякилдя 
бирляшдирилир. Мясялян, ъянуба хас я, шяргя хас э: дяэил. Эащ сюз 
сонунда ъинэилтилиляшмя тяляб олунур вя еля дя йазылыр (шярг 
яламяти): чанаь, папаь, чякиъ, яляэ; эащ да карлашма тяляб 
олунур вя еля дя йазылыр (ъянуб яламяти): чанах, папах, чякич, 
яляй (щ йериня), балых (Мирзя Ъялилин «Сиркя» щекайясини 
хатырлайын). О бири тяряфдян лору тяляффцз якс олунур: ханчал, 
ногта // ноьда, йаны (йя‘ни) вя с.  

Алынма сюзляря хцсуси фикир верилир; алынмаларын милли 
тяляффцзя там уйьунлашдырылмасы вя еля дя йазылмасы тяляб 
олунур. Бу щалда тящриф щяддиня гядяр эедилир. Ейни заманда 
елми мювгедян чыхышлар да вар – дилин баш ганунуна 
уйьунлашдырма иля кифайятлянилир: «Щяр миллят башга миллятлярин 
кялмялярини юз дилиня алыркян габагъа о кялмяляри юз дилиндяки 
кялмялярин юлчцляри иля юлчцр, юлчцйя эялмяйянлярини ряндяляйир, 
щамарлайыр, миллиляшдирир вя сонра да юз дилиня гябул едир. 
Мясялян, руслар «алачуг» кялмясиндяки «а» щярфинин («сясинин» 
дейилмяли иди – Т.Щ.) йерини дяэишмякля  «лачуга» вя бундан да 
«лачужка» йаратмышлар ки,  имди бу кялмянин тцркъя деэил, русъа 
олмасына щеч кимин шцбщяси галмамышдыр. Ярябляр йунанъанын 
«философиа» тяркибини юлчцб «мясяля» кялмясинин вязниндя 
«фялсяфя»… йапараг дилляриня гябул етмишляр. Демяк, 
кялмялярин  юзцня мяхсус бир вязни, бир юлчцсц вар вя башга 
диллярдян кялмяляр алындыгъа о юлчц иля юлчцлцр; кялмянин юлчцйя 
сыьмайан йалы, гуйруьу кясилиб атылыр вя бу цсул иля 
даврандыгдан сонра кялмянин яънябиликдян щеч бир яламяти 
галмайыр… йер йцзцндяки диллярин щамысы цчцн беля бир ганун 
вар, бу ганун тцрк дилиндя дя олмалыдыр» («Дилимизин ислащы», 
№ 5). Тцркъядя ян мцщцм юлчцлярдян бири – ащянэ гануну 
гябул олунур вя мяслящят эюрцлцр ки, тцркъянин юлчцлярини 
мцяййянляшдирмяк цчцн савадсыз кцтля ичярисиня эедилсин, 
хцсусиля гоъа гадынларын данышыьы ясас тутулсун – эюстярирляр ки, 
алманлар, франсызлар беля етмишляр. Алынмаларын тяляффцзцнц 
(йазылыш тяляффцзцн цзцнцн кючцрцлмясидир) миллиляшдирмякдя  
зийалылары халгдакы ъясарятя чаьырырлар: «Яряблярдян вя фарс-
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лардан алдыьымыз кялмяляри горхаг охумушларымыз тцркляш-
дирмяк истямямишляр, амма ъамащат арасында беля кялмяляри 
эюзялъясиня тцркляшдирмишляр» («Йени йол», 30 декабр 1922, № 
15). Беля нцмуняляр эятирилир: süftə  استفتاح (istiftah yaxud سفتاح 
siftah kəlməsinin türkləşməsidir); çarşaf  چادیسشة (çadirşəb), 
əriştə – ٗزشت riştə,  oruc – ٖزٚش ruzə,  pambıq  – ٗپٕث pənbə, xına 
ِخاشْ   – ləfz, mağaza ٌفص – həna, loğaz دٕا – məxazin, mirzə – 

سشادٖیاِ  əmirzadə, mışar – ِٕاشاز mənəşar,  vasvası – ٗٚسٛس 
vəsvəsə, hamar – دّٛاز həmvar və s. Hətta söz yaradıcılığı 
improvizasiyasına da misal verilir: ِٖژد müjdə-dən muştuluq, 
məzaq-dan   mazaq ِراق ,hərunu-dan harınlaşmaq دسْٚ ٚ
laşmaq. 

Тцрколожи гурултай имла мясялясиндя цмумиляшдирмяляр 
етди вя бир сыра елми тювсийяляр сюйляди. Фонетик принсип ясас 
эютцрцлдц. Морфоложи принсипя йер верилир, анъаг щцдудун 
эюзлянилмяси шяртиля: морфоложи принсип мцасир дейилиши 
сыхышдырмамалыдыр. Щаглы олараг дейилир ки, мясялян, йарпаг, 
торпаг кими сюзляр морфоложи принсипя эюря йапраг, топраг  
йазылмалыдыр. Щалбуки мцасир азярбайъанлынын данышыьы буну 
там рядд едир. Бу мювге дцрцстцр ки, фонетик принсип биринъи 
нювбядя тцрк сюзляриня шамил едилмялидир; сонра ясрляръя 
Азярбайъан дилиндя ишлянян дя цмумян азярбайъанъалашан 
яряб, фарс  сюзляриня, даща сонра Авропа сюзляриня тятбиг 
олунмалыдыр. Дцз юлчцдцр ки, сюзц зорла ащянэя уйьунлашдырыб 
сцниляшдирмяк лазым дейил. Ядябиййатлардакы яняняви ишлянмяйя 
дя лагейд галмамалыдыр. Бу сюзляри беля йазмаг тяклиф олунур: 
нищайят, китля, минтягя, мищарибя. Сюз тцркъядя бир нечя вари-
антда ишлянярся, яслиня уйьуну йазмалыдыр. Мясялян خسِٓ   сюзц-
нцн хярмян, харман вя хырман дейилишляриндян яслиня йахын 
олдуьундан 1-ъиси эютцрцлмялидир. Ейни сюз щяр тцрк дилиндя бир 
ъцр ишлянирся, щяр тцркъянин юз кцтляви дейилиши ясас алынмалыдыр. 
Мясялян, бу нцмунялярдя 2-ъи тяряф азярбайъанъадыр вя еля дя 
йазмаг эярякдир:  пармаг-бармаг, шашмаг-чашмаг, памбуг-
памбыг, гыраньыъ-гарангуш, мянякшя-бяняфшя, кялябяк- 
кяпяняк, кюмляк-кюйняк.      

Авропа сюзляринин йазылышында нязяря алыныр ки, онларын 
яслиндя э, ь, щ, ц, я, ю варса, русъадакы кими йох, яслиндяки кими 
йазылсын. Мясялян, Гюго, Гейне, Людовик, Мюллер йох, Щцго, 
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Щейне, Лцдовик, Мцллер.  Щесабланмышдыр ки,  тцрк дилляриндя 
сюз сону анъаг 0,3 – 0,5 фаиз саитля гуртарыр; беля ки, Радловун 
лцьятиндя 14738 сюздян 36, Ш. Самидя 15920 сюздян 73 – 80 
ващидин сону саитдир. Тцрк дилляринин бу спесификасыны нязяря 
алараг, алынан сюзлярин сонунда саит йазмамаьы мяслящят 
билирляр: фабрык, гантур, груп, систем, проблем, десйатин, анкет, 
Варшав, Мосгоф, пийанин, фортепийан. 

1929-ъу илдя чаьрылан Ы республика имла мцшавиряси ващид вя 
дягиг орфографийа гайдалары щазырлайа билмяди. 1931-ъи илдяки ЫЫ 
мцшавиря бязи дяйишикликляр етдися дя, йеня там мцкяммяллийя 
чатмады. Щяля 1936-ъы ил гайдасында да мяннян, балайнан, 
эюздяр, эцнняр йазылыш тярзи давам едирди. 1938-ъи ил гайдалары 
чог, йог, баг, огу, иэня, дяэирман йазылышларына вя ассимилйатив 
фактлара сон гойур. 1940-ъы илдя йени ялифбайа кечмякля баьлы 
орфографийа гайдасы щазырланыр вя орфографийа лцьяти бурахылыр. Бу 
гайданын бир сыра ъидди гцсурлары варды: русъадакы ъинс анлайышы 
эюстярян шякилчи сахланырды: планета, программа, проблема, 
система… русъадакы г иля дейилиш галыр: геолог, геодезия, 
география, геометрия…; чохщеъалы сюзцн сонунда гоша самит 
йазылыр: металл, процесс, мцщумм, мцстягилл…; саитля гуртаран 
сюзя саитля гуртаран шякилчи артырылыг: мювзуа, мювзуу, сянайеи, 
мювгеиндя вя с. 

Бу эцн  ишлянян имла гайдалары 1958-ъи илдян гябул олунмуш 
вя щямин гцсурлар арадан галдырылмышдыр.   

Термин мясяляси. Ъаван Азярбайъан дювляти терминолоэийайа 
садяъя лцьят тяркибинин зянэинляшмя фактларындан бири кими бахмыр, 
ону елмин, мядяниййятин сцрятли инкишафыны тямин едян материал 
кими гиймятляндирир; айдын, системли термин олмадан мяктяблярдя 
мцхтялиф фянлярин тядриси дя йарытмаз галыр. Беляликля, бу, елми 
йарадыъылыгла бярабяр, халг маарифинин ирялиляйишини дя ящатя едир. 
Тясадцфи дейил ки, Тцрколожи гурултайын трибунасындан Б. 
Чобанзадя дейирди: «… терминин икитяряфли – яввялян, елми вя 
икинъи, педагожи ящямиййяти вардыр. Биз терминлярсиз ня мяктяблярдя 
дярс кечя билярик вя ня дя елми китаблар йазарыг»1. 1922-ъи илдя 
МИК йанында Истилащ комиссийасы йарадылды вя щямин ил комиссийа 

                                                            

1 «Стенографический отчет», с. 191.  
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5 ихтисас цзря (щесаб, щяндяся, ъябр, ъоьрафийа, тябият) щазырладыьы 
терминляри иътимаиййятин истифадя вя мцзакирясиня верди. Айдын олур 
ки, истилащ комиссийасы пуризм мювгейиндядир (пурус франсызъа 
тямиз демякдир). Мцхтялиф дюврлярдя мцхтялиф халгларын тарихиндя 
беля щярякат олмушдур. Бир гайда олараг бу щярякат халгын 
ойанышы иля баьлыдыр. 20-ъи иллярдя республикамызда эцълц ойаныш 
йаранмышды. Комиссийа щейяти она уйьун олараг пуризм мювгейи 
тутур. Азярбайъан дилини яъняби сюзлярдян тямизлямяк ниййятини 
изляйир вя йалныз милли сюзлярдян термин йаратмаьа чалышыр. Бу да 
нятиъядя чохдан алыныб семантик, фонетик-морфоложи ъящятдян милли-
ляшмиш алынма  сюзляри чыхармаьа вя бир чох щалларда сцни сюз 
йаратмаьа эятирир. Мясялян, щяр бир азярбайъанлыйа мялум олан бу 
алынма терминлярин йериня, миллидир дейя, бу терминляри ишлятмяйя 
ещтийаъ йохдур: дювлят йериня топлантай, шей-нясняк, ящали-йашаг, 
щялл-гапы, мядян – йайкан, щядд – чит, нюгтя – бяняк… Бу 
терминлярин мянасында анлашылмазлыгла йанашы, сцнилик дя эюрцнцр: 
ъям – топал, мигйас – юзюлчцм, садя – юз, мювсцм – билчаь, делта 
– цчгулаг… 

Мцяййян щалда мяна цздядир, анъаг грамматик гялиб 
вярдиш олунмамышдыр: зялзяля – титрянъ, ъоьрафийа – йербилик, 
петрографийа – дашбилик, щидролоэийа – субилик, телескоп – 
узагэюр, рясядхана-бахувилах… 

20-ъи иллярдя мятбуатын, ядябиййатын дилиндя комиссийанын 
йаратдыьы  вя йа онларын мейли иля мцхтялиф шяхсляр тяряфиндян 
йаранмыш йцзлярля пурист терминляри ишлянирди: елоьлу – вятяндаш,  
учан – тяййаря, вурушма-мцбаризя, йерлик-билет, икинъисиз-
явязсиз, сарысиз – хцсуси мцлкиййятсиз, ачун-дцнйа, баты-гярб, 
дцзэц – зянъир, эюрцк – пянъяря, гайтарьу – ъаваб, атылган – 
фантан, йапы-гала, ийин-бядян, щачаг –мцддят, тюрядиш – 
сянайе…  

Гябул олунмайан, сцни сяслянян терминлярля йанашы, 
пуристляр онларъа уьурлу терминляр йаратдылар: сюзлцк, арайыш, 
билдириш, бахыш, эюрцш (дцнйаэюрцш), чыхыш (нитг, башланьыъ 
нюгтя), оъагчы, эцляшчи (пящляван), анлайыш (мяфщум), 
ийняйарпаглы, эярэинлик (физики  вя иътимаи мяналарда), йцк 
(физикада: мянфи, мцсбят йцк), эцъ (физикада: 2 ат эцъц), дальа 
(физикада). 
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Бундан башга публисистлярин дя йаратдыьы  хейли термин вар 
иди ки, сонралар ишлянмяди, анъаг ишлянмяйя лайиг иди: дяряъя 
йериня бюлэц, истигамят – ъыьыр, нятиъя-чыхаъаг, мясяля-сорьу, 
зяряр – итки, билет-йерлик, фантан – атылган, ашиг – севиъи. 

Мейлин цмуми мязмуну дцзэцн  олмаса да, бу гисмян 
файдалы ишиндян башга, пуризмин бир мцсбят ъящяти дя одур ки, 
ахын-ахын сюзалманын габаьыны кясир вя Щамлет суалы гаршы-
сында дайанырсан: филан сюзц алмалы вя йа алмамалы? Бу суал 
доьма дилин кцнъ-буъаьыны ахтармаьа, дюня-дюня дилин ичиня 
баш вурмаьа йюнялдир. Пуризм саф ана дили тяшнялийиндян эялир 
вя бу тяшнялик «ашаьылы-йухарылы» эениш даиряляри ящатя едирди. Бу 
ана дили тяшнялийи о щяддя чатыр ки, мясялян, «Коммунист» 
гязети «социальная надстройка», «хозяйство», «производство» 
терминляринин азярбайъанъа гаршылыьыны тапанлара мцкафат елан 
едир («Стенографический отчет», сящ. 331-332). Щалбуки щямин 
терминлярдян щяля бу эцн дя йалныз бири- цстгурум 
(надстройка) тцркъядир, галанлары йеня яряб вя Авропа сюзляри 
иля верилир: сосиал цстгурум, тясяррцфат, истещсал. 

Ялифба мцбащисясиндя ики ъябщя вардыса, термин мясяля-
синдя гцввяляр дюрд йеря айрылыр – бу, неъя дейярляр, балыг - 
юрдяк – хярчянэ ящвалатыны хатырладыр: щяря бир йана чякяндя 
аьырлыг йериндян тярпянмир. Бир груп исламлашма тярафдары иди 
вя терминляри гядим янянямизи позмамаг наминя, яряб-фарс 
дилляриндян алмаьы ваъиб сайырды. Авропалылашма тяряфдарлары 
йени мядяни-ингилаби шяраитя эюря рус-Авропа дилляриня цз 
тутмаьы мцасир вя мцтярягги щал сайырлар. Тцркляшмя тяряфдар-
лары принсипъя пуристлярин ишини алгышлайыр вя эюстярирляр ки, бир 
тцрк дилиндя, мясялян, Азярбайъан дилиндя олмайан термини 
башга ъанлы тцрк дилляриндя ахтармаг, йахуд архаикляшмиш тцрк 
мяншяли  сюзлярдян бярпа етмяк эярякдир. Мясялян, зярб-мясял 
йериня ъыьатайъадан щювчяк, яфсаня йериня алтайъадан чярняк 
вя с.  Бу мейлин бир фикри мараглыдыр ки, етмяк, олмаг кюмякчи 
феилляри бцтцн яряб-фарс сюзляриндян феил дцзялдяркян, ифратчылыьы 
иля грамматик ъящятдян дилимизи  ейбяъярляшдирир. Анъаг бунун 
чыхыш йолуну дцзэцн эюстярмирдиляр. Мясялян, дейирдиляр ки, 
мцщарибя етмяк явязиня ъыьатайъадан чяриляшмяк феилини 
эютцрмяк лазымдыр.  Яввялян, етмяк, олмаг феилляринин 
кюмякчи функсийасыны тамам ляьв етмяк йарамаз; икинъи, 
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мцяййян мягамда 70-80-ъи иллярин иш цсулу иля бу вязиййяти  
гайдайа салмаг оларды: тялгин етмяк – ашыламаг, дярк етмяк – 
анламаг, памал олмаг – айагланмаг, арзу етмяк – 
арзуламаг, арзу олунмаг – арзуланмаг, ъям етмяк – 
ъямлямяк, ъям олунмаг – ъямлянмяк вя с.1        

Дюрдцнъц мейли демократлашма тяряфдарлары тяшкил едирляр. 
Бунлар халг дилиня, онун диалектляриня цмид баьладыглары цчцн 
санки ясл дцрцст мювге тутурлар. Анъаг ишин мязмунуна эюря 
бу мейл ейнян о бириляри кими биртяряфлидир. Онларын щярякятиндя 
халг дили адына нятиъя етибариля мящялличилик мягсяди излянир. 
«Дилимизин ислащы»ндакы бир мягалядя бу мейлин мязмуну 
дцзэцн сяъиййяляндирилир: «Сящифямизин кечян нюмряляриндян 
бириндя дилимизин ня ъцр ислащ едилмяси барясиндя йазылмыш бир 
мягалядя  эюстярилмишди ки, дилимизи яряб, фарс, рус кялмяляри киби 
йабанчылыгдан тямизлямяк лазым олдуьу киби фазла кюйлцляшдир-
мяэя дя гапылмамалыдыр. Чцнки щяр бир дилдя йабанчы кялмялярин 
чохлуьу диля нюгсан олдуьу кими кюйлцляшдирмя дяхи 
нюгсандыр» (№5). Мцяллиф, цмумиййятля, халг дилиня, диалектляря 
ифрат мейлин ялейщинядир. О эюстярир ки, мясялян, кянд тясяррцфаты 
иля – якинля, малдарлыгла баьлы сюзляр щюкмян кяндлярдян 
алынмалыдыр, бунлары Бакыда отурдуб уйдурмаг йарамаз; лакин 
йени сосиалист кянд тясяррцфаты иля баьлы сюзляри уъдантутма 
кяндлярдяки истилащларла вермяк олмаз; доьрудур, дейир ки, ян 
саф дил кяндлярдяки дилдир, лакин бу сафлыг щям дя эеридя 
галмагла баьлыдыр: «Демяк, бизим кяндляримиз о гядяр эеридя 
галмышдыр ки, дилляринин сафлыьы анъаг Нущ яййамындан галма 
шейляря мяхсусдур. Йахуд гойунчуларымыз, малдарларымыз 
мядяни цсул вя орадакы истилащлара ашнадырлармы? Шцбщясиз, 
йох». Эюрцндцйц кими, термин йарадыъылыьы комплекс шякилдя 
мцасир мядяни сявиййя иля дил фактларынын вящдятиндян алыныр. 
Сонра мцяллиф эюстярир ки, термин йарадыъылыьында мящялличилик 
вардыр. Щяр кяс юз кяндинин, юз шящяринин «дилини» ясл ана дили 
гялямя верир, биринин баша дцшмядийи, лакин башга кянддя 
ишлянян вя мягсядяуйьун билиниб ядяби диля алынан сюзц о дярщал 

                                                            

1 Бах: Т. Щаъыйев. Азярбайъан дилинин аналитик йолла сюз йарадыъылыьына йад 

дил тя‟сири. Дилчилик ъоьрафийасы, тарихи диалектолоэийа вя тцрк дилляринин тарихи 
проблемляри. АДУ няшри, Бакы, 1982, сящ. 39-47. 
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гялиз адландырыр. Лакин онун мцгабилиндя юз кяндиндя ишлянян, 
яслиндя эютцрцлмяси мягсядяуйьун сайылмайан сюз дярщал «ана 
дили» сюзц кими тягдим олунур. Эюстярилир ки, «саир миллятляр дя 
ислащ заманы бу гцсурлардан гачмаьа чалышмышлар, буну 
«провинсиализм» вя «провинсиални патриотизм» адландырараг дил 
вя дилчи цчцн гцсур щесаб етмишляр. Иштя кечян мягалядя бящс 
олунан кюйлцляшдирмя дяхи бундан ибарятдир вя бурасы мцтляг 
нязярдя тутулмалыдыр». Щаглы мязяммятдир вя демократлашма 
мейлинин мязмуну будур. 

Термин йарадыъылыьында обйектив вя елми мцнасибяти 
тцрколожи гурултай мцяййянляшдирди. Ялбяття, мярузя вя 
чыхышларда цст-цстя дцшмяйян фикирляр вар иди. Мясялян, мянбя 
мясялясиндя Зифелд бу гянаятдя олур ки, биринъи нювбядя, тцрк 
дилляринин лцьятиндян истифадя етмяк лазымдыр. Бу щалда, она 
эюря, щяр тцрк дили юзцня йахын групдан сюз алмалыдыр. 
Азярбайъан дили тцркмян, Анадолу-тцрк, Крым дилляриндян, 
Газан-татар дили башгырд, мишар дилляриндян вя с. Икинъи мянбя 
кими Гярби Авропа вя рус диллярини гябул едир, яряб вя фарс 
сюзляриня гаршы чыхыр. Эюстярир ки, яряб-фарс дилляриндян йалныз 
дини сюзляри сахламаг лазымдыр: ярябъядян аллащ, молла, ахунд, 
щаъы, намаз, шейтан вя с.; фарсъадан – дярвиш, абдяст, афтафа вя 
с. (сящ. 189). Б. Чобанзадя ися елми обйективликля цч ясас база 
эютцрцр:1) цмумтцрк лцьят базасы; 2)яряб-фарс лцьят базасы; 
3)Авропа дилляри базасы (рус дили дя бурайа дахилдир).  Яряб-фарс 
мянбяйинин зярурилийини Б. Чобанзадя онунла да ясасландырыр 
ки, щятта бязи тцрк дилляри нцмуняляринин бир-бири цчцн 
анлашылмасында яряб-фарс сюзляри васитячидир; онун фикринъя, 
мясялян, юзбяк шаири Я. Няваи, ХВЫ-ХВЫЫ яср османлы 
классикляри – Баки, Наби, Надим мящз яряб-фарс лексиконун 
мцштяряклийи иля бир-бириня уйьундур, щалбуки тцрк лексикасына 
эюря юзбяк вя тцрк-османлы дилляри бир-бириндян узагдыр. Йахуд 
Щ. Зейналлы мцряккяб ихтисарларын ялейщинядир ки, дилин сяс 
ганунлары позулур.  

Анъаг бцтювлцкдя кардинал мясялялярдя гурултайын 
нцмайяндяляри йекдилдир вя мящз бу йекдил фикирляр дя иътимаи 
тятбиг цчцн тювсийя олунур: 1. термин  йарадыъылыьы цчцн цч 
мянбя эютцрцлмялидир: йерли вя цмумтцрк мянбяйи, яряб вя 
фарс дилляри, рус вя Авропа дилляри; 2. яъняби диллярдян термини 
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надир щалларда, щяр дилин бцтцн дахили имканлары истифадя 
олундугдан сонра алмалы; 3. бир гайда олараг кюк сюзляри 
эютцрмяк; 4. алынан сюз алан дилин милли сяс тяркибиндян кянара 
чыхмамалыдыр; 5. алынан сюз ащянэ нормасына сыьышдырылмалыдыр; 
6.Авропа дилляриндян щамы ейни диля мцраъият етмяли, мясялян, 
бу термин цчцн биз йунанъа сюз формасыны ясас тутуругса, 
бцтцн тцрк дилляри ону сечмялидир; 7. Авропа дилляриндян яксяр 
Авропа дилляриндя ишлянян, интернасионал сюзляри эютцрмялидир; 
8. щярфи тяръцмядян вя сцни сюз йаратмагдан имтина етмялидир; 
9. мцряккяб ихтисарлардан йерли сяс ганунларынын вердийи имкан 
ясасында вя мцяййян юлчц-щядд иля истифадя олунмалыдыр: 
Иъраком, Азмык, Азярб. Мяркязи иъраиййя комитяси (МИК), 
Азяриттифаг, Азярняшр, Азярнефт… «ихтисар сюзляр минимум вахт 
ярзиндя максимум мяна билдирир» (сящ. 189). 

Бунула беля гурултайын тювсийяляриня мцтляг шякилдя ямял 
олунмур; яввялки мцхтялиф мейлляр гурултайдан сонра да 
мцяййян сявиййялярдя давам едир. Цмумиййятля, совет 
щакимиййяти илляриндя термин йарадыъылыьы ики мярщяля кечмишдир: 
1) 20-40-ъы илляр; 2) 50-80-ъи илляр. Ялбяття, бу мярщялялярин 
мязмуну цч-беш яряб-фарс вя йа рус-Авропа сюзцнцн аз, 
йахуд чох ишлянмясиндя дейил; мясяля йарадыъылыг ишинин 
сяъиййясиндядир, инкишаф мейлиндядир. Доьрудур, 20-ъи иллярдя 
яряб-фарс, 30-ъу иллярдя рус-Авропа мяншяли терминолоэийа 
цстцнлцк тяшкил едир. 20-ъи иллярдя шура, даиря, фиргя, сярмайя, 
сярмайядар, фцгярайи-касибя, бейнялмилял, ингилаб, мядяниййят, 
малиййя, хасиййят, миз, мцртяъе, тяъавцзкар, мцтлягиййят, 
иртиъа, иртиъачы, хяритя, фаиз, тякамцл, мигйас, ъябр, щесаб, 
щяндяся, фасиля, шагули, гцтб, язяля, мцяллиф, дяряъя, дастан… 
кими терминлярин  мцгабилиндя 30-ъу иллярдя мцвафиг олараг 
совет, район, партийа, капитал, капиталист, пролетариат, 
интернасионал, револйусийа, култура, финанс, характер, стол, 
реаксион, агрессор, абсолйутизм, реактсийа, реактсионер, карта, 
просент, масштаб, алгебра, арифметика, эеометрийа, пауза, 
вертикал, полйус, мускул, автор, градус, епос… кими терминляр 
ишлянир. Анъаг бу онилликлярдя ясас мейллярля йанашы, айры 
чаларлар да вар. Мясялян, 20-ъи иллярдя (яввялляриндя) пуризм 
терминляри дя фяалдыр,  30-ъу иллярдя ися норматив милли терминляр 
мцяййян йер тутур. Мясялян, дилчилик терминляриндян (паралелин 
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1-ъи тяряфи 20-ъи, 2-ъи тяряфи 30-ъу иллярин терминидир): лисан-дил, 
лисаниййат-дилчилик, мази-кечмиш (мазийи-шцщуди – шцщуди 
кечмиш), щал-индики заман, истигбал-эяляъяк заман, мяфряд-тяк 
фе‘л, феили-ъям-ъям фе‘л), изафят – йийялик бирляшмяси, мцъярряд 
щал-адлыг щал, йапма сифят – дцзялтмя сифят вя с.    

Бцтювлцкдя биринъи мярщялянин мащиййяти пяракяндяликдян 
ибарятдир, мянбяляря мцнасибятин  сабитляшмямясидир. 30-ъу 
иллярин сонларында рус-Авропа сюзляриня мейл эцълянир, 40-ъы 
иллярин сонларында  бунларын хейли гисми рядд олунур, йеня яряб-
фарс сюзляри бярпа олунур. Мясялян, абсолйутизм – мцтлягиййят, 
автономийа – мухтариййят, емигрант – мцщаъир, интервенсийа 
– мцдахиля, интеллиэент – зийалы, интрига – фитня, интриган – 
фитнячи, фитнякар вя с. Беляликля, мцхтялиф мянбялярин габармасы 
вя чякилмяси просеси эедир вя гейри-сабитлик щяр цч ониллийин ясас 
яламятидир. 

Азярбайъан терминолоэийасында яряб-фарс вя йа хцсусиля 
рус-Авропа сюзляринин кюк атмамасы, ифрат сявиййядя 
сабитляшмямяси бядии дилимизин хидмятидир; йазычыларымыз, 
шаирляримиз ядяби дилдя тяшкил олунан бу яйинтиляря яйилмядиляр, 
халгын доьма дилиндя йазмаларыны давам етдирдиляр вя 
нящайят, ядяби дилин башга сащяляри бядии цслубун йолуна эялди. 
Терминоложи хялгиляшмядя Азярбайъан ядяби дили вя бцтювлцкдя 
мядяниййятимиз бядии ядябиййата, йазычыйа миннятдардыр. 

Икинъи мярщялянин (50-80-ъи илляр) хцсусиййяти одур ки, 
мцхтялиф сащяляр цзря терминоложи сабитляшмя башлайыр; мцхтялиф 
онилликлярдя, ялбяття, инкишаф, зянэинляшмя ашкар эюрцнцр, анъаг 
ващид принсип излянмир. Бу мярщялянин мцщцм яламятляриндян 
бири дя одур ки, Азярбайъан дилинин дахили материалына, милли 
лексикона хцсуси диггят верилир – бу диггят 70-80-ъи иллярдя 
даща артыг щисс олунур. Мяишятимизя хейли милли сюз-термин 
эирмишдир: няфяслик, чимярлик, бахым (нюгтейи-нязяр), йюн 
(истигамят), яйляъ (тормоз), сойудуъу, арашдырма (тядгигат), 
уьур (мцвяффягиййят)… 

Мцасир мярщялядя терминоложи ишдя ясас гцсурлардан бири 
термин паралеллийидир: абстракт-мцъярряд, образ-сурят, тра-
эедийа-фаъия, саит-сясли, пейзаж-мянзяря, функсийа-вязифя, аптек-
яъзахана, мяфщум-анлайыш, конфранс-мцшавиря… 
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Щалбуки Ы Тцрколожи гурултай бу паралеллийя етираз 
етмишдир. Б.Чобанзадя мярузясиндя дейирди: «Индийя гядяр, 
йунан, яряб филологларында олдуьу кими, о дил зянэин 
сайылмышдыр ки, онда бир сюз он мянайа малик олур вя йа 
яксиня, он сюз бир мяна билдирир… Щяр сяся айрыъа щярфин уйьун 
эялмясини тяляб едян ялифба принсипи кими, елми терминолоэийа 
да тяляб едир ки, щяр анлайыша гаршы айрыъа бир сюз дурсун…». 

Йяни дилин зянэинлийи цчцн чохмяналылыг ня гядяр эюзял факт 
олса да, терминчиликдя тякмяналылыг, бир анлайыш цчцн бир сюзцн 
ишлянмяси дил нормасынын дцрцстлцйц цчцн о гядяр зяруридир. 
Индики  мярщялядя  термин  паралеллийинин  сябябляри  бунлардыр. 
1. Щяр ики лексик ващидин дилдя олмасы; 2. Паралеллярдя цслуб 
фяргляринин мювъудлуьу, мясялян, сурят вя образ терминляринин 
паралеллийи иля, дейяк ки, образлы сюз, сюзцн образлылыьы ишлянир, 
анъаг сурятли сюз, сюзцн сурятлилийи дейилмяз; 3. Йени термин 
юзцня йер единъя кющня иля мцвази ишлянмя ганунауйьунлуьу; 
4. Бир  сыра  сащяляр  цзря  сабит  терминоложи лцьятлярин  йохлуьу; 
5. Няшриййат вя мятбуат органларынын лагейдлийи.        
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ДИЛ НОРМАСЫ. ЦСЛУБЛАРЛА ЯЛАГЯСИ 
 
Йени иътимаи-сийаси, тарихи-мядяни шяраит ядяби дилин 

нормасыны бирдян-биря яввялки йабанчы цнсцрлярдян тямизля-
мяди. Яксиня, биринъи онилликдя ядяби дил нормасы даща да 
гармагарышыг шякля дцшдц, ашкаръа корланды. «Молла 
Нясряддин» журналыны чыхмагла, бцтцн мятбувт органлары 
яъняби дил фактларыны бол-бол ишлядирди.              

Советляшмядян яввял ана дили сафлыьы йолунда, Азярбайъан 
ядяби дилини корлайан яряб-фарс, рус-Авропа, тцрк-османлы 
мейлляриндян щяр цчцня гаршы мцтярряги зийалыларымыз мцбаризя 
апарырды. Инди щяр цч мейл давам етдийи щалда, мейллярдян бири 
– тцрк османлы мейли мцбаризя обйекти олмагдан кянарда 
галырды (бу щагда яввялки бящся бах). Мясяля бурасындадыр ки, 
ядяби нормада яънябичилик тяряфдарлары совет дюврцндякиндян  
яввялки зийалылар иди вя онларла мцбаризя апаранлар да бизим 
яввялки мцтярягги зийалыларымыз иди. Бу мятн 1922-ъи илин 
мятбуатындан алыныр – щяля бу ики илдя йени мяктябляр юз 
кадрларыны йетишдирмямишди: 

«Ядяби дил. Охуъулардан хащиш олунур ки, ашаьыдакы шеири 
диггятля охуйуб, йахшыъа дцшцнсцнляр… 

 
Аркадашлар, йыьышын, мян сизя бир реч дейяъям, 
О речимдя нечя вопрослары мян кяшф едяъям, 
Аркадашлар, ето одна из важнейших истин, 
Что ганмаз ганана вермялидир щястин, нистин. 
Ифтарой вопрос одур ки, дейирям: как известно, 
Бу теченйе ки эюрцрсцз инди, началос давно. 
Уже давно наши турки наплевали бу диля, 
Наш йазык олду мешок, олду кися щяр зибиля… 

 
Яэяр охуъу гардаш деся ки, бу неъя дилдир, о вягт мян дя 

дейяъям ки, бяс:  
 

Вяз‘ щямл етди чцн бяни мадяр, 
Пядярим дари-хцлдя етди сяфяр. 
Набуд олмазмы бу гяба алями начиз, 
Та кей едяъякдир бяни варлыг иля тя‘ъиз  
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- бу неъя дилдир? Яэяр бу ашаьыдакы дил йахшы дилдир, о да йахшыдыр; 
яэяр о йухарыдакы писдир, бу да писдир» («Йени йол», № 14). Бу да 
мараглыдыр ки, щямин позуг нитгин ичиндя дейилир ки, Азярибайъан 
дилини беля корлайан ъяряйан чохдан башламышдыр. 20-ъи иллярдя 
ишлянмя дяряъясиня уйьун олараг яряб-фарс мейлиня гаршы чыхышлар 
да эениш вя сярт  иди. Ифрат яряб-фарс сюзляри ишлятмяк щям натиглярин 
чыхышларында (С.Рящманын «Ширин бцлбцл» щекайясини хатырлайаг), 
щям нясрдя, щям дя шеирдя эюрцнцрдц. Тянгидлярдя дя бу йюнлярин 
щамысы ящатя олунур. Йазылы нитгдя яънябичилийин, бялкя,  бир тящри 
вар (йазыны аз-чох савады оланлар охуйур), анъаг 20-ъи иллярдя 
ъаван  республиканын фабрик вя заводларда,  кяндлярдя-тарлаларда 
эениш савадсыз кцтля арасында гызьын тяблиьат апардыьы дюврдя шифащи 
нитги яряб-фарс сюзляри иля долдурмаг тякъя дил гцсуру дейил, щям дя 
сийаси яйринти иди. Гязет йазырды: «… исбатымыз чохдур. Башлайаг 
натигляримиздян, мясялян, онлар сюйлцйцрляр: 

- Алями-бяшяриййятин билхасся миляли-мцтямяддинянин тарих-
ляринин щейрятянэиз сящифяляринин  мцндяриъатыны тядгиг етдикдя 
онларын тядгиг вя тямяддцн дюврляриндя тядриъ, мцяййян бир цсул 
вя ясбаб, йа нятиъя мцшащидя олунур. Бу. тядриъ вя цсули-тярягги вя 
тямяддцнцн шяраити-мцщцмляриндян биридир. Щич бир миллят мя‘няви, 
йа мадди вя игтисади ъящятлярдян билатядриъ наили-тярягги 
олмайуб… 

Бу дил иля нитг дейянляримиз милляти ойатмаг истяйир. Ня билим, 
бялкя ойатмаг мцмкцндцр, биз анламырыг… 

Йазычыларымыз гязетлярдя йазырлар: 
- Мурчин мцтягяддимин мцщяггягин мцтахярин тяряфляриндян 

цлумати-мцтянявви вя фунуни-алиййя щяггиндя йазылыб няшр вя яша‘ 
едилян ясари-ятигя вя талифати-ъядидя дяряъейи-тямяддцнцн яхбар вя 
ящвалыны яхбар вя яш‘ар едир ися дя, мясаили-щяйати-иътимаиййянин 
дягиг рцмузаты, гяванин вя нязяматы суряти-сящищя вя лайигядя 
тядгиг вя тянгид едилмямиш олдуьундан мювзу бящсимиз али вя 
ъящалят хуттсар тяняммиг вя цстар гылынаъаг… 

Йазыг миллят.. Шаирляримиз йазмышлар вя йазырлар: 
 
Бир няфзя лащут едяр рущуми тящзиз, 
Ейляр дилими няш‘ейи-илщам иля лябриз. 
Эуш ет шу тяранейи – щязини, 
Устадына сянят етмиш яъра («Йени йол», 1922, № 4) . 
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20-30-ъу иллярин нормасы щаггында. Щяр ики онилликдя 
Азярбайъан ядяби дилинин бцтцн гатларында (фонетик, лексик, 
грамматик) яъняби цнсцрляр нормада хцсуси кцтляйя маликдир. 
Анъаг бу онилликлярин мцяййян фяргляри дя дуйулур: 20-ъи 
иллярдя яряб-фарс, 30-ъу иллярдя рус- Авропа цнсцрляри нисбятян 
эцълцдцр.    

Дюврцн ядяби дил просесини, дил-цслуб мейиллярини йцксяк  
профессионалыгла эюрцб тящлил едян Б.Чобанзадя 20-30-ъу 
иллярдя бу истигамятляри мцяййянляшдирир: «Азярбайъан ядябий-
йатында  щал-щазырда башлыъа цч дил ъяряйаны эюрцнцр. 1) «Молла 
Нясряддин» мяъмуяси ятрафында топланмыш олан гялям ящлляри-
нин, мцщяррир вя шаирляринин дилидир; бу мяъмуя мязащи 
мащиййятдя олуб, дили дя даща чог  тясвири олдуьундан, бу ъцр 
йазычыларын дилини щеч бир ъящятля бир систем алтына алмаг вя  
бя‘зиляринин арзысына ряьмян Азярбайъан ядяби дили олараг, 
танымаг мцмкцн дейил. 2)  Щцсейн Ъавид киби бя‘з мцщяррир 
вя ядиблярин ишлятдийи дилдир ки, даща артыг Истанбул ядяби 
шивясиня баьлыдыр. Дил е‘тибариля Азярбайъан лящъясинин хцсусий-
йятлярини чог аз якс етдирян вя диэяр тяряфдян Азярбайъанын бир 
нечя йцз иллик гласик ядябиййатынын дили иля чог зяиф бир сурятдя 
баьлы олан бу икинъи груп  мцщяррирлярин дилинин дя Азярбайъан 
ядябиййатынын цмуми инкишафында юз ролуну ойнайаъаьына 
шцбщя олмамагла бярабяр, нящайят, Азярбайъанда  йеэаня 
ядяби дил олараг йерляшя биляъяйини зянн етмяк мцмкцн 
дейилдир. 3) Нищайят, цчцнъц груп йугарыда бя‘зилярини зикр  
етдиэимиз мцщяррирлярдир ки, бунлар, тя‘бир ъаизся, орта групу 
тяшкил етмякдя вя бунларын ясярляри дил е‘тибариля бир тяряфдян 
ъанлы, данышыг дили иля, о бири тяряфдян гласик вя ъидди ядяби дил иля  
баьланмагдадыр. Бу ики цстцнлцэя эюря, истигбал бу дил 
ъяряйанынын олмасы мцмкцндцр».1  

Бурада щямин дюврц эюрян, о дюврцн нормасыны камил 
дилчи мцтяхяссис кими билян вя ишлядян шяхсин фикри ифадя 
олундуьу цчцн кялмяси-кялмясиня, щярфи-щярфиня, бцтцн имласы 
иля   щяр шейи йаздыьы кими вердик. Изащ етмякдянся, тялябянин 
щямин дюврцн дилини юз эюзц иля  эюрмясини мцнасиб билдик. 

                                                            

1 Б. Чобанзадя вя Ф. Аьазадя. Тцрк грамери. Бакы, 1930, с. 18-19. 
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Фикир юз йериндя, бу нцмуня щям дя дюврцн  елми цслубунун 
бир фактыдыр.1 Б. Чобанзадя дюврцн дил просесини зярэяр кими 
тяйин едиб. Эяляъяйин щансы ъяряйанын олаъаьыны да эяляъяк 
онун дедийи кими эюстярди. Б. Чобанзадя цчцнъц мейлин 
эяляъяйя сащиб олаъаьыны яйани, мцбащисясиз ясасландырыр: 1. бу 
мейл ъанлы халг дилиня,  инсанларын реал цнсиййят дилиня сюйкянир; 
2. бу  мейл классик Азярбайъан ядяби дилинин цстцндя дурур. 
Бу мейл о дюврцн орта мяктяб тящсили эюрян, али мяктяб савады 
олан эянъляринин, о дюврцн билаваситя йетирмяси С. Вурьун, 
С.Рцстям, М. Мцшфиг, М. Ращим, С. Рящимов, Мир Ъялал, 
М.Щцсейн, М. Ибращимов, С. Рящман, Я. Назим,  М.Гули-
йев, М. Ариф, М. Ряфили кими шаир, йазычы вя ядябиййатшцнас-
ларынын, Маркс, Енэелс, Ленинин вя дцнйа бядии ядябиййатынын 
тяръцмячиляринин дили иди.        

Дейилдийи кими, Тцркийя тцркъясинин хцсусиййятляри даща 
фяал иди. (Бу, Б. Чобанзадянин эюстярдийи икинъи, Щ. Ъавид 
истигамяти иди). Щям дя Тцркийя тцркъяси цнсцрляри йалныз 
яъняби мейлляр (яряб-фарс, рус-Авропа мейлляри) арасында 
биринъи йери тутмагла галмыр, щятта милли, Азярбайъан ана дили 
фактларыны цстяляйир. Тцркийя тцркъяси дярсликляря сирайят едир вя 
мяктябя эедян азярбайъанлы балалары ана дили йериня тцркъя 
юйрянирляр; евдя атасына ата дейян ушаг мяктябдян евя 
гайыданда баба, анасына анне демяли олур; евдя бу, инди, неъя 
демяйя вярдиш етмиш ушаг мяктябдя ядяби норма кими шу, 
шимди, насыл формаларыны юйрянир. Цчцнъц синфин ана дили дярслийи 
ингилабдан яввял «Цчцнъц ил» адландыьы щалда, инди тцркъя 
фонетик гялибдя «Цчцнъц йыл» (Бакы, 1925) йазылыр. Китабдакы 
шеирлярин дюрддя цчц тцрк шаирлярининдир. Яли бяй Щцсейинзадя-
нин вахтиля Тцркийя тцркъясиндя йазылыб, «Фцйузат»да чап 

                                                            

1 Щям дя яввялки дюврцн дил нормасындан данышаркян дедикляимизи 
тясдиглямяк цчцн бу игтибас тяфяррцатына йол вердик, йохса щямин 
мязмуну бир нечя ъцмлядя ифадя едя билярдик. Биз бурада орфографийанын 
ня демяк олдуьуну яйани эюрцрцк. Щятта бу йени ялифбада кечмиш яряб 
ялифбасынын имласындан гачылмыр: чог, гласик, ьруп, йугарыда, цстцнлцэя, 
биляъяэини, билдиэимиз вя с.  Чятин ки, чох , классик, груп сюзляри   чог, гласик, 

ьруп шяклиндя дейилмиш олсун. Бу, яряб ялифбалы йазымызын  х,  к  сясляринин   ك 

иля, г сясинин  غ иля йазылыш янянясиня риайят етмякдир.   
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олунмуш шеири дя бу дярсликдя верилир. Шеир мцкяммял бядии 
нцмунядир, анъаг бу дил цчцнъц синиф шаэирдляринин йаш 
сявиййясиня ня дяряъядя уйьундур: 

 
Сямадан бир мяляк дер: инсанлар, инсанлар! 
Нядир бу руйи-ярзи гапламыш ал ганлар, инсанлар! 
Шящиди-тиьиниз яхваныздан алмасын фярйад, 
Яъяб, кимдир шу хуналуд олан биъанлар, инсанлар?..   

 
Бу да гярибядир ки, Азярбайъан шаирляринин тямиз ана 

дилиндя йаздыгларындан йох, яряб-фарс, тцркъя цнсцрляр олан 
шеирляриндян истифадя олунур. Ня олсун ки, С. Язимин бу 
мисраларында тярбийяви тясир вар вя ушаглары ямяйя чаьырыр, ахы 
эяряк ушаг биля ки, бурада ня дейилир: 

 
Ей оьул, щязряти-рцсулиллащ, 
Деди: ялкасиб щябибцллащ. 
Янбийаляр щям ящли-сян‘ят иди, 
Адямин сян‘яти зираят иди. 
… Ей оьул, бил ки, адями-бикар 
Хцшк олан бир одундур, лайиги-нар… 

 
Йахуд М. Я. Сабирин «Басмачылыг» (кечмишдя «Тябаят» 

ады иля чап олунмушду) ады иля эедян шеиринин дилиндян бир 
нцмуня: 

 
Сярмайейи-ирфаны насыл кясб едяр инсан? 
Тящсили-цлум иля олар рцтбейи-ирфан.  

  
Дярслийин няср дили дя ейни вязиййятдядир. Публсист вя бядии 

дил нцмуняси олан бу мятн лцьят тяркибиня, морфоложи-синтактик 
гурулушуна, фонетик тяляффцз ъящятляриня вя бцтювлцкдя интона-
сийасына эюря  Тцркийя тцркъясидир, ъцмля интонасийасыны тянзим 
едян феил-хябярдяки заман, шяхс, инкарлыг шякилчиляри, ядатлар аз-
чох сюзляри азярбайъанъа эюрцнян ъцмляляри дя интонасийаъа 
тцркъяйя чевирир: «Ащ Мисир… бя‘зи тцркляр орайа яэлянмяэя, 
щава тябдилиня эедярляр! Билмям о щяйата, о мянзяряйя насыл 
тящяммцл едярляр? Бян мцмкцн дя деэил бир щяфтя отурам. 
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Эениш вя автомобил долу ъаддяляр, щейкялли мейданлар, ичиня 
эирилмяз бир гут вя пара гял‘яси киби йцксялян бюйцк банклар, 
бюйцк театролар, щяп, щяп бу йабанъы мцяссисяляр бяндя аьыр 
бир кабус щцсула эятирир, эюзля эюрцлян щяр шейин йабанъы 
олдуьуну, йабанъылара аид булундуьуну дцшцнмяк 
сынырларыма докунур. Согаглары долдуран сайылмаз шапкаларын 
залым вя гурназ, гяддар вя намуссуз эюлэяляриндя сарармыш, 
солмуш киби бойунлары яэри, зяиф, мящзун-мящзун доланан 
сарыглы йерлиляря, бу заваллы яряб гардашларыма гялбимдя дярин 
бир сызы дуймадан бакамарам».  

Ейни вязиййят тяртибчи тяряфиндян (Мащмуд Мащмудбяэли) 
йазылмыш ади мялуматларын да дилиндя юзцнц эюстярир ки, бу, 
мяктяблийя тялгин олунан нитг нормативи демякдир (Бах: сящ. 
301).    

Бурада, эюрцндцйц кими, лексик ващидлярин щамысы 
Азярбайъан дилиня мяхсусдур.  Яслиндя лексик нормативя эюря 
атам йериня бабам вя йагшы йериня ийи ишлянмяли иди. Анъаг 
тяртибчи еля етмир (йягин она эюря белядир ки, дярслийин илк 
няшриндя – 1907-дя беля эетмишдир) – йалныз фонетик вя 
морфоложи тцркъяляри верир: бян, бана, бюйля, огумаг, эялийор, 
эюрцнмийор вя с. Йагшы, агшам сюзляриндя г йазылышы да,  
эюрцнцр, тцркъя тясири иля баьлыдыр – тцрк дилиндя к сяси ك иля 
йазылыр. Мясяля бурасындадыр ки, х сяси мягамында г йазылмасы 
латын ялифбасында да юзцнц эюстярир (яввялъя к, сонра г иля ишаря 
олунур); бу вязиййят 30-ъу иллярин икинъи йарысына гядяр, тцркъя 
тясири зяифляйяня гядяр давам едир вя анъаг 30- ъу иллярин 
орталарындан Азярбайъан халг данышыьына мцвафиг олараг 
тякщеъалы сюзлярин сонунда вя чохщеъалынын илк щеъасында х 
(чох, йох, бах, йахшы…), чохщеъалынын сонунда ися г (булаг, 
балыг, сораг, папаг…) сабитляшир.  

Тцркъя хцсусиййятляр Азярбайъан ядяби дилинин нормасы 
кими о дяряъядя щцгуг газаныр ки, ингилабдан габаг 
«Фцйузат», «Шялаля», «Дирилик» кими журналларын дилиндя 
османлыъалыьа гаршы дюйцшян йашлы нясилдян олан ядибляримизин 
дя дилиндя ишлянмяйя башлайыр. Ушаг йазычысы кими вя 
щекайяляринин тямиз азарбайъанъалыьы иля шющрятлянмиш 
С.С.Ахундовун дилиндян бир нцмуня: «Илк бащар… Майысын 
эюзял эцнляриндян бири иди. Тябият зигиймят, нояруси ялбясясини 
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эейинмишдир. Батумдан Тифлися доьру сцр‘ятля щярякят едян 
дямир йол гатары биниклярля долу иди. Бунларын чогу сяфярин шу 
эюзял мянязярясиндян истифадя едямийорду. Чцнки Гара 
дянизин чыльын гящгящя иля щайгыран фыртыналарындан чог язиййят 
чякмишдиляр. Чякдикляри язиййятдян  толайы шимдися кимиси 
узаныб йатмыш, кимиси дя мцрэцлцйорды» («Маариф вя 
мядяниййят», 1926, № 5-6). Шцбщясиз, бурада редаксийанын 
риайят етдийи орфографийанын ролу щялледиъидир. Дюврцн 
грамматикасынын юзц тцркъя хцсусиййятляри тясбит едирди. 
Мясялян, бир тяряфдян, Азярбайъан дилинин грамматикасы адына 
йазылмыш ясярин («Тцркъя сярф-нящв»)  юз дили белядир: « Бян 
китабы ачдым, бян китаба бакдым, китабын ъилди киби. – Биз 
бакыйоруз ки, бурада китаб кялмяси ифадя етдиэи мянайа вя 
дутдуьу йеря эюря шяклини дяэишмишдир» (сящ. 14). О бири 
тяряфдян, мясялян, исимляри щалландыраркян тясирлик  щалда дявя-
йи, дурна-йы (сящ. 18), феили тясрифляндиряркян индики заманда 
эеди-йор (сящ. 96) (щяля буну шимдики заман йазырлар) 
формасыны ишлядир, явязлик бящсиндя бян, кянди, шу (сящ. 86-89) 
ващидлярини эюстярирляр вя с.  Щяля тцркъя вя азярбайъанъа 
шякилчиляри паралел веряндя йеня цстцнлцйц тцркъяйя верир, 
азярбайъанъанын бойнуна миннят гойурлар. Мясялян, 
мцзарени шяхсляр цзря дяйишяркян Ы вя ЫЫ шяхсин азярбайъанъа 
шякилчисини мютяризядя эюстярирляр (сящ. 102): эяз-ярим (-ярям), 
йаз-арым (-арам), эяз-ярсин (-ярсян), йаз-арсын (-арсан)…  

Буна эюря дя о дюврцн мятбуатында мцяллифляр тцркъянин 
фонетик, лексик, грамматик хцсусиййятлярини гануни, мяъбури 
факт кими ишлятмяли олурлар. Анадолу тцркъясинин хцсусиййятляри 
бцтцн цслубларда ейни сявиййядя ишлянир. 

Бядии цслубда тцркъянин ишлянмясиндя цч сявиййя эюрцнцр:                           
1) молланясряддинчиляр ону норма кими саймыр вя ишлядяндя дя 
кинайя цчцн ишлядирляр; 2) Н. Вязиров, С. С. Ахундов кими 
сяняткарлар чох сейряк ишлядирляр; явязикляри чыхмагла, 
цмумиййятля, лексик тцркъядян  имтина едирляр; 3) ингилабдан 
яввял тцркъяйя мейл едянляр инди она црякля цз тутур, лексик, 
фонетик, грамматик-морфоложи фактларыны ейни дяряъядя эен-бол 
йазыйа алырлар; ъаван гялям сащибляри дя бу мейля гошулурлар. 

Ъ. Ъаббарлыдан: Эялийор Кантемир пяришан щал, Эялийор 
хястяляр киби бищал. Эялийор сюйлясин юз ашкыны та, Севийор юз 
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гызын заваллы ата…  Севийор, щям дейил ки, бир ата тяк, Ону 
етмиш ясир о ъанлы чичяк. Севийор щям насыл ки эянъ эянъи, 
Севийор щям насыл ки бир севиъи… Бакыйор Кантемир, щязин 
бакыйор, Йаш эюзцндян дайанмадан акыйор. Бакыйор 
Кантемир гямин, мящзун, Чылдырыр, бак, деэилми бир мяънун 
(«Гыз галасы»). Цмумиййятля, синтактик гурулушунда абстрак-
сийанын даща эцълц олмасы иля баьлы онсуз да грамматик 
гурулушъа йахын олан тцрк дилляриндя синтактик фярг даща аздыр. 
Бунунла беля, йухарыдакы парчада «Севийор, щям дейил ки бир 
ата тяк», «Севийор щям насыл ки…» синтактик бичимляри Тцркийя 
тцркъясиня мяхсусдур. Цмумиййятля, щямин поемада тцркъя-
нин синтактик интонасийасы фяалдыр. Поеманын йазылдыьы дювр 
пуризмин башланьыъына дцшдцйцндян онун дилиндя тцркъя иля 
сцни лексика цст-цстя дцшцр: йапы (гала), дцзэц (зянъир), атылган 
(фантан), ачун (дцнйа), дирилик, гырпымсыз (фасилясиз), эцндоьуш, 
батгы, гайтаргу (ъаваб), тярпянишсиз (сакит), тапгын (сяъдя 
едян), гадынчы, учан (тяййаря), севиъи (ашиг). 

С. Рцстямдя:  Ня дийор  бак ясян хяфиф рузэар – «Сяни 
сащилдя бякляйянляр вар… сяни галиб эюрдцкъя бян эцлярям, 
Бяни щяп тярк едяр гцсся-кядяр… («Маариф вя мядяниййят», 
1926, № 5-6); Юнцмдя дуруйор бак ики Бакы… Бири тирен 
щявайя  тямас едяряк, Иштя бак, чаьырды, чыньыраг вурду. О 
бяним гаршымдан щызлы кечяряк. Курназ гярб истярся, йолундан 
сапсын (йеня орада, № 12). 

С. Вурьунда: Ащ, шу дярдли эюнлцм, шу щаста эюнлцм: шу 
щяриф бана чог хяъалят верирди… Билмям нердя башы бялалы 
мейдан (1926); Цфцгцмдя мя‘буд бошлуг бякляр; Бюйцк 
Фцзулинин шу кцчцк баьы; Бу йарпызлы даьларын бяслядийи бир 
ъаным; Нердясян, эюзлярим щяп сяни бякляр, Бак евладын насыл 
эирйандыр, ана (1927).    

Цмумиййятля, С. Рцстям, С. Вурьун, М. Мцшфиг, Р. Рза, 
М. Ращим вя башгаларынын 20-ъи иллярдяки вя 30-ъу иллярин 
яввялляриндяки ясярляринин дили Тцркийя тцркъяси иля долудур; 
быгмаг, булмаг, иришинъя, ермяк, гач (нечя), йарын, пяк, щяп, 
йылдыз, тцркц, сцслц, йавру, явят, иляри, кялябяк, согаг (кцчя), 
гонушмаг, чапуг (ъялд), гошмаг (эетмяк), шубай, тагым, 
сыъаг, бякчи, чынламаг, хырчын…   
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Беля вязиййят диггяти чякир ки, шеир дилиндяки Тцркийя 
тцркъяси цнсцрляри нясрдякиндян ишлякдир. Мясялян, М. Арифин 
А. Жаровдан мянзум тяръцмяси:  Иэня иля дюрдядяк Тикийорсын 
аь кюмляк Ясэярляр ичцн  йалныз – Севинъим комсомол гыз… 
Ъоъугкян насыл, йарым, Окшардым кювярчини, О щявясля окшарым 
Зяриф умузларыны («Маариф вя мядяниййят», 1926, № 5-6) – 
лексик, фонетик вя морфоложи фактларын тяхминян йарысы тцркъяйя 
мяхсусдур.  М. Арифин щямин илдя нясрля тяръцмяси белядир: «… 
щярб идарясиня башы йайлыглы эюзял бир гыз эялди. Сяма мцдщиш вя 
сон бащар сямасы иди. Сойуг вя йаш дамларын цзяриндяки 
баъалар арасында йункерляр эязинир вя шура мейданчасындакы 
бя‘зи ещтийатсыз адамлары тцфянэ атяшляри иля ашырырларды. Гыз 
деди: - Бяним ингилаба щеч бир мянфяятим йогдур. Шяфгят 
баъылыьы ялимдян эялмир. Затян онсуз да баъыларыныз чогдур. 
Дюэцш дя баъармырам, юмрцмдя ялимя щеч силащ да 
алмамышам. Амма йеня вясигя версяниз, бян хейир эятиря 
билярям» (Серафимовичдян, «Маариф вя мядяниййят», № 10-11). 
Эюрцндцйц кими, цмумян орфографик фяргляр вар: бяним, бян, 
йог, чог; ашырырларды (ашырырдылар йериня) формасында морфем 
дцзцмц Азярбайъан ядяби дили тарихиндя щямишя юзцнц эюстярир. 
Щямин дил М. Арифин  30-ъу иллярдяки бу тяръцмясинин дилиндян 
лексик вя грамматик-синтактик бахымдан (ядяби норма цчцн 
ваъиб дя бунлардыр) ясла айрылмыр: «О, эюзял, орта бойлу эянъ 
бир гыз иди;  шярглиляря мяхсус гара, дярин эюзляри, гялямля 
чякилмиш кими гашлары, инъя додаглары вардыр» (Ъ. Ъаббарлынын 
«Фирузя»синдян).* 

Тцрк дили хцсусиййятляри елми цслубда да юзцнц  эюстярир. 
Ядябиййатшцнаслыг мягалясиндян бир парчанын лексика вя 
морфолоэийасына диггят йетиряк: «Щей-щей, бу ня ягиги-
Йямяндцрцр дедим, деди: Эюздян аган ъиэярдяки ганындурур 
сянин – ифадяси щягигятян Фцзулинин устадына йагышыр, гялби, 
щисси бир тящяййцъдцр вя щеч шцбщя йог ки, садя, сямими вя тябии 
бир шеирдир. Иштя бу мянзумяйи башдан ашаьыйа огуркян 
Фцзулийи йетишдирян атяшли, щяйяъанлы бир устадын дадлы, фягят 

                                                            

* Ъ.Ъаббарлы «Фирузя» щекайясини «Правда» гязетинин сифариши иля русъа 
йазмышды.  
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титряк, бясит, фягят  сямими сядасыны ешидир киби олуруз» 
(«Маариф вя мядяниййят», 1926, № 8).   

Тцрк дили хцсусиййятляринин Азярбайъан дили нормасында 
гануниляшмяси рясми сянядлярин дя дилиндя якс олунур: 
«Билдириш. Бу йагын эцнлярдя Бакыда П. Г. И. Ш. Ъ. хялг 
миллятляр комиссарлыьы мцряввиъ яфкары олан «Гызыл Шярг» адлы 
мяъмуянин Азярбайъан вя османлыъа щяр лящъядя айрыъа 
олараг биринъи сайлары чапдан чыгаъаг вя сатына гойулаъагдыр. 
Цч тябаят вяряги щяъминдя булунан бу мяъмуя щяр айда бир 
дяфя чыгыр. Сяйаси, иътимаи, игтисади, ядяби мцндяриъаты щави вя 
шякиллидир. Мяъмуянин бу вя бундан сонракы сайларына 
бирдяфялик вя йа даими сурятдя олмаг цзря абуня вя щяр но 
я‘ланлар габул олунар» («Йени йол», 1922, 2 декабр, № 11) – 
бурада лексик вя фонетик хцсусиййятлярля йанашы, индики заман 
мцгабилиндя  мцзаре формасынын ишлянмяси дя тцркъядир: чыгар, 
олунар. 

Йахуд рясми дювлят йазыларындан: «Азярбайъан Мяркязи 
Иъраиййя Комитясинин гярары. 

Азярбайъан Мяркязи Иъраиййя Комитяси вя Халг 
Комиссарлар Шурасынын кянд тясяррцфаты кооперасйону 
хцсусундакы 1924-ъц йыл 13 ейлцл тарихли гярарынын 9-нъу 
маддясинин дяэишдирилмяси щаггында Азярбайъан Мяркязи 
Иъраиййя Комитяси гярара алыйор: 

Азярбайъан Мяркязи Иъраиййя Комитяси вя Халг 
Комиссарлар Шурасынын кянд тясяррцфаты кооперасйону  
хцсусундакы кечян 13 ейлцл тарихли гярарынын 9-ъу маддяси 
дяэишдирилиб бюйля йазылмалыдыр: 

Кянд тясяррцфат кооператиф тяшкилатлары юз низамнамяляри 
цзря тясис едилцб чалышыйорлар. 

Низамнамяляр кянд тясяррцфаты кооперасйону иттифагы 
«Кюй бирлиэи»нин яввялъя едилян гятнамясиндян сонра 
Азярбайъан Халг Торпаг Комиссарлыьы тяряфиндян сийащы 
едилийор… Азярбайъан Мяркязи Иъраиййя Комитясинин сядр 
мцавини… 

Азярбайъан Мяркязи Иъраиййя Комитясинин катиби…» 
(«Коммунист» гяз., чящаршянбя, 7 гануни-сани йанвар, 1925). 

20- ъи иллярин ядяби нитг нормасында икинъи нцфуз яряб, фарс 
диллярининдир. Яряб- фарс сюзляри елми, публисист вя бядии 
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ядябиййатын дилиндя бол-бол ишлянирди.  Сющбят дя, цмумиййятля, 
яряб-фарс сюзлярини ишлятмякдян дейил, мящз бу «боллугдан» 
эедир. Яряб-фарс сюзлярини ишлятмясяк, «дилимиз касыблашаъаг» 
дейянлярин ъавабы верилирди: «… Бялкя тярсинядир, чцнки 
мцвяллядцл-щцмузя явязиня туршдоьар, йа инки  мятрущ явязиня 
чыхылан демяк иля дил касыбланмаз, бялкя даща да щасанлашыб, 
даща да зянэинляшиб мин ъцр файда  вермякдян башга щеч бир 
зяряри ола билмяз» («Йени йол», 16 декабр 1922, № 13). 
Ялбяття, бу, пуризм иддиасыдыр; анъаг доьрудан, ядяби дилдян 
гялиз яряб-фарс сюзцнц чыхартмагла дил касыбламаз, чцнки 
явязсиз чыхарылмыр, халг дилиндян мцвафиг эятирилир. Дярсликлярдя 
гялиз сюзляря ня гядяр изащлар верился дя, кцтляви савадланма 
дюврцня кечиддя бу, иши лянэидир. Ана дилли сайылан мятнлярин 
анлашылмасыны лцьятя архайын олмаг норма гцсурдур. Щяля о 
да вар ки, щямин гялиз сюзляри ишлядянлярин вердийи ялавя изащлар 
да бир еля садя олмур. «Йени йол» гязетинин бир китаб лцьятиня 
кинайясини хатырлайаг: «… китабын ичиндя олан чятин сюзлярин 
мя‘наларыны анламаг цчцн ахырында лцьят сцтунлары вардыр вя о 
сцтцнларда беля йазылыбдыр:  

гянаят – мащяссяля, кяфари-няфс едяъяк мигдар иля иктифа 
етмяк; 

кящул – йашы тамам олуб, муляри сяфид олан гоъа; 
кяшмякяш – мцнази‘я, мцщарибя, мцгабиля вя изтираби-

дярун; 
мащи – нябуд, напядид вя изаедиъи; 
мцрьи-сещрхан – яндялиб; 
мящзяб – тябии мяайидян пак вя кцдурятдян саф вя мябра; 
мянэуш – эушваря, авазейи-эуш; 
вябал – ряхамят вя мязяррят вя сявабяти-зяди. 
Буну эюря-эюря щеч кяс дейя билмяз ки, иш битибдир» (23 

декабр 1922, №14). Доьрудан да, лцьят сцтунунда щансы 
тяряфин сюзц даща гялиздир – гянаят, йа мащяссяля, кяшмякяш, 
йа мцнази‘я?    

Кцтляви мятбуатда кцтляви анлашылмайан беля терминоложи 
вя гейри-терминоложи лексика эениш йер тутурду: мцтарикя 
(барышыг), муъиб (сябяб), аван (заманлар), итминан (инам), 
пишива // пишдар (габагда эедян), я‘за (цзв), тядщиш (горху), 
эцзидя (сечилмиш), игтиза (тяляб), ряхнядар (даьылма), кутабин 
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(йахынэюрян), мялъя (сыьынаъаг), мямат (юлц), ящйа (дирилмяк), 
мцяннид (инадлы),  сярищ (айдын), мцавинят (гаршылыглы йардым), 
бяратялгол (протокол), дястурцлямялчи (тя‘лиматчы), тяяййцш 
(эцзяран), ъцнб (йан), цсрят (чятинлик), мцбяллиь (тяблиьатчы), 
мцсякхяр (эцъля алма), ингилаб гафиляси (карван), рящшцнас 
(йолбилян), щюкмфярма, ихтарсыз (хябярсиз), ряъязхан (юзцнц 
юйян), зцбдя (сечмя), гярардад (фярман), ялбися (палтар), 
дцруйя (икицзлц), щянуз, ъцнбцш (ъанланма), рисаля (китабча), 
интишар, гаре (охуъу), мцтяагиб (ардынъа), ящрар (азад), 
мцфяттин (фитнякар), тярд етмяк (йох етмяк), тяфяссцх етмя 
(ляьв олма), тцлу етмяк, вцгу‘ булан (баш верян), иштаьал едян 
(мяшьул олан), тяясийя етмяк (гцввятляндирмяк), тящярри 
йапмаг (ахтармаг), щяъз етмяк (тутмаг), шцру‘ етмяк 
(башламаг), лямя‘лянян (дальаланан),  игтисади сийасят 
муъибиня, бундан ягдям, тяръцмя-ящвал (тяръцмейи-щал), бу 
эуня сийасят, дцруйя сийасят, мцщариб тяряфляр, ингилаб ващяси, 
тя‘йини-мцгяддярат, муъиби-тяяъъцб, хаки-аситаня, е‘лани-щярб, 
сащяйи-ниъат, интигирази-алям, изщари-тя‘зиййят… («Кянд 
фцгярасы», «Коммунист», «Азярбайъан фцгярасы», «Эянъ 
маарифчи» гязетляриндян). 

Бу мятбуат органлары яряб-фарс сюзлярини яъняби 
грамматик гурулушла да ишлядирди – семантик яънябилийин 
цстцня грамматик юзэялик дя галанырды: мящсулат, мяктубат, 
яшхас, янасир, мцщариб, гасиб, мцщат (ящатя олунмуш), 
мцляббяс (эейинмиш), дярхатир, дярдяст етмяк, билистифадя 
(истифадя иля)… юзэя грамматик гурулушун мцдахиляси айры-айры 
лцзумсуз лексик ващидлярин алынмасындан даща зийанлыдыр вя 
буна эюря дя она гаршы хцсуси етираз олунурду: «… иддяа 
едирик ки, тцрк дилинин ичярисиндя  юзэялярдян алынмыш тяркиблярин, 
ъямлярин, изафятлярин йери йохдур… ярябъя, яъямъя тяркибляр, 
ъямляр, сиьяляр дилимиздян чыхарылмаллы. Шцярайи-ъядидя 
дейяъяэимизя йени шаирляр, ядябиййаты-тцркиййя дейяъяэимизя 
тцрк ядябиййаты, тябииййя йериня тябиилик, сярбясти йериня 
сярбястлик, мцвъиз бир мцщяррир йериня иъазчы бир мцщяррир .. 
демялийик» («Йени йол», 11 нойабр 1922, № 8). Эюрцндцйц 
кими, етираз олунан тяряф кими, тяклиф олунан тяряфдя дя щямин 
яъняби лексик ващидлярдир, анъаг щямин ващидляр Азярбайъан 
дилинин грамматик гурулушуна дцшцр.    



 
379 

Халгын цнсиййятиня эирмямиш яряб-фарс сюзляри бядии 
цслубда да кифаяйят гядяр иди. Щятта ъаван ядябиййат да бу 
лексикона лагейид галмырды: Севин, ей бящриййун, Севин зира 
пянбя цфцгдян бир эцняш доьду… Хаин, алчаг ядусуну боьду 
(С. Рцстям, 1926); Эюйляр ки, мцляввян о шяфяглярля бярабяр, 
Дярйаляря, сящраляря мин ъилвя сярасяр ярз етмядя… Чалхаланды 
нящайятсиз олан бошлуьа яфкар; Бакдым ки, бу йени-йени 
айатым; Эюнцл йеня бящри-бипайан кими; Зящмяткеш дещганы 
бизим даьларын… Мющтярям гареляр мяни  баьышлар, Юпяркян 
эеъяляр дясти-сябащи, Дуйурдум щярякят намцтянащи; ки 
шябабим цзц бир эцн эцляъяк… Йени бир сящняйи-цлфят доьаъаг; 
Сагийа! Сагийа! Эятир эизлиъя, Няш‘яляр ямяйим бу гямли эеъя 
(С. Вурьун, 1927). 

Яслиндя мцхтялиф цслубларда ярябъя, фарсъа цнсцрлярин 
чохлуьу да ядяби дилимиздя тцрк-османлыъа норманын тясиридир 
– мялум олдуьу кими, тарихян османлы дили яряб-фарс 
фактларынын боллуьу иля сяъиййялянир вя юзц иля бирэя бу ъцр 
фактлары  да эятирирди. Тясадцфи дейил ки, тцркъя фактлар олан 
мятнлярдя азярбайъанлашмаммыш яряб-фарс сюзляринин дя 
ишляклийи артыр. 

20-ъи иллярдя рус-Авропа сюзляринин ишлянмясиндя, о бири яъняби 
фактларын яксиня олараг, ъидди яндазя вардыр. Бу мянбядян 
алынмалар бир гайда олараг, терминоложи сяъиййядядир. Бир мятн 
парчасы: «… психоложи, биоложи вя билхасся ясяб, ъцмляси физиоложи иля 
сыгы рабитя вя ялагяйя эиришийор. Буна эюря дя бир мцяллим цчцн али 
ясяб фяалиййяти щаггындакы нюгтейи-нязярляр вя бу фяалиййятин ясас 
механизми иля таныш олмаг зяруридир. 

Ян ади бир щцъейряли цзвиййятлярдян башлайалым. Мясялян, 
амйуба бу ъцмлядяндир» («Йени мяктяб», 1925 йыл, № 5-6, с. 80-
81). Бурадакы Авропа сюзляринин щамысы буэцнкц ядяби дилимиздя 
дя галыр; фярг йалныз ондадыр ки, мятндяки психоложи, биоложи, 
физиоложи исим формалары сонракы мярщяляляриндя сифят мязмунунда 
ишлянир. Щямин форманын исим кими ишлянмяси дя Тцркийя 
тцркъясиндян эялир. 

Мцхтялиф елм сащяляриндя рус-Авропа сюзляри термин 
щцгугунда чыхыш едир: педагожи, рефлекс, искелет, инстинкт, 
диалектоложи, болшевик, коммунизм, кадро, театро. 
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Ейни анлайыш цчцн щятта ейни мцяллиф конкрет бир мятндя 
мцхтялиф сюзлярдян истифадя едир. Б. Чобанзадя дилчи мянасында 
щям лисанчы, щям сярфчи дейир. Ж. Дени дя сюзцн гурулуш ардыъыллыьыны 
беля верир: «дамар+сюз йапан шякилчи+сюз дяэишдирян шякилчи»; юзц 
ися щямин мяналары беля ифадя едир: дамар+сярфи шякилчи+нящви 
шякилчи (Мядхяли-лисаниййат, сящ. 29).     

Гейри-сабитлик нятиъядя гярб вя шярг сюзляринин паралеллийиня 
эятирир: сювтиййатчы – фонетист, тцркиййат – тцрколожи, сяслярин 
цзвиййаты – физиолоэийасы, сярф-нящв-грамер… 

Рус-Авропа сюзляри бядии дилдя дя ишлянир ки, артыг бу щалда 
терминоложи щцдуддан чыхыр, ъанлы цнсиййят факты кими чыхыш едир: … 
кюнлцм алыйор коммунизмадан илщам; Макиначы, гцввят вер 
макинайа, дурмадан, йылмадан сосиализмайа!  (С. Рцстям, 1926); 
Бюйля бир дцстур гоъалмыш идеал олсун эяряк; Гураг тяркимиздя 
пулемйотлары (С. Вурьун, 1927). 

Щяр ики ониллийин цмуми неолоэизмляри вардыр. Лексик 
ващидлярин милли вя йа яънябилийиндян асылы олмайараг, бунлар йени 
анлайышларын ифадячисидир; щятта милли иля яъняби вя яъняби иля яъняби 
бир синоним ъярэя йарадыр: ямякчи – зящмяткеш, дилляшмяк – 
щямряйляшмяк, ишчи – фящля – ямяля, партийа – фиргя, ъцмщуриййят – 
республика, юзяк, юрняк, анлаг, колхозчу, коллектиф, шуралашмаг… 
Эюрцндцйц кими, бу лексик ващидлярдян яксяриййятинин ъями ики 
ониллик ярзиндя неолоэизм олмаьа эцъц чатды - 40-ъы иллярдян 
паралеллярин бири вя йа икиси архаикляшир.    

30-ъу илляр нормасы мцасир лексик-грамматик норманын ясасы 
олмагла, ейни заманда синкретиклийи иля диггяти чякир – бир тяряфдян, 
20-ъи иллярля сясляшир, о бири тяряфдян (вя даща чох) мцасир нормайа 
уйьундур. Мясялян, сялислийиня хцсуси диггят йетирилян елми-сийаси 
ядябиййатын дилиндя 20-ъи иллярин ифрат тямайцлляринин яламятляри 
эюрцнцр: «Авропада бир хяйалят – гоммунизм хяйаляти - 
долашмагдадыр. Бу хяйалят цзяриня мцгяддяс салдырма цчцн 
Авропанын бцтцн гцввяляри… бирляшмишдир. Щаны о мцхалиф фиргя 
ки, щюкумят башында дуран дцшмянляр ону гоммунистликдя 
бяднам етмямиш олсунлар… Азад вя кюля, патричи вя плебей, 
феодал вя грепостной, сех устасы вя ялалты, хцлася – язян вя язилян 
бир-бириля даим ядавятдя булунмуш… Лакин бизим епоханын, 
буржазийа епохасынын фярги ондадыр ки, о сынфи зиддиййятляри 
садяляшдирмишдир» («Коммунист партийасынын манифести»нин   1938- 
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ъи ил тяръцмясиндян) – синтаксис максимум ядябилийи иля сечилир; лексикада 
ися мцасир нормативдяки щцъум вя олмуш йериня салдырма вя булунмуш 
тцркъя, партийа йериня фигря ярябъя, тящкимчи вя дювр йериня грепостной 
вя епоха авропаъа ифратларын изидир. Бунунла беля, щямин гябилдян елми-
сийаси мятнлярин мцгайисяси иля 20-ъи вя 30-ъу иллярин лексик 
нормасындакы фярги яйани гаврамаг олар. Мясялян, Ф. Енэелсин «Аиля, 
хцсуси мцлкиййят вя дювлятин мяншяйи» ясяринин 1924-ъц вя 1934-ъц ил 
тяръцмя-няшрляриня диггят йетиряк – биринъи тяръцмянин ады «Аиля, 
мцлкиййяти-хцсусиййя вя дювлят щаггында тядгигат»; икинъинин ады (юз 
имласы иля): «Айиля, хцсуси  мцлкиййят вя дювлятин мяншяи».   

   
Биринъидя: 
1. «Мцгяддимя. Биринъи 1884 

тяб‘иня. Огунаъаг сятирляр бир дяря-
ъяйя гадар бир вязиййятин иърасы 
демякдир. Филщягигя Морьанын йап-

мыш олдуьу тядгигатын Гарл Маргс 
тяряфиндян йапылмыш, бир дяряъяйя 
гадар да дейя билярям ки, бизим 
мцштярякян йапдыьымыз тарихи тящ-
рийат иля олан ялагяляри етибариля шярщ 
вя изащыны вя бу тядгигатда ящямий-
йятин изщарыны билазат Гарл Маргс 
дяр ющдя истийорды». 

Икинъидя: 

«Биринъи тяб’я мцгяддимя. 
1884-ъц ил. Ашаьыдакы фясилляр 
мцяййян бир дяряъяйя гядяр бир 
вязиййяти йериня йетирмякдир. Щяля 
Маргсын юзц тарихи материалистъясиня 
анлайыша айид юз тялиматиля (мцяййян 
щцдцд дахилиндя дейя билмярям ки, 
бизим тялиматымызла) ялагядар олараг 
Морьанын тядгигатынын нятиъялярини 
шярщ етмяк вя бунунла да онларын 
бцтцн ящямиййятини анламаьа имкан 
вермяк ниййятиндя иди. » 

 
Биринъидя: 
ЫЫ. «1. Гяблял-тарих заманлар-

да кцлтцр дюврляри. Бяшяриййятин 
гяблял-тарих дюврцн вазещ бир тяртиб 
вя низам алтына алмаг тяърцбясини 
вцгуф иля илк дяфя Морьан йап-

мышдыр. Онун тяряфиндян гябул еди-
лян тяртиб даща йени мябзул вяси-
гяляр бунлары ибтал вя тя’дил единъяйя 
гадар мяр’и вя мю’тябяр галаъаг-

дыр». 

 

Икинъидя: 
 «Ы. Мядяниййятин тарихиндян 

габагкы пилляляри. Иши биляряк бяшя-
риййятин тарихиндян яввялки деврини  
мцяййян  тяртибя салмаьа биринъи 
дяфя тяшяббцс едян Морьан 
олмушдур вя эцман ки, лазыми гядяр 
йени материалын топланмасы бир 
дяйишиклиэя вадар единъяйя гядяр, 
онун материал дцзцлцшц юз 
гцввясиндя галаъагдыр». 

 Биринъидя: 
ЫЫЫ. «Вящшят щалы. Яввяла ян 

ашаьы дяряъя будур, мянатиг щара 
вя йа она йагын мянтягялярдяки 
йашайа билмиш олмаларынын сябябини 
дя бу изащ едяр – йашайан бяшярий-
йятин чоъуглуг дювридир. Йемишляр, 
фындыг вя ъевизляр, кюкляр она ьида 
вязифясини эюрцйорду». 

Икинъидя: 
«Вящшилик. 1. Ашаьы пилля. Инсан 

няслинин  ушаглыьы. Инсанлар щяля илк  
доьулуш йерляриндя, тропик вя субтропик  
мешялярдя галырдылар. Онлар щеч олмаса, 
гисмян аьаъларда йашайырдылар; чцнки 
анъаг еля йашамаг онлары ири йыртыъы 
щейванлардан мцщафизя едя билярди. 
Онларын гыдаларыны мейвяляр, гозлар, 
кюкляр тяшкил едирди».  
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Бу няшрлярдяки фярг йалныз ики тяръцмячинин шяхси цслуби 
фярдиййяти иля гуртармыр. Бурадакы «гяблял-тарих» вя «тарихдян 
габагкы», «йени мябзул вясигяляр» вя «йени материал 
топланмасы, «мя‘ри вя мю‘тябяр» вя «юз гцввясиндя», «вящшят» 
вя «вящшилик», «бяшяриййятин чоъуглуг дюврц» вя «инсан 
няслинин ушаглыьы», «мцлкядар»  вя «мцлкиййятчи», «адиланя вя 
ащянэдараня» вя «ядалятли вя ащянэдар», «щцрриййят» вя 
«азадлыг», «мцсават» вя «барабарлыг» кими паралелляр щяр ики 
ониллийин норма спесификасы иля шяртлянир. 

Биринъидяки филщягигя, билазат, дяр ющдя, вазещ, вцгуф, ибтал, 
тядил, иръа, ялзям, шимди, кянди… кими лексик ващидлярин, 
щямчинин феилин индики заман формасынын (истийорды, эюрц-

Биринъидя: 
ЫВ. «… бу сярвят шимди халгын 

гаршысында; щаггындан эялмяк кянди 
ичцн имкансыз олан бир гцдрят 
шяклиндя тяъялли едийор. Бяшяриййятин 
фикри кянди иъад етдиэи бу шей 
гаршысында шимди мцтящяййир вя 
аъиздир. Фягят ягл бяшярин сярвятя 
тящким едяъяк дяряъядя 
гцввятляняъяэи, дювлятля онун щимайя 
етдиэи мцлкиййят арасындакы 
мцнасибятляри олдуьу киби 
мцлкядарлар щцгугунун щцдцдларыны 
да тя’йин вя тясбит едяъяэи заманда 
эяляъякдир. Щяр щалда бяшяриййятин 
мянфяятляри фярдлярин мянфяятляриндян 
мцгяддям вя бунларла онларын 
адиланя вя ащянэдараня мцнасибата 
иръалары ялзямдир». 

 

Икинъидя: 
«… бу сярвят халгын артыг 

сащиб олмайаъаьы бир гцввят олду. 
Инсан ягли юзцнцн йаратдыьы шей 
гаршысында эцъсцз вя шашгынлыг 
ичярисиндя дайаныр. Лакин йеня дя 
еля бир заман эялир ки, 
мющкямлянмиш инсан ягли сярвятя 
сащиб ола биляр, о истяр дювлятин 
мцщафизя етдиэи, хцсуси мцлкиййятя 
олан мцнасябатыны вя истяр хцсуси 
мцлкиййятчиляр щцгугунун 
щцдцдларыны мцяййян едяр. 
Ъямиййятин мянафеи айры-айры 
шяхслярин мянафеиндян мцтляг 
сурятдя даща ящямиййятлидир вя 
онлар арасында ядалятли вя ащянэдар 

мцнасибат мцяййян едилмялидир». 
Биринъидя: 
В. «Идарядя демограси, ъямий-

йятдя гардашлыг, щцгугда мцсават, 
цмуми маариф, бцтцн бунлар елмин, 
тяърцбянин вя яглин мцтямадийян 
мцтявяъъе булундуьу мцстягбял 
йцксяк ъямиййят мярщялясини 
гураъаглардыр. Бу, йени бир ъанланыш 
олаъаг, фягят яски бир йцксяк шякилдя 
гядим сямиййялярин щцрриййяти, 
мцсаваты вя гардашлыьы иля».  

 

Икинъидя: 
«Идаря цсулунда демогратйа, 

ъямиййят дахилиндя гардашлыг, 
щцгугларын барабарлыьы, цмуми 
тящсил, ъямиййятин бундан сонракы 
даща йцксяк пиллясини ишыгландырарлар 
ки, бу пиллянин башланмасы цчцн 
тяърибя, аьыл вя елм арды кясилмядян 
чалышыр. Бу, гядим гябиля азадлыьынын, 
гардашлыьынын, барабарлыьынын – 
анъаг даща йцксяк бир формада – 
ещйасы олаъагдыр». 
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йорду…) ишлянмяси ониллийин дейилян норма мяхсуслуьу иля 
баьлыдыр. 

Эюрцндцйц кими, икинъи нцмуня, ясасян, мцасир лексик вя 
грамматик нормативдядир. Фярги, цмумян, имла сявиййя-
синдядир. Мясялян, бу лексик ващидляр 50-80-ъи иллярдя дя ейни 
семантик вязифядядир, йалныз орфографик ъящятдян фярглянир: 
девр, девлят, мевъцд, барабарлыг, тяърибя, мцщафязя, 
мцнасябят, зящмяткяш, мцбарязя, нев, сыныф, имтищан, илавя, 
щюкцмят, ъищят вя с. (бу имла фярги милли сюзляримиздя дя вар 
иди: чог, киби, ышыг, кечит вя с).   

Бу бахымдан бядии цслуб да сечилир. Дцздцр, бу вахт бядии 
нитгдя тцрк сюзляриня раст эялинир: «Мян чоъуг дейилям, хейили 
йашым вар; Дянизляр мцряккяб, орманлар гялям (С. Вурьун); 
Мцбаризя бу эцн дя вар, йарын да» (Р. Рза). Анъаг бунлар 
яввялки онилликля мцгайисядя минимума ендирилмишди. Ики 
парчайа диггят йетиряк. 

 

С. Вурьун: 
 

Пяк чоъугдум, йеря эюмдцляр сяни, 
Щяйата ганадсыз атдылар мяни… 
Нердясян, эюзлярим щяп сяни бякляр, 
Баг евладын насыл эирйандыр, ана. 
Йумуг эюзлярини ач да, бир ойан, 
Шимди заман башга замандыр, ана. 
Йыгылыб пайиня юлмяк истярям… 
Сяни эюрмяк цчцн юлмяк истярям, 
Тясяллим ащ иля фяьандыр ана! (1927).    
 
Ел билир ки, сян мянимсян, 
Йурдум, йувам, мяскянимсян, 
Демяк, доьма вятянимсян! 
Айрылармы кюнцл ъандан,  
Азярбайъан, Азярбайъан!... 
Кюнлцм кечир Гарабаьдан, 
Эащ бу даьдан, эащ о даьдан; 
Ахшам цстц гой узагдан 
Щавалансын Ханын сяси, 
Гарабаьын шикястяси. (1935). 
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30-ъу иллярдя щямин лексик вя грамматик норма публисист 
вя елми цслубларда да мцяййянляшир: «Бир йазычынын дили, онун 
реал шцуру олдуьундан щяр шейдян яввял иътимаи бир кюкя 
баьлыдыр вя иътимаи олараг изащ едилмялидир…» (Яли Назим, 
1935); «Щеч шцбщя йогдур ки, поеманын сащяси даща эенишдир, 
бурада шаир юз фикрини вя щиссийатыны билаваситя  деэил, конкрет 
бядии сурятляр васитясиля огуъуйа чатдырмалыдыр. Бурада йазычы-
нын щяйаты даща дяриндян вя диггятля юэрянмяси ясас шяртдир. 
Инсанларын вя щадисялярин бядии сурятини йарада билмяк цчцн 
шаир бцтцн мящарятини сяфярбярлиэя алмалыдыр…» (Мяммяд 
Ариф. 1935); «Дейирляр: Сабир эцлян вя ейни заманда эцлдцрян 
шаирдир. Бу доьрудур. Амма бу эцлян додаглар цзяриндя 
аьлайан вя аьладан эюзляри эюрмямяк бюйцк нюгсан вя щям 
дя Сабири анламамаг демякдир. Бир эюзц иля аьлайан, о бири 
эюзц иля эцлян Сабирдя бу ики бир-бириня зидд щиссляр о гядяр бир-
бириня гарышмыш ки, кющня наьылларда дейилдиэи киби, шадлыг вя 
ялям гаранлыг бир эеъядя дярин мешяйя согулмуш, бир-бириня 
евлянмиш вя Сабирдяки киби  тязадлы бир дуйьу мейдана 
чыгармышлар…» (Мяммядказым Ялякбярли, 1936); 

«Азярбайъан ядябиййатынын ня вахт мейдана чыхмасы 
мясяляси ятрафында бязян мцбащися едирляр… Азярбайъан халгы 
Низами, Хагани, Щясяноьлу вя йа Нясими кими юлмяз шаирляр 
йетишдирмяк цчцн няинки мцяййян иътимаи-игтисади инкишаф, щям 
дя хцсуси ядяби инкишаф йолу кечмяли иди… Бу, Азярбайъан 
ядябиййаты тарихинин хейли яввяллярдян башландыьыны эюстярир» 
(Мирзя Ибращимов, 1939). 

Мисаллардакы сечмя хялгилик, алынмаларын юлчцсц, феили сифят, 
феили баьлама, мясдяр тяркибляринин фяаллыьы мцасир ядяби 
нормативин артыг 30-ъу иллярдя мцяййянляшдийини эюстярир. Елми 
цслубун камилляшмясиндя филологларын хидмяти бюйцкдцр. 
Б.Чобанзадя, Щ. Зейналлы, Я. Назим, М. Ялякбярли, М. Ряфили, 
М.Арифин вя башгаларынын дили юрняк олмушдур. Йазычыла-
рымздан М. Щцсейн, Мир Ъялал, М. Ибращимов вя башгаларынын 
о дюврдя вя сонракы онилликлярдя нязяри-елми йазылары елми 
цслубун сявиййясиня чох тясир етмишдир. Бядии цслубун хялгили-
йиндян тясирлянян вя ону елми цслуба кючцрян филологларын вя 
алим-йазычыларын дил тяърцбясиндян ибрятляняряк башга елм 
сащяляринин дя дили хялги зяминдя инкишаф едир. Елми цслубун 



 
385 

ъилаланмасында марксизм-ленинизм классикляринин ясярляринин 
тяръцмяси вя бу тяръцмялярин тялябкар комиссийалар тяряфиндян 
тящвил алынмасынын да ролу олмушдур (йухарыдакы мисаллара 
фикир верин).  

 
 

*** 
 
Совет щакимиййяти дюврцндя ядяби дилин бцтцн функсионал 

цслубларынын инкишафы цчцн реал мядяни - маариф шяраити йаранды; 
бядии цслубла  йанашы, 20-ъи иллярдян публисист, 30-40-ъы иллярдян 
елми цслуб да вцсятли инкишаф йолуна дцшцр (йени щюкумят 
Азярбайъан дилини дювлят дили етди вя Апрел чеврилишинин илк 
эцнляриндян Ъумщуриййятдян эялян ян‘яня кими идаря вя 
мцяссисялярдя рясми цслуб ишлянир; анъаг рясми цслуб дилин 
инкишаф сявиййясини эюстярмядийиндян бядии, публисист вя елми 
услублар хатырладылыр). Бунунла беля, йеня дя ядяби дилин инкишаф 
мейлляри, халг дилиня вя алынмалара мцнасибятляр бядии цслубла 
тянзим олунур. Мясялян, револйусийа, култура, абсолйутизм, 
звено, провакасийа… кими авропеизмлярин ядяби дилдя 
сабитляшмямясинин сябяби о олду ки, беля сюзляр бядии нитгя йол 
ача билмяди (сатирик йох, ъидди бядии нитг нязярдя тутулур). 
Йахуд бу  яряб-фарс  сюзляри 40-ъы илляр ядяби дилимиздя она эюря 
ишлякдир  ки, бунлардан бядии цслубда истифадя олунур; е‘тила, 
иллят, вяс‘ят, тящяммцл, шяраря, баги, мювзун, щцрриййят, 
мя‘буд, мцсяллящ, мцсялсял, мцгтядир, мцзтяриб, няшидя, 
истигбал, игбал, кашаня, ашийан.. (С. Вурьун,  Р. Рза, М. 
Ращим, С. Рцстям..). 40-ъы  иллярин сонларындан ядяби дилдя 
эедян стандартлашма мцгабилиндя 50-ъи иллярдя, 30-ъу иллярдяки 
сечмя хялгиликдян фяргли олараг, бядии цслуб ъанлы данышыьа 
мейиллянди, йени мязмунда ифадя, тяшбещ вя фразеолоэийа 
ишлятмяйя башлады. Мящз щямин мейлин нятиъясиндя йухарыдакы 
гябилдян яряб-фарс мяншяли лексик ващидлярин ишляклийи дайанды, 
минимума енди. Йахуд щямин дюврдян ъанан, асиман, дилбяр, 
пяри, няш‘я, ниэар, пярваня, шам, дилдар, ъамал, рцбаб, мялал… 
типли алынмалар классик поезийа дилиндяки бядии-семантик тябиилик 
вя тезлийини сахламыр. Щалбуки бунлар вя бу гябилдян олан 
сюзляр гоншу онилликдя (40-ъы иллярдя) бцтцн йазычы вя 
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шаирляримиздя лирик нитгин фяал образлары иди. Ъанлы данышыг дилиня 
50-ъи иллярдян йаранан йени мцнасибяти бядии цслуб бу эцн 
башга чаларла давам етдирир. Бу мейл ядяби дилдя 
стандартлашмайа мане олур. Ъанлы данышыьа лексик вя фразеоложи 
сявиййялярдя  щямин мцнасибят 70-ъи иллярдян грамматик 
нормайа да нцфуз едир (нягли кечмиш заманда – ыб шякилчисинин  
тезляшмяси, вар, дейил сюзляринин хябяр мягамында хябярлик 
шякилчиси гябул етмядян ишлянмясинин фяаллашмасы, табесиз вя 
табели мцряккяб ъцмля формаларынын бир сыра щалларда тяркибляри 
сыхышдырмасы вя с.). Бядии цслубун щямин мязмунда тясири 
башга цслубларда да щисс олунур. 

Халг дилинин ядяби диля тясири дальа-дальа, сеансларла олур. 
Бир дальа эялир, ядяби дили тутур, алынмаларын мювгейини 
сарсыдыр, донуглуьу яридир, сцкуту позур, узун мцддятя  ядяби 
диля щопур, онун тяряфиндян щязм олунур вя сонра тязя дальа 
эялир. Мясялян, Вагиф дальасындан сонра Мирзя Фятяли дальасы 
башлады. Онун щязм олунма просеси эедя-эедя «Молла 
Нясряддин» сеансы эялди, Сабир тясири башлады. Щямин тясир сювет 
дюврцндя, 30-ъу иллярдя щязм олунуб гуртарды, хялги зяминдя 
эцълц норматив мцяййянляшди. Мараглыдыр ки, 50-ъи иллярдя 
советлярдяки бцтцн халгларын ядяби дилляриндя юз ъанлы данышыг 
дилляриня тямас эцълянди. О заман Азярбайъан бядии 
цслубунда да данышыг дилиня тязя мейл йаранды. Тясадцфц дейил 
ки, С. Вурьун «Комсомол поемасы»ны 50-ъи иллярин башланьы-
ъында вя 40-ъы иллярдяки ифадя тярзи иля йох, мящз 30-ъу иллярдяки 
ъанлы дил тязащцрц иля тамамлады (шаирин «Бакынын дастаны», 
«Муьан» поемаларынын, «Авропа хатиряляри» силсилясиндян 
шеирляринин дили иля мцгайися апарын). Щямишя неолоэизмя ъан 
атан Р. Рза бу заман анъаг ъанлы данышыьа сюйкянди вя 
неолоэизмини орада ахтарды. 50-ъи иллярдя йетишян ядяби эянълик 
щямин мейли тутду. Щямин дальа сонракы онилликлярдя кичик 
сеансларла тязялянди. Ъанлы диля, халг йарадыъылыьына вя 
классикляря сюйкянян буэцнкц эянъ ядябиййатымыз щямин 
дальанын ящвалы иля йашайыр вя бязян ифратларла олса да, щямин 
ящвалы бцтювлцкдя ядяби диля ашыламаьа чалышыр. Щямишя олдуьу 
кими, бу эцн дя халг дили иля ядяби дил арасында бирбаша ялагячи 
бядии цслубдур. О, ядяби дили ъанлы ана дили овгатында кюкляйян 
ян эцълц низамлайыъыдыр.   
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Мцасир ядяби дил просеси. 1950-ъи иллярдян кяндин, кянд 
ъаванларынын кцтляви шякилдя шящяря ахыны ядяби дил нормасында 
чеврилиш йаратды. Эянъляр, бир тяряфдян, шящярдя (пайтахтда) 
фабрик-заводлара ишчи-фящля сифяти иля, диэяр тяряфдян, али 
мяктябляря, техникумлара, пешя-сянят мяктябляриня тялябя кими 
ахырдылар. Ашкаръа шящярдя данышыг нисбяти дяйиширди; щям 
инсанларын трафарет ядяби нитги ъанлы кянд данышыьына мейиллянир, 
щям дя юлкянин мцхтялиф ъоьрафийаларындан диалект-шивя 
хцсусиййятляри пайтахтын кцчяляриндя, мядяни-кцтляви тядбир-
лярдя, иълас кцрсцляриндя сяслянмяйя башлайыр. Бу данышыг тякъя 
фонетика – тяляффцз дейилди, щям дя лцьят вя фразеолоэийа 
фяргляри иди ки, бу икинъи груп данышыг материалынын ичиндян 
дярщал ядяби диля сечмяляр башлайыр. 1930-ъу иллярдян гялибляня-
гялибляня эялян ядяби нитг бу просесдя еластикляшмяйя башлайыр. 
Шеир  дилиня щямин данышыг, даща доьрусу, йени ядяби- данышыг 
дилинин, йахуд ядябиляшмиш данышыьын бир якс-сядасы (резонансы) 
кими няср цнсцрляри эирир (щеъада С. Вурьунун «Комсомол 
поемасы»нын тамамланмасы, «Шаир, ня тез гоъалдын сян?»,  
сярбяст шеирдя Р. Рзанын «Гызылэцл олмайайды», Я.Кяримин вя 
гялямдашларынын йарадыъылыг нцмуняляри). Бу, ядяби вя бядии 
дилдя хялгиляшмянин хцсуси тязащцрц иди. 

Мящз бу дюврдя мцхтялиф ихтисаслар цзря термин йарадыъы-
лыьында, Тцрколожи гурултайын тювсийя етдийи кими, ъанлы дилдян, 
диалектлярдян русъа терминляря милли гаршылыглар ахтарылмаьа 
башланды (мясялян, эеолоэийа алимляри тялябяляриня тапшырыг 
верирдиляр ки, кянддя гоъалардан филан сцхура, филан тябият 
щадисясиня ня дейилдийини юйряниб гейдя алсынлар вя мцяллимля-
риня йетирсинляр). Щямин иши йазычылар-шаирляр вя журналистляр даща 
сцрякли вя эюзяэюрцнян шякилдя иъра едирдиляр. 50-ъи иллярдян 
башланан бу иш 60-ъы иллярдя даща да фяаллашды вя нювбяти 
онилликлярдя давам етди. 

Бу иш 1990-ъы илляря гядяр яндазя иля, юлчцдян чыхыб ифрата 
вармадан, неъя дейярляр, бир ъидди интизамла (низамла) эялир. 
Бу заман мятбуат цзяриндя ъидди дювлят нязаряти просеси 
мцнасиб мяърада сахлайырды. 90-ъы иллярдян мцстягиллик 
дюврцндя мятбуат цзяриндя йасагларын эютцрцлмяси иля 
мятбуатын дилиндя бир сыра щалларда (яслиндя бир сыра мцщяррирляр 
вя юзял гязетляр, дярэиляр) сярбястлийи юзбашыналыг кими ишлятмяйя 
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башладылар. Яввялки онилликлярдяки чимярлик (плйаж), яйляч 
(тормоз), няфяслик (форточка), топлу //дярэи (журнал) кими уьурлу 
милли тапынты сюзлярин сырасына 90-ъы иллярдян сойад (фамилийа), 
йетярсай (кворум), билэисайар (компцтер), цзчыхарма (ксеро-
копийа), атяшкяс кими нелоэизмляр гошулду. Бу милли дил 
йарадыъылыьында Тцркийя тцркъяси иля тямас хцсуси ящямиййят 
кясб едир. Эюрцндцйц кими, эятирдийимиз сюзлярдян цчц 
(йетярсай, билэисайар, атяшкяс) мящз Тцркийя тцркъясиндян 
эютцрцлмцшдцр. 90-ъы иллярдян Азярбайъан тцркъясиндя щямин 
мянбядян хейли сюз ишлянир: эцндям, сечим, юндяр, улусларарасы, 
юнямли, юзял, юзяллик, юзялликля, юзляшмя, юзят,  игтидар, 
мцхалифят, дурум, дястяклямяк, юдцл, дюням, йцздя йцз (… 
сяксян, ялли…), зорланмаг, голай, башкан, бакан вя с. 
Бунларын ичиндя  хейли уьурлулары вар: гурум (тяшкилат), 
йайынламаг (няшр етмяк), игтидар, мцхалифят, улусларарасы 
(бейнялхалг), юзял (хцсуси), юзяллик (мяхсусилик), юзялликля 
(хцсусиля),  юзляшмя (дил термини кими: миллиляшмя), юзят 
(резцме). Галанларыны ишлятмяк дя олар, ишлятмямяк дя, 
мясялян, ящямиййятли йериндя юнямли, вязиййят йериндя дурум, 
мцдафия // щямряй олма – дястяклямя, мярщяля – дюням, 
мяъбур олмаг – зорланмаг. Бурада буну нязяря алмаг 
лазымдыр ки, эяляъяк нясилляр ящямиййят, вязиййят, мцдафия, 
мярщяля вя даща онларла сюзц анламадыгда М.П.Вагифи, Г. б. 
Закири, Я. Ващиди, С. Вурьуну баша дцшмяйяъякляр – буэцнкц 
Тцркийя тялябяляри, эянъляри Йунус Ямряни, Гараъаоьланы 
анламагда чятинлик чякдикляри кими.  Щяля щеликоптер 
(вертолйот – щяр икиси алынмадыр, анъаг щамынын билдийи 
алынманы нийя дяйишмялисян), депресйон (сыхынты, сарсынты), 
эюряв, юйрятмян, сыъаг, чаршы вя онларла бу гябилдян башгалары. 

Тябии ки, сосиалист ъямиййятиндян капитализмя кечмякля 
йени сийаси, игтисади, техноложи вязиййятин юз сюз -терминляри 
олмалыдыр. Бу лцьят бу эцн вар вя йарадылмагда давам едир. 
Ялбяття, юйцнцляси щал дейил ки, бу йени анлайышын ифадячиси 
сюзлярин тяхминян щамысы алынмадыр (щеч олмаса, орасы йахшыдыр 
ки, бу алынмаларын бязиляри бу вахта гядяр дилимиздя ишляниб вя 
мяналарына мцяййян вярдиш вар): базар игтисадиййаты, ясрин 
мцгавиляси, коммерсийа банкы, сащибкарлыг фяалиййяти, 
сящмдар, сящмдар ъямиййяти, аудит, аудиторлар палатасы, 
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антивирус, тендер, биржа,  бизнес, бизнесмен, саммит, интернет, 
йевро, брикинг, леэитим, авточаьырыш, спикер, инвестисийа… 

Бязи терминляр паралел ишлянир: ксерокопийа // сцрятчыхарма, 
консенсиус // йекдил, ямякдашлыг // иш бирлийи, офис // мцяссися, ианя // 
йардым, инновасийа // йенилик, мящсул // продуксийа, еволйусийа // 
тякамцл, дилякъя //яризя, ачыгъа // откритка, провинсийа // яйалят. 

Щяр щалда милли термин ахтарышында 1950-1960-ъы иллярдяки 
ишэцзарлыг йохдур. Бир тянбяллик вар. Глобаллашма наминя щазырына 
назир олмаг дуйьусу щаким кясилиб. Щятта бязян ашкар 
сахтакарлыьа ял атылыр, вахтиля ишляниб вярдиш олунмуш сюзляр 
явязлянир. Фяза – спейс, Салйаннефт - Салйанойл, Ширваннефт _ 
Ширванойл, улдуз-стар, вахтюлчян – таймер, гисас – вендетта, 
мяшьяля – тренинг, дяйишмя, кечмя – трансфер олунма, хябяр отаьы 
– нйусрум, дяллал – маклер, намялум – инкогнито, байаьы – банал, 
бирлик – алйанс, мятбуат – медиа… 

Кцчялярдя, йолларда, мятбуатда вя телевизийадакы 
рекламлар хцсусиля дюзцлмяздир. Рекламларын милли фонетикасы 
верилмядийндян тяляффцзц билинмир: Ъоъо-ъола, Бипи, Wорлд, 
Рок-Про, Ехъел…    

Советляр дюврцндя Азярбайъан ядябиййаты, мядяниййяти, 
елми бюйцк тарихи йцксялиш йашады. Ц. Щаъыбяйлинин «Короьлу» 
операсы, Я. Бядялбяйлинин «Гыз галасы» балети, Ф. Ямировун 
симфоник муьамлары, Г. Гарайевин дцнйяви симфонийалары, Ъ. 
Ъаббарлынын, С. Вурьунун, С. Рящманын, И. Яфяндийевин 
драмлары, С. Рящимовун, М. Ибращимовун, Мир Ъялалын 
романлары. Р. Рзанын, С. Рцстямин, Я. Кяримин поезийасы 
йаранды. 70-80-ъи иллярдя кичик республикамызда Советлярин 
бюйцк-бюйцк республикаларынын щеч бириндя  олмадыьы гядяр 
ядябиййат, мядяниййят, инъясянят хадимляримиз дюврцн йцксяк  
цнваны олан Сосиалист Ямяйи Гящряманы адына лайиг 
эюрцлдцляр. 90-ъы иллярин базар игтисадиййаты Азярбайъан 
ядябиййатынын, мядяниййятинин бу яркюйцн инкишафыны яср бойу 
гязябля, сюйцшля андыьымыз капиталист релсиня салды. Мязмунуна 
алышмадыьымыз бу базар игтисадиййаты ядяби дилимизин инкишафыны 
бу реклам юзбашыналыьы иля лякяляйир. 

Бу эцн мющкям тарихи бцнювряси цзяриндя ядяби дилимизин 
инкишафы цчцн щяр шей вар: ана дилимиз дювлят дилидир, дювлят 
дилини горуйан дювлят гануну вар («Азярбайъан Республика-
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сынын дювлят дили щаггында Азярбайъан Республикасынн 
гануну» 30 сентйабр 2002- ъи ил), нясрдя вя  шеирдя мяшщур 
«60-ъылар» няслинин вя онларын йетирмяляринин мющтяшям 
йарадыъылыьы вя с. факторлар. Анъаг реклам компанийалары юндя 
олмагла бир сыра юзял мятбуат органлары ганунун чярчивясини 
сындырырлар. Телевизийанын сайылан апарыъылары дейирляр: верили-
шимизи (йа сющбятимизи) давам едирик («верлишимизя давам 
едирик» вя йа «верлишимизи давам етдиририк» явязиня); ансанбль, 
фольклор, роль (ойнамаг); мцьянни мащны охуйур: Бакы 
бульвары; муьамчы охуйур: гурбаны вятяндир. Беляликля, шаир 
юзцнц вятяня гурбан дедийи щалда мцьянни вятяни шаиря вя 
юзцня  гурбан едир. Радио-телевизийада, йцксяк кцрсцлярдян 
дейирляр, мятбуатда йазырлар: билмямязликдян (олмалыдыр: 
билмязликдян), чатышмамазлыг (олмалдыр: чатышмазлыг)… 
Мютябяр-мютябяр адамлар дейирляр: щямйашыд – йа щямйаш, йа 
йашыд олмалыдыр. Фарсъа-тцркъя вариантданса (щямйаш), ялбяття, 
тямиз тцркъя йашыд ишлянмяси даща эюзял олар. Апастроф ляьв 
едиляндян бяри ВЫЫЫ синфин ядябиййат китабында беля эедир: 
Мядяни-лцтфц кани-гейрятдир («лцтф мя‘дяни вя гейрят йувасы-
гуйусу кими анлашылмалы мянаны шаэирд анламыр); йахуд Г. 
Закирин «мя‘дяни-шяр» изафяти «мядяни-шяр» кими эедир. Рус 
мяктябляринин 3-ъц синфи цчцн «Азярбайъан дили» дярслийинин илк 
ъцмляси белядир: «Бу эцн сентйабрын 1-дир» - Шаэирд беля 
охуйур: «Бу эцн сентйабрын бирдир». Вурьу, тяляффцз гцсурлары 
баш алыб эедир. Радионун, телевизийанын верлишляриндян бу 
гцсурлар щяр эцн ъар олур. Щеч юлкямиздя русдилляринин ъювлан 
етдийи дюврлярдя беля дейилди: елмляр академийанын ишчиляри, 
(«академийасынын» явязиня), китабларын сящифядя («сящифясиндя» 
йериня), естрада мусигинин баниси, биз сюйцрцк совет вахты 
(«вахтыны») йериня вя с.). Чцнки о заманлар ана дилини ращат 
билмяйянляри верилишляря бурахмырдылар. 

Бизя мялум олан мин дюрд йцз иллик тарихин кяшмякяшля-
риндян кечиб, юз ясас лцьят фондуну вя грамматик гурулушуну 
горуйуб сахламыш, зянэинляшя-зянэинляшя, сафлаша-сафлаша 
эялмиш дилимизин бу эцн дювлят дили кими ишляндийи, дювлят 
тяряфиндян мцщафизя олундуьу бир шяраитдя  вар олмаг, йа  йох 
олмаг суалы йохдур. Анъаг бир вар ки, палтарыны мал чейнямиш 
кими язик-цзцк эейясян, бир дя вар, ону цтцлц эейинясян – 



 
391 

эюрцнцшц башга-башга олур. Бир вар ки,  ашыб-дашан эур чайын 
буланыг суйуну ичясян, бир вар, ону сцзэяъдян кечириб ичясян – 
дады башга-башга олур. 

Ана дилиня мцнасибят бцтцн милли мцнасибятлярля баьлыдыр. 
Бцтцн милли мцнасибятлярин башында ана дилиня севэи дайаныр. 
Юмяр Фаиг Неманзадя дейирди ки, бцтцн севэиляримизин ян цст 
гатында ана дили севэиси дурур. Йяни миллят, вятян севэиси дя ана 
дилиня мящяббятдян башланыр вя ана дилиня мящяббятин дяряъяси 
иля юлчцлцр. Яввялян, «ана дилиндя данышмаг бюйцк мядяний-
йятдир» (Щеэел). Вя ана дилиндя савадлы данышмаг ваъиб 
фактордур.  

Ана дили тякъя савадлыларын, дипломлуларын дейил, лайла 
ешидянля лайла дейяндян тутмуш ана дили охуйанла ана дили 
дярслийи йазана гядяр щамынын сярвятидир, ади зящмяткешдян 
тутмуш президентиня гядяр щамынындыр, сырави ясэяриндян 
эенералына гядяр щяр кяс онун кешикчисидир.*   

Бюйцк Чин философу Конфучидян сорушурлар: «Бир юлкянин 
рящбярлийиня чаьырылсайдыныз, илк эюряъяйиниз иш ня оларды?» 
Эюзляйирляр ки, йоллар чякилмясиндян, кюрпцляр салынмасындан, 
абадлыг ишляриндян, йа мадди немят боллуьундан данышаъаг. 
Дейир: «Дилдян башлардым». Инсанларын тяяъъцбцнц эюрян 
философ сюзцнц беля ачыр: «Дил низамсыз оларса, сюзляр дцшцнъяни 
йахшы анлада билмяз. Дцшцнъя йахшы анлашылмазса, едиляси  
лазым олан ишляр йахшы едилмяз. Вязифяляр лазыми шякилдя йериня 
йетирилмязся, адятляр вя мядяниййят позулар. Адятляр вя 
мядяниййят позуларса, ядалят йанлыш йола йюняляр. Ядалят 
йолдан чыхарса, чашгынлыг ичиня дцшян халг ня едяъяйини, ишин 
щарайа вараъаьыны билмяз. Бах бунун цчцн щеч бир шей дил 
гядяр ящямиййятли дейил»1. 

Бяли, ъямиййятдя щяр шей дилдян башлайыр вя дилин цстцндя 
дурур; Аллащ да дцнйаны, инсаны дилля, сюзля йарадыб – «ол!» 
дейиб, щяр шей вар олуб. Ъямиййят дилин эерчяк, йохса йалан 

                                                            

* Бир телевизийа верлишиндя бир журналист деди: «Юз адыны грамматика иля дцз 
йазмайан оьул вятян ясэяри ола билмяз». Бу дуйьуну бундан мцкяммял  
ифадя етмяк олмаз. 
1 Щасан Ерен. Конфцчйцс. Дил тартышмаларында эерчеклер. 1. Анкара, 1990, 
с. 47. 
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данышмаьы иля кейфиййятлянир. Дилимиз «Гар цстцня ган даммыш 
кими ал йанаглым» («Дядя Горгуд китабы») тяшбещиндян бяри, 
«Эюрдцм» (Фцзули: Вяфа  щяр кимсядян ким истядим, ондан 
ъяфа эюрдцм, Кими ки бивяфа дцнйада эюрдцм, бивяфа эюрдцм) 
вя «Эюрмядим» (Вагиф: Мян ъащан мцлкцндя мцтляг доьру 
щалят эюрмядим, Щяр ня эюрдцм, яйри эюрдцм, юзэя бабят 
эюрмядим) фялсяфи тясдиг вя инкарындан, «Ел билир ки, сян 
мянимсян» (С. Вурьун) Вятян севэисиня вя «Галиб эяляъякми 
дцнйада камал» (С. Вурьун) бяшяри суалына гядяр узун вя 
уьурлу бир йол кечиб. Бу йол сонсузлуьа цз тутуб… Бу йолун 
сащибляри бизик!                                                           
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د عٍي ٌساْ طائفٗء اٚغٛشاْوتاب ددَ لٛزلٛ  

(٠٢٢٢ –جٍد، تاوٝ  ١)وتاتٝ ددٖ لٛزلٛد عٕسیىٍٛتٗ دییاسٝ،    

١۹٠٦ –سید عّاد اٌدیٓ ٔسّٝ )سٍّاْ ِّتاش(، تاوٝ   

١۹٧۳ –جٍد. تاوٝ  ١عّاد اٌدیٓ ٔسیّٝ. اثسٌسٜ.   

١۹٧۳ –جٍد، تاوٝ  ١١عّاد اٌدیٓ ٔسیّٝ. اثسٌسٜ.   

١۹٧۳ –تاوٝ جٍد،  ١١١عّاد اٌدیٓ ٔسیّٝ. اثسٌسٜ.   

١۹۹٦ –ِذّد فضٌٛٝ. ٌیٍي ٚ ِجْٕٛ )آیٕا تاتاییٛا(، تاوٝ   

١۹۹٦ –ِذّد فضٌٛٝ. دیٛاْ )داجٝ ِایً عٍٝ یٛ(، تاوٝ   

١۹٠١ –لاسُ ته ذاوس )سٍّاْ ِّتاش(، تاوٝ   

١۹٠١ –ِال پٕاٖ ٚالف )سٍّاْ ِّتاش(، تاوٝ   

١۹٠٧ –عاشك عثد اهلل )سٍّاْ ِّتاش(، تاوٝ   

١۹٠١ –، تاوٝ لٛسٝ )سٍّاْ ِّتاش(  

٠٢٢٦لٛسٝ تثسیصٜ )پاشا وسیّٛ(، تاوٝ،   

١۹٠١ –الا ِسیخ شیسٚأٝ )سٍّاْ ِّتاش(، تاوٝ   

١۹٠١ –ٔشاط شیسٚأٝ )سٍّاْ ِّتاش(، تاوٝ   

١۹٢٧ –زشید ته افٕدٜ شادٖ. تصیست االطفاي. استأثٛي   

١۹٠٦ –خاٌد سعید. عثّأٍٝ اٚشتیه ِاشاق دیٍٍسیٕیه ِمایسٗ ٌٝ صسفٝ. تاوٝ   

١٥١۹ –آخٛٔدشادٖ ِیسشا فتذعٍٝ. تّثیالت، تفٍیس   

(١٥٧١-١٥٧٧اویٕچٝ )  

١۹٢١-١۹٢٦دیات   

١۹٢٦-١۹٢٧ –ازشاد   

١۹٢٦-١۹٢٧فیٛضات     

١۹٢٦-١۹١۳ –ِال ٔصس اٌدیٓ   

١۹٢٧ –تٍٙٛي   

١۹٢٦-١۹٢٧  -دتستاْ   
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١۹١۳-١۹١٤ –شالٌٗ   

١۹١١-١۹١٦ –آچیك سٛش   

١۹١٤-١۹١٦ –دیسیٍیه   

١۹٠٤ –تاتاز ٌسأّیاتیٕٗ ِدخً. تاوٝ -تىس چٛتاْ شادٖ. تٛزن  

١۹٠١ –تایجاْ. تاوٝ رزِذّد دسٓ ٌٚیٍٝ. آ  

.١۹٠١جٍد،  ٤زشا ٔٛز. تٛزن تازیخٝ.   

№ ٠-۳، ١۹٠٦ِعازف ٚ ِدٔیت.    
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