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Тцрк дилини юйрянин. Чцнки онлар цчцн узун сцряъяк щеэемонлуг 
вардыр. *      

 
Мящяммяд пейьямбяр (с.я.с). 

 
***  

 
Тцрк дили яряб дили иля атбашы эедир.  
Дярдини динлядя билмяк вя тцрклярин кюнлцнц алмаг цчцн онларын 

дилийля данышмагдан башга йол йохдур. 
 

Мащмуд Кашьари 
 

***  
 
Дил нюгсанлы оларса, сюзляр дцшцнъяни йахшы анлада билмяз. Дц-

шцнъя йахшы анлашылмазса, едилмяси лазым олан шейляр йахшы едилмяз, 
вязифяляр йахшы йериня йетирилмяз. Вязифяляр лазыми шякилдя йериня йети-
рилмязся, адятляр вя мядяниййятляр позулар. Адятляр вя мядяниййятляр 
позуларса, ядалят йанлыш йола дцшяр. Ядалят йолундан чыхарса, чаш-
гынлыг ичиня дцшян халг ня едяъяйини, ишин щарайа вараъаьыны билмяз. 
Демяли: ъямиййятдя щеч бир шей дил гядяр ящямиййятли дейил.  
                                                                                                         

Конфичцс 
 

***  
 
Ана дилиндя данышмаг бюйцк мядяниййятдир.  
 

Щеэел 
 

***  
 
Аилядя, сцфря ятрафында данышылан дил ана дилдир. Ана дили дц-

шцнмяйин, хяйала далмаьын, зцмзцмянин, лайланын, арзунун-севинъин, 
дярдин-аьрынын дилидир. 

 
Ещсан Доьрамаъы 

 
***  

                                                           

*
 Эюйтцрк, Чинэиз хан (300 ил), Ямир Теймур, Османлы (600 ил) им-

перийаларыны йадыныза салын. Яли бяй Щцсейнзадя: Чинэизляри титрятди шу афагы 
сярасяр, Тимурлары щюкм етди шящин-шащлара йексяр, Фатещляриня кечди бцтцн 
кишвяри-гейсяр. 
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Тцрк дили фарс дилиндян зянэиндир. Мцкяммяллийиня эюря тцркъяни 
анъаг яряб дили иля мцгайися етмяк олар.   

 
Ялишир Няваи 

 
***  

 
Эярчи Нясими сюзцн дадыны верди, вяли 
Дадя эятирди ону ляфзи-шякярбарымыз. 

 
Нясими 

 
***  

 
Ъан сюздцр, яэяр билирся инсан, 
Сюздцр ки, дейярляр, юзэядир ъан. 

 
М.Фцзули 

***  
 
Гафгаз тцркляринин дилини, Азярбайъан тцркъясинi юйрянмяйя 

башламышам. Авропада франсызъаны билмяк ня гядяр зяруридирся, 
бурада вя цмумиййятля, Асийада да бу дили билмяк о гядяр ваъибдир. 

 
М.Й.Лермонтов 

 
***  

 
Qрамматик ъящятдян sялислийиня, ащянэдарлыьына, лятафятиня, 

ше’риййятиня эюря татар (Азярбайъан) дили башга дилляр арасында, демяк 
олар ки, йеэанядир. 

 
Хачатур Абовйан  

 
***  

 
Яряб вя фарс сюзляри иля даща да зянэинляшмиш тцркъя инди (ХХ 

ясрин яввялляри – T.H.) ян али, ян дярин фикирляри, ян назик, ян зяриф 
щиссляри ифадя етмякдя буэцнкц яряб вя фарс дилляриндян беля габил вя 
гцдрятли олуб, шяксиз, щяр щансы Авропа дили иля рягабят едя биляр. 

 
Яли бяй Щцсейнзадя 

 
***  

 
Азярбайъан дилинин мусигиси инсанын ешитмя дуйьусуна, зювгцня 

сыьал чякир. 
 

Г.И.Ломидзе 
 

***  
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ЮН  СЮЗ 
 
Азярбайъан ядяби дили гядим вя зянэин тцрк йазылы ядяби 

дилляриндян биридир. О, гядим вя зянэин цмумтцрк мядяниййяти 
базасында, гардаш тцрк дилляри иля гаршылыглы ялагядя дольун 
инкишаф йолу кечмишдир.  

Тарихи-мцгайисяли тцрколоэийа ишлядикъя, халг тцркъяляри 
дярининя юйрянилдикъя ана тцркъя, кюк-тямял тцркъя иля ялагяляр 
даща айдын вя даща шцбщясиз эюрцндцйц кими, ядяби тцрк-
ъялярин дя тарихи арашдырылдыгъа айры-айры ъоьрафийалардакы 
конкрет дил нормаларынын бир цмуми, ана нормадан чыхараг 
заман-заман хцсусиляшиб юзцнцнкцляшмяси ашкарланыр. Беля бир 
мцгайися апараг. Билиндийи кими, щяр бир ядяби дил юлкянин 
мядяни мяркязинин данышыьы-диалекти (койне) цстцндя дурур. 
Ащянэ гануну тцркъянин апарыъы фонетик-морфоложи гану-
нудур. Тарихян Азярбайъан тцркъясинин ащянэи Ширван вя Тяб-
риз диалектляриня уйьун эялир. Башга фонетик-морфоложи уйьун-
луглар да вар (й-э, ж-ъ, söz sonunda ъинэилтилиляшмя вя с.). Щяр 
ики йашайыш мянтягяси тарихян юлкянин мядяни-игтисади-сийаси 
мяркязи олдуьундан бу уйьунлуглар щагг верир ки, Ширван вя 
йа Тябриз диалектини койне кими гябул едяк. Анъаг тарихи 
морфонолоэийамызын чох колоритли, бцтцн дюврлярдя даими 
фонетик ващидляриндян олан саьыр нун (ŋ) бу диалектиn щеч 
бириндя йохдур. Орхон-Йенисей китабяляринин дилиндя щям 
ащянэин Ширван (Тябриз) тязащцрц (оьлы, апам ячцм), щям саьыр 
нун африкатынын етимоложи мяхряъи олан нг диграмы вардыр. Саьыр 
нун  яряб  ялифбалы  йазымызда  да  цмумян   (нэ)  шяклиндя  эет-
мишдир:  �� нг//нэ  йазылмыш,  ŋ тяляффцз  олунмушдур  (бу  эцн 
юзбяклярин  ялифбасында нг  верилир, анъаг саьыр нун кими дейилир.  
Ола  билсин  ки,  Орхонда  да нг  яслиндя ŋ  –  дейилишинин  ишаряси 
олуб).  Бу  да  мя’ лумдур  ки,  Эюй Тцрк империйасы  Алтайдан  
Гара  дянизя  гядяр  эялмишдир.  «Тцрки  (тцркъя – Т.Щ.)   Каш-
ьардaн   Истанбула   гядяр   яразидя   (бу,  Чин   сярщяддиндян  
Дунайа  кими демякдир – Т.Щ.) ишлянян вя анлашылан ядяби дил 



 6

олмушдур» (Щ.Б.Баскакоv). Азярбайъан тцркъяси щямин хятт 
бойунда, щямин ъоьрафи мцстявидя йерляшир. Буна эюря щесаб 
етмяк олар ки, Азярбайъан ядяби дили вахтиля цмуми тцрк ядяби 
дилинин (тцрк империйа дилинин) тяркиб щиссяси кими формалашыр; 
йерли, локал-ъоьрафи ядяби дил мцстягилляшяндя «цмуми»дян там 
тяърид олунмур – галиб йерли имлада субстрат кими изляр галыр, 
ащянэ nормасы вя ŋ щямин сырадан Орхондан галмыш ола билир. 

Ялбяття, Орхон фонетикасы вя имласы даща гядим норманын 
давамы олмалы иди. Дяфялярля Алтайдан Дунайа эедян вя дяфя-
лярля парчаланан тцрк империйаларынын тарихи йашанышынын 
нятиъясиндя Шярг вя Гярб ядяби тцркъяляри мейдана чыхыр. 

Бу просесдя Азярбайъан тцркъясинин юзцнямяхсус хцсу-
сиййятляри ямяля эялир. Мясялян, Азярбайъан тцркъясиндя Шярг 
тцркъяляриндя, щятта тцркмян оьузъасында олмайан э самити 
йараныр. Йахуд Азярбайъан тцркъяси доггуз саитли тцркъя олур 
– я саити мцяййянляшир, Орхон дилиндя олмайан х сяси ишлянир – 
Орхонда, Кашьаридя каьан, кан дейилян сюзляр биздя хаган, 
хан фонетикасына дцшцр (Хагани Ширвани, ханлар ханы хан 
Байындыр), М.Кашьаридяки Кянъяк етносунун ады биздя Эянъя 
топониминя чеврилир (Низами Эянъяви) вя с. 

Дилин зянэинлийи, дольунлуьу ону дашыйан миллятин зянэин-
лийи, мцкяммяллийи демякдир. ВЫЫ ясрдя тцркцн дюрд сюздян 
ибарят ики мисрада дедийи ше’ри 1950-дя мцасир дцнйанын бей-
нялхалг дилляриндян олан рус дилиня он ики сюздян тяшкил едилмиш 
ики ъцмля иля чевирмишляр:  

 
Башлыьыь йюкцнтцрмиш, 
Тизлигиг сюкцрмиш. 
(Башлыны баш яйдирмиш), 
(Дизлини диз чюкдцрмцш). –   

 
Русъайа тяръцмяси: Имеющих голову, они заставили скло-

нить голову, имеющих колени, они заставили преклонить 
колени. 

 
Бу дил неъя мцкяммял ялифба иля йазыйа алынмышдыр: ачыг саитли сюз 

бир галын к (          каьан), додагланан саитли сюз башга к (      -ок), 
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гапалы саитли сюз башга к (     кыз) иля йазылмышдыр – бу, йцксяк дил 
савадына вя надир йазы технолоэийасына сащиб олмагдыр*. 

Буэцнкц щярб терминолоэийасында дюйцшдя щярби сирри 
юйрянмяк цчцн тутулан ясиря дил дейирляр. ВЫЫЫ ясрдя Орхон 
китабяляриндя щямин сюз (тил) щямин анлайышын кодудур. Бу да 
тцркцн мядяни инкишафыдыр. Тцрк щярб сяняти иля тцрк дили 
бярабяр эялир. 

Щямин дюврдя рянэин тцндлцйцнц ифадя етмяк цчцн «Дядя 
Горгуд китабы» беля бир тяшбещ ишлядир: Гар цзяриня ган даммыш 
кими ал йанаглым. – Бу, ян азы мин цч йцз ил бундан яввялки 
Азярбайъан тцркъясидир, лцьяти, фонетикасы, грамматикасы иля. 
Йяни Азярбайъан тцркъяси щям дя чох гядимлярдя формалаш-
мышдыр. 

Мин ил бундан яввялки тцрк ъямиййятинин етник давранышы, 
милли ляйагяти, нитг мядяниййяти будур: 

  
Сини «сиз» тисяляр, аны «сиз» тиэил, 
Такы анда йиэряк йанут сюзляэил. 
Кайа йанкусындын коды болмаьыл, 
Сини «син» тисяляр, аны синляэил. 

 
Йусуф Баласаьунлу. Гутадьу билиэ. 

 
– Сяня «сиз» десяляр, она «сиз» де(эинян), 
Дяхи онунла даща йахшы даныш.   

                                                           

* Бизим шивядя жаргон мязмунлу беля бир сюз ишлянир: бир ишдян имтина едян 
кяс щисс олунмадан арадан чыхдыьыны «ъырдым» (йя’ни: арадан чыхыб гачдым) 
дейя ифадя едир. Бу ифадянин йуморла беля фразеоложи гаршылыьы вар: ъ-нıн 
йанына р гойдум, йя’ни ъырдым. Ифадя мцхтялиф заманлар вя шяхсляр цзря 
дяйишир, мясялян, бириня тювсийя едирляр ки, «беля щалда эяряк ъ-нын йанына р 
гойасан». Билиндийи кими, Орхон йазысында саит щяр йердя йазылмыр, анъаг 
йери билинир вя охунур. Йя’ни Орхон йазысы иля ъыр- фе’ли ър шяклиндя йазылмалы 
иди. Демяли, «ъ-нын йанына р гоймаг» Орхон йазысындан данышыьа кечмиш 
гялибдир. Дцздцр, Орхонда ъ щярфи (сяси) йохдур. Анъаг йягин ел арасында 
беля дейилян кодлу сюзляр олмуш, Азярбайъан тцркъясиндя ъ сяси олдуьу 
цчцн щямин гялибдян истифадя едилмишдир. Яряб ялифбасында да щямин 
мягамда саит йазылмадыьындан сонра щямин гялиб яняняйя чеврилмишдир. 
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Гайа йаньысындан ашаьы олма(эинян), 
Сяня «сян» десяляр, она «сян»ля ъаваб вер*.  

 
Тарихи-ядяби абидялярин дилинин мцгайисяли юйрянилмяси тцрк ет-

ник йашанышларында етимоложи мцштяряклийин ачылмасында мцщцм 
ачар ишини эюрцр. Мясялян, Орхон дастанларынын дилиндя юлян ха-
ганын дцнйасыны дяйишмясиня «учду» ифадяси ишлянир. Бу ифадядя 
няляр вар: 1. О Дцнйа анлайышы вар, йя’ни О Дцнйада щяйат давам 
едир – исламда даща айдын дейилир ки, рущ йашайыш йерини дяйишди – 
Ора эетди; 2. Щям дя бу кядяр поетик шякилдя, никбин мядяниййятля 
ифадя олунмуш олур. Бу, тцрк дилинин сявиййяси вя нитг мядяний-
йятидир. О дили, о дил мядяниййятини йарадан ъямиййятин йцксяк-
лийидир. Тяк бир ифадя тцрк танрычылыьы щаггында тясяввцр йарадыр. 
Тцркъялярин сонракы сявиййяляри бу йцксяклийин, цмумтцрк 
уъалыьынын цстцндя дурур. Нясими бу уъалыгдан инсаны Танры 
сявиййясиня галдырыр: 

 
Сяни бу щцсни-ъамал иля, бу лцтф иля эюрян 
Горхдулар Hагг демяйя, дюндцляр инсан дедиляр.  

                                                           

Тябии ки, Эюй Тцрк империйасынын дювлят дилини якс етдирян Орхон йазысынын 
бюйцк тцрк ъоьрафийасында эениш резонансы олмушдур. Бу резонанс 
халгларын цнсиййятиня нцфуз етмиш, зийалыларын васитясиля ъанлы данышыгда da 
фразеоложи гялибляр йаратмышдыр. Бу да Азярбайъан халг тцркъясиндя галмыш 
бир етник-мядяни фразеоложи гялпядир. Башгa бир факты мяня М.Гыпчаг 
данышды – деди ки, Нахчывандан гонаг эялмиш бир гощуму эялин кючян гызын 
гочаглыьыны, дирибашлыьыны беля юйцб: «Филанкясин гызы Филанкяс гуйруьу 
дцйцнлц атдыр». Орхон-Йенисей китабяляриндян «Тонйукук»да беля ъцмля 
вар: «Бу тцрк будунка йарыклыь йаьыь кялтцрмядим, тюэцнлиэ атыь 
йцэцртмядим». Йяни: Бу тцрк халгынын цстцня йараглы йаьы эятиртмядим 
(йяни дцшмянин габаьыны алыб, милляти басылмаьа гоймамышам), дцйцнлц 
атлы йцйцртмямишям (йяни гуйруьу дцйцнлц ат цстцндя эялян дцшмяня 
имкан вермямишям, халгын цстцня атыны сяйиртсин). «Гуйруьу дцйцнлц ат» 
дюйцш аты демякдир; дюйцш габаьы, гывраг олсун дейя, атын гуйруьуну 
дцйярмишляр. ВЫЫЫ яср тцрк империйасынын Монголустандакы абидясинин дили 
иля буэцнкц Нахчыван шивяси арасындакы сясляшмяни эюрцрсцнцзмц?      
* «Гайа йаньысындан ашаьы олма» ифадяси гейри-ади образдыр: Гайа сяси якс 
етдиряр, якс-сяда веряр. Дейир ки, сян дя гайа кими ол, дейиляни якс елятдир. 
Дейиляня олдуьу кими ъаваб вер. Щади дейир: Даьа дерсяm, ешидир, сонра 
верир якси-сяда, Даша дюнмцшляря якс ейлямяди фярйадым.  
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Нясими бу сюзц дейяндя билирди ки, онун улу тцрк яъдады 
инсаны Танрыйа чатдырмаг цчцн она гоша ганад вериб – учма-
ьа ганадландырыб. Вя онун бу Танры эюзяллийиндя олан, Танры 
лцтфц иля хислятлянян эюзяли щямин тцрк мцдриклик тарласынын 
битирдийи «Ана щаггы – Танры щаггы» дейян Дядя Горгудун 
тягдим етдийи Ананын нявяси-нятиъясидир. Нясими инсаны илащиляш-
диряндя камил тцрк мяхряъиндя дайаныр. 

 
«Гутадьу билиэ»дя дейилир: 
 

Ажунка бады кöр тцкел кут куры, 
Козы бирле катлып йорыды бюри. –  
Дцнйайа баьлады эюр бцтцн сяадят гуршаьы,  
Гузу иля гатылыб йцрцдц гурд.  

 
Бу, инди ишлятдийимиз «гурдун гузу иля отламасы» мясялидир. 

Щяля индийя гядяр дцнйанын щеч бир сирки ящлилляшдирилмиш гурд 
эюрмяйиб. Сиркдя ит пишикля бир йердя олур, шир ъейранла бир 
паркда йашайыр. Анъаг гурд гойунла, гузу иля сцлщ шяраитиндя 
йашайа билмяз. Чцнки гурд тябиятян гойунлуьу, гойун мцти-
лийини севмяз (Она эюря тцрк гурду юзцня яъдад сечиб). Бу 
ифадя садяъя тцркцн мцбалиья уъалыьыдыр. Тцрк ясла мцмкцн 
олмайаны мцмкцн билян (вя йа мцмкцн едян) характерин 
сащибидир. Бу мцбалиья Фцзулинин о мцбалиьясинин яъдадыдыр ки, 
дейир: Мяънунун ащынын одундан дярйайа бир гыьылъым дцшся, 
дярйа сящра олар, эюзцнцн йашындан сящрайа бир дамъы дцшся, 
сящра дярйайа чевриляр. 

Гядим «Шан гызы» тцрк-булгар дастанында сяркярдя Рыштав 
рягибиня эцъцнц эюстярмяк цчцн охуну эюйя нишанлайыр. Ох 
галхыб эюйдя донмуш булуда санъылыр. Эюзляйир, йаз эялир, 
булудун дону ачылыр, ох йеря дцшцр. Фцзули дя беля дейир: Деэил 
бищудя, эяр йаьса фялякдян башыма дашлар, Бинасын тишейи-ащимля 
виран етдиэимдяндир. Фцзулинин мцбалиья-тяшбещинин бцнювря-
синдя щямин гядим тцрк мифоложи дцшцнъяси дайаныр ки, инсан 
эюйцн бинасыны зядяляйя, даьыда биляр вя танрылар инсанлары ъя-
заландырмаг цчцн эюйдян долу, йаьыш шякилляриндя даш йаьды-
рар, сел ахыдар.  
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Башга бир мцгайися. Бу, Й.Баласагунлунун (ХЫ яср) щик-
мятли сюзцдцр:  

 
Кара баш йаьысы кызыл тилтцрцр, 
Нечя баш йиди бу, такы та йийцр. – 
– Гара башын йаьысы гырмызы дилдир, 
Нечя баш йеди бу, дяхи дя йейир. 

  
Бу сюз Йунус Ямрянин, Шащ Хятаинин бу мисралары иля бир 

мязмундадыр, ейни чямянзарын эцлляри кими бир ятир верир: 
 

Сюз вардыр кясяр савашы, 
Сюз вардыр, кясдиряр башы. 

 
Тарих бойу Азярбайъан тцркъяси йерли мядяни-сийаси шяраит-

ля йанашы, щям дя гощум, доьма цнсиййятлярдян эцъ алыр. 
Бя’зян бу цнсиййят, бу йахынлыг даща конкрет шякилдя эюрцнцр. 
Мясялян, биз бу эцн Тцркийя тцркляри иля щейрятли дяряъядя ейни 
дилля данышырыг. Бу, Тцркийя ашыьынын вя мцьяннисинин охудуьу 
манилярдян: 

 
Бу эцн айын он дюрдц,           Баьа эял, бостана эял, 
Гыз, сачыны ким щюрдц?           Диля эял, дастана эял. 
Щюрдцмся дя, мян щюрдцм,     Анан изин вермязся,  
Ай гаранлыг, ким эюрдц?         Йаландан щастана эял. 
 
Бу да мяним кяндимиздя юз гулаьымла ешитдийим байаты: 
 

Армуд аьаъы щача, 
Ялим долашды сача. 
Еля хошума эялир: 
Оьлан гова, гыз гача. 

 
Биз ня вахт Тцркийя иля бир йердя, бир дювлятдя йашамышыг? 

Мясялян, щеч вахт Эцней Азярбайъанда фарсларла олан кими 
бирэя олмамышыг. Демяли, бу уйьунлуг, бу ейнилик Тцркийя 
тцркъяси иля Азярбайъан тцркъясинин индики ъоьрафийаларда 
мяскунлашдыьы дюврдя вар олуб. Демяли: Х-ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя бу 
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халг тцркъяляри индики лцьят фонду, фонетика вя грамматикасы 
иля вар имиш. 

Бу байатылар «Дядя Горгуд китабы» иля Сары Ашыг ара-
сындакы халг ше’ри нцмуняляридир. Бурада щям Горгудун «Бяри 
эялэил, евим тахты, башым бахты, Гоша бадам сыьмайан дар 
аьызлым», щям Сары Ашыьын «Мян Ашыг, бахды йарым, Бахтымын 
тахты йарым. Цзцндя эюз изи вар, Сяня ким бахды, йарым» мис-
раларынын сясляшмяси эюрцнцр – лцьяти, грамматикасы вя поетик 
мцкяммяллийи иля: Дядя Горгуд (ВЫЫ яср), Сары Ашыг (ХВЫЫ 
яср) – он ясрлик Оьузъанын варлыг шякли. 

Ислама гядяр тцркцн зянэин мядяниййяти варды. «Дядя 
Горгуд китабы» ислама гядяр йаранмышды. Дядя Горгудун 
заманында тцркляр оьлу оланы аь, гызы оланы гызыл отагда 
отурдурдулар. Щямин дюврдя ярябляр доьулан гызлары дири-дири 
басдырырдылар – тцркля ярябин етник-мядяни сявиййясини мцгайися 
един. 

Бирдян тцркцн йцксяк мядяниййяти юлцм-галым давасы иля 
цз-цзя дурду. «… Батыдан сярт вя йыхыъы бир фыртына эялди – яряб 
фыртынасы… Ислам тарихчиляринин дя анлатдыгларына эюря тцрклярин 
тапынъаглары йыхылды. Билэинляри юлдцрцлдц. Китаблары йахылды. 
Исламлыьа чох бюйцк хидмятляр йапмыш Офшин тцркъя бир китаб 
охудуьу цчцн юлцм ъязасына чарпылды. Беляликля, тцрк кцлтцрцня 
вя тцрк дилиня горхунъ бир йумруг ендирилмиш олду. Щяр кяс 
яряб кими данышмаьа, яряб кими дцшцнмяйя зорланырды. Артыг 
тцрк дили гарышырды, позулурду» (Бесим Аталай, «Диван» 
тяръцмяси, с. ХХХЫВ-ХХХВ). Анъаг тцрк исламы сямимиййятля 
гябул етди – «ислам дини иля исламлашан, яряб елми иля елмлянян, 
яряб мядяниййяти иля мядяниййятлянян тцркляр ярябляшмяйиб, 
йеня тцрк оьлу тцрк галдылар» (Ялибяй Щцсейнзадя). Мящв 
олмуш тцрк мядяниййяти тцркцн исте’дады нятиъясиндя йенидян 
ъцъярди, бой атды. М.Кашьариляр, Й.Баласаьунлулар, Й.Ям-
ряляр, Я.Няваиляр, Нясимиляр, Фцзулиляр тцркцн тарихини йенидян 
йаздылар. Тцрк дилини яряблярин Гур’ан дили иля «атбашы 
йцрцтдцляр». 

Щяр идейаны, щяр дащини тарих юз дюврцня эюря вя биринъи 
нювбядя, юз дюврц цчцн йетирир. Ещтийаъ олмайанда, яэяр 
дяйяри билинмяйяъякся, дцнйайа дащи эялмир. Азярбайъан 
варлыьынын ХВЫ ясрдя Фцзули дцщасына ещтийаъы варды. Фцзулинин 
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заманында йцксяк сявиййяли, али мядяниййят сащиби ъямиййят 
вар иди. Бу ъямиййятин дольунлуьуну эюстярян, ону тарихин 
йаддашына щякк едян бир дил щазырланмалыйды. Бу ъямиййяти 
Фязлуллащ Няими, Мараьалы Явщяди кими философлар Фцзулийя 
гядяр бцнювряляндирмишдиляр. Нясими бу фялсяфяни ана дилиндя 
е’лан етмишди. Щям дя щямин заманда Йахын Шярги, Юн 
Асийаны мющтяшям тцрк атмосфери бцрцмцшдц. 

Шащ Хятайи дейирди:  
 

Эетдикъя тцкянир ярябин куйц мяскяни, 
Баьдад ичиндя щяр неъя ким тцркман гопар. 

 
Вя бу заман мющтяшям Османлы империйасы щямин ъоьра-

фийада сийаси щеэемонлуьа сащиб олмушду. Бу йеткин ъямий-
йятдя, бу мядяни, сийаси шяраитдя Фцзули Азярбайъан тцркъясини 
милли ядяби дил щалына эятирди. ХЫВ ясрдя Дантенин италйан ядяби 
дилинин, ХЫХ ясрдя Пушкинин рус ядяби дилинин тарихиндя эюр-
дцкляри иши ХВЫ ясрдя Азярбайъан дилинин тарихиндя М.Фцзули 
йериня йетирди. Фцзули Азярбайъан дилинин ясас лцьят фондуну 
бцтцн кцтляси иля нцмайиш етдирди (щямин лцьят фонду буэцн-
кцнцн ейнидир), миллятин дилиндяки бцтцн грамматик эюстяриъи-
ляри ядяби диля сяфярбяр еляди, йазылы нитгдя щамысыны ишлятди. 
Буэцнкц грамматик (сюздяйишдириъи) шякилчилярин щамысы, сюз 
бирляшмяляри, мцряккяб ъцмля типляринин щамысы онун дилиндя 
вар. Инди дилимиздя минлярля йох, он минлярля яряб, фарс сюзляри 
ишлянир. Бу гядяр сюзц халгымыз, бцтцн зцмряляри иля неъя 
гаврайыб – йя’ни гаврайыб, ишлядиб ки, онлар бу эцн дилимиздя 
йашайыр. Минлярля яряб, фарс сюзляри дя ишляниб ки, сонралар 
тядриъян архаикляшиб. Бу архаикляшянлярин ичярисиндя бу эцн 
классикляримизин, о ъцмлядян Фцзулинин дилиндя эюрдцйцмцз, 
анъаг бу эцн баша дцшцлмяйян сюзляр дя вар. Демяли, онлар да 
вахтиля анлашылыб, сонракы дил йениляшмяляри дюврцндя цнсий-
йятдян чыхыб.  

Бир мисалла кифайятлянирям: Фцзулинин дилиндя тямяссцк 
(ярябъя: йапышма, тутма), мцстящяг (лайиг, мцкафата щагг 
газанмыш) сюзляри вар; бу эцн щеч филологлар да анламырлар. 
Анъаг бу сюзляр диалектляримиздя ишлянир. Бир хюрякдян, йа бир 
сющбятдян хошланмамаг мягамында дейирляр: Мян муннан 
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бир тямясик аннамадым (Ъябрайыл шивяси. Йя’ни бу сюз она 
йапышмады, бу хюряйин дады она йапышмады, тя’мин етмяди). 
Йахуд беля гарьыш вар: Сяни мцстащаг оласан (йя’ни чолаг, 
шикяст оласан. Бу, ейнян мцкафат сюзцнцн дилимиздя 
мя’наланмасы кимидир. Мцкафат ярябъядя ъяза, гаршылыг, явяз 
демякдир – биздя анъаг мцсбят гаршылыг мя’насында ишлянир. 
Мцсщящяг сюзцндя якс просес эедиб: пис гаршылыг ясас тутулуб). 
Yaxud: бу эцн филолога da билинмяйян бикр сюзцнцн мянала-
рындан бири «бцтцн, бцтюв» демякдир ки, Ъябрайыл шивясиндя 
ейнян галыр: Щяр ишдя бикир олун, айрылмыйын; Бикиррищ йахшы 
шейди, йохса щяря бир йеря чящмящдян бир шей чыхмаз. Бу сюзляр 
бу эцн шивялярдя галырса, демяли, Фцзулинин заманында халг, 
китаб, елм яряб сюзляри кими бунлар da кцтляви анлашылыб. Ахы 
Фцзулини йетирян ъямиййят йцксяк ъямиййят иди.    

Цнсиййятдян чыхдыьы цчцн сонракы нясилляр онлары 
анламайыблар. Щясяноьлудан, Нясимидян бяри минлярля дя тцрк 
сюзляри архаикляшиб. Бялкя бу тцрк сюзляринин дя мя’наларыны 
заманында инсанлар билмяйибляр? Миллятин нцмайяндяляри юз ана 
дили сюзлярини неъя билмяйя билярдиляр? Демяли: архаикляшмя дя  дилдя 
йениляшмя кими ъанлы просесдир – бу просесдя яски, доьма ана дили 
сюзляри дя, сонрадан алынанлар да дилдян чыха билир. Демяли, 
Фцзулинин Азярбайъан-тцрк милли ядяби дилинин баниси олмасы цчцн 
онун дилиндяки йцзлярля сюзцн бу эцн цчцн анлашылмаз олмасы йох, 
онун лцьятинин буэцнкц ана дилимизин ясас лцьят фондуна 
уйьунлуьу вя грамматикасынын мцасир грамматик гурулушла 
ейниййят тяшкил етмяси ясас юлчцдцр. Фцзулинин дилиндя бундан чятин 
вя бундан да садя мисралар вар, анъаг онун цчцн цмумян бу дил 
типикдир: Гурутмуш, галиба, шювг оду Фярщадын эюзц йашын Ки, эяр 
ахсайды, сейли ля’л ейлярди, бишяк, Бисцтун дашын. Бу, ХВЫ ясрин 
тцркъясидир, бурада милли дилин грамматикасы бцтцн камиллийи иля якс 
олунуб – садя (бясит йох, мящз садя, айдын), щамар, ейни 
заманда дольун синтаксис вар. Грамматика фикря няйя гядяр 
мцдахиля едир: Фярщадын эюз йашы йох, эюзц йашы. Щяля бядии вцс’ят, 
мцбалиья дя юз йериндя, бу, Фцзулинин бядиилик сянятидир: Яэяр 
севэисинин шювгцндян тюряйян од Фярщадын эюзцнцн йашыны 
гурутмасайды, эюзцндян ахан сел Бисцтуну гярг едярди, бу селин 
йаратдыьы дярйада Бисцтун о гядяр кичик бир даш йериндя оларды ки, 
ондан ля’л йаранарды.  
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Дярсликдя мятнлярин имласына щярфи-щярфиня йанашмырыг. Биз 
бу фикирдяйик ки, дилимизин йазылы тарихи нцмуняляри щямишя 
тарихи фонетиканы якс етдирмир. Бу йазыларда тарихи фонетика 
йериня мцщафизякар тарихи орфографийа юзцнц эюстярир, йохса 
нийя «Дядя Горгуд китабы» иля 1920-ъи иля гядярки он цч ясрлик 
заман мясафясиндя ейни имла сахлансын. Бир саьыр нун (ŋ) сяси 
цчцн яряб ялифбасындакы эащ к ) ک( , э ) گ(  , эащ цзяриндя цч 
нюгтяли к ) ݣ(  , эащ нэ  )��( (нг), эащ да сяркеши отураъаьында 
дястялянмиш к  )ك( щярфиндян истифадя олунуб – бу, тарихи 
фонетика дейил, имла тязащцрляридир. Бунунла беля, биз ХВЫ 
ясрин сонуна гядярки мятнлярдя тарихи орфографийаны интенсив 
шякилдя сахлайырыг. ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя эащ-эащ веририк. Чцнки 
йазыларда халг данышыьы эцълянир. Мясялян, Молла Пянащ 
Вагифин бу орфоепийасыны тясяввцр етмяк чятиндир: Ей цзи эцл, 
гяддц туба Сафийя, Щясрятцŋдян мян шейдайа дюнмишям. 
Гашларуŋ яэрисцн йад ейлядцкъя Гамятцм яэилцб йайя 
дюнмишям. Йахуд Мяьруринин ше’риндя (ХВЫЫ яср) бу г-ь 
йазылышлары ня тарихи фонетикадыр, ня дя тарихи имла, катиб 
сярбястлийидир: Йаз олгаъ кюч етмиш, эедяр йайлага Аьыр елляр 
йеня, гурбан олдуьум. Сона тяки чалханмагя эялцбдир… Беля 
щалларда мцасир имланы ясас тутмушуг. Бир дя она эюря ки, беля 
мятнлярдя мятляб тарихи лексика вя фразеолоэийаны нязяря чат-
дырмагдыр. ХЫХ ясрдян, драм вя реалист няср йаранандан сон-
ракы мятнлярдя ися бу бядии нцмунялярин мцасир академик-
кцтляви няшрляринин дилини эютцрцрцк. Йохса доьруданмы Аь-
ъабядили Щаъы Гара бу дилля данышб: «Евцŋ даьылсун чит сатан. 
Гапуŋ чырпылсун шиля верян. Чадра верян, сяни эюрим ки, щеч 
уьруна хейир эялмясцн…» Бу да онун Гарабаьлысы Шяряфнися 
ханымын дили: «Эял, эюр о чюр-чюп дюширян, ичдирцб, йедирцб 
бяслядиэцŋ гонаьуŋ, дейирляр, гардашуŋ оьлуни аздыруб юзи иля 
Парижя апарур». Бу да Няъяф бяй Вязировун драм дили: «Мян 
щямин Рцстямям ки, топдаьытмаз Ъцмшуд бяэцн евцни хараба 
гойдым. Мяня бир тяшяххцс сатмаьдан ютри Кярим хануŋ йурдын 
хараба гойдым, тар-мар елядцм, евцня од вурдым, кцлин щавайа 
совурдым». Бунларын тарихи фонетика, тарихи морфолоэийа цчцн бялкя 
мцяййян мя’насы вар, анъаг ядяби дил тарихи цчцн щеч бир ящямиййяти 
йохдур. Тясяввцр едяк ки, сящнядян актйорлар бу тяляффцзля салона 
сюз десинляр. Ня щямин образлар о дилля данышыблар, ня дя Мирзя 
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Фятяли, Няъяф бяй Вязиров, Щясян бяй Зярдаби, Ъ.Мяммяд-
гулузадя, Мящяммядаьа Шащтахтылы вя онларын гейри мца-
сирляри. Онларын щамысынын данышыьы мцасир орфоепийамыз цзря 
олмушдур. 

Ядяби дил ня заман йараныб? Илк ямяк няьмяси, илк аталар 
сюзц, илк ше’р, илк миф-яфсаня йаранандан ядяби дил башлайр… 
Анъаг бизим щаггында данышдыьымыз шякилдя ядяби дил инсан-
лыьын мцяййян инкишаф сявиййясиндя, мцяййян мядяни йцксялишин 
мящсулудур, дювлятлярин йаранмасы, дювлятляр арасында 
йазышмаларын башланмасы, цмумиййятля, йазылы нитгин гейдя 
алынмасы иля иътимаи-мядяни щадися кими, ядяби дил мцяй-
йянляшир. Ядяби дил дейяндя, цмумян, йазылы дил нязярдя туту-
луб. Бу доктрина халгын фолклор дилини ядяби дил кими истисна 
етмиш олур. Дярсликдя фолклор дилиня шифащи ядяби дил факты кими 
хейли йер айрылыр. 

Яввялдя дя дейилдийи кими, Азярбайъан ядяби тцркъяси 
цмуми тцрк мядяниййяти контекстиндя, башга тцркъялярля яла-
гя-цнсиййятдя, неъя дейярляр, ядяби-бядии алыш-веришдя мцкям-
мял инкишаф йолу кечмишдир. Ядяби дилимизин тарихини ян бюйцк 
йазычы-шаирляримизин, ян бюйцк бядии сюз усталарымызын дили 
ясасында юйрянирик. Чцнки Нясими, Фцзули сявиййяли алимляримиз 
ясярлярини яряб, йа фарс дилиндя йазмышлар.  
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ФЯННИН МЮВЗУСУ ВЯ  
БИР НЕЧЯ АНЛАЙЫШ ЩАГГЫНДА 

 
1. Бу фянн, адындан да эюрцндцйц кими, Азярбайъан ядяби 

дилинин тарихини юйрянир. Бурада айры-айры цслубларын мейдана эял-
мяси вя инкишафы, фонетик, лексик, грамматик материалын тябягял-
яшмяси – мцхтялиф цслубларын истифадяси цчцн вариантлар йаранмасы, 
фразеоложи ъювщярин щазырланмасы вя эенишлянмяси арашдырылыр.  

Ядяби дил тарихи фянни дя тарихи грамматика кими Азярбайъан 
дилиндя олан йазы абидяляринин цзяриндя тядгигат апарыр. Йя’ни щяр 
ики фяннин обйекти ейнидир. Анъаг абидялярин дилиня йанашма 
мягсядиня, фактлары тящлил етмя истигамятиня эюря бунлар фярглянир. 
Ялбяття, илк бахышда беля щесаб етмяк олар ки, ядяби дил тарихи йалныз 
ядяби дил нормасы тялябляриня ъаваб верян, мящз нормалы, ъилалы йазы 
материалыны юйрянир, халг данышыг дили абидяляриндян сярф-нязяр едир. 
Буну да дейяк ки, дилчилик ишиндя беля фикир йцрцдянляр вар. Анъаг 
бизим дилимизин тарихиндя йазыйа кючцрцлмцш еля бир абидя йохдур 
ки, о, ядяби дилин тядгигат даирясиня дцшмясин. Щятта бир йазылы 
нцмуня фонетика, морфолоэийа вя синтаксисиня эюря бцтювлцкдя 
данышыг дили нормасыны хатырладырса, йеня о, йазыйа кючцрцляркян 
ядяби тясщищя «мя’руз» галмышдыр. Яэяр бир шяхс мцряккяб эедишли 
яряб ялифбасынын график доламбаъларындан кечя билибся, ондан 
истифадя габилиййятиня йийялянибся, бядии дцшцнъя, фялсяфи фикир 
йцрцтмяк имканы олмаса беля, о мцяййян савад, тящсил сащиби 
олмуш олмалыдыр. Минимум щяддиндя олса да, о, ядяби дил 
вярдишиня йийялянмиш олмалыдыр. Демяли, бизим йазылы абидяни график 
ишарялярля ябядиляшдирян шяхс щятта ясяр мцяллифи дейил, катибдирся дя, 
о, иш просесиндя йазылы дилин мяъбури тялябляриня биэаня гала 
билмязди. Мясялян, шифащи ядяби дил абидяси олан «Дядя Горгуд 
китабы»ны йазыйа кючцрмцш адам бу абидянин цзяриня йазылы ядяби 
дилин мющцрцнц басмыш, она йазылы нитгин хейли ъизэилярини дахил 
етмишдир. Йахуд Фцзулинин мя’лум мцкяммял фялсяфи ясярляри дя, 
онун дюврцндя йаранмыш вя данышыг дили нормасы иля зянэин олан 
«Шцщяданамя» дя ейни дяряъядя йазылы ядяби дилин нцмунясидир. 

Яслиндя, тарихи грамматика дилин бцтцн тарихи тязащцрлярини, 
йазылы ня варса, щамысыны бцтюв щалында алыб тядгиг етмяли, 
ядяби дил тарихи ися тарихи тязащцрлярдян анъаг ядяби нормалы 
сайыланы юйрянмялидир. Азярбайъан дили тарихиндя йазылы 
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нцмуняляри бу ъцр сярщядляндирмяк мцмкцн дейилдир. Демяли, 
яввял дедийимиз кими, мянбяляр ейнидир. 

Тарихи грамматика дил фактларыны тяърид олунмуш шякилдя, 
мятндян кянарда da тящлил едир. Дил нцмунялярини ифадя олунмуш 
фикирля бирликдя, форма иля мязмунун бцтювлцйц щалында тядгиг 
етмяйиб, онлара ишаряляр системи кими йанашыр. Айры-айры грамматик 
категорийаларын форма эюстяриъиляриня етимоложи мцнасибятдян, 
фонетик-тяляффцз вя морфоложи тякамцл бахымындан диггят йетирир. 
Бу бахышда зещни-ягли инкишафла рабитядян чох, хронолоэийайа даща 
артыг ящямиййят верилир. Ядяби дил тарихи ися дил фактларыны мятнин 
дахилиндя юйрянир. Фикрин ифадя олунмаг имканыны ясас эютцрцр. 
Мювъуд грамматик гялиблярин фикри, дцшцнъяни ифадя етмясиндяки 
чевиклийя диггят верир. Йяни морфоложи, синтактик фактлары сцст щалда, 
йатмыш тярздя эютцрмцр. Онун дахили потенсиалыны ашкар едир. Дил 
фактларынын ялагяйя, рабитяйя эириб йаратдыьы динамик шяраити 
эюстярир. Тарихи грамматика ишаряляри, ядяби дил тарихи ися онларын 
енержисини юйрянир.  

Бу ядяби дилимизин тарихиндян илк нцмунядир: 
 

Гурулу йайа бянзяр чатма гашлум, 
Гоша бадам сыьмайан дар аьызлум, 
Эцз алмасуна бяŋзяр ал йанаглум.  

 
(«Дядя Горгуд китабы»). 

 
Тарихи грамматика цчцн материал мянсубиййят (-м, -сы), щал (-

а), фе’ли сифят (-р, -ан) шякилчиляри, тя’йини сюз бирляшмяляри (гурулу йай, 
чатма гаш, эцз алмасы) вя с. морфоложи, синтактик фактлардыр. Ядяби 
дил факты кими тяшбещлярин сяррастлыьы (гурулу йай – чатма гаш, эцз 
алмасы – ал йанаг), йарадылан мянзяря – портретин айдынлыьы, 
мцкяммяллийи, лексиканын тямиз тцркъялийи вя с. диггяти чякир. 
Йахуд бурада грамматика цчцн исми хябярляр, садя ъцмлянин 
тяшкили, айдынлашдырма ялагяли табесиз, зиддиййят ялагяли табесизин 
ичиндя гаршылыг-эцзяшт будаглы табели мцряккяб ъцмлялярин варлыьы 
мараглыдырса, ядяби дилин мювзусу ики севэилинин психоложи 
дцшцнъясинин дярин, ейни заманда айдын фялсяфи дилля ифадясидир:   
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Мяндя олан ашикар сянсян, 
Мян, худ, йохам, ол ки вар, сянсян. 
Эяр мян мян исям, нясян сян, ей йар, 
Вяр сян сян исян, няйям мяни-зар  

 
(«Лейли-Мяънун» – Мяънунун сюзц) 

 
Тарихи грамматика алдыьы фактларын щансы цслубдан олма-

сына тяхминян лагейддир. Ядяби дил тарихи ися мящз бу цслубла-
рын дил материалына мцнасибятини ясас тутур. Бу цслубларын йа-
ранмасы, инкишафы, онларын халг дилиня тямасы вя йа узаглашмасы 
ядяби дилин мцщцм проблемляриндяндир. Бу мя’нада ядяби дил 
тарихи фянни грамматик категорийаларын йох, цслубларын тарихини 
юйрянир.  

Дилин тарихи тякамцлцндя фразеолоэийанын инкишафыны изля-
мяк грамматиканын мягсяди дейилдир (грамматика мцяййян 
мцнасибятлярля она анъаг ютяри нязяр сала биляр). Ядяби дил 
тарихи фразеолоэийайа хцсуси диггят верир. Фразеолоэийа инсан 
шцурунун щазырладыьы илк бядии мящсулдур. Фразеоложи ващидляр 
юз башланьыъында мящз бядии ясярдир. Илк абстраксийа мящ-
сулларындан биридир. Тябии ки, дилин инкишаф сявиййяси абстраксийа 
габилиййяти иля юлчцлцрся, демяли, фразеоложи зянэинлик бу ин-
кишафын мцщцм эюстяриъиляриндяндир. Тяфяккцрцн илк бядии ясяр-
ляри кими йаранан фразеоложи ващидляр сонралар бядии ясярлярин 
тикинти материалына чеврилир. Ядяби дилимизин тарихиндя бядии 
цслубун мцщцм рол ойнамасы фразеолоэийанын тарихи инкишафыны 
излямяк мясялясини дя зяруриляшдирир. 

Бу, ХВЫ ясрин фразеоложи нцмуняляриндяндир: Баха-баха 
еняъякдцр эюзимизя гара су; Ялимиздян ня эялцр хейр-дуадян 
гейри; Ъисмцми йандурма, рящм ет йашумя, ей баьры даш, 
Ещтийат ет, йанмасун наэящ гуру одында йаш (Фцзули). 

Ядяби дил тарихи дилин мцхтялиф тябягяляриндяки елементлярин 
«ихтисаслашмасыны», дилин гурулуш фактларынын «ядяби» вя «гейри-
ядяби» щиссяляря айрылмасы просесини, цслубларын инкишафында бу 
щиссялярин гаршылыглы ялагялярини изляйир. Бу фянн айры-айры дил 
елементляринин учотуну апармыр, бцтювлцкдя дилин юз иътимаи 
вязифясини йериня йетирмяк исте’дады, фикрин ифадясиндяки мцтя-
щярриклик габилиййяти иля марагланыр. Тарихи грамматика дилин 
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тиположи инкишафыны, ядяби дил тарихи ися иътимаи-сосиоложи, зещни-
идраки мцндяриъясини ясас алыр. 

Ядяби дилдя, хцсусиля онун бядии цслубунда сюзцн чохмя’на-
лылыьы мцщцм ящямиййятя маликдир вя бу бахымдан Азярбайъан 
ядяби дилинин тарихи чох зянэиндир: Чякмя зящмят, чяк ялцŋ тядбири-
дярдцмдян, тябиб Ким, деэил сян билдиэцŋ мян чякдиэцм бимарлуг; 
Ятяк чяк эюрдцэиндян афитаби-алямара тяк; Чяксяляр зянъир иля эцл-
заря, эетмям ким…     

Бу фянляр яслиндя дилчиликдя айры-айры анлайышлар кими гябул 
олунмуш «дил» вя «нитг» категорийалары цзря ихтисаслашмышдыр. 
Тарихи грамматика дилин, ядяби дил тарихи ися нитгин тарихини юйрянир. 
Йя’ни яслиндя бу фяннин ады беля олмалыдыр: «Азярбайъан ядяби 
нитгинин тарихи». Анъаг гябул олунмуш ян’яняйя эюря, биз дя, шярти 
олараг, дил сюзцнц ишлядирик. Шцбщясиз, бу сюзцн архасында нитг 
анлайышыны тясяввцр етмяк лазымдыр. Бир щалда ки, ядяби дил нитг 
тязащцрцдцр, демяли, бу материалда мцяййян гцсурлар, гейри-
мцкяммял факт-щадисяляр ола биляр. Лакин бу, ана дилинин эцнащы 
дейил, ондан истифадя едянлярин – нитг сащибляринин шяхси-фярди 
исте’дады иля, ана дилиня йийялянмяк габилиййяти иля баьлыдыр. «Бу 
ъящятдян дили реаллыьы ифа габилиййятиндян асылы олмайан симфонийа 
иля мцгайися етмяк олар, айры-айры ифачы мусигичилярин йол вердикляри 
гцсурлар бу реаллыьы щеч ъцр позмур» (Sössür). 

Грамматик гурулуш хариъи тя’сирляря гаршы чох дюзцмлц 
олдуьундан тарихи грамматика ясас е’тибариля милли дилин варлы-
ьына ясасланыр вя мящз онун кюкцнц ясас эютцрцр. Ядяби дил 
тарихи милли дил фактлары иля яънябинин гаршылыглы ялагясини дя унут-
мур вя милли грамматик гурулушун вя лцьятин мцзяффяр чых-
масынын тарихи мянзярясини ъанландырыр. Башга диллярля тямасда 
дилин организминдя эедян реаксийаларын мящсулуну нцмайиш 
етдирир. Фикрин мцяййян мярщялядяки ифадя тярзиндя яъняби еле-
ментлярин иштиракынын иътимаи-лингвистик вя мядяни-тарихи шярщини 
верир. Ядяби дил тарихиндя беля бир вязиййят дя юйрянилир ки, милли 
дил фактлары халг дилиндян ядяби мярщяля-мцщитя галхыр. Анъаг 
алынма цнсцрляр цмумян ядяби дилдя ишлянмя сцзэяъиндян 
кечир, ядяби дилля тяблиь олунур, кцтлявиляшдирилир. Бундан сонра 
халг дилиндя вятяндашлыг щцгугу газаныр. Йя’ни яъняби дил 
материалы нитгдян диля кечир. 
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Бу, «Дядя Горгуд китабы»ндакы щямин портретдир, анъаг 
алынма сюзлярдян (гянд, назик,хятт, хал) бойалары вар: 

  
Додаьуŋ гянд имиш, бал анда нейляр? 
Ня назик хятт имиш, хал анда нейляр?  

 
(Нясими) 

 
Яъняби сюзляр миллилярля цнсиййят тапыб халгын дил материа-

лына чеврилмишдир. Бу, ХВЫ ясрин ядяби дил фактыдыр ки, ичиндя бир 
дяня дя милли тцрк сюзц йохдур:   

 
Гядди туба, ля’ли фирдювсиŋ шяраби-кювсяри, 
Хцлгц щуйидцр мяляк, сурятдя ямсали-пяри, 
Бцръи-яфлакцŋ сяадятлц, шяряфлц яхтяри, 
Щцсн ара мяъму’и-хубларуŋ сярасяр сярвяри.   

 
(Фцзули) 

  
2. Бяс бу фяннин юйряндийи ядяби дил анлайышынын юзц ня де-

мякдир? Ядяби дил халг дили ясасында сечмя вя явязетмя ямялий-
йаты иля мейдана чыхан, тяшкил олунан нитг тязащцрцдцр. Халг 
дилинин данышыг вя ядяби тязащцрляри вардыр. Данышыг дили дя диалект 
вя шивялярдян, йя’ни лексик, фонетик вя грамматик хцсусиййятлярин 
мящялли сярщядлярля мцяййянляшян тязащцрцндян вя лору данышыг-
дан ибарятдир. Лору данышыг мящялли мящдудлуг билмир. Лакин 
мцяййян норматив тялябя дя табе олмур. Беля демяк мцмкцн-
дцрся, онун нормасы сярбястликдир. Цмуми, кцтляви сяъиййя дашы-
дыьындан буна цмумданышыг дили дя дейилир. Демяли, бу бцтцн диа-
лект вя шивя зоналарыны ящатя едир вя диалектфювгц щадися сайылыр. 
Бя’зян рясми вя гейри-рясми шякиллярдя данышыг дилини цмумхалг 
дилиня синоним кими ишлядирляр. Бу гяти йанлышдыр. Данышыг дили 
цмумхалг дилинин тяркиб щиссясидир. Онун бир голудур. Нязярдя 
тутмаг лазымдыр ки, халг дили анлайышы бир нюв синкретикдир. 
Мцхтялиф нитг шяраитиндя ону мцхтялиф мя’наларда ишлятмяк олур. 
Халг дили мцяййян иътимаи-етник коллективин дилинин конкрет тарихи 
мярщялядяки ады кими дцшцнцля биляр; бу щалда о, тайфа дили, милли 
дил (йя’ни миллятин дили) анлайышлары силсилясиндя бир щялгяни тяшкил 
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едир. Бу сон ифадя яслиндя ядяби дили йарадаркян иъра олунмуш 
сечмя дюврцндя эениш кцтлянин юз дилини бир групун – зийалыларын, 
кцбарларын, сарайын нцмуняви сайылан дилиня гаршы гоймасы иля 
баьлыдыр. Цмумхалг дили мяфщуму ися «халгын дили» мянасыны 
ещтива едир.        

Цмумхалг дилинин мцяййян нормайа табе едилян, норматив 
тялябляр чярчивясиндя фяалиййят эюстярян голу ядяби дилдир. Ядяби дилдя 
айры-айры йаруслара мяхсус дил фактларынын ишлянмясиня мцяййян 
нязарят гойулур. Бурада щяр лексик-семантик ващиди, мцяййян 
грамматик мя’наны билдирмяк цчцн мювъуд морфоложи яламят-
лярдян щяр бирини ишлятмяк мягбул сайылмадыьы кими, щямин сюзляри, 
шякилчиляри неъя эялди тяляффцз етмяк дя гадаьан едилир. Тяляффцз 
мцяййянляшдирилмиш фонетик норма ясасында эетмялидир. Йахуд 
сюзлярин ъцмлядяки йери лору данышыгдакы сярбястлийиндян мящрум 
олур. Сюзлярин сырасы мющкям синтактик ганун цзря мцяййян-
ляшдирилир. Ейни мягсядя, мязмуна хидмят едян дил елементляриндян 
бири вя йа бя’зиляри сечилиб эютцрцлцр, йахуд бири о бирини вя йа о 
бирилярини явяз едир. Сечмя вя явязетмя ямялиййаты будур. Бу 
ямялиййат йалныз халг дилиндян ядяби дил нцмунялярини айыранда 
апарылмыр. Ядяби дилин юзцндя дя бир мя’на цчцн бир нечя ифадячи-
васитя олур. Вариантлылыьа малик олмаг ядяби дилин мцяййянляшдириъи 
хцсусиййятляриндян биридир. Бунлар да ядяби дилин мцхтялиф цслублары 
тяряфиндян сечилир. Анъаг ядяби дилин тя’рифиндя дейилян сечмя вя 
явязетмядя цмумхалг дилиндян ядяби дил цчцн материал мцяй-
йянляшдирилмяси нязярдя тутулур. Бу сечмя щям диалект-шивя 
материалы, щям дя диалектфювгц цмумданышыг фактлары ясасында иъра 
едилир. Щямин анлайышда ъидди бир тарихилик вардыр. Сечмя иши юз 
башланьыъында сонракы дюврлярдякиндян мащиййятъя фярглянир. Сон-
ракы дюврлярдя мцхтялиф диалект вя шивяляря мяхсус хцсусиййятляр саф-
чцрцк едилир, мцвафиг эяляни эютцрцлцр. Башланьыъ мярщялядя ися 
диалектин юзц сечилир. 

Мювъуд олан диалектлярдян бири юз фонетик, лексик вя грам-
матик кцтляси иля юрняк эютцрцлцр, ядяби дил кими гябул олунур. 
Ядяби дилин ясасында дуран бу юрняк-диалект койне адланыр. 
Койне щцгугунда юлкянин игтисади-сийаси, елми-мядяни 
мяркязи сайылан шящярин, яйалятин дили-диалекти чыхыш едир. Шцб-
щясиз, юз иътимаи, мядяни мювгейиня уйьун койне лцьят 
тяркибиня эюря башга диалектлярдян даща зянэин, грамматик-
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синтактик мцтящярриклийиня эюря даща чевик олур. Дювлят йазышма-
лары бу дилдя эедир, елм, мядяниййят, ядябиййат хадимляри бурадан 
йетишир, йахуд бурада ъямляширляр. Бцтцн сонракы сечмяляр бу 
зяминдя иъра олунур, койненин хцсусиййятляриня уйьун ъящятляр 
эютцрцлцр. Беляликля, койне башга диалектлярдян диалектфювгц ха-
сиййятли фактлары цмумиляшдиряряк, даща да зянэинляшир. Койне 
лексик бахымдан башга диалектлярин щесабына эенишлянир, анъаг юз 
фонетик-тяляффцз вя морфоложи хцсусиййятлярини горуйур. Ядяби дил 
бир диалект чярчивясиндя фяалиййятя башласа да, эет-эедя диалект-
фювгц яламятлярля дольунлашыр вя диалектликдян узаглашыр. Диалект-
фювгц хцсусиййятляря мейил, эюрцнцр, щяля башланьыъдан койнедя 
мейдана чыхыр. Бу, ики шякилдя ола биляр. Яввялян, юлкянин игтисади-
сийаси мяркязи щяр йердян халгын габагъыл нцмайяндялярини 
мяркязляшдирир вя беляликля, онларын тяфяккцр мящсуллары иля нитг ча-
ларлары да бурада ъямляшир. Диэяр тяряфдян, койне эениш яйалят яра-
зисини ящатя ется дя, бурада диалектин уъгарлары йох, биринъи нюв-
бядя, мяркяз щиссяси, йяни шящяр данышыьы ясас эютцрцлцр. Шящяр да-
нышыьында ися, тябии ки, щяля мяркязя чеврилмямишдян яввял щяр ъцр 
мящяллячиликдян узаглашма мейили башланмыш олур, бунунла да диа-
лектфювгцлцйя доьру инкишаф просесинин бцнювряси гойулур. Демяли, 
ядяби дилин ясасында бир диалектин дурмасыны тясдиг етмякля ядяби 
дилдя яввялиндян диалектфювгц олан фактларын сечилмяси анлайышлары 
бир-бирини рядд етмир. 

3. Дилчиликдя ядяби дил анлайышы ейни терминлярля ифадя олун-
мадыьы кими, бу анлайышын мязмунуну дярк етмяк мясялясиндя дя 
фикир ващидлийи йохдур.    

Цмумиййятля, совет дюврц рус дилчилийиндя вя Азярбайъан 
дилчилийиндя бу анлайыш «ядяби дил» адландырылыр. Франсыз, италйан 
дилчилийиндя дя щямин терминдян истифадя олунур. Инэилис вя 
американ елми мянбяляриндя щямин анлайышы ифадя етмяк цчцн 
«дил стандарты», «стандарт дил», алман дилчилийндя «йазылы дил» 
(бу термин Тцркийя вя чех дилчилийиндя дя ишлянир), «цмуми дил», 
«ващид дил», полйак дилчилийиндя «мядяниййят дили» вя йа 
«мядяни дил» терминляриндян истифадя олунур1. Лакин щямин 
анлайышын мязмунуна мцнасибят терминоложи мцхтялифлик 

                                                           

1 Общее языкознание. М., 1970, s. 503. 
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дяряъясиндя пяракяндя дейилдир. Бу категорийа алтында, цму-
мян, фонетик, орфографик, лексик вя грамматик ъящятдян нор-
малашдырылмыш нитг бцтювлцйц нязярдя тутулур. 

Дилчилик ядябиййатында ядяби дил анлайышынын тарихиня мцна-
сибят дя мцхтялифдир. Бя’зиляри бу иътимаи-цнсиййят формасыны 
даща гядимляря аид етдикляри щалда, бя’зиляри ону йалныз милли 
дилин йаранмасы дюврцндян е’тираф едирляр. Бу ъящят ядяби дилин 
щансы яламятляря малик олмасы, щансы вязифяни йериня йетирмяси 
мясялясини мцхтялиф шякилдя баша дцшмякля баьлыдыр. Мясялян, 
А.Б.Исаченко ядяби дилдян бу хцсусиййятляри тяляб едир. 1. 
Чохвалентлилик. Йя’ни ядяби дил милли щяйатын бцтцн сащяляриндя 
истифадя олунмалыдыр; 2. Нормалылыг; 3. Милли коллективин бцтцн 
цзвляри цчцн мяъбури цнсиййят васитяси олмаг (диалект вариан-
тына гяти йол верилмямялидир); 4. Цслуби дифференсиаллыьа малик 
олмаг.1 Яввялян, бурада биринъи вя цчцнъц яламятляр уйьун-
дур. Икинъи тяряфдян, бу вязифяляри ядяби дил йалныз милли дилин ən 
yüksək мярщялясиндя йериня йетиря биляр. Буна эюря дя щямин 
мцяллиф ян йцксяк ядяби дил анлайышыны мящз миллятин йаранмасы, 
милли дилин формалашмасындан гябул едир. Милли инкишаф 
сявиййясиня гядярки дюврдя мювъуд олан нцмуняни ися «йазылы 
дил» адландырыр. Беля мцяййянляшдирмядян о да айдын олур ки, 
щямин мцяллиф шифащи ядяби дил анлайышыны тясяввцр етмяйи щеч 
йахын гоймур. Бу, ялбяття, онун шяхси гянаятидир.   

Ядяби дил щямишя мювъуд олмушдур, щятта халг дилинин 
тяшяккцлцндян яввяллярдя дя. Тайфа дили – диалект дили дюврцнцн 
юз ядяби тязащцр варианты олмушдур. Щяля ибтидаи башланьыъ 
дюврцндя коллективин цмуммяишят ялагя-цнсиййят васитясинин 
мцгабилиндя естетик-емосионал ифадя васитяси кими ямяк вя 
мярасим няьмяляри фяалиййят эюстярир (Инам цчцн инди Африка, 
Австралийа вя Америкада тясадцф едилиб гябиля-тайфа мцнаси-
бятлярини сахлайан етник коллективлярин дил тяърцбясиня диггят 
вермяк кифайятдир). Эетдикъя бу ямяк вя мярасим няьмяля-
ринин дил нцмуняси халг йарадыъылыьы материалларынын дили кими 
дольунлашыр вя дифференсиал хцсусиййятляр артыр (бурада халг 

                                                           

1 Исаченко А.В. К вопросу о периодизации  истории русского литератур-
ного языка. Сб. «Вопросы теории и истории языка», s. 151-152.  
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сюзцнц шярти мя’нада ишлядирик; бу, «гябиля, тайфа йарадыъылыьы» 
кими анлашылмалыдыр). Халгын иътимаи-тарихи категорийа кими 
формалашмасы, тайфа вя башга етник груплардан тяшяккцлц иля 
мювъуд олан шифащи голун мцгабилиндя ядяби дилин икинъи – 
йазылы голу мейдана эялир. Йазылы ядяби дил халг бирлийинин 
ямяля эялмяси дюврцндя мцмкцндцр. Йазылы абидя йаратмаг 
цчцн йазынын (ялифбанын) ялдя олунмасы кими мядяни-тарихи 
кяшф вя цмумиййятля, йцксяк инкишаф сявиййяси лазымдыр. Бу 
мядяни, игтисади сявиййяни газанмаг цчцн мцхтялиф тайфаларын 
сийаси тямяркцзляшмяси ваъибдир. Беляликля, халг 
категорийасынын йаранышы диалект дилляринин тямасы иля бирликдя 
эедир. Бунунла да йазылы ядяби дилин койне бцнювряси щазыр-
ланыр. 

Ядяби дилин ян гядимлярдян, щяля шифащи тязащцр кими 
мювъудлуьуну гябул етмяк фикри иля онун даими инкишафда, 
йениляшмядя олмасы гянаяти арасында щеч бир зиддиййят 
йохдур. Шцбщясиз ки, ъямиййятин тяряггиси иля билаваситя 
ялагядя олан ядяби дил онун тарихи инкишафы иля мцтямади 
тякамцлдядир, эяля-эяля даща мцкяммял мярщяляляря чатыр. 
Миллятин мейдана эялмяси, формалашмасы иътимаи коллективин 
тарихиндя бцтцн кечмиш милли кейфиййятлярин цмумиляшмяси 
ясасында баш верся дя, бир чох йени елми, мядяни, техники, ейни 
заманда, иътимаи-сийаси факторларын йаранмасы иля дя 
яламятдардыр. Миллят категорийасы халгын инкишаф тарихиндя 
даща мцкяммял мярщялядир*. Тябии ки, бу заман онун ядяби 
дили дя яввялки дюврлярдякиндян даща зянэин, даща 
мцкяммял, даща ящатялидир. 

Ядяби дил тарихи категорийадыр. Мцхтялиф иътимаи-тарихи 
инкишаф мярщяляляриндя о, ейни кейфиййятдя, ейни мязмунда 
гала билмяз вя галмыр. Онун щяр тарихи шяраитя уйьун 
яламятляри вя вязифяляри олур. 

                                                           

*  Бурада миллят анлайышы алтында Шяргдя вя Азярбайъанда халг термини 
гавранмалыдыр. Тябии ки, халг иътимаи коллектив кими йараныр вя тарихян 
инкишаф едир, даща мцкяммял мядяни, мя’няви-психоложи, иътимаи-сосиал 
сявиййяйя чатыр. Авропашцнаслыгда халгын даща йеткин мярщяляси миллят 
термини иля ифадя олунур. 
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4. Ядяби дилин мащиййятини тяшкил едян кейфиййятлярдян бири 
нормадыр. Р.Будаговун тя’бири иля десяк, норма ядяби дилин 
илийиня ишляйир.1 Норма конкрет тарихи дюврдя коллектив 
тяряфиндян* гябул вя е’тираф олунан, цслублар арасында мцвафиг 
шякилдя пайланан вя онлары тя’мин едян дил фактларынын мцяййян 
ганун даирясиндя ъямляшян тязащцрцдцр (Дилчилик ядябий-
йатында тясадцф олунуб норма мягамында ишлянян «узус» 
термини чохмя’налыдыр вя нязярдя тутулан анлайышы вермир. Узус 
термини эащ «нитг», эащ «норма», эащ да «апарыъы цслуб» 
мя’наларында ишлянир. Узус нитг акты иля бирликдя норманы 
тюрядир. Йахуд норма иля узусун мяъмусу схемин (дилин) 
мювъудлуьуну шяртляндирир. Узусун Л.Йелмслов тяряфиндян 
дилин мцвафиг ъямиййятдя гябул олунмуш вярдишляр мяъмусу 
кими сяъиййяляндирилмяси2 (Бах: 36, 555 – 50) эениш мя’нада 
нитгя, ядяби дил сферасында ися апарыъы цслуба уйьун эялир. Бу 
чохмя’налылыьына эюря узус термининдян истифадя етмирик). 
Норма сюзцнцн юзц дя мцхтялиф дил сфераларына аиддир. Биз 
бурада ядяби дилин нормасыны нязярдя тутуруг ки, онун 
юзцнямяхсус мцяййянлийи вардыр. Щятта диалектдя дя норма 
фяалиййят эюстярир. Норма эениш мя’нада халг дилиндя, йя’ни 
бцтювлцкдя дилин юзцндя мювъуддур. Бунсуз цнсиййят сахламаг, 
коллектив цзвляринин бир-бирини баша дцшмяси мцмкцн олмазды. 
Дилин нормалылыьы онун систем характериндя, дил ишаряляринин 
ийерархийасында, бир-бириндян асылы вя бир-бири цчцн шярт 
олмасындадыр. Бу мя’нада дилин системиндя цзя чыхан эениш 
планлы норма макронормадыр. Ядяби дил сферасында фяалиййят 
эюстярян, сечмя васитяси иля нитг елементлярини гайдайа салан 
норма ися микронормадыр.     

Бу нормаларда бир сыра фяргли фяалиййят хцсусиййятляри вардыр. 
Биринъи одур ки, макронормада ъямляшян фактлар вя онлары идаря 

                                                           

1 Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967, s. 30.  
* «Коллектив» анлайышы максимум вя минимум, бюйцк вя кичик мя’наларда 
дярк олунур. Бунун максимуму щямин дилдя данышан халгын бцтюв 
кцтлясини ящатя едир. Минимуму ися (хцсусиля илк мярщялялярдя, савадсызлыьын 
щаким олдуьу, мятбуатын йаранмадыьы дюврдя) ядяби дилдян истифадя етмяк 
имканында олан шяхслярин ъямини нязярдя тутур. 
2 Общее языкознание. М., 1970, s. 555. 
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едян ганунауйьунлуглар инсан ирадясиндян гяти асылы дейилдир, там 
обйектив шякилдя фяалиййят эюстярир. Микронормада ися субйектив 
мцдахиля мцщцм тяканвериъи факторлардан сайылыр. Галан фяргляр дя 
мящз щямин обйективлик вя субйективлик шяртляри иля баьлыдыр. 
Мясялян, халг дилиндя норма инкишафы гейри-ихтийаридир, ядяби дилдя 
ися ихтийаридир вя шцурлу тяшкил олунур. Бунунла шяртлянян башга фярг 
мейдана чыхыр: халг дилиндя норма давамлы, узунюмцрлцдцр. Ядяби 
дилдя ися хцсусян илк мярщялялярдя нисбятян тез-тез йениляшир, дяйишир. 
Ядяби дил нормасы халг дилинин фактлары ясасында мцяййянляшир. Йяни 
микронорма макронун ичярисиндян щазырланыр. Анъаг еля щаллар ола 
биляр ки, ядяби дил нормасында бя’зи цнсцрляр кянардан дцшсцн, дилин 
юз дахили системиндян эялмясин. Мясялян, ХВ-ХВЫ ясрлярдя ядяби 
дилимиздя ишлянян щал шякилчиляри (ьа, -ны, -дын) башга тцрк дилляриндян, 
ъаьатайъадан алынмадыр, башга бир ядяби дилин материалы кими щазыр 
эютцрцлмядир. Яряб, фарс дилляриндян ядяби дил даирясиндя фяалиййят 
эюстяриб, халг дилиня эиря билмяйян сюз вя сюз бирляшмяляри (изафятляр), 
йахуд ХХ ясрин яввялляриндя мцхтялиф цслубларын материалы кими 
истифадя олунан Тцркийя тцркъяси елементляри дя бу гябилдяндир.    

Ядяби дилдя субйектив тя’сирлярин олмасыны нязяря алыб, бя’зян 
ону (субйективлийин ролуну) шиширдирляр. Онун гиймят-
ляндирилмясиндя субйективлийя йол верирляр. Мясялян, беля фикир сюй-
лянир ки, цмумиййятля, «норма систем хариъиндядир»1 
(А.А.Леонтйев). Ядяби дил нормасында субйективлийин иштирак ет-
мяси о демяк дейилдир ки, бу щалда обйектив ганунауйьунлуг 
йалныз кянардан бахыр, норманын тяшяккцлцндя гятиййян иштирак 
етмир. Ядяби дилин нормасы дилин цмуми системи ясасында 
мцяййянляшир, инкишаф просесиндя микро вя макронорма арасында 
даими ялагя – мцнасибят фяалиййят эюстярир. Бу фикир тамам 
доьрудур ки, норма инсанын мягсядяуйьун фяалиййятинин 
нятиъясидир, дилин ганунлары ися обйективдир вя инсан ирадясиндян 
асылы дейилдир. Щямин ганун ясасында беля бир нятиъяйя эялянляр 
вар: «Бир щалда ки, норма мягсядяуйьун фяалиййятдян тюряйя 
билир, дилчилик ганунундан баша дцшцлдцйц кими, о, обйективлик 
кейфиййятини итирир».2 Ялбяття, даща йахшы оларды ки, «обйективлик 

                                                           

1 Структурно-типологические исследования (св.). М., 1962, s. 209. 
2 Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. М., 1962, s. 157. 
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кейфиййяти зядялянир» дейилсин. Щягигятян, обйективлик рядд 
олунмур, онун эедишиня субйектив амилляр мцдахиля едир. Йеня 
обйективлик кюкц галыр, лакин она субйективлик нотлары да 
гошулур. Йохса обйектив мяърасыз шякилдя норманын ахыны 
щара эялди, эедярди вя тамам щяръ-мярълик йаранарды; бу 
юзбашыналыг ися еля пяракяндялик тюрядярди ки, халг дили иля ядяби 
дил арасында йа рабитя итяр, йа да данышыг дили иля ядяби норма 
цст-цстя дцшярди. Ядяби дил нормасында обйективлик цмуми 
инкишаф мейли шяклиндя мейдана чыхыр. Цмуми инкишаф мейли 
апарыъы цслубу щазырлайыр. Бу мейил тарихи-иътимаи шяраит 
тяряфиндян щазырланыр. Доьрудур, тарихи-иътимаи шяраит дилхариъи 
(екстралингвистик) фактор щцгугунда чыхыш едир (йя’ни мцяййян 
дяряъяйя гядяр буна да субйектив амил кими бахмаг олар). 
Лакин гянаятя эюря, тарихи инкишаф ъямиййятин обйектив инкишаф 
ганунлары цзря эедир. Бурада субйектив фактор ону 
сцрятляндиря вя йа лянэидя биляр. 

Мясялян, ХЫЫЫ-ХВЫ ясрлярдя Азярбайъанын тарихи шяраити, 
Азярбайъанда яряб вя фарс дилляринин дювлят дили, елм вя 
ядябиййат дили кими ишлянмяси, йазылы дилин нцмайяндяляринин 
яряб вя фарс дилляриндя мцкяммял тящсил алмалары вя с. кими 
мясяляляр щямин дюврдя классик ше’р, няср дилинин, диван ядя-
биййаты дилинин апарыъы мювгейя чыхмасы цчцн шярт олур.   

Бу, цмуми инкишаф мейлидир. Анъаг Нясими, Фцзули кими 
сюз усталары бу цслубу мцкяммял шякилдя ишляйиб щазырладылар. 
Исте’дадларынын салдыьы ишыгда онлар цмуми инкишаф мейлини 
эюрдцляр вя щямин истигамяти эцъляндирдиляр. Йахуд ХВЫЫ 
ясрдян инкишаф мейли халг йарадыъылыьы цслубунын ахарына дцшцр. 
Бир гядяр сонра Вагиф юз дил тяърцбяси иля щямин цслубу 
дольунлашдырыр. Демяли, сяняткарын хидмяти ондан ибарятдир ки, 
инкишаф мейлини дцрцст мцяййянляшдирсин вя юз истедадынын 
чякиси сайясиндя она тякан версин. Мящз обйективлик факто-
рунун нятиъяси иди ки, «Фцйузат» ядяби-публисист мяктяби кими 
эцълц бир мейил ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан ядяби дилинин 
мащиййятини ахарындан чыхара билмяди, ядяби дил бязи фярди-
цслуби фактлары чыхмагла юз халг дили зямининдя галды. Анъаг 
щямин дюврдя М.Сабир, Ъ.Мяммядгулузадя кими устад ся-
няткарлар демократик инкишаф мейлини дярк едиб, юз гцдрятляри 
иля щямин инкишафы сцр’ятляндирдиляр.  
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Норманын инкишафы щаггында да мцхтялиф истигамятли фикирляр вар-
дыр. Бир фикря эюря норма бир чох вариантдан бирини сечмяк барясиндя 
кяскин сярянъамдыр, дилин юз хцсусиййяти иля вя онун сосиоложи 
тябиятиндя ядяби ян’яняляри иля верилян эюстяришдир (Б.Головин). Демяли, 
бу сярянъам, эюстяриш декретвари тохунулмазлыг йарадыр. Бунун 
мцгабилиндя башга бир сол мцнасибят вардыр: «Нормалар системи 
дягиг сабитлийя йох, анъаг мцяййян сярщядляря малик олур ки, бу 
щцдудлар дахилиндя нитгин реаллашмасы щадисядян щадисяйя, инсандан 
инсана дяйишир».1 Ялбяття, ясл щягигят бундан ибарятдир ки, норма дилин 
щярякятини щисс етмялидир. Дилин йашамасынын, тякамцлцнцн онда 
реаксийасы олмалыдыр. Ясл норма мцтящяррик, динамик олмалы, лакин 
мцяййян дяряъяйя гядяр юз кюкцнц, гятиййятини дя итирмямялидир.2  
Норма ядяби дилин юзц кими тарихидир вя даими щярякятдядир. Бир дювр 
цчцн мягбул сайылан норма башга иътимаи-тарихи дюврдя ейнян гябул 
олунмур. Бурада тарихилийи ики мя’нада, ики истигамятдя эютцрмяк 
лазымдыр; бир тяряфдян, норма даим йениляшир, донмуш щалда галмыр, 
йени кейфиййятляр газаныр; икинъи тяряфдян, норма йениляшдикъя яввялки 
кейфиййятляриндян цзцлмцр, бу кейфиййятлярин давамлы, лазымлы гисмини 
сахлайыр. Мящз бу давамлы фактларын зямининдя йенини формалашдырыр. 
Кющня иля ялагяни сахламаьа, норманы кечмишя баьламаьа сябяб 
олан, мцхтялиф инкишаф мярщялялярини мющкям зянъир щалына эятирян 
халг дилидир, халг дили базасыдыр. Халг дилиндяки давамлылыг, инкишафын-
дакы тядриъилик ядяби дилин мцхтялиф нясилляр арасында цнсиййятчи 
олмасыны мцмкцн едир. Халг дилинин ясас лцьят фонду вя грамматик 
гурулушундан ядяби диля сечилмиш фактлар (мясяля бурасындадыр ки, ясас 
лцьят фонду бцтювлцкдя диалектфювгц материал олмагла бцтцнлцкля 
ядяби дилин ясасында дурур) онун (ядяби дилин) нормасынын онурьа 
сцтунуну тяшкил едир. Бурадакы мцхтялиф фягяря – мярщяляляр бцтцнлцк 
тяшкил едир вя норманын давамлылыьы цчцн ясасдыр. Демяли, тарихилик 
норманын, бир тяряфдян, эяляъяйя мейлиндя, о бири тяряфдян, кечмишя 
баьланмасындадыр.    

Нормалашдырма ядяби дили эениш халг дилиндян узаглаш-
дырмамалыдыр. Халг дилинин мащиййятини тяшкил едян фактлар ядя-
би дилдя дя ишлянмялидир. Сечмя ишини еля щяддя чатдырмамалыдыр 
                                                           

1 Костомаров В.Т., Леонтьев А.А. Некоторые теоретические вопросы 
культуры речи. «Вопросы языкознания», 1966, № 5, s. 11.  
2 Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили, s. 28.  
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ки, халг дилинин зянэинлийини тя’мин едян чохлу нцмунялярдян 
бирини эютцрцб, башгаларыны атасан. Бу мя’нада Прага дилчилик 
мяктябинин нормалашдырма гаршысында тялябляри мцвафиг 
сяслянир: 

– нормалашдырма, гурулуш (структура) хцсусиййятлярини 
позмадан, ядяби дилин сабитлийиня кюмяк етмялидир; – норма-
лашдырма шифащи вя йазылы дил арасында фяргляри дяринляшдирмя-
мялидир; – нормалашдырмада вариантлар сахланмалы, функсионал 
вя цслуби фяргляр рядд едилмямялидир.1 

Тарихян норманын аз давамлы вя даща чох давамлы олдуьу 
дюврляр вардыр. Милли диля доьру инкишаф норманы эетдикъя мющ-
кямляндирир вя сабитляшмя йараныр. Дилин мцхтялиф сфераларында 
норма сабитляшмяси ейни заманда эетмир. Щям дя мцхтялиф 
диллярдя бу вязиййят ейни олмур. Мясялян, алман ядяби дилиндя 
норманын сабитляшмясиндян данышаркян М.М.Гухман йазыр 
ки, орфографик вя морфоложи норма синтактик вя лексикдян яввял 
мцяййянляшир. Бу дцстуру универсал саймаг, чятин ки, мцмкцн 
ола. Мясялян, Азярбайъан ядяби дили тарихиндя орфографик 
норма ян ахырда сабитляшир (бу щадися анъаг 1930-ъу иллярдя 
латын ялифбасына кечмякля баша чатыр), башга дил гатларында 
норма сабитляшмяси ися даща яввяллярдя иъра олунур (бу щагда 
эениш мя’лумат дювряляшдирмя бящсиндя олаъагдыр). 

5. Норма юзц системлярдян тяшкил олунур. Бизъя, ядяби дил 
нормасынын ики тяряфи (компоненти) вардыр, ики системдян иба-
рятдир. Биринъи, структур-форма тяряфи. Бу, сечмя фонетик, лексик, 
грамматик фактларын системидир (фонетик, лексик, грамматик 
йаруслардан щяр бири микросистем кими чыхыш едир). Ядяби дилин 
орфографик нормасы да бир микросистем кими бурайа дахилдир. 
Икинъи, функсионал-мязмун тяряфи. Бурада мювъуд цслубларын 
системи нязярдя тутулур. Биринъи йарым систем икинъи цчцн 
истещсал материалы вя фяалиййят мянбяйидир. Ейни заманда 
икинъи тяряф биринъини тяшкил вя тягдим едир. Беляликля дя, ядяби 
дил цслубларын фяалиййяти кими мейдана чыхыр. 

                                                           

1 Вахек И. Лингвистический словарь пражской школы. М., 1964, s. 136. 
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Шцбщясиздир ки, «дилин функсионал-цслуби чохъящятлилийиндяки 
дяйишмяляр тарихи категорийа кими халгын щяъм тутуму, тяркиби 
вя сосиоложи мащиййятиндяки тарихи дяйишмялярля сых баьлыдыр»1. 
Бцтцн бу иътимаи-сосиоложи факторлар бцтцн дюврлярдя ядяби 
дилин формалашмасында, цслубларын мейдана чыхмасында чох 
фяал олмушдур. Ядяби дилин мянзяряси цслубларда тязащцр тапыр 
вя цслубларын ифадя зянэинлийи, дольунлуьу ядяби дилин 
вязиййятиндян асылыдыр. Бу мя’нада К.С.Аксаковун фикриня 
шярик олуруг ки, «ядяби дилин юз тарихи цслубун тарихи иля бирляшир» 
вя йа «ядяби дил цслубларын мцряккяб системидир».2 Ядяби дили 
бир структура кими алырыгса, бу структура цслубларын системин-
дян ибарятдир. Тябии ки, ядяби дилин вязиййятини сяъиййяляндир-
мяк цчцн айры-айры цслублары тящлил етмяк лазымдыр. Чцнки 
тяркиб щиссяляринин шярщиндян щасил олан айдынлыг ядяби дилин 
симасына ишыг салыр. Лакин буну да унутмамалыйыг ки, бу 
тяркиб щиссялярини ялащиддя шякилдя, бцтювдян тяърид олунмуш 
щалда эютцрмяк дя лазыми нятиъяни вермир. Мцхтялиф тяркиб 
елементляри бцтювля ялагясизлик шяраитиндя доьру дярк олуна 
билмяз. Чцнки тяркиб фактларынын щяр бириндя бцтювцн бу вя йа 
диэяр кейфиййяти вардыр. Бу щалда щиссяни тамдан тяърид ет-
мякля онларын арасындакы диалектик рабитяни рядд етмиш олуруг. 
Беляликля, айры-айры цслублара ядяби дилин цмуми вязиййяти иля сых 
ялагядя йанашырыг.  

Цслубу мцяййянляшдирмяк цчцн, мя’лум олдуьу кими, 
дилчилик елминдя щяля ки, щамы тяряфиндян гейд-шяртсиз е’тираф 
едилян бир юлчц йохдур. Бунунла беля биз айры-айры цслублары 
мцяййянляшдирмяк цчцн цмумян, ак. В.В.Виноградовун бу 
дцстуруну чыхыш нюгтяси кими алырыг:   

«Цслуб бу вя йа диэяр иътимаи, цмумхалг дили мцщитиндя 
иътимаи дярк олунмуш, функсионал шяртлянмиш, нитг цнсиййяти 
васитяляринин ишлянмя, сечмя вя ялагялянмясинин дахилян бирляш-
миш еля мяъмусудур ки, башга бу ъцр ифадя цсулларына мцна-

                                                           

1 Виноградов В.В. Понятие внутренних законов развития языка в общей 
системе  марксистского  языкознания.  «Вопросы  языкознания»,  1952,  
№ 12, s. 27. 
2 Ефимов А.И. История русского литературного языка. М., 1955, s. 8.  
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сибятдя щямин халгын иътимаи нитг тяърцбяси заманы айры мяг-
сядя хидмят едир, юзэя вязифяляр йериня йетирир».1 

Цслубларын мцяййянляшмясиндя, шцбщясиз ки, вязиййятля тяс-
вир арасындакы уйьунлуьа, мязмунла ифадянин мцнасиблийиня, 
форма иля мязмунун диалектик рабитясиня хцсуси диггят верилир. 
Цмумхалг дилиндяки цнсиййят материалы – сюзляр, морфемляр, 
ъцмляляр, беля демяк мцмкцнся, аь щалында эютцрцлцр вя щяр 
цслуб она юз зювгцнъя рянэ чякир, она истядийи бойаны верир: 
цмумхалг дилиндяки нейтрал нитг елементлярини алыб ону 
мцхтялиф эярэинликли ягли вя йа емосионал ъяряйанла йцкляйирляр. 
Доьрудур, цслублара цмуми сяъиййя веряркян онларын цмум-
халг дили материалындан мцхтялиф шякиллярдя истифадя иля тяшяккцл 
тапдыьы гейд олунду. Лакин беля бир ъящяти дя унутмаг олмаз 
ки, бир цслубун мцхтялиф дюврлярдя вя йа ейни дюврдя мцяй-
йянляшмясиндя яъняби дил цнсцрляри хцсуси дифференсиал эюстяри-
ъиляр кими чыхыш едир. Бурадан да беля бир тябии гянаят щасил олур 
ки, цслублардан щамысы ядяби дилин инкишаф перспективи иля ейни 
дяряъядя баьланмыр. Йахуд мювъуд цслублардан щяр бири дюв-
рцн цмуми дил мянзярясини ейни дяряъядя якс етдирмир. Хц-
сусиля милли дилин тяшяккцлцня гядярки мярщяляляр цчцн беля бир 
хцсусиййят сяъиййявидир ки, цслублардан бири даща фяал олур, 
габаьа чыхыр вя дюврцнц бцтювлцкдя тямсил етмяк гцдрятиндя 
олур. Буна апарыъы цслуб дейилир. Апарыъы цслубда дюврцн бцтцн 
лцьят зянэинлийи, грамматик гурулуш хцсусиййятляри бцтюв 
чевиклик вя мцкяммяллийи иля чыхыш едир. Ядяби дилин айры-айры 
инкишаф мярщяляляринин сяъиййяляндирилмясиндя апарыъы цслубун 
мязмуну бюйцк ящямиййят кясб едир.    

6. Ядяби дилин цслублары ня йашына, ня дя фяалиййят даирясиня 
эюря ейниййят тяшкил едир. Бунлардан ян гядими вя эениш 
фяалиййят сащясиня малик оланы – ян кцтлявиси бядии цслубдур. Бу, 
инсанын зещни фяалиййятиндя бядии тяфяккцрцн илкинлийи, гядимлийи 
иля баьлыдыр. 

Азярбайъан ядяби дили тарихиндя дя бядии цслуб мцщцм 
тарихи мювгейя маликдир.     

                                                           

1 Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. «Вопросы 
языкознания», 1955, № 1, s. 73. 
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Ядяби дилимизин тарихи тяхминян бядии дилимизин тарихидир. 
Эюрцняъяк ки, ХЫХ ясря гядяр ядяби дилимизи цмумян бядии 
цслубун материалы тямсил едир – дилин тарихи бядии дилин тящлилиндя 
эюстярилир. Биринъи, она эюря ки, цмумиййятля, елми вя рясми 
цслуба аид нцмуняляр аздыр. Икинъи, она эюря ки, щямин цслуба 
аид мятнляр ядяби дилин эцъцнц, мцкяммяллийини, зянэинлийини 
Нясимидя, Фцзулидя олан сявиййядя нцмайиш етдиря билмир. 
Чцнки Нясими, Фцзули сявиййясиндя тяфяккцр сащибляри, мясялян, 
Нясиряддин Туси, Фязлуллащ Няими, Явщяди Мараьалы, Шейх 
Сяфияддин, Сейид Йящйа Ширвани кими елм адамлары юз ясярлярини 
яряб, йа фарс дилиндя йазырдылар. Беляликля дя, орта ясрлярдя 
тцркдилли елмин дил сявиййяси тцркдилли бядии ядябиййатын дилиндян 
гат-гат ашаьы иди. Вя ялимиздя олан бядии цслуб нцмуняляри еля 
мцкяммял сявиййядя, елми-фялсяфи мязмунда олмушдур ки, 
башга цслубларын йохлуьу бир чатышмазлыг, бир кясир кими 
эюрцнмцр. Демяли, еля дюврляр олур ки, ядяби дил юз щяъминя, 
тутумуна эюря бядии цслуба бярабяр чыхыш едир, ядяби дилин 
башга цслубларынын тюрямяси цчцн бядии цслуб нцмуня вя база 
олур. 

Ядяби дил иля бядии дилин мцнасибятиня бахышда мцхтялифлик 
вардыр. Дцрцстц будур ки, ядяби дил эениш анлайышдыр, бядии дил 
онун тяркиб щиссясидир. Бядии цслуб публисист, елми вя рясми-
карэцзарлыг цслублары иля бирликдя ядяби дили тяшкил едир. Анъаг 
беля бир фикир дя вар ки, бядии ядябиййатын дили ядяби дил анлайы-
шындан даща эенишдир.1 Бу фикрин тяряфдарлары ону ялдя дяставуз 
едирляр ки, бядии ясярлярин дилиндя диалектизм, жаргонизм, лору 
данышыг елементляри, щятта биядяб, порnографик сюз вя ифадяляр 
ишлянир. Щягигятян бядии ядябиййатын дилиндя беля нцмуняляря 
йер верилир. Лакин бу материал бядии цслубун мащиййятини тяшкил 
етмир, онун бир цслуби чаларыдыр; нитгин фярдиляшдирилмяси вя 
типикляшдирилмяси иля баьлыдыр. Бу ъящят щям дя бядии ядябиййа-
тын кцтлявилийиндян, мяишятля билаваситя баьлылыьындан иряли эялир. 
Ону да дейяк ки, беля сюз вя ифадяляр публисист цслубда да 
ишлянир. Йахуд мя’лумдур ки, инсанын анатомийа вя физиоло-
эийасындан данышылан елми ядябиййатда тясадцф олунан хейли сюз 

                                                           

1 Общее языкознание. М., 1970, s. 504. 
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термини ишлятмяйи бядии цслуб юзцня щеч рява билмяз. Башга бир 
мцгайися. Диалектолоэийа дилчилийин бир сащяси кими елми 
цслубун дил яндазясиня риайят едир. Анъаг бу ядябиййатда 
эениш диалект вя шивя материалы вермямяк, диалектоложи мате-
риала мцраъият етмямяк мцмкцндцрмц? Демяли, щяр цслубун 
юзцнямяхсус кейфиййятляри вардыр вя буна эюрядир ки, щяр 
цслубу мцяййян яламятляр системи кими гябул едирик. Ядяби 
дилин цслубларындан олмагла бядии дилин хцсусиййятляриндян бири 
одур ки, онда мцяййян дяряъяйя гядяр гейри-ядяби цнсцрляр 
иштирак едя билир. Щям дя ядяби дилимизин тарихи тяърцбяси 
эюстярир ки, бир чох щалларда «гейри-ядяби» цнсцрлярин (диалек-
тизм, лору данышыг вя с.) тязащцрц ядяби дилин инкишафы цчцн йени 
перспективляр мцяййянляшдирир, хялгилийин эцълянмясиня шяраит 
йарадыр. Дцздцр, бир гядяр сонра ахын-ахын эялян цнсцрляр 
цзяриндя ядябиляшмя иши эюрцлцр, онлар саф-чцрцк едилир. Бу саф-
чцрцк етмя просесиндя халг дилиндян эялян материалын хейли 
гисми сцзэяъдян кечир вя эениш мя’нада вятяндашлыг щцгугу 
газаныр, ядяби дил паспорту алыр. Галан гисми ися мящдуд 
даирядя, йалныз бядии-цслуби мягсядляря тящким олунур. Беля-
ликля, ядяби дилля диалектляр арасында даими мцбадиля эедир: диа-
лект ядяби дили зянэинляшдирир, ядяби дилдя ишлякликдян дцшян 
фактлар диалектлярдя сыьынаъаг тапыр, диалект гатына дцшцр. 

7. Ядяби дилин субйектив тя’сирлярля баьлы олмасы, айры-айры 
цслубларын онун инкишафыны шяртляндирмяси фактларыны е’тираф ет-
мяк ейни заманда о демякдир ки, конкрет тарихи шяхсиййятлярин 
хидмятляри мцбащисясиз щесаб олунур. Ядяби дилин ъилаланма-
сында, халг дили цзяриндя сечмя ямялиййаты апарылмасында сюз 
усталарынын ишини тябии дашы йонуб сянят абидяси щазырлайан 
щейкялтарашын ямяйи иля мцгайися етмяк олар. Бу мя’нада 
демяк олар ки, сюз усталары бядии йарадыъылыг просесиндя ики иш 
эюрцр, йахуд ейни заманда ики абидя йарадырлар: бири гурулушу, 
сцжети, образлары, идейасы иля мцяййянляшян бядии ясярин юзц, бири 
дя онун материалы олан сюзцн, грамматик материалын йыьымы. 
Йя’ни бядии тяфяккцр исте’дадын бир тяряфидир, халг дили хязиня-
синдян сюз инъилярини дяйяриня, чякисиня эюря мцяййянляшдирмяк 
баъарыьы башга мцщцм тяряфидир. Ядяби дилин щазырланмасында 
йазычы-шяхсиййятин ролуну М.Горки беля гиймятляндирир: «Дил 
халг тяряфиндян йарадылыр. Онун ядяби дил вя халг дили ады иля 
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бюлцнмяси анъаг о демякдир ки, биз, неъя дейярляр, «хам» диля 
вя сюз усталары тяряфиндян ишляниб щазырланмыш диля маликик».1 
Щям дя сюз усталары бу иши гейри-ихтийари эюрмцрляр, ону 
дцшцнцлмцш, шцурлу шякилдя щазырланмыш бир програм кими иъра 
едирляр; юз цзярляриня дцшян тарихи йцкцн аьырлыьыны щисс едир, 
анъаг бу аьырлыьы шяряфля дашыйырлар; тарихин онлара щяваля етдийи 
миссийаны дярк едир вя ону йериня йетирмяйин чятинлийиндян 
безмирляр. Рус классикляринин иши тимсалында А.Горки щямин 
мясяляни беля гойурду: «Пушкиндян башлайараг, классикляримиз 
нитг пяракяндялийи (хаос) ичярисиндян даща дягиг, даща айдын, 
даща санбаллы сюзляри сечмиш вя щямин «бюйцк, эюзял дили» 
йаратмышлар ки, онун эяляъяк инкишафына хидмят етмясиндян, 
гайьы эюстярмясиндян ютрц Турэенев Лев Толстойа йалвар-
мышды».2 

Щямин бюйцк мягсяди ХВЫ ясрдя М.Фцзули е’лан етмишди 
вя тявазюкарлыгла демишди:  

 
Мяндя тювфиг олса, бу дцшвары асан ейлярям, 
Новбащар ольаъ дикяндян бярэи-эцл изщар олур. 

 
Ядяби дилин инкишафы ядяби жанрларын дил хцсусиййятляри иля дя 

баьлыдыр. Дилимизин тарихиндя бунун ашкар изляри вардыр. Гошма, 
эярайлы, байаты жанрлары халг дилиня мейли эцъляндирдийи щалда, 
классик поезийа жанрлары щямишя яряб вя фарс дилляринин лексик-
грамматик материалына мейдан ачмышдыр. Бу бахымдан йара-
дыъылыг методлары да ядяби дилин инкишафына лагейд галмамышдыр; 
ядябиййатда реализм мейли эцъляндикъя ядяби дилин демок-
ратизми хцсуси вцс’ят алмышдыр. Ясярдя айры-айры дюврлярдян 
сющбят эедяркян бу параграфдакы мясяляляр фактларла кон-
кретляшяъякдир.  

Бир ъящят дя вар ки, бу вя яввял дейилян башга мясяляляр 
цзря дилчилик ядябиййатында щяля ки там айдынлыг йохдур. 
Бунун да сябяби одур ки, ядяби дил мясяляляри дилчилийин башга 
сащяляри иля мцгайисядя аз юйрянилмишдир. Ядяби дил эащ сцн’и 

                                                           

1 Горький А.М. О литературе. М., 1953, s. 328.  
2 Yenə orada, s. 662. 
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дил адландырылмыш, эащ дилин юйрянилмяси зярури сайылыб, нитг 
икинъи дяряъяли факт кими гиймятляндириляряк диггятдян кянар 
едилмишдир. Бу сащяйя 1950-ъи иллярдян хцсуси фикир верилир: совет 
вя Прага дилчилик мяктябляри бу мцддятдя хейли тяърцби иш 
эюрмцш, бир сыра файдалы нязяри нятиъяляр ялдя етмишдир.                      
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AZƏRBAYCAN D İLİ: TERM İNOLOJİ ANLAYI ŞI;  
ETNİK  MƏNŞƏYİ;  ƏN QƏDİM  İZLƏRİ    

VƏ TƏŞƏKKÜLÜ 
  
Müasir anlayışla Azərbaycan dili azərbaycanlıların ana dili-

dir*. Son sayıma görə, Azərbaycan Respublikasında 10 milyon-
dan artıq azərbaycanlı bu dildə danışır. Keçmiş SSRİ-nin müxtə-
lif yerlərində, xüsusilə 30-cu illərdəki sürgünlərlə bağlı Orta 
Asiya respublikalarında xeyli azərbaycanlı öz ailə dairəsində bu 
dildən istifadə edir - son məlumat təsdiqləyir ki, bütünlükdə keç-
miş SSRİ-də, Azərbaycan Respublikası da daxil olmaqla, 12 mil-
yon azərbaycanlı öz ana dilini işlədir. Bundan başqa, hazırda 
İranda 30 milyondan çox, Türkiyədə 1,5 milyon, İraqda 500 min, 
AFR-də 180 min, ABŞ-da 150 min, Fransada 70 min, İngiltərədə 
60 min, Norveç, Danimarka və Hollandiyada 100 min, Hindistan 
və Pakistanda 30 min, Avstriyada  15 min, Almaniyada 10 min, 
Avstraliya və Yaponiyada   2,5  min azərbaycanlı var ki, «Vətən» 
cəmiyyətinin aşkarladığı kimi bunlar toplu halında yaşadıqları 
üçün bir-biri ilə ana dilində ünsiyyət saxlayır, hətta bəzi ölkələrdə 
öz dillərində qəzet çap edirlər. Beləlikl ə, bu gün Azərbaycan dili  
dünyada 50 milyondan artıq azərbaycanlıya xidmət göstərir1. 
Bundan başqa bu dil Azərbaycan Respublikasında yaşayan talış-
ların, tatların, ləzgilərin, inqloyların, udilərin, qırızların və başqa 
xırda xalqların ikinci dili, gürcülərin, rusların xeyli qisminin 
respublikamızda umumünsiyyət vasitəsidir. Hazırda «Amerikanın 
səsi», «Bi Bi Si», «Azadlıq» və s. kimi radiostansiyalar  Azərbay-
can dilində verilişlər aparır.   

                                                           

* Мцасир анлайыш ифадəсини она эюрə ишлəдирик ки, азəрбайъанлыларын дили 
тарихян тцрк дили адланмышдыр. 
1 Онуллащи С. Дцнйада нə гəдəр азəрбайъанлы вар? - Одлар йурду, 1988, 
октйабр, № 20/417. Бу эцн бу рягям хейли чох олмалыдыр. Хцсусиля мцс-
тягил Азярбайъан дювлятинин йаранмасы иля хариъя эедиш-эялишин сярбяст-
ляшмяси, икили вятяндашлыьын гануниляшмяси нятиъясиндя Тцркийя, Русийа, 
Америка (АБШ вя Канада), Алманийа, Франса вя башга Авропа юлкяля-
риндя Азярбайъан тцркляринин сайы ики дяфяйя йахын артмышдыр. 
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Tarixən türkcə // türk dili kimi bilinən Azərbaycan  dilini 
XIX əsrdən 1920-ci ilə qədər Rusiyada və onun vasitəsilə Avro-
pada bu adlarla da tanımışlar: tatar dili, türk-tatar dili, Azərbay-
can-tatar ləhcəsi, tatar dilinin Qafqaz ləhcəsi, türk-Azərbaycan 
dili. «Azərbaycan dili» adı ilk dəfə XI əsrdə Xətib Təbrizi ilə  
bağlı məlumatda çəkilir. X ətib məsciddə Əbu-l-Əla Məəridən 
dərs alarkən təbrizli eloğlusu ilə rastlaşır və müəlliminin razılığı 
ilə dərsdən ayrılıb onunla söhbət edir: «Ayağa qalxdım və azəri 
dilində onunla xeyli söhbət edib məni maraqlandıran hər şeyi 
ondan soruşdum. Elə ki, qayıdıb Əbu-l-Əlanın yanında oturdum, 
məndən soruşdu:Bu hansı dil idi? Dedim: Bu, Azrəbican əhali-
sinin dilidir»1. VII əsrdən məlum olan mənbələrdə ərəblər 
Azərbaycana Azrəbican demiş və sifət məqamında həmin sözü 
azrəbi şəklində işlətmişlər2. Beləlikl ə, Xətib Təbrizinin söylədiyi 
«Azrəbican əhalisi» müasir mənada azərbaycanlılar, «azrəbi dili» 
isə Azərbaycan dili deməkdir. Azərbaycan toponimi az (türk 
tayfası) +ər (igidlik məzmununda məlum söz) +bay (// bəy – 
«ər»in mənasını gücləndirir) +can(< qan-məkan anlayışı bildirən 
morfem) tərkibindən ibarətdir. Bay//bəy omonim sözdür: 1. bəy; 
2.varlı; 3.xoşbəxt. Hamısı üçün təməl bəy ünvanıdır. Sözün daha 
qədim şəkli  «bi»dir. Qaraçay, balkar dillərində bu gün də həmin 
fonetika işlənir. Xətibin işlətdiyi azrəbi sözündə azrə  hissəsi 
«azər»in dəyişmiş şəklidir; bi «bəy»in qədim köküdür (Marbi, 
Bozbi adlarının şərhinə baxın). Sonralar bi forması oğuzcalarda 
arxaikləşdikdə sözün yeni forması – bəy//bay işlənməyə baş-
lamışdır. Beləlikl ə, Azrəbican�Azərbaycan olmuşdur (ərəb 
əlifbasının variantlarla oxunması hamıya məlumdur, yada salaq 
ki, M.Mahmudovdan əvvəl bu sözü Azərbican kimi oxuyurdular). 
Təbii ki, XI əsrdə Azərbaycan ölkəsində əhalinin danışdığı dil 
bizim bu gün tanıdığımız Azərbaycan-türk dilinin həmin konkret 
tarixi mərhələdəki mövcudluğudur. Onu başqa etnik mənşəyə 

                                                           

1 Мащмудов М. Пийада... Тəбриздəн Шама гəдəр. Бакы, Йазычы, 1982, с. 
38-40. 
2 Йенə орада, с. 40. 
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yazmağın heç bir elmi məntiqi yoxdur*. Dilimiz, ümumiyyətlə, 
türk dili kimi tanınsa da, görünür, hələ ilk orta əsrlərdən hansı 
dairələrdəsə, ona Azərbaycan dili də demişlər və  bu ənənə 
sonralar da yaşamışdır. XIX əsrdəki Azərbaycan-tatar ləhcəsi 
(burada tatar sözü türkün tam qarşılığıdır); türk-Azərbaycan dili 
və «Kəşkül» qəzetində bilavasitə işlənən «Azərbaycan dili» söz-
anlayışları göydəndüşmə olmayıb, məhz həmin tarixi gəlişin 
nəticəsidir. «Azərbaycan dili» termini 1936-cı il konstitusiyası ilə 
qanuniləşdirilərək işlənməyə başlanmış və bu dilin öz qədim adı 
ilə - «türk dili»  kimi adlanması qadağan olunmuşdur.  

Azərbaycan dili morfoloji quruluşuna görə aqlütinativ dildir, 
mənşəyinə görə   türk   dilləri   ailəsinin oğuz qrupuna daxildir. 

Azərbaycan dilinin türk mənşəliliyi Az ərbaycan xalqının 
etnogenezisi məsələsi ilə bağlıdır və bu iki sahənin mübahisələri 
ümumən üst-üstə düşür. Azərbaycan xalqının etnogenezisi haq-
qında iki baxış vardır. Baxışlardan birinə görə, azərbaycanlıların 
etnik kökündə türk başlanğıcı yoxdur. Bu fikrin tərəfdarlarına 
görə azərbaycanlıların etnik təşəkkülündə müxtəlif mənşəli tay-
falar iştirak edir, buraya türk etnosları sonradan, eramızın birinci 
minilliyindən qoşulurlar. Guya türk toxumunun azərbaycanlıların 
yenidən etnik qurulmasına müdaxiləsi ilə türkcənin hansı 
mənşədənsə olan Azərbaycan dilini assimilyasiyası başlayır və bu 
assimilyasiya  XIII  əsrdən sonra başa çatır** . Digər elmi baxışa 
görə, azərbaycanlıların etnik kökündə yaradılışından türk baş-
lanğıcı durur və təbii ki, bu fikrin tərəfdarları Azərbaycan dilinin 
mənşəyində nə assimilyasiya etmiş, nə də assimilyasiya olunmuş 
yox, birbaşa təmiz türk dili görürlər.   

                                                           

* Адəтəн, бязи тарихчилəр XI əсрдəки Азəрбайъан дилини, йахуд Азəр-
байъанда йашайанларын дилини тцрк мəхрəъиндəн чыхараркəн ирандилли мəн-
шəйə сюйкəнирлəр. Щəмин дюврдə Əбу-л-Əла Мəəри фарс дилиндəн хəбəрдар 
олмалы иди. Əэəр о сюйлəйирсə ки, данышдыьыныз һансы дилдир, демəли, бу, фарс 
дили дейилмиш. 
** Щəтта Z. Бцнйадов бу башачатманы XVI əсрлə баьлайыр. Азəрб. ССР ЕА 
«Хəбəрлəри» (тарих, фəлсяфя, һцгуг серийасы), 1987, № 3, с. 124-127. 
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Birinci baxış sovet hakimiyyətindən əvvəl zəif şəkildə olmuş, 
aprel çevrilişindən sonra isə (20-ci illərdə və 30-cu illərin or-
talarına qədər), ümumiyyətlə, tərəfdarlar tapmamışdır. 30-cu 
ill ərin sonundan, «qədim türklər» adlanan əhalimizin «azərbay-
canlılar», «türk dili» olan və adlanan dilimizin Azərbaycan dili 
adı ilə rəsmiləşdirilməsindən sonra bu baxış aşkar güclənməyə və 
hakim olmağa başlayır. Hətta 40-60-cı illərdə yeganə baxış olur. 
Dilimizin üstündən «türk» möhürü götürülməklə ona siyasi təzyiq 
başlanmış, onun tarixinin cavanlaşdırılmasına çalışılmış, etnoge-
nezisi isə təhrif yoluna düşmüşdür. Bu, təbii ki, elmi yox, düşü-
nülmüş siyasi məqsəd olmuşdur. 40-cı illərdən sonra bu konsep-
siyaya İ.M.Dyakonov1, İ.Əliyev2, E.A.Qrantovski3 və başqaları 
başçılıq edirlər.      

İkinci baxış azərbaycanşünaslıqda sovet hakimiyyətindən əv-
vəl də mövcud olmuş, 1920-ci illərdə elmi cəhətdən daha da əsas-
landırılmış və 30-cu illərin ortalarına qədər güclənə-güclənə da-
vam etmişdir. Bu fikrin pionerləri Avropa şərqşünasları olmuş və 
onlar midiyalıları turani saymışlar4. Rza Nur Midiyada türklərin 
mövcudluğunu daha qətiyyətlə söyləyir: «Romalılarla bizanslılar 
buraya Atropaten demişlərdir. İlk bilinən əhali Midiya türkləridir. 
M.ə. (miladdan əvvəl – T.H.) 559 tarixində burada türklərdən ma-
sacedlər (massagetlər – T.H.) oturmuşlardı. Bunların xanı Tomris 
xan əcəmləri (farsları – T.H.) pərişan etmişdir. Bunlardan sonra 
ağ hun, alan, hazar, hərqan və türkmən türkləri də oturdılar... 
Miladdan çoq əvvəl burada türklərin  Midiya  dövləti vardı. Bura 
türkləri  hazarlar  adını  tanıyırlardı»5. Eramızdan əvvəl 2-ci mi-
nillikdə Azərbaycan ərazisində qeydə alınan üç xalqdan ikisi xar-
xarlar və kaspilərdir6. Sovet türkologiyasının son tədqiqləri qar-

                                                           

1 Дяконов И. М. Истории Мидии. М.-Л., 1956. 
2 Алиев И. Истории Мидии. Баку, 1960. 
3 Грантовский Э. А. Ранняя истории иранских племен Передней Азии. М., 
1970. 
4 Бах: @�AB رف وGHB I  1926, № 2-6, с.17. 
5 GJ رکKJLMرN  4-ъц ъилд, 1925, с.225. 
6 NO@Pو QRS ATUB .نGWMGXآذر .  Бакы, 1921, с.31. 
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qarların (xar-xar) türk etnosu olduğunu təsdiqləmişdir1. Eyni 
zamanda, kaspilərin hunlardan olduğu göstərilir 2 ki, hunlar itti-
faqında da türk-monqol tərkibinin aparıcılığını müasir tarixşü-
naslıq və ümumiyyətlə, türkologiya şübhəsiz sayır3. Görkəmli türkoloq 
B.Çobanzadə də Azərbaycan-türk dilini Midiyadan başlayır; 
Avropa və Asiya mənbələrinə yaxşı bələd olan istedadlı alim 
«Herodot və Fales dövrlərində iskif (skif//sak - T. H.) və sarmat... 
nami altında qaib olan türk-tatarlar» deyə skiflərin dilini Ural-
Altay dillərindən sayır4. 30-cu illərin sonlarından bu konsep-
siyanın üstündə siyasi tabu qoyulur. Fikrin tərəfdarları pantürkist 
damğası ilə cəzalandırıldığından, siyasi məhrumiyyətlərlə hədə-
ləndiyindən konsepsiya 40-cı illərdən dondurulur. Şəxsiyyətə 
sitayiş rejimindən sonra - 60-cı illərin ortalarından donu açılmağa 
başlayan bu baxış 70-80-ci illərdə yenidən dirçəlir. Bu zamandan 
tarixi mənbələrin təsvirlərinə, dil faktlarına, ayrı-ayrı leksik-ono-
mastik vahidlərin etimoloji şərhlərinə əsasən qədim Midiya, 
Atropaten və Albaniya ərazisində türk etnoslarının və dillərinin 
izinə düşülür. Bu sahədə  Z.Yampolski, Ə.Dəmirçizadə, T.Hacı-
yev, M.Seyidov, Y.Yusifov və başqa alimlərin tədqiqləri diqqəti 
cəlb edir5. Qədim yunan, ivrit və latındilli mənbələrə yaxşı bələd 
olan Z.Yampolski Azərbaycan ərazisində eradan əvvəl 1-ci mi-
nilliyin ortalarında türk etnoslarının məskun olduğunu aşkar edir. 
Onun tədqiqləri 30-cu illərə qədərki rus, Avropa və Azərbaycan 
şərqşünaslarının, türkoloqlarının fikirlərini bir daha təsdiqləyir. Midi-

                                                           

1 Гейбуллаев Г. Топонимия Азербайджана. Баку, 1986, с.29-30.  
2
 Йеня орада, с. 34 

3 Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969, с. 152-
156.   
KJB bc@JGRP deAرک GJGJر . GXK_ `aXن زاده 4  Бакы,  1924, с.3  
5 Ямпольский З. Древнейшие сведения о тюрках в зоне Азербайджана. 
АДУ-нун «Елми ясярляри» (дил, ядяб. сер.), 1966, №2; Йеня онун: О тюрках 
V века до нашей эры. АДУ-нун «Елми ясярляри»,1970, № 5-6; Дямирчизадя 
Я. 50 сюз. Бакы, 1968; Щаъыйев Т. Азярбайъан ядяби дили тарихи. Бакы, 1976; 
Сейидов М. Азярбайъан мифик тяфяккцрцнцн гайнаглары. Бакы, 1983; Йеня 
онун. «Гызыл дюйцшчц»нцн талейи. Бакы, 1984; Йусифов Й., Кяримов Ş. 
Топонимиканын ясаслары. Бакы, 1987.       
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ya və Manna ilə bağlı onomastikanın təhlili və alınan nəticələr də hə-
min dövlətlərin ərazilərində türk tayfalarının varlığına dəlalət edir. Sü-
but olundu ki, Midiyanın əsas tayfası olan maqların adı türk mənşəli 
sözdür – maq  türk dillərində «ilan» deməkdir. Tarixi  mənbələrin 
məlumatına görə, ilan midiyalıların – maqların totemi olmuşdur. 
Həmin sözü öz dillərinə hərfən tərcümə etdikləri üçündür ki, iranlılar 
midiyalılara marlar deyirmişlər1 (farsca: mar -ilan). Bulqar-tatar 
qəhrəmanlıq dastanı əsasında Mikayıl Bastunun IX əsrdə (865-882) 
yazdığı «Şan qızı dastanı»nda İran şahının qızı kimi verilən qadın 
obrazlarından birinin adı Marbidir. N.Marra görə, midiyalıların totemi 
ilan olub və buna görə də farslar onlara marlar deyiblər. Marbi 
adında mar – ilan, bi – xanım (və bay) mənalarını verir2. Deməli, bu, 
Midiya hökmdarının qızıdır və yüksəklik əlaməti olaraq ona totemin 
adı verilmişdir. Maraqlıdır ki, dastanda Alban hökmdarı Şan-Albanın 
qızının adı Bozbi dir. Midiyanın sələfi olan Manna toponimi də həmin 
etnik məxrəcdə və həmin semantikada etimolojiləşdirilir 3. Y.Yusifov 
qədim Ön Asiya mənbələrinə görə eradan əvvəl III minillikd ə Urmiya 
ətrafındakı Aratta/Alateye ölkəsinin adlarını Ural-Altay məxrəcində 
şərh edir4. – hər  iki sözün əsasında «dağ» mənası durur (müqayisə 
edin: Alateye – Alatay; Aratta - ar//ur - yüksəklik ± ta-tay// tağ). 
Qədim Ön Asiya dillərini yaxşı bilən müəllif etnonim, toponim, 
antroponimlərə istinadən eradan əvvəl III-II minillikl ərdə Urmiya 
ətrafındakı dövlətlərin ərazisində genetik cəhətdən yaxın əhalinin 
yaşadığı fikrinə gəlir, kutilər, turukkilər, su//suv//sav camaatı, 
görünür, etnik və dil baxımından qohum olub. Təsadüfi deyil ki, 
bunlar mənbələrdə bəzən bir-birinin sinonimi kimi çıxış edir. 
«Allah» mənasında elamcadakı kiri , kassitcədəki kuri  sözlərinin 

                                                           

1 Рящимов А. «Мидийа» вя «маг» сюзляринин мяншяйиня даир // Азярбайъан 
филолоэийасы мясяляляри, 1983, с. 154-159. 
2
 Т.Щаъыйев. Микайыл Бастунун «Шан гызы дастаны» вя поетикасы. Бакы, 

2005, с.61-62. 
3
 Щаъыйев Т. Азярбайъан палеоономастикасындан // Азярбайъан оно-

мастикасы проблемляри. ЫЫ, Бакы, 1988, с. 130-132.   
4
 Юсифов Ю. Ранние контакты Месопотамии с северо-восточными 

странами  (Приурмийская  зона) // Вестник  древней  истории, М.,  1987, 
№ 1, с. 20-22.   4  
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lullubilərin dilindən mənimsəmə olduğunu təsdiqləməyin özü   
maraqlıdır1 (Türk dillərində uca, yüksək, dağ mənalarındakı kur, 
kurğan sözləri il ə müqayisə edin). Müasir Azərbaycan dilindəki 
qur feli (yaratmaq, ucaltmaq) həmin kök mənasındadır. Urmiya 
ətrafındakı «su» toponim və etnoniminin mənbələrdəki təzahürlə-
rinin su//suv|//sub//subir assosiasiyaları aydın etnolinqvistik mən-
tiq üzərində durur. Aratta zonasındakı dağlardan birinin - Suvun 
indiki Savalanla əlaqələndirilməsi inandırıcıdır. Əlbəttə, indiki 
Dağıstan dillərində «dağ» mənasında ağulcada su, saxurcada suva, 
tabasarancada siv sözlərinin varlığı həmin sözün qeyri-türk mənşəyini 
göstərmir. Dilçiliyin bu dil məntiqini xatırlayaq ki, bir dildə arxaikləşən 
qədim söz, yad sistemli dil tərəfindən mənimsənmişsə, fonetik və semantik 
cəhətdən uzun zaman əslini saxlayır. Təsadüfi deyil ki, başqa Dağıstan 
dillərində «dağ» mənasında həmin sözlər işlənmir2. Eyni zamanda 
türklüyü müasir türkologiyada şübhəsiz sayılan sabir//süvar tayfasının adı 
həmin assosiativ sistemlə bağlıdır. Bu tarixiliyə  etinasız qalmaq olmaz ki, 
həmişə mənbələr və onların şərhini verən tarixçilər Midiya zamanında, 
ondan qabaq da, sonra da Urmiya ətrafı əhalinin qeyri-iran mənşəli 
olduğuıu təsdiqləyirlər. Etnolinqvistik açmalar həmin əhalinin türklüyünü 
göstərir.        

Tədqiqlər artdıqca bu baxış faktlarla zənginləşir, özünü daha da 
doğruldur, konsepsiyanın başından güman dumanı get-gedə dağılır və 
gündən-günə daha inandırıcı olur. Bu yaxınlarda «Dədə Qorqud kita-
bı»ndakı etnik və dövlət mənsubiyyəti ilə buntürklər arasındakı semantik-
tipoloji uyğunluğun kəşfi azərbaycanlıların və Azərbaycan dilinin etnik 
mənşəyi məsələsinə xüsusi işıq salır. Qədim türkcədə bon//bun sözünün 
«qalın», «yoğun», «dolu» mənalarını bildirməsinə3 əsaslanaraq buntürk 
etnonimi qalıntürk (yəni: Qalın Oğuz=Qalın Türk) kimi açılır4. Bu da 
məlumdur ki, buntürklərin yaşayış yerləri ilə «Dədə Qorqud»dakı Qalın 
Oğuzun dövlət sərhədlərinin koordinatları üst-üstə düşür. Araşdırıcılar bu 

                                                           

1
 Юсифов Ю. Ранние контакты Месопотамии с северовосточными 

странами (Приурмийская зона) // Вестник древней истории, М., 1987, № 
1, с. 36.  
2
 Йеня орада, с. 38. 

3
 Древнетюркский  словарь. Л., 1969, с. 118, 124. 

4
 Щаъыйев Т.,  Язизов  Е.  Бунтцркляр  кимдир. // Улдуз , 1989. № 2, с. 89. 
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fikirdədirlər ki, «Dədə Qorqud» bizə çatan halında bədii əsər ölçülərində 
olsa da, başlanğıcında salnamə işi görmüşdür. Ümumiyyətlə, söylənən 
«epos tarixin şifahi dərsliyidir» (B. Rıbakov) fikrini ən çox doğruldan 
abidələrdən biri «Dədə Qorqud» dastanıdır. Deməli, «Dədə Qorqud»dakı 
Qalın Oğuz elləri, Qalın Oğuz bəyləri Buntürk elləri, Buntürk bəyləridir, 
yəni şimallı-cənublu Azərbaycan elləri, Azərbaycan bəyləridir. Buntürklər 
haqqında ən mötəbər məlumatın gürcü mənbələrində olması təsadüfi deyil. 
«Dədə Qorqud»da haqqında danışılan Qalın Oğuz eli Gürcüstanla 
bilavasitə həmsərhəddir. Qalın Oğuz elinin adlı sərkərdələrindən biri olan 
Bəkil öz qoşunu ilə məhz Gürcüstan sərhədini qoruyur; həm də Gürcüstan 
bu dövlətə xərac verir, görünür, o, Qalın Oğuz dövlətinin vassalıdır: 
«Toquz tümən Gürcüstanın xəracı gəldi: bir at, bir qılınc, bir çomaq 
gətürdilər... Bəkil derlərdi bir yigit vardı... Dədəm Qorqud hikmət qılıcın 
belinə bağladı. Çomağı umuzına bıraqdı. Yayı qarusına keçürdi. Şahbaz 
ayğırı çəkdirdi, bütün bindi. Xəsmini, qövmini ayırdı, evini çözdi. 
Oğuzdan köç elədi. Bərdəyə, Gəncəyə varub vətən tutdı. Toquz tümən 
Gürcüstan ağzına varub qondı. Qaravullıq eylədi»* («Dədə Qorqud», 
Drezden nüsxəsi, s.236-237). Bu hadisələr Qalın Oğuz elinin prototipi olan 
buntürklərin – Qalın Türk dövlətinin Gürcüstanla tarixi münasibətini 
göstərir. Buntürklərin haqqındakı məlumatlar hələ e. ə. VI - V əsrlərə gedib 
çatırsa, bu, bir tərəfdən, «Dədə Qorqud» hadisələrinin tarixi haqqında 
mötəbər məlumatdır, digər tərəfdən, e. ə. I minilliyin ortalarında Azər-
baycanda türklərin və türk dilinin varlığı deməkdir. Və unutmayaq ki, 
«Dədə Qorqud» bizə bu dildə gəlib çatıb. Azərbaycan ədəbi dili tarixində 
«Dədə Qorqud»un yeri nədirsə, onun dilinin azərbaycancalığı necə 
şübhəsizdirsə, buntürklərin də dilinin Azərbaycan xalq dilinə münasibəti 
elə qavranmalıdır.       

Azərbaycanda, xüsusilə Albaniyada türklər haqqında məlumatlar b. 
e.-nın başlanması ilə: daha da artır. Bu, gürcü, erməni əlifbalarının 
yaranması və ərəblərin Azərbycana gəlişləri ilə bağlıdır. Son dövrlərin 
tədqiqləri Albaniyada türk dilinə aid köhnə şübhələri alt-üst elədi. Artıq 

                                                           

*
 Бу эцн мцасир эцълц дцнйа дювлятляринин щамысында айрыъа сярщяд 

гошунлары институту вардыр.  Бурада Бюйцк Оьуз Елинин Эцръцстан 
сярщядиндяки хцсуси щярби щиссясиндян – сярщяд гошунундан сющбят эедир. 
Демяли: Бюйцк Оьуз Елинин, йяни гядим Азярбайъан дювлятинин  мцасир 
дцнйа дювлятляри типиндя мцкяммял дювлятчилик атрибутлары олмушдур.  
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məlumdur ki, alban adlı türk etnosları olmuşdur. Qafqazın müxtəlif yer-
lərində və Türküstanda Alban//Alpan toponimlərinin varlığı bu adın etnik 
mənşədə olmasını göstərir. Orta Asiyada qazaxlar, qırğızlar,   türkmənlər 
arasında alban adlı türk tayfası mövcud olmuşdur1. Deməli, Albaniyadan 
məlumat verən qədim tarixçilər bu əraziyə gələn türk etnoslarının, - bulqar, 
süvar və s. türklərin adlarını çəkir, yerli alban türklərini sadəcə «alban» 
adlandırırlar (əlbəttə, Albaniyada göstərilən 26 tayfanın hamısını türk 
hesab etməyi  heç ağlımıza da gətirmirik) və sonrakı tarixçilər, xüsusilə 20-
ci yüzilliyin 40 – 80-ci illərinin bir sıra tarixçiləri isə müqayisəli araş-
dırmalara, dil faktlarına söykənmədən Albaniya türklərini istisnasız olaraq 
gəlmə köçərilər sayırlar. Halbuki türk tarixinin böyük bilicisi L.N.Qu-
milyov «yerli türk» ifadəsini işlədir. Əvvələn, o, ənənəvi təyinatdan fərqli 
olaraq, türkmənlərin babası olan parfiyalıları türk sayır, sonra göstərir ki, 
parfiyalılardan olan mehranilər nəsli Azərbaycan ərazisində hakim 
idi və daha sonra deyir ki, VI - X əsrlərdə parfiyalıların nəsilləri 
yerli türklərlə qaynayıb-qarışdılar2. Maraqlıdır ki, 500 ilə qədər  
(b. e. ə. 250 - b. e. 225) Midiya-Atropatendə, indiki təbirlə İranda 
hakimiyyət sürən parfiyalıları L.Qumilyov gəlmə adlandırır. 
Azərbaycan türklərini isə yerli kimi təqdim edir. Deməli, onları bu 
ərazinin ən qədim sakinləri sayır. Sasani hökmdarı I Şapurun 
tutduğu ölkələrin Kəbəyi-Zərdüşt abidəsinin divarlarındakı siyahısı 
3 dildə yazılmışdır ki, biri parf dili hesab olunur3. Bu, o deməkdir 
ki, Yaxın və Orta  Şərqdə həmin dövrdə (b.  e.-nın  III əsri, təxm. 
262-ci il) parfiya-türk dili yunan  və fars dilləri il ə bir səviyyədə 
nüfuza malik olmuşdur*.   

Son dövrün tədqiqlərində Azərbaycanın ilk orta əsrlər dövləti 
Aranın adının türk sözü kimi etimolojiləşməsinə**  əsasən həmin 

                                                           

1 Гейбуллаев Г.  Топонимия Азербаиджана, Баку,  1986, с. 17.  
2
 «Елм» гязети, 1989, 20 май, № 20/176. 

3 Ашурбейли С. Государство Ширваншахов. Баку, 1983, с. 56.  
* Йери эялмишкян: aдятян Играр Ялийев иля тяряфдарлары парфлары ирандилли 
адландыраркян, щеч олмазса, бу мянтигсизлийи нязяря алайдылар ки, эяляъяк 
нясилляр цчцн йазылан мялуматын икиси гощум дилдя  ола билмязди. Бу, она 
бянзяр ки, биз бу эцн щазырладыьымыз бир абидяйя цч дилдя йаздыьымыз 
мялуматы, мясялян, яряб, Азярбайъан вя Тцркийя тцркъяляриндя щякк едяк. 
** Аран топониминин илк тцрк етимолоэийасыны проф. М. Сейидов вермишдир.   
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dövlətin ərazisində türk tayfalarının məskunluğu fikri söylənir1. 
Şübhəsiz ki, Aran toponimi ilə Aran antroponimi (Albaniyanın 
əfsanəvi hökmdarı Aranın adı) arasında birbaşa əlaqə var («Oğuz 
xan – oğuzlar – Qalın Oğuz dövləti» modeli ilə müqayisə edin). 
Həmin  hökmdar Aran sovde qəbiləsindəndir. Bu qəbilə şəksiz 
türk olan su//sub//suvar//savar//sabir tayfasına bağlanır2. Yəni 
hökmdarından rəiyyətinə qədər aranlılar türkdillidir. Başqa fikir: 
Udon—Udin, eləcə də ud-udin-uti (biz kutilər etnonimini də bu 
silsiləyə daxil edərdik) sözləri arasındakı morfonoloji qohumluq 
həmin adları daşıyan etnosların da mənşəcə yaxınlığına dəlalət 
etməlidir. Qədim Azərbaycanın sakinlərindən olan bu etnosların 
adında od//ud anlayışı durur və görünür, Azərbaycanın «Odlar 
diyarı» adlanmasını həmin etnonim və toponimlərdə axtarmaq 
lazımdır. Qədim tarixçilərin eranın I əsrində Azərbaycanda gös-
tərdiyi türk tayfalarından biri udonlardır.3 Tarixi-linqvistik əsas-
da udin etnonimini udon sözünün fonetik dəyişməsi kimi alan 
S.Aşurbəyli udinləri türkdilli tayfa sayır və hesab edir ki, onlar 
sonradan assimilyasiya olunaraq bugünkü dillərinə keçmişlər4. 
Bu assimilyasiya tarixi-siyasi məntiqə malikdir. Xristian türk-
albanlar müsəlmanlığı qəbul edəndə, görünür, udinlərin bir qismi 
xristianlığını saxlamışdır və yəqin ki, bu, az qisim olduğundan 
assimilyasiya üçün imkan yaranmışdır. Beləlikl ə, Azərbaycan 
xalqının etnogenezində  iştirak edən udinlər türkdilli olmuşlar.   

Azərbaycan ərazisində eradan əvvəlki minillikl ərdə türk et-
noslarının mövcudluğuna işıq salan faktlardan biri skiflərin// 
/sakların etnik mənşəyinin aşkarlanmasıdır. Azərbaycanda Kür-
Araz arasında, Midiyada və ölkənin daha başqa əyalətlərində 
eradan əvvəl və sonra skiflərin//sakların məskunluğu müxtəlif 
qədim mənbələrlə təsdiqlənir. Tarixi-müqayisəli etnoqrafik gös-
təricilər skiflərin//sakların türklüyünü göstərir. Çindən, Mon-
qolustandan tutmuş  Ukraynaya qədər aparılmış arxeoloji tədqiq-
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1 Ашурбəйли С. Эюстярилян ясяри, с. 57-58. 
2
 Йусифов Й. Эюстярилян ясяри, с. 34 

3
 Ашурбəylи С. Эюстярилян ясярi, с. 60-61.  

4 Йеня орада. с. 61. 
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lər öz tipoloji nəticələri il ə Şimali Çin, Şimali Monqolustan, Orta 
Asiya arxeoloji məxrəcləri il ə uyğunluq təşkil edir ki, bu da 
skif/sak etnoslarının türklüyü haqqındakı tarixi-müqayisəli və 
linqvistik qənaətləri daha da möhkəmləndirir1. Azərbaycandakı 
bir sıra tarixi etnotoponimlər də buna sübutdur: Sakasen, Şaka-
şen, Balasaken2. Həmçinin müasir etnotoponimlər: Şəki, Za-
qatala//Zaqarta,  Saatlı/Sakatlı  (əslində sakat «saklar» demək-
dir). Bu toponimlərin türk etnosları ilə bağlılığına başqa türk 
regionlarında  işlənmələri də dəlalət  edir:  Tatarıstanda – Şaki 3. 
Müasir dövrdə müxtəlif türk xalqlarında türk-sak tayfaları möv-
cuddur: qırğızlarda – sake, saka, türkmənlərdə - şaklar, özbək-
lərdə şakay, qazaxlarda – şaqa4. Abakan ətrafında geniş ərazidə 
yerləşən türk xalqlarından birinin adı saqaydır5, V.V.Bartold 
bunları Yenisey türkləri adlandırır və qara-qırğız nəsillərindən 
birinin sayak olduğunu göstərir6 – saqayın metatezasıdır.          

Çin mənbələrində saklar se, si, su, çu şəkill ərində qeydə 
alınırlar7. Sabirlərin//süvarların türklüyü şübhəsizdirsə və se//su... 
etnosunun sabirlər olduğu fikri söylənirsə8, deməli, yenə sakların 
türklüyü təsdiqlənmiş olur. Skif dilindəki bor müasir türkcə-

                                                           

1
 Гейбуллайев Г. Эюстярилян ясярн, с. 20-27; Сейидов М. «Гызыл дюйушчцнцн 

талейи. Бакы, 1984, с. 76-100. 
2
 Гейбуллайев Г. Эюстярилян ясяри, с. 20-21. 

3
 Административно-территориальное  деление  Татарской  АР. Казань, 

1966, с. 317. 
4 Мцвафиг шякилдя дилляр цзря бахын: Абрамзон С. Киргизы и их 
этногенетические и историко-культурные связи. Л., 1971, с. 27; 
Атаниязов С. Толковый словарь географических названий Туркменис-
тана. Ашхабад, 1980, с. 313; Кармышева Б. Очерки этнической истории 
южных районов Таджикистана и Узбекистана. М., 1976, с. 100; Кост-
чубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов Казахстана. Алма-Ата, 
1924, С.247. 
 

5
 Cафероğлу А. Тцрк кавымлари, Истанбул, 1980, с.2.  

6
 Бартольд В.В. Сочинения, т.В, с.268. 

7 Мещметзаде М. Азербейъан тарищинде тцрк Албанийа, Анкара 1951, s.26; 
Бартольд В.В. Сочинения, В т, s. 268. 
8 Йусифов Й. Эюстярилян ясяри, с.32.  
 7  8
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lərdəki boz sözüdür - mütəxəssislər bunu  tuva, altay və b. türk 
dill ərindəki, həmçinin monqolcadakı bor//boro//boru (həmin  
mənada) sözü ilə bağlayırlar.1 M.Kaşğari Suvar şəhərinin (sü-
varların adı ilə) həm də Saksin (Sakasen//Şakaşenlə  müqayisə 
edin) adlandığını göstərir2. Saksin sözünün tərkib hissələrinə 
diqqət yetirək: «Sakalar miladdan öncə, Kür irmağını keçərək 
Gəncənin qərbində Qoqaren, şərqində Sakasen adını verdikləri 
yerlərdə yerləşdilər. Sakasen adı «saka» kəlməsinin şəhər və 
türbə mənasına gələn «sin» sözü ilə birləşdirilməsindən ibarət 
olub aşağı  İdildəki (Volqa - T. H.) «Saksin»*  şəhərinin adı ilə 
birdir»3.   

Ümumiyyətlə, qədim tarixi mənbələrdə göstərilir ki, 
«Türklər Skiflər ölkəsində yaşayırlar» («VII əsr erməni 
coğrafiyası»)4.   

E.ə. II əsrin sonlarında Ön Asiya və İranda mənşəcə isgit 
adlı bir sülalə hakimiyyətdə idi – sülalənin  başçısı Arsak 
çətinə düşəndə as və pasiaklardan (peçeneqlərdən) kömək 
alırdı5. As (az) və peçeneqlər məhz qohum olduğu üçün iskitlər 
onlara müraciət ediblər. V əsrdə hun türklərinin yeni gəli şi il ə 
Ermənistanda hakim olan Arsakalı (Arsaklı-Arşaklı) türk 
sülaləsi süquta uğrayır6, türk mənşəli antroponim həm arsak 
etnonimini, həm də Arsak toponimini özünə сa1ayır.     

Tarixşünaslıqdakı bu təsvirlər adət-ənənə yaxınlıqları və 
etnoqrafik uyğunluqlarla da təsdiqlənir. Yunan müəllifl ərinə 
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1  Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков, буква «б». – 
М., 1978, с. 172-173. 
2
 Диванü луьат-ит-тцрк (Бесим Аталай тяръцмяси), ЫВ ъ., Анкара, с.850. 

* Демяли, Гутгашен, Варташен.вя цмумиййятля, йашайыш мянтягяси мяна-
сында «шен»лик//шенник (Ъябрайыл шивясиндя евя-тикилийя шинник дейирляр) 
сюзляриндяки шен//шин щиссясини айры мяхряъя йозмайыб, тцрк мяншяли щямин 
«син» сюзц ясасында гаврамалылг.  
3
 Зеки Велиди Тоьан. Uмуми Тцрк Tарищине Gириш, Ы ъ., с.159-160. 

4
 Бах: Ашурбəyли С. Эюстярилян ясярi, с. 60. 

 
 

4
  

5
 Мещметзаде М. Тцрк Албанийа, с.23. 

6 Йеня орада, с. 29.  
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görə, skitlər (isgitlər) türklər kimi qımız içər və südü 
qurudaraq qurut hazırlarmışlar, əqidələri də şamanlıq imiş1. 
Ondan az maraqlı olmayanı: «Düşmənlərinə qarşı mərd 
savaşar, daxilən isə sakit, səmimi, sadə insanlar kimi 
tanınarmışlar2. Göründüyü kimi, burada müasir azərbaycanlıların etnik 
psixoloji kökü özünü göstərir. Ə.Bayramov yazır ki, «xalqın etnik 
xüsusiyyətləri tərbiyə sistemi ilə, adətlərlə, ənənələrlə, milli stereotip və 
təsirlər1ə müəyyənləşir»3. Müəllif azərbaycanlının sakit xasiyyətinin 
Dağlıq Qarabağ hadisələri ilə bağlı coşması timsalında milli-etnik 
psixologiyanı səciyyələndirir. Coşğun dəryanın dalğası kimi gedən 
izdiham ağbirçək bir qadının yerə atılmış yaylığından keçə bilmir – bu 
qızğın xarakterin tarixi etnik kökündə namusa (qadının – ananın 
yaylığını tapdalayıb keçmək azərbaycanlı adətinə görə namussuzluq 
sayılır) hörmət dayanır; kükrəmiş qızğınlıqla ölümün üstünə gedən kişi 
izdihamı  yaylığın qarşısında sakitcə dayanıb hönkür-hönkür ağlayır4. 
Artist səhnədə bu məharət ilə keçid yarada bilməz, ancaq etnik 
xarakterin tarixən qurulmuş ssenarisi ilə bu hərəkət mexaniki icra 
olunur. Yaxud sakit xasiyyətli, zəif cüssəli hürufi Nəsimi babalarından 
qanına keçmiş qeyrətlə   öz əqidəsi yolunda dar ağacının üstünə gedir5. 
Turk tarixinin istedadlı araşdırıcısı L.N.Qumilyovun söylədiyi bir 
hadisə türk-azərbaycanlının etnik xarakteri haqqında antik yunan 
müəllifinin məlumatını və müasir psixoloqumuzun tədqiqatını bir daha 
təsdiqləyir. L.Qumilyov həbs düşərgəsində Rzaqulu adlı sakit, 
təvazökar bir azərbaycanlının güclü bir düşməndən heysiyyətini qoru-
maq üçün özünü ölümə necə atmasından danışır və axırda deyir: 
«Azərbaycanlını polyakdan, almandan, qərb slavyanından nə fərqlən-
dirir? Axı onlar ləyaqətini saxlamaq xatirinə həyatları ilə risk 
etməzdilər. Bu isə heç o barədə   fikirl əşmədi, onun hərəkətində 
ayrı stereotip var»6.    
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1 Мещметзаде М., Эюстярилян ясяри, с. 17. 
2 Йеня орада. 
3 Байрамов А.С. Психологические этюды. Баку,  1989, с. 101. 
4
 Йеня орада. с.102. 

5
 Йеня орада. с.29 

6
 «Елм» гязети, 1989, 20 май, № 20. 
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Başqa bir tarixi mədəniyyət faktı: tarixi e. ə. X minilliyə və 
daha qədimə aid edilən Qobustan rəsm-yazıları bilavasitə türk 
mədəniyyəti il ə bağlıdır. Ən aydın əlamətlərdən biri budur ki, 
Qobustan rəsmlərinin içərisində Orxon runik yazısının işarələrinə 
təsadüf olunur. Məsələn, Qobustan qayalarındakı    işarəsi1  
Orxon yazısında z hərfidir. Həmin işarə Qafqazın müxtəlif 
yerlərində, xüsusilə Azərbaycanda – Naxçıvan, Qazax, Kəlbəcər 
ərazilərində əks olunmuşdur. Abxaziyada tapılan üstündə həmin 
işarə qazılmış baltanı mütəxəssislər e. ə. VIII-VI əsrlərə aid 
edirlər2. Qobustan şəkill ərində gələcək türk runik yazılarının d, k, 
l, n, ç, t və s. hərflərinin də işarələri vardır. Azərbaycan 
ərazisində (Xınıslı, Çıraqlı və s.) tapılan və tarixi eradan əvvələ 
gedən daş heykəllər öz üslubu ilə qədim türk mədəniyyətinin 
numünələrinə uyğundur. Qazaxıstan, Tuva, Cənubi Sibir və 
Monqolustanda aşkarlanmış analoqları var3.           

Qədim Ön Asiya yazılarındakı türkizmləri təsadüfi saymaq 
olmaz – həm də həmin türkizmlər Midiya – Atropaten və Alba-
niya ilə bağlı mənbələrdə özünü göstərir ki, bu da haqqında söh-
bət gedən  dövrlərdə  Midiya-Atropatendə  və  Albaniyada türk 
dil mühitinin olmasına dəlalət edir. Azərbaycanın öz fəlsəfi 
abidəsi  olan  «Avesta»da  türkizmlər  diqqəti  çəkir. Abidədə 
işlənən  tura//tur  etnonimi  «Türklər  ölkəsi» demək olan Turanın  
əhalisinə   işarə  edir4.  Abidənin   dilində  meşa  (meşə)  sözü 

                                                                                                                               

 1  
1
 Джафарзаде И.  Гобустан. Баку, 1973; Холм язылы, кам. 47, рис. 7. Д;  Ъ. 

Ъяфяров руник йазыда сюз башында саитин якс олунмамасы ганунуна эюря, 
щямин рясм-йазыны «аз» кими охуйур ки, бу да гядим тцрк тайфаларындан 
биринин адыдыр. Йяни Азярбайъан сюзцндя якс олунан аз тцрк етносунун 
яразимиздя ян азы Гобустан гядимлийиндя мювъуд олмасы тясдиглянир. 
Мцхтялиф  рясмлярин охунушу иля баьлы мялумат цчцн бах: Ъяфяров Ъ. Бязи 
дамьа  вя ишарялярин етимоложи изащы. Тцрк дилляриня даир етимоложи  вя тарихи 
– морфоложи  тядгигляр, Бакы, АДУ-нун няшри, 1987,  с.29-36. 
2 Ъяфяров Ъ. Эюстярилян ясяри, с. 35. 
3
 Ашурбяйли С. Эюстярилян ясяри, с. 59. 

4 Гейбуллайев Г. Эюстярилян ясяри, с. 25; Щцсейни Я. «Авеста»да гядим 
Азярбайъан сюзляри. Азярбайъан филолоэийасы  мясяляляри. Бакы, 1983, с. 138. 
 
  4  
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var1. Maraqlıdır ki, başqa türk-oğuz dillərində həmin mənada 
orman sözü işlənir.  

Eramızın başlanğıcından sonra dilində ən çox türkizm işlənən 
əsər «Alban tarixi»dir. Mütəxəssislər əsərin dilində xeyli türkizm 
göstərirlər2. Düzdür, bu türkizmlərin əksəriyyəti terminoloji və 
onomastik səciyyə daşıyır: kaqan (xaqan), şad, cebqu/yabqu, 
tarxan, tudun...; Kuar <Göyər, Tanrıxan, Alp Elt əbər, 
Qazan//Hazan – şəxs adları; Paçanaq<Peçeneq, Terter<Tərtər, 
Tavusin<Tavus/Tovuz, Hakari <Həkəri, Çol/Çul, Sul və s. 
toponim və hidronimlər. Həmin titullar, sözlər Qafqaz ərazi-
sindəki bulqar, xəzər, hun tayfaları ilə bağlı olduğundan bəzi 
tarixçilər bunları Azərbaycan dili (Azərbaycan türkcəsi) ilə 
bağlamır və laqeydlik göstərirlər. Halbuki həmin tayfalar Azər-
baycan xalqının etnik və dil mənşəyində bilavasitə və fəal iştirak 
etmişlər. Digər tərəfdən, həmin tayfalar Qafqazda, o cümlədən 
Albaniyada ümumi türk dil mühiti  hazırlayırdılar. Bu sözlər 
türkizmlərdir, kitabda heç bir şərhsiz işlənir və Azərbaycan dilinə 
birbaşa dəxli var. VII əsrdə Bərdə yaxınlığında Kaqankaykut 
qəsəbəsində anadan olan M.Kaqankatvatsi «Alban tarixi»ni yazır 
- bu toponim və familiyadakı kaqan (xaqan) hissəsi bir söz 
demirmi? Yaxud toponimin kaykut parçasındakı kay hissəsini 
köy sözü ilə müqayisə edək (oğuzcada «kənd» deməkdir). 
Albanşünas Z.Yampolskiyə görə, «Alban tarixi» kitabı Albani-
yadakı dillərdən birində yazılmış və ermənicəyə tərcümə edil-
mişdir3.       

Başqa albanşünas K.Əliyev təkidlə bu fikrə qoşulur və gös-
tərir ki, bu tarix əsəri qədim erməni dilində (qrabarda) yazıl-
mamışdır. Müəllif m ənbələri də dürüst verir: «Əsərinin yazılı-

                                                           
1
  2
  

1 Ямпольский З. Древнейшие сведения   о тюрках   в зоне Азербайджана. 
«Учен. зап». АГУ (сер. яз. и лит.), 1966, № 2, с. 62.     
2 Гукасян В., Асланов В. Исследования по истории азербайджанского 
языка дописьменного периода, Баку: Элм,  1986,  с. 24-62; Юсифов Ю. О 
некоторых языковых элементах тюркского происхождения в сочинении 
албанского историка // Советская тюркология,  1974, №2, с. 71—79. 
3 Ямпольский З. К изучению летописи Кавказской Албании // ИАН 
Азерб. ССР (сер. обш. наук), 1957, № 9, с. 149-156. 
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şında K.Kaqankatvatsi Qafqaz albanlarının şifahi xalq yara-
dıcılığı materialından geniş istifadə etmişdir; onun leksikasında 
qədim erməni müəllifl ərinin işlətmədiyi sözlərə rast gəlinir»1. 
Qədim erməni (və gürcü) mənbələri üzrə etibarlı mütəxəssislər-
dən V. Qukasyan da həmin qənaətdədir2. Müxtəlif müəllifl ərin 
eyni fikrə gəlməsini təsadüfi saymaq olmaz, bu fikri mütə-
xəssislərə dil faktı kimi mötəbər subyekt diktə edir. Bu baxımdan 
çoxlu nümunələr içərisində Y.Yusifovun açdığı (deşifrə etdiyi) 
aqelun sözü xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - müəllif sərrast 
etimolojiləşdirmə ilə onun ayaqyalın sözü olduğunu təsdiqləyir; 
mətnə heç bir leksik vahid bu qədər doğma görünmür: «O özü 
hökmdar libasında (onlarla) birlikdə çayı   ayaqyalın (aqelun) 
keçdi»3. Bu söz ancaq azərbaycanca yazılmış əsərin tərcümə-
sindən gələ bilər. Görkəmli mütəxəssis V.Qukasyan, görünür, 
əsərin dilində leksik türkizmlərlə yanaşı, çoxlu qrammatik 
frazeoloji kalkalar gördüyü üçündür ki, albanların türkcəyə 
yiyələnmiş olduqlarını söyləyir4. Və bugünkü tədqiqatlar  alban 
adlı türk tayfalarını aşkar etdikdən   sonra aydınlaşır ki, «Alban  
tarixi»nin   orijinal   dili   məhz türkcədir - alban türkcəsidir. 

Y.Yusifovun şərhindən görünür ki, ayaqyalın sözü V-VII 
əsrlərdə həm də aqyalın//axyalın (hətta indi şivələrimizdə 
əxyalın forması var) şəkill ərində işlənmişdir. Bu, o deməkdir ki, 
o zaman Azərbaycan dilinin-alban türkcəsinin həm ədəbi, həm də 
xalq danışıq təzahürləri olmuşdur.     

E. əvvəl də, eramızın bütün birinci minilliyi boyu da Midiya-
Atropaten və Albaniya ilə bağlı (və ümumiyyətlə, Ön Asiya və 

                                                           

1 Алиев К. Г. К вопросу об источниках и литературе по истории древней 
кавказской Албании.  Вопросы истории кавказской Албании. Баку, 1962, 
с. 18. 
2 Гукасян В. Удинские слова в «Истории Албан».—ИАН Азерб. ССР (сер. 
лит. яз. и искус), 1968, № 1. 
3 Юсифов Ю. О некоторых языковых елементах тюркского происхож-
дения в сочинении албанского историка // Советская тюркология, 1974, 
№ 2, с.72-74.  3  
4 Гукасян В. Взаимоотношения азербайджанского и удинского языков. 
Автореф. докт. дисс. Баку, 1973. с.4-5.  
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Qafqaz regionlarında) antroponimlərin içərisində türkmənşəlil ər 
geniş yer tutur. Bu antroponimlər sadəcə leksik vahid olaraq 
qalmır, həm də həmin adları daşıyanların başçılıq etdiyi əhalinin, 
qövmlərin etnik mənşəyi haqqında söz deyir. Bir neçəsinə diqqət 
yetirək. 1. Zober - e. ə. I əsrdə Alban hökmdarı və Zaberqan - V 
əsrdə hun-kotriqur (<hotir/otuz + oqur/oquz) sərkərdəsi. K.Əliyev 
fonetik və semantik əsaslarla aydınlaşdırır ki, bu söz türk-
azərbaycancadakı çapar sözüdür1. Ç-səsinin Z-ya keçməsi 
tələffüzün yunancalaşması ilə bağlana bilər, ançaq bunun türk 
dillərinin  öz  fonoloji  inkişafı ilə də əsası var: ç-c-d/z.  Zaberqan 
antroponimində ikinçi hissənin /qan/ xan sözü olmasına heç bir 
şəkk yoxdur, bu, azərbaycanlıların birbaşa babası olan oğuzların 
(otuz oğuzun) xanıdır. K.Əliyev   sübut edir  ki, e. ə. I əsrdəki 
Zober və eranın V əsrindəki Zaber fonetik, morfoloji və leksik 
semantikaları ilə üst-üstə düşür. Bu, 6 əsr müddətində eyni  
etnosun – hun-turk-oğuz əhalisinin bir coğrafi ərazidə yaşaması 
deməkdir, yəni türklər buranın – Albaniyanın sakinləridir. 
Bunlara  niyə köçəri deyirlər? Bu, tarixçilərin öz vicdanına qalıb. 
2. Oroys/Oroiz Oris/Orod - e. ə. I əsr alban hökmdarı və Varaz - 
VII   əsr  alban   hökmdarı, məşhur alban sərkərdəsi Cavanşirin 
atası. Bu adlar «Dədə Qorqud»dakı Uruz/Aruz antroponiminin 
eynidir.  O-u-v səslərinin bir-birinə keçməsi adi fonetik faktdır. 
V.Bartold tarixi mənbələrdə v-u əvəzlənmələrini müşahidə etmiş2 
və demişdir ki, vank İran müəllifl ərində unk şəklində yazılır. V 
əsrdə yaşamış alban çarı Vaçaqanın da adı həmin fonetik qanuna 
görə (va<u olmuşdur) o dövrdəki hökmdar adlarına uyğundur: 
Uçağan, bir tərəfdən, tanrı məfhumu ilə qarşılaşdırılır, o biri 
tərəfdən «qartal», «güclü quş»; sürətli canlı anlayışları ilə 
sinonimləşdirilir. 3. Kuar - VII əsrdə «Alban tarixi»ndə qeyd 
olunan hun tanrısının adı. M.Seyidov dürüst etimolojil əşdirir: 

                                                           
1
  

1 Алиев К. Албаны-кочевники и басилев Зобер // ИАН Азерб. ССР (сер. 
общ. наук), 1962, № 8, с, 23-28.  
2 Б а х: Азеrбайъан Tаrищинде Тцрк Албанийа, с. 6.  
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Gök-ər/Göy-ər1. Horenatsinin Uti prinsliyində göstərdiyi Quqark 
və Strabondakı Qoqaren toponimləri də eyni kökdən olmalıdır2 - 
quq/qoq/gög+ar/ər/k/en hissələri göz qabağındadır. 4. Tomiris - 
Midiyanın əfsanəvi hökmdarı. Mifoloji və leksik semantik təhlil 
göstərir ki, Dumuzi/Tommuz (Şumer dastanındakı tanrı adı), 
Domrul («Dədə Qorqud» qəhrəmanlarından) və Tomiris eyni söz-
kökdəndir. Dumuzi/Tommuz və Domrul sözlərindəki birinci 
ünsür - dum/tom//dom «törəmə», «doğuş», «nəsil» mənaları 
verən qədim dum/dam sözündəndir. Müasir türk dillərindəki 
doğ/toğ/tu/tum* söz variantlarında həmin məna qalır və görünür3. 
Təsadüfi deyil ki, başqa oğuznamalərdə Domrulun adı 
Toğrul/Doğrul  (toğ/doğ+rul), atası isə Toquş/Doquş (toq/ğ/doq/-
uş) kimi gedir. Maraqlıdır ki, Tomiris yaranma, artma, məhsul 
ilahəsi kimi mifoloji kökdə şərh olunur4. Mifoloji v ə leksik 
semantika ilə şərtlənən Dumuzi-Domrul-Tomiris/Tomris mode-
linin morfoloji məntiqi diktə edir ki, əslində birinci adın da hər iki 
hissəsi  örtülü hecadan ibarətdir - təsadüfi deyil ki, adın Tammuz 
variantı da var5. Həm də analoq hecalar göstərir ki, örtən samit r 
olmalıdır. Bu da  məlumdur ki, sonorlar və xüsusilə r saitlər kimi 
düşməyə həssasdır (Tommuz variantında, yəqin ki, assimilyasiyanın 
nəticəsidir). Beləlikl ə, ikinci hissələr bu  sistemdə olur: ruz-rul-ris/ruz. 
Sistemin ikinci hissəsində  səs keçidi iki cür ola bilər:  z-r-l  (ruz-rur-
rul),  ya da  z-r  (ruz-rur) və dissimilyasiya (rur-rul). Bilavasitə türk-
Azərbaycan mənşəli, milli folklor köklü Tomris və Domrul 
obrazlarından əslində birincisi daha qədim olmalıdır. Bunu, həm 
fonetik təhlil (kar samitin qədimliyi -t-d; və s/z-r-l xəttində birincinin 
ilkinliyi), h əm də ictimai-sosioloji məzmun təsdiqləyir - Tomris 

                                                           

1 Сейидов М. Заметки о гунской мифологии // Советская тюркология,  
1970, № 2, с. 107-116.  
2
 Азербайъан Tарищинде Тцрк А1банйа, с. 18. 

* Тумуръуг сюзц дя бу кюкдяндир. 
3
 Аъалов А. Дяли Домрул бойунун кюкляри вя мифоложи символикасы. 

Азярбайъан филолоэийасы мясяляляри. Бакы: Елм, 1983, с. 222-223. 
4 Толстова Л.С. Несколько слов об ониме Томирис // Этническая оно-
мастика, М., 1984, с. 167-168. 
 
3
  4
  

5
 Йеня орада, с. 167. 
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matriarx; Domrul patriarx dövrünün mifik semantikasına düşür (hətta 
hər iki baxımdan - fonetik qanun və mifoloji məntiq baxımından 
Tomris Dumuzi obrazından da qədimdir). 5. Asparoğ/İşparoq - II 
əsrdə sarmat sərkərdəsinin adı, etnik mənşəyinə görə skif sayılır1. 
N.A.Baskakova görə, söz bu hissələrdən ibarətdir: eş/es (dost, 
yoldaş)+börü (canavar)2 və yəqin ki +oq. Məsələnin başqa tərəfi 
qədim qaynaqlardakı sözlərin fonetik, morfoloji və semantik cəhətdən 
Azərbaycan dilinin yazılı dövrdəki tarixinə uyğunluğudur. 
Azərbaycan ərazisi ilə, Atropaten və Albaniya ilə bilavasitə bağlı olan 
hun, xəzər, bulqar, sabir tayfalarına və dövlətlərinə məxsus antro-
ponimlərdə bunu aydın görmək olar. Bir neçə nümunə: Buyuk – 
xəzər xaqanı, Azərbaycan dilində: böyük; İlduqan-xəzərlərdə xüsusi 
isim. Azərbaycanda el (ərəb əlifbası ilə tarixən yazılışı: il) +doğan – 
bu gün dilimizin  şimal dialektlərində böyük>büyük, doğan>duğan 
tələffüzü əsasdır; Denqizik - Attilanın kiçik qardaşı, hun adı-dəniz 
(tarixən; dən-qiz + ik (kiçilmə şəkilçisi); İliqer - bulqar və sabirlərdə 
xüsusi isim - ilk  (<iliq)+ər; İsbul - bulqar xanı - is/sil (dost, 
yoldaş)+bul (ol). İndi Çəbrayıl rayonunda İsabul kişi adı var. 
Şübhəsiz ki, sonralar is sözü arxaikləşdiyindən onu İsa adına 
çevirmişlər (eynən bu şəkildə xəzər tayfa adı abas/avas kişi adı kimi 
sonralar Abbasla eyniləşdirilmişdir, haydbuki Abas və Abbas etnik 
mənşəyinə görə müxtəlif adlardır); Konulsiz - bulqar və sabirlərdə 
kişi adı – könül+süz; Orqan<Orxan - bulqar xanı - or (<oqur) + xan; 
Çiçək - xəzər xaqanının qızı (VIII əsr)*. Söz XI-XII əsrlər fars şerində 
eynən işlənir: Qolruye-torkiyyo, mən əgər tork nistəm, Danəm həmin 
qədr ke, be torkist qol-çiçək (Suzani). Yaxud «Alban tarixi»ndəki 
Avçı və Qazan adları.        

                                                           

1
 Баскаков Н.А. Имена собственные гуннов, булгар, хазаров, сабиров и 

аваров в исторических источниках // Советская тюркология, 1985, № 4, 
с.30. 
2
  Йеня орада. 2
  

*
 Антропоимлярин фонетик  вя семантик шярщиндя Н.А.Баскакова ясасла-

нырыг. Бах: Эюстярилян ясяри, с. 29-35. Мараглыдыр: Чичяк ады мянбядя 
Тsитсяк фонетикасы иля эедир ки, щямин фонетика бу эцн Нахчыван диалектиндя 
вя Ъябрайыл районунун Сирик кянд шивясиндя сахланыр. 
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Bu sözlər morfoloji təşəkkülü ilə də diqqəti çəkir: böyü (fe’l) +k 
=sifət; könül (isim)+süz–sifət;  doğ (fe’l) + an= feli sifət,  av (isim)+çı 
= isim.  

Tarixi qaynaqlar əsasında bu deyilənlər hələ e. ə. Azərbaycan 
ərazisində türk etnoslarının yaşadığını göstərir. Dil faktları isə 
təsdiqləyir ki, artıq eramızın I minilliyinin ortalarından Azər-
baycan dilinin əsas lüğət fondu və morfologiyası müəyyənlənmiş 
haldadır.       

Tarixi mənbələr bu ərazilərdə siyasi birliklərin, etnik birləş-
mələrin, tayfa konsolidasiyalarının hələ e. ə. III minillikd ə get-
diyini1, e, ə. I minilliyin əvvəllərindən isə daha iri əhali 
birlikl ərinin yarandığını xəbər verir: «Eramızdan əvvəl VII əsrin 
70-ci illərindən Mannanın qonşuları olan Midiya tayfaları  birləşir 
və Midiya dövləti əmələ gəlir»2. Z.Yampolski aşkar edir ki, 2500 
illik tarixdə - e. ə. II minilliyin ortalarından eramızın I minilliyi-
nin sonlarına qədər Azərbaycan ərazisində fasiləsiz etnogenetik 
proses getmişdir3. Müəyyənləşdirir ki, həmin müddətdə burada 
ümumən eyni etnoslar yaşamışdır4. Müəllif bunu da təsdiqləyir 
ki, Atropaten və Albaniyanın etnik sakinləri həmişə təxminən 
eyni olmuşlar. Məhz etnik tərkibinin uyğunluğuna görə tarixən 
Atropaten və Albaniya bir-biri ilə həmişə təmasda olmuş və 
bütövlükdə Azərbaycan dövlətini təşkil etmişdir: «...Atropaten və 
Albaniyanın əhalisi qismən eyniadlı olmuş və yəqin ki, bu vahid 
adlılıqda keçmiş dil eyniliyinin izləri qorunmuşdur»5. Bu da 
yəqinləşdirilir ki, uzun tarixi əhatə edən həmin prosesdə etnik 
çoxluq əsas olmuşdur, gəlmələr kəmiyyətcə yerliləri üstələyə 
bilməmişlər6. Deməli, nəzərə alanda ki, e.ə. XIV əsrdə Urmiya 

                                                           

1 Юсифов Ю. Эюстярилян ясяри, с. 30. 
2
  Азярбайъан тарихи. Бакы: Азяртядрисняшр, 1960, с. 9. 

3 Ямпольский З.И. 0б этногенетической непрерывности на почве Азер-
байджана. Вопросы истории кавказской Албании, Баку,1962, с. 32-41. 
4 Ямпольский З.И. К вопросу об одноименности древнейшего населения 
Атропатены и Албании // Труды Института Истории и философии АН 
Aзерб. ССР, 1954, т. IV, с. 100-108. 2
  3
  

4
  

5
 Йеня орада, с.107. 

6
 Ямпольский З.И. Об этнической непрерывности..., с. 33.   



 56

ətrafında, sonralar isə Şimali Qafqazda və Albaniyada tür-
kelər//turuxlar//turukku1ar adı ilə türklər yaşamışlar, yaxud 
Atropatendə kedar dilinin, varlığından danışılırsa və albanların 
ketarlardan törəndiyi söylənirsə1, k-x, t//d-z  türk səs uyğunluğu 
ilə kedarın/ketarın xəzər  olduğu bilinirsə (onu da yadımıza 
salaq ki, Rza Nur Atropatenə Xəzəristan deyirdi), aydınlaşır ki, 
Midiya-Atropaten və Albaniyada qədimdən türklər məskundurlar. 
Təbii   ki, e. ə. və sonra fasiləsiz olaraq buraya gələn türk axınları 
yerli türklərin kəmiyyətini başqa sistemli etnoslarla müqayisədə 
əsrdən-əsrə (hətta onilliklərlə) daima artırmışdır. 

Həmişə yadellilərin fasiləsiz yürüşləri daxildə müxtəlif 
tayfaları yaxınlaşmağa, birləşməyə məcbur edir. Təbii ki, belə 
birləşmə və həmrəyləşmə zamanlarında qohumdilli tayfalar daha 
da monolitləşir: «Müvəqqəti ehtiyaclar zamanı tayfalar arasında 
ittifaqlar bağlanır və bu ehtiyacın aradan qalxması ilə onlar yenə 
parçalanırlar. Bəzi yerlərdə isə əzəldən qohum olub sonradan 
ayrılmış tayfalar uzunmüddətli ittifaqlarda birləşir və bununla da 
millətin yaranmasına doğru ilk addım atırlar»2. Tədqiqatlar 
göstərir ki, ümumiyyətlə, Qafqazda xalq birliklərinin yaranması 
e.ə. II əsrə düşür. Bu dövrdə xalq birliyi üçün Azərbaycanda 
xüsusi tarixi şərait var idi.     

E.ə. Azərbaycanın qohumdilli Parfiya tərəfindən işğalı bu işi 
daha da asanlaşdırır: həm cənubdakı, həm şimaldakı türklər bir 
hakimiyyətdə birləşirlər. Bu həm də özünəməxsus şəkildə 
mərkəzləşmiş dövlət yaradır. Midiya-Atropaten və Albaniya-
Arran Parfiya işığında, bir dövlət idarəsində  yaşayır*.  Bu zaman 
Azərbaycan xalqının etnik təşəkkülü prosesi gedir. Çoxdan 
başlamış etnik təkamül sürətlənir. Əlbəttə, Midiya və Albaniya 

                                                                                                                               

1 Ямпольский З.И. К вопросу об одноименности..., с.106.  
2 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и госу-
дарства. ОГИГ, Гослитиздат, 1969, с.69. 
 

*
 Вахтиля мяркязляшмиш рус дювляти беля йаранмышды: Русийаны ишьал едян 

монголлар бцтцн рус кнйазларыны, тяърид олунмуш рус торпагларыны юз 
щакимиййятляри алтында бирляшдириб, эцълц, ващид бир дювлят йаратдылар. Бах: 

В.Бартольд. Сочинения. В м., М., с.196. 
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böyük dövlətlər olaraq çoxetnoslu (indiki təbirlə: çoxmillətli) 
institutlar olmuşlar. Və təbii ki, türk-azərbaycanlıların antro-
poloji-etnik təkamülündə müxtəlif irqi-etnik qruplar iştirak 
etmişlər.  Ancaq bu faktor epizodikdir. Azərbaycan xalqının etnik 
formalaşması Midiya və Albaniya türklərinin qaynayıb-qarışması 
ilə olur və bu qaynayıb-qarışma tarixin dərinliyindən gəlir. 
Deyildiyi kimi, qədim Midiya və Albaniya ərazilərində ən qədim 
dövrlərdən yaşayan və əslində yerli sayılan türk etnosları 
olmuşdur. Göründüyü kimi, sonralar müxtəlif dövrlərdə gələn, 
işğalçı münasibəti il ə davranaraq, ya yerli qohum etnoslara 
qarışıb qalan, ya da çıxıb gedən türklər olmuşlar. Hər iki halda  
Azərbaycan (Midiya) və Albaniya ərazisinə gələn türklər burada 
ictimai-siyasi şəraitin formalaşmasında da həlledici rol oyna-
mışlar. Azərbaycan xalqının təşəkkülündə başqa türk qövmləri il ə 
müqayisədə oğuz və qıpçaq tayfaları üstünlük təşkil etmişlər. 
Türklərin antropo-fizioloji quruluşunda ikilik olmuşdur: 1) Avro-
peid çeşidi – bunlar ağ hunlar (eftalitlər) kimi tanınırlar. 
Azərbaycanın  genezisində  bunlar oğuzlar adı ilə iştirak edirlər – 
qonur və yaşıl gözlü insanlar olublar. Oğuzlar Albaniyada daha 
çox olmuşlar. Antik müəllifl ər alban oğuzlarını belə təqdim 
edirlər: «…albanların saçları açıq rəngli, gözləri də qonur idi»1. 
Bu əlamətlər oğuzların «Dədə Qorqud kitab»ındakı təsvirinə 
uyğundur: «Altmış erkəc dərisindən kürk eləsə, topuqlarını ört-
məyən, altı öyəc dərisindən külah etsə, qulaqlarını örtməyən Aruz 
qoca»; «Görürmisən, ay oğul, nələr oldı? … Babanı tutdılar. Ağ 
əllərini  ardına bağladılar. Ağ sicim ağ boynına taxdılar» və ya: 
«Ağca üzli oğlına ağ qoyın şülən verdi. Ala gözlü oğlına al 
duvaxlı gəlin aldı». Oğuzların cüssəli boyunu bildirmək üçün 
xalq arasında ağır, nəhəng bir şey üçün «Oğuz ölüsünə bənzər» 
ifadəsi var. Yaxud iri qəbir haqqında «Oğuz qəbrinə oxşayır» 
deyərlər. 2) Monqoloid çeşidli – qıpçaqlar bu qəbildəndir. Azər-
baycanın cənub hissəsində Naxçıvan bölgəsində bu antropoloji 
təzahürə daha çox rast gəlmək olur. «Dədə Qorqud» kitabında, 
həmin antropoloji çeşidi də görürük: «Bu halları gördükdə 

                                                           

1
 Азярбайъан тарихи. Азяртядрисняшр, Бакы, 1960, с.12. 



 58

Qazanın qara qıyma gözləri qan-yaş doldı». Müasir 
azərbaycanlıların antropoloji təhlilində mütəxəssislər həmin iki 
etnogenetik əlaməti müşahidə edirlər1.  

Etnik təkamüllə eyni vaxtda dil təşəkkülü də başlayır. Türk 
tayfaları birləşdikcə ölkədə başqa etnosların da varlığı ümumi 
ünsiyyət vasitəsi kimi xidmət edən dilə ehtiyac  yaradır. 
Azərbaycanda çoxlu tayfa dillərinin varlığı ölkədə ümumi 
vəhdətə mane olurdu. Həm də Azərbaycanın Şimalla Cənub, 
Şərqlə Qərb arasında ticarət yollarının üstündə  olması da öz 
sözünü deyir: İqtisadi-mədəni əlaqələrin inkişafı da, Azər-
baycanın ticarət yöndəmi də bu ərazidə  ümumi ünsiyyət dili tələb 
edirdi. Yadellilərə qarşı mübarizənin təkanı ilə ölkədə formalaşan 
xalq birliyi faktı da ümumi ünsiyyət vasitəsinə ehtiyac duyul-
duğunu ortaya qoyurdu. Çünki ordu daxilində müxtəlif etnos-
lardan  olan əsgərlər də, əsgərlərlə komandirlər də bir-birlərini 
başa düşməli idil ər. Parfların türklüyünün nəticəsində əvvəlki 
eranın son iki əsri ilə yeni eranın ilk iki əsrində Azərbaycanda – 
Atropaten və Albaniyada Azərbaycan türk xalqı və onun türk 
xalq dili mütləq müəyyənləşir. Belə ictimai-mədəni, tarixi-siyasi  
şəraitdə türk dili ümumi ünsiyyət vasitəsi kimi irəli çıxır. Hansı 
tarixi amillər belə bir missiyanı başqa dillərə yox, məhz türk 
cəmiyyətinin dilinə həvalə edir.  

Birinci: Türkdilli tayfalar ölkədə əksəriyyət təşkil edirdi.  
Kəmiyyətcə  ən һəcmli etnoslar bunlar idi. İkinci: Orta əsrlərdə 
ardı-arası kəsilmədən bu əraziyə türkdilli dövlət-tayfalar gəlir, 
yerli dövlətlə müһaribələr aparır, bir çox һallarda qələbə çalır ki, 
bu, ölkədə türkdilli tayfaların həm siyasi, həm də mədəni 
mövqeyini fəallaşdırır. Üçüncü: Aqlütinativ qrammatik quruluşa 
malik olan türk dili asan öyrənilir. Bu üç faktor bir sıra xırda 
tayfaların assimilyasiyasını da mümkün edir. Təbii ki, sonralar 
islam dininin qəbul olunması - din vaһidliyinin yaranması bu 
ümumi ünsiyyət dilinin daha da möhkəmlənməsinə kömək etmiş 
və milli dilin formalaşması üçün bir stimul olmuşdur. Din birliyi 

                                                           

1 Касимова М.. Антропологические исследования современного населе-
ния Азербайджанской ССР. Баку, 1975, с.52.  



 59

ümumi dil ünsiyyətini də zəruriləşdirir. Onu da deyək ki, sonrakı 
orta əsrlərdə Atropaten (Qədim Midiya) və Albaniyanın Azər-
baycan adı ilə birləşməsində də əsas faktorlardan biri һər iki 
ölkədə əsas aparıcı xalqların türk olması və türk dilində 
danışması  olmuşdur.     

Azərbaycan millətinin antropoloji tədqiqi oğuz-qıpçaq 
(qıpçaq-oğuz yox, məhz oğuz-qıpçaq) etnogenezisinə apardığı 
kimi, dili də fonetika, leksika və qrammatikası ilə oğuz-qıpçaq 
(qıpçaq-oğuz yox, məhz oğuz-qıpçaq) dil xüsusiyyətlərinə 
bağlanır. M.Kaşğari oğuz və qıpçaq dillərini təxminən eyni 
xüsusiyyətlər ilə təqdim edir. Məsələn: söz başında y samitinin 
düşməsi -ilığ<yılığ; y>c-cüncü<yinci; m>b—bən<mən; damaq 
aһənginin pozulması - bardum<bardım; -ğu əvəzinə -ası işlən-
məsi - barası yer<barğu yer; söz ortasında samit düşməsi - 
çümük<çümçük (ala qarğa), tamak<tamğak (damağ); -qan 
əvəzinə - an feli sifəti -baran<barğan; keçmiş zamanda du(m) 
əvəzinə -da(m) işlənməsi: bardam<bardum; -daqı, -dıq feil 
formalarının işlənməsi və s. Bir neçə fərqli cəһət də göstərilir: 
oğuzda -ğaçı şəkilçisi; sözün əvvəlində və sonunda kar t əvəzinə 
cingiltili d: dəvəy<təvəi, öd<öt (deşik); söz sonunda qoşa dodaq 
w səsinin əvəzinə diş-dodaq v səsinin işlənməsi ev<ew, av<aw) 
və s. Ümumiyyətlə, bir-iki istisna һalı çıxmaqla (istisna isə һər 
yerdə mümkündür) oğuz və qıpçaq dil xüsusiyyətləri bir-birinin 
üstünə düşür. Bir cəһət də var ki, bu dillərdə eyni zamanda bir 
neçə muxtəlif һadisə paralel fəaliyyət göstərir. Məsələn, qıpçaq 
dilində: һəm aziq, һəm də adaq (ayaq); oquz və qıpçaqda: һəm 
ayaq, һəm də adığ (ayı); һəm y samitinin düşməsi -ılığ, һəm də y 
səsinin c-ya keçməsi -cincü və s. Digər tərəfdən də, Azərbaycan 
dilinin qədim yazılı abidələrində elə һadisələrə rast gəlirik ki, 
bunlar oğuz-qıpçaqda (uyğunluğunu nəzərə alaraq, oğuz və 
qıpçaq dilləri  yox, məһz oğuz-qıpçaq dili işlətməyi münasib 
bilirik) yox, başqa tayfalarda müşaһidə olunur: ayaq (arqu 
dilində), mən (suvar dilində) və s.1 Deyək ki, oğuz dili üçün söz 

                                                           

1
 Кошгарий М. Девону лüğоти тüрк. 1 с.Тошкент, 1960, с.66-69 – уйьун вя 
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başında y işlənməsi səciyyəvi deyil, һalbuki ədəbi dilimizin 
qədim dövrləri üçün yüz (üz), yıl (il), yikirmi (iyirmi) forması 
daһa səciyyəvidir. 

Bu faktlardan һansı nəticələr çıxır. Birinci: M.Kaşğarinin 
tayfa dilləri kimi təqdim etdiyi dillər xalis tayfa dilləri deyildir. 
Bir tayfa adına verilən xüsusiyyətlər içərisində bir neçə tayfa dili, 
elementləri vardır; çoxvariantlılıq, qarışıqlıq xalq dilinin 
əlamətləridir. Deməli, M.Kaşğarinin təsvir etdiyi dövrdə müəy-
yənləşmiş türkmənşəli xalq dilləri fəaliyyət göstərmişdir. Güman 
ki, o vaxt M.Kaşğarinin ən doğru, ən yaxşı türkcə һesab etdiyi 
yağma və toxsi dilləri1 tayfa dilləridir.    

İkinci: Azərbaycan dilində ancaq oğuz-qıpçaq dil xüsu-
siyyətləri görmək düzgün deyildir. Əgər oğuz dili, dediyimiz 
kimi, o zaman xalq dili һüququnda bir neçə tayfa dilini əһatə 
edirsə, onda təbii ki, Azərbaycan dili oğuz dili səviyyəsində bir 
neçə dili əһatə etmişdir. Burada xəzər, suvar, emek, arqu, yağma, 
uyqur və s. xalq-tayfa dillərinin xüsusiyyətləri də cəmləşir. Həm 
də bu dillərin  səsi Azərbaycan xalq dilinin dərinliyindən gəlir. 
Məsələn, bulqar dili (və dilləri) üçün səciyyəvi olan samsa2 
(burun) sözünün izi indi də xalq dilində işlənən sümsünmək, 
sümsük, sımsıq/sımsırıq (metateza olunmuş şəkli: mısmırıq)  
sözlərində qalır. Çuvaş  dilində (bu dilin əsasını suvarların dili 
təşkil edir. Suvarlar Azərbaycan ərazisində yaşamışlar) iz,  ləpir  
mənasında   işlənən yer sözü3 һəmin mənada yer eləmək (təsir 
eləmək - yəni iz buraxmaq) idiomunda qalır. Bu gün də, tarixən 
də ədəbi forma kimi fəal olan - mış feli sifət şəkilçisi bulqar 
dilinin xüsusiyyətidir4 və o, oğuz elementi olan -an şəkilçisi il ə 
bərabər işlənmişdir.      

Ancaq fakt faktlığında qalır ki, ədəbi dilimizin ilk abidəsi 
olan «Dədə Qorqud kitabı»nın dilində oğuz xüsusiyyətləri 

                                                                                                                               

историческая диалектология и Махмуд Кашгарский // Советская тюрко-
логия; Баку, 1973, № 6, с.57-61. 
1 Кошгарий М. Девону лцьоти тцрк. I с. Тошкент, 1960, s.66.  
2 Баскаков Н.Н. Тюркские языки. М., 1960, с.106. 
3 Баскаков Н.Н. Тюркские языки. М., 1960, с.31. 
4 Баскаков Н.Н. Тюркские языки. М., 1960, с.109. 
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qabarıq nəzərə çarpır. Bunu belə izaһ etmək münasibdir ki, һəmin 
dövrdə (X-XI əsrlər) yeni gələn səlcuqların fətһi il ə əlaqədar 
oğuz-səlcuqların siyasi mövqeyinin üstünlüyü nəticəsində oğuz 
dili ədəbi normanın müəyyənləşməsində əsas götürülmüşdür. 
Tədricən ədəbi dil norması xalq danışıq dilinə söykəndikcə, 
standart ənənələrdən uzaqlaşdıqca bir sıra oğuz-qıpçaq ele-
mentləri arxaikləşir. Məsələn, xalq dilindəki mən variaitı bən-i, 
tutmaq dutmaq-ı əvəz edir. Görünür, xalq dilindən almaq 
analogiyası üzrə cingiltili səsin karı əvəz etməsi prosesi də gedir: 
taş əvəzinə daş, turmaq əvəzinə durmaq və s. Deməli, 
Azərbaycan dilinin əsasında oğuz-qıpçaq dilinin durmasını belə 
başa düşmək lazımdır ki, Azərbaycan xalq dili təşəkkül tapana 
qədər bu dil başqa türk tayfa dilləri  ilə qaynayıb-qarışma prosesi  
keçirmişdir. 

M.Kaşğari oğuzcanı «asan dil» deyə qələmə verir1. Bu o 
deməkdir ki, oğuz dili cilalanmış, zəngin dil olub, başqa türk 
tayfalarının konsolidasiyası nəticəsində təşəkkül tapmış xalq dili 
olaraq, onda qohum etnoslardan leksik mənimsəmələr işləndi-
yindən hər tayfa onu asan anlayırmış. Görkəmli şərqşünas 
V.Bartoldun fikrincə, oğuzlar ən qədim türk etnoslarındandır, 
hətta başqa türk tayfalarının yaranmasında da oğuz ulu başlanğıc 
olmuşdur2. Deməli, o, qədim ənənələrə malik olub və hesab 
etmək olar ki, «Dədə Qorqud kitabı»nın bəzi boyları həmin 
dövrün məhsuludur. Dünyada ilk yazılı nümunələri olan 
şumerlərin dilində türkizmlərin işlənməsi də bu fikrin tərəfin-
dədir. Müasir dünya dilləri arasında türkcə yeganə dildir ki, beş  
min beş yüz il bundan əvvələ aid şumerсənin içində dil 
nümunələri var. Osman N.Tunanın sözü dilin inkişaf məntiqinə 
tamam uyğundur ki, bu rəqəmi daha bir o qədər də tarixin 
dərinliyinə aparmaq olar, yəni 9-10 min il bundan əvvələ gedir. 3   

Tarixçilər  bu ağır, mürəkkəb prosesi öz məntiqi məcrasından 
çıxarır və son dərəcə sadə şəkildə təqdim edirlər: «Mənbələr 
                                                           
1
  

1 Кошгарий М. 1 с., с. 66. 
2 Бартольд В.В. Сочинения. ЫЫ т., Ы ч.- М., 1963, с.548-557.  
3 Осман Нядим Туна. Сцмер ве Тцрк диллеринин тарищи илэиси иле Тцрк дилинин 
йашы меселеси. Анкара, 1990, с. 49.  
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Azərbaycanın şimalında və cənubunda yaşayan əһalinin müxtəlif 
dillərdə danışmalarını və bütün ölkə üçün ümumi danışıq dilinin 
olmamasını təsdiq edirlər. Türk dilində danışan  tayfaların kütləvi 
һücumlarından, xüsusən XI-XII əsrlərdən sonra başqa bir 
vəziyyət yarandı. Bu vaxt türk dili yerli dilləri əsaslı surətdə 
sıxışdırırdı O, Azərbaycanda geniş surətdə yayılmışdı və yerli 
dillərlə yanaşı işlənirdi. Səlcuqilərin və eldəgizlərin (eldənizlərin – 
T. H.) һakimiyyəti dövründə türk dilinin geniş yayılmasına 
baxmayaraq, azəri dili һələ də istifadədə qalmaqda idi. XIII əsrdə 
türk   dilində danışan köçəri tayfaların buraya gələn güclü dalğası 
azəri, aran və başqa dillərin sıxışdırılması və Azərbaycan dilinin 
tamamilə qələbə çalması üçün şərait yaratdı»1. Buradakı fikirlər 
özlüyündə siyasi məqsəd daşıyır. Elmi və tarixi baxımlardan 
özünü doğrultmayan bu fikirlər sxematik tərzdə əlaqələndirilir.     

1. Mənbələrə əsaslanırlar: müxtəlif dild ə danışan tayfalar var, 
ancaq bu tayfaların müəyyən qisimlərinin qoһum olması və 
çoxluq təşkil edənlərin dilinin ümumi ünsiyyət imkanı verməsini 
һeç bir mənbə inkar etmir. Və burada һansı məntiq var ki, bir-
birini başa düşməyən onlarla etnik qrupları, tayfaları, xalqları 
dövlət institutu sayılan bir təşkilatda birləşdirmək, yaşatmaq 
mümkün olsun. 2. Gələnlər türklər deyil, türk dilində danışan 
tayfalardır, deməli, hələ bura gəlməzdən əvvəl hardasa 
assimilyasiya  olunublar. 3. «Bu vaxt», yəni  XI-XII əsrlərdən 
sonra türk dili yerli dilləri əsaslı surətdə sıxışdırır; istər əsaslı,  
istər əsassız sıxışdırılmaqla dil assimilyasiya olunmaz – maşallah 
bu məntiqə: XI-XII əsrdən sıxışdırılma başlandı, XIII əsrdə 
məhsul verdi, yeni dil yarandı. 4. Bir dövlətin müharibə yolu ilə o 
biri dövlətin ərazisinə daxil olması, səlcuqilərin Azərbaycanı 
işğal etməsi köçəri tayfaların ekspansiyası kimi qiymətləndirilir - 
bu, türklərə, necə olur-olsun, köçəri deməyin xatirinə yaradılan 
quraşdırma məntiqdir – :səlcuqilər Azərbaycana tayfa kimi yox, 
dövlət faktı kimi, ordu-qoşun kimi gəliblər. Bu, ayrı şeydir ki, 
gələn dövlət ordusunun əsgərləri qohumdilli olduğundan yerli 
camaatla tez qaynayıb-qarışır, qalıb evlənənlər, ailə quranlar, 

                                                           

1 Азəрбайъан тарихи. Бакы, 1961, Ы ъ., с.188.  
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buranı ömürlük yaşayış yeri seçənlər olur. 5. Aran dilinin 
səlcuqilərdən sonra türkləşməsindən söhbət gedir. Halbuki eranın 
ilk ill ərinə aid tarixindən danışan mütəxəssislər (Zəki Vəlidi, 
Mirzə Bala, M.Seyidov, böyük aranşünas S.Aşurbəyli) Aran 
dövlətinin türkdilliliyini t əsdiqləyirlər. 6. Deyirlər, XIII əsrdən 
gələn, türk dilində danışan köçəri tayfalar yerli dilləri sıxışdırıb 
Azərbaycan dilinin qələbəsi üçün şərait yaradır. Deməli, qalib 
gəlmək hələ yoxdur, hələ qalib gəlmək üçün şərait hazırlanır. Bəs 
onda XIII əsrin əvvəllərində yaşamış İzzəddin Həsənoğlu bizə 
Azərbaycan türkcəsində çatan əsərlərini hansı dildə yazıb? O biri 
tərəfdən, məgər  tarixçilər bilmirlər ki, səlcuqilərin gəlişi (XI-XII 
əsr) türk gəlişi idi, ancaq XIII əsrin əvvəllərindən Azərbaycanı  
monqollar işğal ediblər? Əvvələn, monqol işğalı dövründə niyə 
yerli dilləri türk dili assimilyasiya edir? İkincisi, əgər assimilya-
siya belə asan işdirsə, onda monqollar niyə yerli dilləri 
monqolcaya yox, türkcəyə assimilyasiya ediblər? Halbuki Azər-
baycan dövlət idarələri dairəsində, sarayda və orduda monqol dili 
işlənməyə başlamışdır. Təsadüfi deyil ki, İbn Mühənna lüğətində 
fars və Azərbaycan dilləri il ə yanaşı, fəsillərdən biri monqol 
dilinə həsr olunmuşdur1. Yaxud sıxışdırma ilə assimiliyasiya baş 
verirsə, Rusiyada 300 il hökmranlıq sürən monqollar niyə rus 
dilini assimilyasiya etməyiblər. Deməli, kollektivin bütün üzvləri 
arasında eyni dərəcədə ünsiyyət vasitəsi olan xalq dili ilə yalnız 
müəyyən dairədə, dövlət yazı-pozusunda, saray və orduda qrup 
üzvlərinin ünsiyyətində işlənən dövlət dilini eyniləşdirmək 
olmaz. Aydın məsələdir ki, yerli xalqın ünsiyyətini qruplar, 
dəstələr halında gələnlərin dili zəbt edə bilməz. Tarixçilərin 
göstərdiyi oğuz, qıpçaq, sonra səlcuqi (bu da oğuzdur) 
dəstələrinin gəldiyi X-XII əsrlərdə Azərbaycanda fars və ərəb 
dilləri dövlət dilləri idi, bu dövlət dilləri necə imkan verərdi ki, 
gəlmələr yerlilərin dillərini assimilyasiya etsin. Bunu nə dilin 
təkamül qanunu qəbul edir, nə də siyasi tarixin məntiqi.  
Assimilyasiyanı dəyirmanda dən üyütmək kimi təsəvvür etmək 
olmaz. Hətta burada zaman uzunluğu da ölçü deyil. 

                                                           

1 Мелиоранский П. М. Араб-филолог о турецком языке.  СПб,  1900.  
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Azərbaycanda min illərlə bir kənd çərçivəsində yaşayan müxtəlif 
sistemli dilləri yadımıza salaq. Assimilyasiya ancaq ikidillilik 
şəraitində mümkündür - ancaq ikidilli etnos assimilyasiyaya uğraya 
bilər, o da həmişə yox. Məsələn, bizim eranın V əsrindən Şimali 
Azərbaycana (Albaniyaya) köçürülüb, indi tatlar adı ilə tanınan 
irandilli qövmlər hələ də ikidillidir. B əzi mütəxəssislərin fikrinə 
görə, həmin əhali Albaniyaya köçürüləndə də ikidilli olmuş1, məhz 
ikidilli olduğu üçün sasani idarəsinin xidmətinə göndərilmişdir. 
Qədim ikidilliliyin əlamətləri kimi indiki tat dilində arxaik leksik 
türkizmlərin, Azərbaycan dilinə məxsus xeyli qrammatik və söz-
düzəldici şəkilçil ərin, qədim fonetik hadisələrin işlənməsini 
göstərmək olar2. Beləlikl ə, min altı yüz ildir ki, tat dili öz 
ikidilliliyini saxlayır (təbii ki, V əsrə qədər bu ikidilliliyin xeyli yaşı 
varmış), yaşayır və gələcəkdə də assimilyasiyası gözlənilmir. Başqa 
bir fakt. Tarixçilər deyirlər ki, udilər (tarixən utilər) türkdilli 
olmuşlar3. Hesab  etmək olar ki, udilər, ya onların müəyyən qismi 

                                                           

1 Юсифов Ю. Об актуальных проблемах зтнической истории Азер-
байджана.  Азярбайъан тарихи цзря гайнагларын юйрянилмя проблемляри, Бакы, 1988 с. 
38. Щямдулла Гязвиnинин мялуматына ясасян Й.Йусифов эюстярир ки, Мараьада 
Азярбайъан мяншялиляр щям дя пящлявиъя данышырдылар (вя gюрцнцр, бу, башга 
реэионларда да олмушдур). Мцяллифин буну Азярбайъан-фарс икидиллийи кими 
гиймятляндирмяси елми сяслянmир. Онун фикринъя, Сасани щюкмдарларынын 
Албанийайа эюндярдийи татлар икидилли азярбайъанлылардыр. Бизъя, бу, кючцрцл-
мянин сийаси мязмунуна уйьун эялмир. Иран щюкмдары бу ъамааты йад 
юлкяйя юзцня дайаг кими кючцрцр, демяли, она инанмалыдыр, буна эюря дя 
щямин ящали юзцнцнкцлярдян олмалы иди. Беля вязиййятдя икидиллилик мянтиги 
дягигдир. Анъаг онлар щюкмян икидилли фарслар сайылмалыдыр. Бурада мцяллифин 
башга фикри иля də разылашмаг олмаз. О, Хятиб, Хагани, Низами кими 
сяняткарлары да икидилли азярбайъанлыларын зийалы тябягясиндян чыхмыш билир. 
Щалбуки, онларын дил билийи нясилля йох, тящсилля баьлы иди, бу, полиглотлугдур - 
онлар ана дили вя фарсъа иля йанашы, яряб дилини дя эюзял билирдиляр. 
2 Ахмедов Т. Лексическое взаимоотношение азербайджанского и 
татского языков. Автореф. канд. дис. Баку, 1960, с. 8-9, 19-21 вя   с. 
3
 Zеки Велиди. Азербайъан. İслам Aнсиклопедиси. 2-ъи ъ. Истанбул, 1970, с.97; 

Ашурбейли С. Государство Ширваншахов. Баку, 1983, с.60-61. 
4 Гукасян В. Взаимодействия азербайджанского и удинского языков: 
Автореф. докт. дис. Баку, 1973; Йеня онун: Удинъя-азярбайъанъа-русъа 
лцьят. Бакы, 1974.   
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ayrı-ayrı regionlarda ikidilli olmuşdur. Müasir udi dili Azərbaycan 
dili şəkilçil əri ilə və qədim arxaik leksikası ilə zəngindir4. Və 
yəqin ki, görkəmli udişünas V.Qukasyan albanların türkcə 
bildiklərini deyəndə1, birinci növbədə, udiləri nəzərdə tutmuş və məhz 
udi dilinin məzmunundan çıxış etmişdir*. Görünür, indiki udilər 
həmin ikidilli udil ərin o qismidir ki, müsəlmanlığı qəbul etmədiyi 
üçün azərbaycanlılardan təcrid olunmuşdur. Tarixşünaslıqda belə bir 
fikir var ki, uzların (ərəb mənbələrində Babəkə havadar çıxan 
utilər/udinlər belə adlandırılır) Qafqaz dağlarında yerləşən bir qismi 
(məhz bir qismi) yerli qövmlərlə qarışmışlar2. Bu türk-udilərin (daha 
doğrusu, ikidilli türk-udilərin) Qafqaz dilləri sisteminə keçməsinin 
real tarixi mənzərəsidir. Maraqlıdır ki, həmin mənbədə Aran və 
Həştarsərədək (Həştarsər Babəkin vətənidir) uzların əsas kütləsinin 
şərqdən gəlmə türk olmaması göstərilir, deməli, Azərbaycanda yerli 
türk təsdiqlənir.       

Bunu da nəzərə almalıyıq ki, Yaxın Şərq, Ön Asiya xalqları və 
dilləri haqqındakı anlayışlarda şəxsiyyətə sitayişdən sonrakı dövrdə 
xeyli dəyişiklik olub. Məsələn, türk tarixinin bilicisi, türk etnosunun 
konseptual-nəzəri tədqiqatçısı L.N.Qumilyov göstərir ki, parfiyalılar 
(türkmənlərin babası) türkdilli əhali olmuşdur. Parfiyalıların - türkdilli 
qövmlərin İranda* 500 il (e. ə. 250-e. s. 256) hakimiyyət başında 
olması Atropaten və Albaniyanın etnik tərkibi haqqında da müəyyən 
xatircəmlik yaradır. Məsələn, tarixi mənbələrdə deyilir ki, Parfiyanın 
«hökmdarlar hökmdarı» yerli adamlardan Albaniyaya hakim təyin 
                                                           

 

1
  

 

1 Гукасян В. Взаимодействия..., с. 4. 
* Бу башга мясялядир ки, мцяллиф бязи тарихчилярин консепсийасына эюря 
албанларын тцркдилли олмамасы мювгейиндян чыхыш едир. 
2 Zeki Velidi. Azərbaycan, s.97.  
 

* Гядим тарихля баьлы Иран дедикдя щямин ъоьрафийанын анъаг буэцнкц 
инзибати ады нязярдя тутулур. Тарихян щямин ярази Аратtа, Манна, Мидийа, 
Атропатен кими гядим Азярбайъан – тцрк дювлятляринин илкин вятяни 
олмушдур. Беляликля, парфлар индики ъянуби вя шимали Азярбайъанда щаким 
идиляр. 
3 Ямпольский З.И. Об  этногенетической   непрерывности...,с. 35. Иранда 
беля бир мараглы факт да дейилир ки, парфiйалылар,  цмумиййятля, Атропатеня 
мцдахиля етмядиляр - бу о демякдир ки, Атропатенин ящалиси ясасян 
парфiйалылара гощум ъамаатдан, тцрклярдян ибарят олмушдур. 
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etdi, ümumiyyətlə, Albaniya hakimləri parfiyalılarla qohum idilər3. 
Deməli, Albaniyada müxtəlif etnoslar olub, ancaq parfiyalılar 
özlərinə qohum olan camaatdan, yəni türklərin içərisindən hakim 
təyin edirmişlər. 

Erməni mənbələri (Horenatsi) göstərir ki, arsakilər/arşakilər 
sülaləsini başlayan Arsak parfiyalıdır1. Bu türk sülaləsi V əsrin 
əvvəllərinə qədər hakimiyyətdə olur. L.N.Qumilyov da təsdiq-
ləyir ki, hətta məğlubiyyətdən sonra parfiyalılardan üç nəsil 
hakimiyyətdə qalır - Karenlər Ermənistanda, Surenlər Xora-
sanda və Mehranil ər  indiki Azərbaycan ərazisində2. Əgər türk 
parfiyalılar 8 əsrə yaxın Azərbaycanda hakim səviyyədə 
yaşayırsa, bu torpaqda türklər niyə köçəri tayfa kimi qələmə 
verilir? Z.Yampolski e.ə. V əsrdə yaşamış Herodotun Azərbaycan 
ərazisində qeydə aldığı türk tayfalarını yeni eranın I əsrindəki 
yunan müəllifl ərinin (Mela, Plini) təkrar etdiyini göstərir3. Bir  
torpaqda altı yüz il yaşayan-əhaliyə köçəri demək olarmı (hələ 
nəzərə alsaq ki, Herodot özündən 100-150 il qabağı da qələmə 
alır, onda bu tarix 100-150 il artar). Yaxud bir daha xatırlayaq ki, 
türk runik yazısının (Orxon-Yenisey əlifbasının) ayrı-ayrı  
işarələri bizim eradan on min il əvvələ aid Qobustan və 
Gəmiqaya rəsmləri arasında ideoqram kimi özünü göstərir.  

Arxeoloqların aşkar etdiyi Parfiya pulunda türk tayfasının 
damğası qazılmışdır. Həmin damğa Orxon yazısında hərf kimi 
işlənmişdir4. Bu, parfların  türklüyünü bir daha təsdiqləyir (türk 
olmayan etnos niyə pulunun üstünə türk damğası həkk 
etdirməlidir). Eləcə də Orxon hərfinin Qobustanda türk damğası 
və ya ideoqramı kimi əks olunması  Azərbaycan  torpağının hələ 
eradan səkkiz min il əvvəl türk yurdu olmasını göstərir. Və 
beləlikl ə, Parfiya – Orxon – Qobustan üçbucağı Nizami Gəncəvi-

                                                           

 

1 Бах:  Азеrбайъан Tарищинде  Тцрк  Албанийа,   с.2. 
2
 Л.Н.Гумилйовун мялуматлары иля баьлы бах: «Елм» гязети, 1989, 20 май, 

№20/176/. 2
  

3 Ямпольский З.И. О тюрках V века до нашей эры // «Ученые  записки» 
АДУ (сер. яз. и лит.), №5, 6, с. 12 
4 П.Мелиоранский.. Памятник в честь Кюл Тегина. С. Петербург, 1899, 
с.47. 
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nin Makedoniyalı İsgəndərin yürüşündən danışarkən dedikləri il ə 
üst-üstə düşür:    

Zi kuhi-Xəzər ta be dəryayi-Çin 
Həme tork, por tork binəm zəmin. 
(Xəzər dağlarından Çin dəryasına 
Türkdür, yer üzünü türk görürəm).  

 
Əlbəttə, daha bundan o yana heç nə yoxdur ki, dünyanın 

yazıda əks olunmuş və e.ə. 3500 (bu gündən 5500) il əvvələ 
gedən şumer dilində türkcə sözlərə və qrammatik quruluş 
uyğunluğuna rast gəlirik – şumerlərin məskun olduğu Mesa-
potamiya Midiyanın birbaşa qonşusudur. 1976-da «Azərbaycan 
ədəbi dili tarixi»ndə bu mövzuda yazdıqlarımı eynən verirəm: 
«Şumer və türk dillərinin qrammatik quruluş sahəsindəki 
yaxınlığından danışarkən qədim şumerin mütəxəssisləri 
(F.Xommal, D.Reder, B.Qroznı və b.) ən çox bu dillərin 
aqlütinativ tipə malik olmasını əsas yaxınlıq  nişanəsi kimi 
götürürlər. Hətta bu ümumi məsələni biz bir-iki vintciklə 
konkretləşdirə bilərik. Məsələn, türk dillərində, o cümlədən 
Azərbaycan dilində yönlük hal şəkilçisi kimi işlənən –ra, -rə eyni 
fonetik tərzdə və morfoloji mənada şumer dilində də vardır1. 
Yaxud türk dillərində məkani-qrammatik halları göstərən şəkilçi-
lərin semantik cəhətdən bir-birini əvəz etməsinin qrammatik 
kökləri şumer hal sistemində görünür2. Yenə hal sistemində iki 
şəkilçinin üst-üstə gəlməsi (məsələn, yönlük halda - qa + ru 
timsalında) şumer hallanmasında da müşahidə olunur3. Şumer 
dilində sözün təkrarı qrammatik morfoloji vəzifə daşıyır. 
Məsələn: kur - dağ; kur-kur - dağlar. Leksik və ya morfoloji 
əlamətin, hətta fonemin təkrar olunması tarixən türk dillərində də 
qrammatik məna vermişdir. Bu dillərdə leksik uyğunluqlara daha 
çox təsadüf olunur. Bir neçə nümunə (əvvəl şumercə sözlər, sonra 
türkcə uyğunluğu verilir). Mötərizədə İ.M.Dyakonovun şumer 

                                                           

1
 Дяконов И.М. Языки древней Передней Азии. М., 1967, с.56, 60, 69. 

2
 Йеня орада, с.55-56. 

3
 Йеня орада, с.60. 
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sözlərinə rusca şərhini eynən saxlayırıq: uzuk (dlinnıy) -  
uzun/uzaq; tuş/şuş (opustitsa, sest), -düş/tüş; ud (solntse, oqon, 
den) - od; udun (oçaq) - odun; dinqir (boq, nebo) - tanrı; 
tinqir/tiqir (nazvanie reki) - dəniz, tənqiz (çuvaşca: tenqir - 
dəniz); ada (otets) - ata; ama (mat)  - ana; tu (rodit) - doğ; tir 
(jizn) - diri, dirilik; eran (voin)  - ərən; sipa/d/ (pastux) - çoban; 
ab (dver) – ev//əb; eş (dom) - eşik (qapı); qu (qolos) - qu, küy; 
qaş (ptitsa) - quş; yetqər (niz) - əgri, əyri; kur (qora) - qur (ucalt); 
kir (zemlya) - kir (çirk, torpaq); deş (toçka) - deşik; uş (tri) - üç; 
en (vısşiy) - ən (ədat) və s. 

Bu misallarda şumercənin türkcə qarşılığında, bir qayda 
olaraq, azərbaycanca variantı əsas götürmüşük. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, bu sözlər bəzən başqa türk dillərindəki tələffüzə daha 
çox uyğun gəlir. Məsələn, tu (doğmaq)  - müxtəlif türk dill ərində: 
tuu, tuğu. Dinqir (allah) - müxtəlif türk dill ərində tenqir, teqri. 
Həmçinin bu misallarda türk dillərinə məxsus səs qanunları 
müşahidə olunur: d-t (tuş-düş); ş-s-ç (şuba-sina-çoban) və s. 
Hətta analogiya yolu ilə söz uyğunluqları daha aydınlaşa bilər. 
Məsələn, mis mənasında /t/ibira sözü verilir1. Türk dillərindəki d-
t, m-b, ə-i səs keçmələrini nəzərə alsaq, bu, müasir dəmir sözünə 
uyğun gəlir Ancaq t səsinin mötərizədə verilməsi onun 
işlənməsinin könüllü olduğunu göstərir. Həmin qəliblə «göy», 
«ulduz» mənasında şumercə işlənən an sözünün əvvəlinə t əlavə 
etsək -/t/an alınır ki, bu, bir tərəfdən, tanrı sözünün kökü olur (-rı 
yönlük halın əlamətidir: həmişə sitayiş üçün insan üzünü göyə 
tutur), digər tərəfdən, müasir dilimizdəki dan sözü (-dan sökül-
mək) ilə semantik və fonetik uyğunluq yaranır*. Məlumdur ki, 
köməkçi söz mənşəyini müstəqil sözdən başlayır. İndi dilimizdə 
ədat kimi işlənən ən şumercədə müstəqil leksik vahiddir 
(«yüksək» mənasında).   

                                                           

1 Дяконов И.М. Языки древней Передней Азии. М., 1967, с.54. 
*
 15 ил сонра эюряъяйик ки, Осман Н.Туна шумеръя бязи кялимябашы сяслярин 

тцркъядя сыфыра дюнмяси фактлары олдуьуну дейяъяк. Вя тибира - дямир 
уйьунлуьуну йазаъагдыр (Süмер ве Tцрк диллеринин тарищи илэиси иле Тцрк 
дилинин йашы меселеси. Анкара, 1990, с.2 вя 24). 
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Əlbəttə, türk dilləri il ə şumer dilinin genetik-mənşə uyğun-
luğunu təsdiq etmək üçün bunlar və 3-4 bu qədər də əlavə  fakt 
kifayət deyil. Aqlütinativlik bir çox qohum olmayan dillərdə də 
mövcuddur, qalan vintcik və detallar da bu dillərin qohumluğunu 
israr etmək səviyyəsində sistemə düşmür. Ancaq bu da var ki, 
bunların qohum olmadığını təsdiqləmək üçün də kifayət qədər 
dəlill ər yoxdur. Ola da bilər ki, həmin uyğunluqlar bu dillərin bir-
birinə təsirinin nəticəsidir, xüsusilə leksik vahidlər ya türk 
dillərindən şumerə, ya da şumerdən ona keçmişdir. Şumer dilinin 
tədqiqatçıları onda başqa dillərdən mənimsəmələr görürlər. Bu 
mənimsəmələrin əksəriyyətinin mənbəyi göstərilir, bir  qisminin 
«naməlum dildən» alındığı göstərilir. Bu «naməlum dil» sözləri 
içərisində yuxarıda xatırlatdığımız türk mənşəli tiber  (dəmir) 
sözü də var. Hər halda bütün bu faktlar ən azı onu təsdiq edir ki, 
şumer dövründə və onunla mədəni, iqtisadi əlaqə saxlamaq 
imkanı verən yaxın qonşuluğunda (Midiya torpağı şumerlərin 
birbaşa sərhədidir) türkdilli etnoslar yaşamışlar»1. Adı çəkilən 
əsərdə Osman N.Tuna 168 sözün şumercə və türkcədə eyni 
olduğunu göstərirdi və dünya şumeroloqları onu qəbul etdi. Bir 
sözü ayrıca nəzərə çatdırıram: Şümercədəki qarım sözündə ilk 
səsin düşməsi ilə türkcədəki arx(k) sözünə uyğunluqdan danışılır. 
Halbuki bu gün Cəbrayıl şivəsində içəri yağış axmasın deyə 
kümələrin-alaçıqların (çadırların) ətrafında qazılan nazik arxa 
qarım deyirlər. Və ən maraqlı budur ki, Osman N. Tuna 168 
sözün fonetika və semantikasını təhlil edərək şumer-türk dil 
əlaqəsinin yəqinliyini sübut etdikdən sonra yazır: «Sümercə və 
türkcə  çox daha eski bir devirde bir-biri ilə akraba olmuş ola bilir 
ve ya olmaya bilir, bu konu bizi burada ilgilendirmiyor. Fakat, 
sümerlerle türkler arasında dil bakımından tarihi bir ilgi 
bulunduğu hususu bu 168 kelime ve gerekli açıklamalarla  
isbatlanmışdır»2. Göründüyü kimi, bu son söz 1990-da deyilib və 
bizim 1976-da gəldiyimiz nəticə ilə üst-üstə düşür.      
                                                           

1 Щаъыйев Т. Азярбайъан ядяби дили тарихи. Бакы, 1976, с.28-30. 
2 Осман Недим Туна. Эюстярилян ясяр, с.49. О.Н.Tuнанын китабындакы бу 
сон ъцмляляр чох ибрятлидир: «бениm кенди миллийетимден кайнаклана 
билеъек юн йарьыйы эидеребилмек ичин эюстярдийим гайрети, мцщтемел муарыз-
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Deyilənlər bir daha təsdiqləyir: azərbaycanlılar etnik və dil 
kökünə görə türk mənşəlidir (türkdür). Bu türkcə heç bir başqa 
sistemli dilin assimilyasiyası deyil. Tarixin məlumat verdiyi 
bütün dövrlərdə Azərbaycan ərazisində türkün varlığı söylənilir1. 
Sonralar dəfələrlə Şərqdən gələn türk dalğalarının gətirdiyi türk 
qövmləri ölkədə onların sayını və siyasi mövqeyini artırmışdır. 
Ərazimizdə türklər həmişə başqa etnoslardan kəmiyyətcə mütləq 
aparıcılığa sahib olmuş, ancaq irili-xırdalı heç bir dili assimilya-
siya etməmişlər. Deyildiyi kimi, türk-azərbaycanlıların etnik 
psixologiyasında başqasını mənəvi cəhətdən (dil də mənəvi 
faktordur) sıxışdırmaq xasiyyəti olmayıb. Azərbaycanda başlamış 
xalq təşəkkülü e.ə. II əsrdən parfların gəlişi il ə  başa çatır və 
Azərbaycan – türk xalq dili formalaşır – artıq eramızın VII 
əsrində «Dədə Qorqud kitabı»nın əsas lüğət fondu və 
qrammatikasında milli dil özünü qabarıq şəkildə hiss etdirəcəkdir.  

   
     

                                                                                                                               

ларымын, юзеlликле süмерологларын, кендинiнкилер ичин эюстереъейинден емин 
оламам. Еьер итиразда булунаъакларса эерчек башка шекилде ортайа конул-
майаъаьындан – вердиьим келимелерин бцтцнцнц еле алмалары эерекир. 
Йанлыш варса, бу шащси оторите иле дейил, беним тцрк дили асыллы келимелер ичин 
биле йаптыьым киби, йазылы кайнакла, айны дил ве шекилле тевсиг едилмелидир. 
Калан бцтцн щусусларда, вардыьыm сонуълары мцдафиа едебилирим, сору 
кимден ве нереден эелирсе эелсин» (s. 57). Буну она эюря вердим kи, биздя 
дя mилли гейряти кянара атыб фактсыз етиразла гарышыгlıq саланлары чох 
эюрмцшям. Шумер-тцрк ялагяляри (дил, ядябиййат вя тарихля баьлы) цчцн бах: 
Щаъыйев Т. Мифин бешийи башында. «Дядя Горгуд» (елми-ядяби топлу), №3, 
2007, с.30-38; Йеня онун: Шумер мифляри иля Азярбайъан тарихи. «Ортаг тцрк 
кечмишиндян ортаг тцрк эяляъяйиня».  В Улусларарасы Фолклор конфрансынын 
материаллары. Бакы, «Нурлан» няшрiyyatı, 2007, с.626-629. 
1
 Бурада сюйлянилянляри тясдигляйян, йени фактларла дягигляшдирян вя 

эцъляндирян ян сон мютябяр тядгигатларa диггят йетирин: Ъяфярсойlu Илщами. 
Türk, Urartu, Alban etnolinqvistik uyğunluqları. Bakı – 2008; Гарашарлы 
Чинэиз. Еэей-Аралыг дянизляри реэионунда абориэен дилляр проблеми. Бакы, 
2008.   
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİNİN DÖVRLƏRİ 
 
1. Азярбайъан ядяби дили дилдахили вя дилхариъи факторларын 

гаршылыглы ялагяси шяраитиндя мцряккяб инкишаф просеси кечяряк 
буэцнкц сявиййяйя чатмышдыр. О бцтцн дюврляри ейни кейфий-
йятля йашамамыш, лакин даими йцксялян хятт цзря щярякят 
етмишдир. «Мцвафиг дилин йашадыьы тарихи просесдя мцяййян 
мярщяляляр айрылыр ки, бунлардан щяр бириндя юйрянилян дил 
яввялкиндян вя сонракындан фярглянян систем тяшкил едир. Щяр 
бир беля систем мцяййян бир заманын вя мцяййян бир мцщитин 
реал цнсиййят васитяси кими, йя’ни бу системя дахил олан ялагя вя 
мцнасибятляри ящатя едян бир бцтюв щалында юйрянилмялидир. 
Лакин щямин системлярдян щяр бири юзцндян яввялкинин 
шякилдяйишмяси вя сонракынын илкин мярщяляси олдуьундан о, 
юзлцйцндя, ону хроноложи щямсярщяд системлярля баьлайан 
ганунауйьун мцнасибятляр айдынлашдырылмадан шярщ олуна 
билмяз».1  Ядяби дилин дюврляшдирилмяси иши бу мярщяля-систем-
ляри мцяййянляшдирмяк мягсядини изляйир. Ядяби дил тарихинин 
дюврляшдирилмяси халгын дили иля тарихи, мянявиййаты иля мадди 
мядяниййяти, тяфяккцр тярзи иля игтисади щяйат шяраити, бядии 
дцшцнъяси иля ягли-зещни сявиййяси арасындакы ялагяляри мцяй-
йянляшдирмяк кими елми-нязяри ящямиййятя маликдир. Ейни 
заманда, бу иш ядяби дилин тарихини юйрянмякдя мцгайися, 
яйанилик, асанлыг йаратмаг кими методик тяърцби ялверишлик 
кясб едир. Ядяби дил тарихинин дюврляшдирилмясиндя мцхтялиф 
принсиплярдян чыхыш етмяк олар: ядяби шяхсиййят вя абидялярдян, 
тарихи формасийа вя мцхтялиф сцлалялярля баьлы иътимаи-сийаси 
шяраитдян, ади хроноложи ардыъыллыгдан, дилин гурулушундакы 
инкишафдан вя с. Бу принсиплярин тяхминян щамысы (щяля цстялик 
гармагарышыглыг – гейри-дифференсиаллыг принсипи) Азярбайъан 
ядяби дили тарихинин дюврляшдирилмясиндя сынагдан кечирилмишдир. 
Тякъя проф. Я.Дямирчизадя 1938-ъи илдян 1971-ъи илядяк 5 
вариантда дюврляшдирмя вермиш, щяр дяфя мцхтялиф кямиййятдя 
дайанмышдыр (алтыдан икийя гядяр). Ялбяття, ян тякмили сон 
дюврляшдирмядир ки, бурада 3 дювр тяклиф олунур: 1. Азяр-

                                                           

1 Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959, с. 215.    
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байъан халг дили ясасында ядяби дилин формалашыб инкишаф етмя 
дюврц (1820-ъи иля гядяр). 2) Азярбайъан милли дили ясасында 
ядяби дилин сабитляшмяси дюврц (1820-1920). 3) Азярбайъан 
ядяби дилинин дювлят дили кими йенидян гурулмасы вя сосиалист 
милли дили ясасында инкишаф етмяси дюврц – Совет дюврц.1  

Бу тяснифат гисмян Б.Чобанзадянин бюлэцсц иля сясляшир: 1) ХВ-
ХЫХ ясрляр, 2) ХЫХ яср – 1905-ъи ил, 3) Ондан сонракы дювр. Бизъя, 
бцтцн бу дюврляшдирмялярдя билаваситя дилин гурулушундан, 
функсионал цслубларын инкишафындан йох, тарихи-сийаси шяраитдян чыхыш 
етмишляр. 

Мярщялялярин айрылмасында мцяййян яламятлярин системи 
олмалыдыр: ядяби дилин цслуби тязащцрляринин кямиййяти, онларын 
гаршылыглы мцнасибятляринин вя иътимаи вязифяляринин характери; бу 
тязащцрлярин ясасында дуран структур вя функсионал яламятлярин 
сяъиййяси; ядяби дилин гурулушу, щяъм вя иътимаи функсийалары иля дилин 
гейри-ядяби тязащцрляринин мцнасибяти. 

Еля принсипя мцраъият етмяк лазымдыр ки, бцтцн инкишаф тарихи 
цчцн юрняк ола билсин. Бурада ядяби дилин мащиййятини тяшкил едян бир 
амилдян йапышмаг зяруридир. Ядяби дил, биринъи нювбядя, нормасы иля 
сяъиййялянян сечмя фонетик, лексик вя грамматик фактларын 
системидир. Норма ядяби дилин баш атрибутудур. Буна эюря дя ядяби 
дилин дюврляшдирилмясиндя башлыъа юлчц кими мящз нормайа, онун 
тарихи инкишафына ясасланмаг даща мцнасибдир. Ялбяття, щяр бир 
конкрет дилин тарихи цчцн даща спесифик юлчцнцн ола биляъяйини инкар 
етмирик. Бир дил цчцн мцнасиб олан бир принсип башга бир дил цчцн 
йарамайа биляр. Анъаг бизъя, щансы принсип олур-олсун, бу вя йа 
диэяр дяряъядя норма факты иля щесаблашмырса, онда мцяййян 
нагислик цзя чыхаъагдыр.   

Ядяби дил халгын интеллекти иля цзви ялагядя йашайыр, она 
(интеллектя) хидмят едир, ейни заманда ону якс етдирир. Башга сюзля, 
норма ядяби дилин сявиййясини эюстярир. О, коллективин мядяни-ягли 
мащиййяти иля шяртлянир. Йени интеллектуал мярщялядя, йени иътимаи-
тарихи пиллядя ядяби дил яввялки нормасы иля ону дашыйанларын ягли-
мядяни цнсиййят тялябини юдяйя билмир. Буна эюря дя ядяби дилин 
инкишафыны мящз норманын тякамцлц кими анламаг лазымдыр. 

                                                           

1 Дямирчизадя Я. Азяри ядяби дили тарихи. Бакы, 1967, с.84. 
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Норманын ирялиляйиши мцяййян кямиййят фяргляринин топланмасы иля 
шяртлянир. Бу кямиййят щядляри ядяби дилин тарихиндя кечид дцйцмляри 
йарадыр – мярщяля вя йарымдюврляр ямяля эялир. Бу кямиййят 
йыьымлары кейфиййят щяддиня кечдикдя дюврляр йараныр. Норма 
тяркибъя ики компонентдян ибарятдир: структур- форма компоненти 
вя функсионал-мязмун компоненти. Биринъи тяряф дилин гурулуш 
эюстяриъилярини – фонетик, лексик, грамматик ъящятляри ящатя едир. 
Орфографик вя орфоепик хцсусиййятляр дя бурайа дахилдир. Икинъи 
тяряфдя ися цслуб рянэарянэлийи, цслуби дифференсиасийадакы чевиклик вя 
йеткинлик, щямчинин ядяби дилин цнсиййят щяъми нязярдя тутулур. 
Ягли-интеллектуал камиллик бу тяряфи мцшайият едир.  

2. Бу принсип цзря дюврляри тягдим етмяздян яввял Азярбайъан 
ядяби дили тарихи цчцн сяъиййяви олан вя тяснифатын апарылмасында 
нязяря алынан бир-ики цмуми мясяляни гейд едяк. Ядяби дил юз 
инкишафында щямишя цмумхалг дилини габаглайыр, онун авангарды 
кими чыхыш едир. Халг дили цмумян дилдахили ганунларла баьлы олдуьу 
щалда, ядяби дил дилхариъи факторлара даща чох щяссасдыр. Ядяби дилин 
мцтящярриклийя мейли ядяби норма системиндя йенидян гурулма 
чевиклийиндя юз яксини тапыр. Буна эюря дя халг дилинин вя йа милли 
дилин бир дюврц ядяби дилин бир нечя мярщялясини ещтива едя билир. 

ХЫХ ясрин орталарына гядяр Азярбайъан ядяби дилинин тарихи 
бядии дилин, поетик нитгин тарихиня бярабярдир. Бу вязиййят 
Азярбайъанда яряб вя фарс дилляринин дювлят дили кими фяалиййят 
эюстярмяси иля баьлыдыр. Беля бир шяраитдя норманын инкишафында 
вя демяли, дюврлярин формалашмасында бядии сюзцн, бядии нитгин 
ролу ясасдыр. Азярбайъан дили функсионал цслубларынын йаран-
масына бядии цслуб эцълц тясир эюстярир. Бир сыра елми абидяляр 
бядии формада йазылмышдыр. Щятта ХХ ясрин яввялляриндя 
публисист цслубун бя’зи голлары, елми цслуб мцяййян щалларда 
бядии цслубла ялагянин ян’яняляриня садиг галыр.  

Азярбайъан дили тарихинин башга бир хцсусиййяти ХЫХ ясрин 
икинъи рцбцндян Азярбайъанын ики щиссяйя айрылмасы иля 
баьлыдыр. Бундан сонра Азярбайъан дили ики дювлят яразисиндя 
фяалиййят эюстярир. Мцхтялиф иътимаи-сийаси, мядяни, игтисади 
шяраит, айры-айры диллярля ялагя мцхтялиф дювлят яразиляриндя 
Азярбайъан ядяби дилинин спесифик хцсусиййятляр газанмасыны 
шяртляндирир. ХЫХ ясрин 3-ъц рцбцндян Иран азярбайъанлыларынын 
ядяби нормасы шималдакындан фяргли мязмун кясб едир. ХЫХ 
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ясрин 2-ъи йарысындан дюврляшдирмядя мящз Шимали Азярбайъан-
дакы ядяби дил нязярдя тутулур.  

Даща башга бир хцсусиййят. Азярбайъан халг дилинин 
тяшяккцлцндян башлайараг заман-заман дювлят дили, елми дил вя 
цмумиййятля, эениш планда йазылы дил щцгугунда цмумян башга 
дилляр фяалиййят эюстярдийиндян Азярбайъан ядяби дилинин шифащи голу 
даща эениш инкишаф тапыр. Йазылы-бядии дил юз инкишафында аз вя йа 
чох дяряъядя халг йарадыъылыьы нцмуняляринин дилиндян дя даим 
гидаланмышдыр. Шифащи ядябиййатын дили ися халг дилинин ян’янялярини 
ясрляр бойу мцщафизякаръасына йашатмышдыр. Бурада бир нятиъяйя 
эятирян икитяряфли тя’сир баш верир: бир тяряфдян, шифащи ядяби дил халгын 
гядим йарадыъылыг нцмунялярини юз илкин дил страндартында кянд-
кянд, шящяр-шящяр йайыр вя бу ян’яняни нясиллярдян нясилляря верир; 
яъняби ядяби дилля ящатя олунан халг бюйцк шифащи сюз усталары 
йетирмишдир ки, онлар дярин фялсяфи мязмун ифадя едя билян 
мцкяммял бядии дил щазырламышлар. Диэяр тяряфдян, юз дилини мящв 
олмаг тящлцкяси гаршысында эюрян халг ондан дюрд ялля йапышмыш, 
онда юз гящряманлыг кечмишини, бабаларынын зещни инкишафыны 
эюряряк, ондан мющкямъя тутмуш, щятта буна эюря она бир гядяр 
дя мцщафизякаръасына йанашмышдыр. Позулмаг, мящв олмаг тящлц-
кясини бир ъанлы организм кими щисс едян ана дили юзцнц сяфярбяр 
етмиш, фювгялэцъля йад дилляря гаршы мцбаризя апармышдыр. 
Йухарылардан щимайя эюрмяйян дил ашаьыларын данышыьы кими бцтцн 
дахили енержисини шифащи йашаныша вермиш, эяляъяк йазылы фцрсятя гядяр 
шифащи ядябиййата икигат, цчгат эцъ сярф етмишдир, йазылы фяалиййятя 
щазырланмышдыр. Юз дилинин ясас лцьят фондунун вя грамматик 
гурулушунун варлыьы уьрунда йад дилляря гаршы мцбаризя ана 
дилинин гурулуш системинин сабит сахланмасы иля нятиъялянмишдир. 
Бцтцн бу ъящятляр нятиъясиндя ядяби дилин мцхтялиф дюврляриндяки 
норма тяшяккцлцндя грамматик гурулуш фактларынын дифференсиал-
лашдырыъы ролу нисбятян зяифдир. Норма мцяййянляшмясиндя ян чох 
лцьят материалы, цслуби эенишляшмя вя даралмалар, жанрлара мцвафиг 
нитг тязащцрляри, койне-диалект вя с. даща ясасдыр.∗ 

                                                           

∗ Дюврляшмянин цмуми мясяляляри иля баьлы эениш мя’лумат цчцн бах: 
Т.И.Гаджиев. К проблеме периодизации истории азербайджанского 
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Ədəbi dilin tarixini, göründüyü kimi, müxtəlif prinsiplərə 
görə dövrləşdirmək olar və müxtəlif prinsiplər üzrə dövrləşdirmə 
təcrübələri də var. Ədəbi dil anlayışında, əlbəttə, yazı mühüm 
faktordur ki, bu, nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda bu təsnifatda 
xalqın keçdiyi təşəkkül və inkişaf mərhələləri, bu mərhələlərdə 
cəmiyyətin yetkinlik dərəcəsi, cəmiyyətin və dövlətçiliyin dil ə 
münasibətinin mədəni təzahürü nəzərə alınmalıdır. Çünki bun-
ların hamısının dilə və üslublara təsiri var. Bu baxımdan 
Azərbaycan - türk ədəbi dilinin tarixini iki dövrə ayırmaq daha 
münasibdir: 1. Yazıyaqədərki dövr; 2. Yazılı dövr.       

1. Yazıyaqədərki dövr bütövlükdə təşəkkül tapmış Azər-
baycan xalq dili tarixinin təxminən e.ə. II əsrdən eramızın VI 
əsrinə qədərini əhatə edir. Təbii ki, bu dövrdə xalqın dövlət idarə 
üsulunda yaşaması, dövlətçilik institutları - saray-aristokrat qatı, 
məmur-tacir təbəqəsi, ordusu olması ilə bağlı həm əmr və 
fərmanların, hökmdar-sərkərdələrin yürüşlərini qeydə alan salna-
mələrin dili kimi yazılı, həm də elitanın ünsiyyət vasitəsi kimi 
şifahi ədəbi dil təzahürləri olmuşdur. Bu mülahizə süni görün-
məsin deyə, məsələn, daha qədim dərinliyə gedən Şumer tarixini 
yada salmaq yetər. E.ə. III min ildə Şumerdə məktəblər işləyib, 
dövlət sənədlərini yazıya alan mirzələr-katiblər olub (hələ aşağı 
mədəni inkişaf səviyyəsində də bütün dövlətlərdə mirzəlik-
katiblik sənəti fəaliyyət göstərib), hətta Şumer qəhrəmanlıq 
dastanları yazıya alınıb, dini şeirlər-ilahilər deyilib və yazılıb. 
Buna görə "yazıyaqədərki ədəbi dil" anlayışını göydəndüşmə 
saymaq olmaz - yazının və yazılı dilin mərhələləri göz qaba-
ğındadır. Sadəcə "yazıyaqədərki" ifadəsində müəyyən şərtilik var. 
Birinci onu nəzərdə tuturuq ki, o dövrdən bizə yazıda heç nə 
gəlməyib. Bu dövr yazı mədəniyyətimizi sonralar Göy Türk 
dövlətinin daşlara qazılmış yüksək-ali üslublu yazılarının - 
kitabələrinin timsalında təsəvvür edə bilərik. Orxan - Yenisey 
kitabələrinin dili Göy Türk imperiyasının dövlət dili - əbədi dili 
olmuşdur. Eyni zamanda folklor nümunələrinin dili, bir çox xalq 

                                                                                                                               

литературного языка. «Лингвография, диалектология и история языка». 
Кишинев: изд. «Штинца», 1973, с. 147-172. 
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ifadə-deyimlərinin, onomastik vahidlərin fonetikası, başqa xalq-
ların yazılarında qorunub saxlanmış türkizmlərin tarixi-
müqayisəli təhlili vasitəsilə, eləcə də sonrakı yazılı dilimizin 
faktlarında görünən və müasir dildə yaşayan qədim səs 
uyğunluqlarının əsasında həmin dövrün xalq dili və ədəbi dili 
haqqında məlumatlana bilərik. Əlbəttə, həmin dövrü keçən əsrə 
aid tədqiqatların Azərbaycan dilində müəyyən etdiyi oğuz-qıpçaq 
dil faktları ilə sərgilənən dil mənzərəsi ilə təsəvvür etmək olmaz. 
Tədqiqat göstərir ki, bizim tanıdığımız oğuz-qıpçaq element-
lərindən daha qədimdə, məhz e.ə., məhz yazıyaqədərki dövrdə 
daşlaşmış Azərbaycan türkcəsi olmuşdur. Ögey tarixşünaslığı-
mızın Azərbaycanda türkün erkən tarixini danması ideyasının 
davamı olaraq oğuz etnosuna münasibət də birtərəflidir. Azər-
baycan türkcəsinin oğuz mənşəyi qəbul olunur. Ancaq oğuzların 
Midiya-Albaniya (Azərbaycan) ilə bağlılığı ən yaxşı halda ilk 
orta əsrlərin sonlarına aid edilir, ən çox da bu tarixi səlcuqlarla 
(XI əsrdən) başlayırlar. Halbuki dil faktları, ayrı-ayrı sözlərin 
morfonoloji təhlili, Azərbaycan şivələrinin faktlarına müraciət 
dilimizdə oğuzcanın çox qədimlərə getdiyindən xəbər verir. 
Azərbaycan türkcəsində oğuzca iki qat təşkil edir. Birinci qat 
eramızdan əvvələ gedən ən qədim dövrlərdən dilimizin əsasını 
təşkil edən fonetik, morfoloji xüsusiyyətlərin və qədim əsas lüğət 
fondunun təşəkkülünə qədərki dövrü əhatə edir – eranın əvvəl-
lərinə kimi. İkinci qat ilk orta əsrlərdən yaranan, başqa oğuz 
dilləri il ə yeni əlaqələrin nəticəsində nüfuz edən faktlarla 
qaynayıb-qarışmanın nəticəsində meydana gəlir. Bu mərhələ özü 
iki səviyyədə üzə çıxır: 1. Eramızın əvvəllərindən X-XI əsrlərə 
qədərki müddət. Görünür, "Dədə Qorqud kitabı"nda təsvir olunan 
oğuzun oğuzla vuruşu məhz bu dövrlərin məhsuludur: dastandakı 
İc Oğuzlar yerli, Azərbaycanın qədim oğuzları, Daş oğuzlar isə 
gəlmələrdir - deməli, boyların bəziləri daha qədimlərə getsə də, 
bir qismi həmin dövrlərdə yaranıb. Bu zaman oturaq və gəlmə 
oğuzların dilləri arasında həm canlı - dil, həm də ədəbi — nitq 
səviyyələrində əlaqə olub; 2. XII-XV əsrlər arası. Bu zaman 
azərbaycanlıların başqa oğuz dilləri il ə əlaqəsi yalnız ədəbi-yazılı 
səviyyədə gedib. Müasir dildə ən qədim oğuz qatı fonetik 
faktlarda daha güclü qalır. Hətta bu fonetik təkamül bəzən leksik-
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semantik qavrayışla nəticələnir. Məsələn, devirmək və 
çevirmək, dönmək və çönmək sözləri indi sinonim kimi 
götürülür. Halbuki burada adi d-ç məxrəc ayrılması baş vermişdir 
- dialektlərdəki diş-çiş, düş-tüş-çüş misallarını xatırlayın. 

Qədim oğuz qatına aparan bir neçə fonetik hadisə. 
Ç - s: çis-sis. Çiskin, çiləmək (damcı) sözlərinin kökü çi 

(şeh, nəm) orta əsrlərə qədər Azərbaycan oğuzcasında müstəqil 
işlənib:... ol düzülmüş incilər Sübhdəm vəqtündə düşmüş çimi, ya 
dürdənmidür (Nəsimi). Müasir dilimizdəki islanmaq felinin kökü 
is - çi-nin metatezasıdır - ç-s baş vermişdir. 

Ş - s: qas (qaş), das (daş), asıx (aşıq) (Cəbrayıl, Sirik kənd 
şivəsi). Ayrı-ayrı sözlərdə: şill ə-sillə, şunqar-sünqar, Şəki-Saki, 
Şabran-Sabiran. 

Ç - ş: çaşqın-şaşqın. Əslində bunların hamısı ç-t-ş-s silsilə 
inkişafının müxtəlif mərhələlərdə işlək olmuş təzahürlərinin 
qalığıdır. 

D - z - y. M. Kaşğarinin göstərdiyi bu səs uyğunluğu 
Cəbrayılın Sirik şivəsində sistem təşkil edir: zan-yan, zaxsı-
yaxsı. Azıx (ayı) mağarasının adında aydın qorunub saxlan-
mışdır. Həmçinin: addım – adaq-azaq-ayaq. D - z məxrəc 
əlaqəsi türk antropoloji genində haradasa gizlənib, müasir 
şivələrimizdə birdən iki alınma sözdə zühur edir: muraz-murad, 
məzə-mədə. İndi dilimizdəki adına (cümə axşamı) sözünün 
tarixən (məs, DQK-da) ayna şəklində işlənməsi də qədim d-y 
əlaqəsinin şahididir. Hesab etmək olar ki, belə qədim türk səs 
qanunlarına "uyan" sözlər ən qədim alınmalardandır. Bəzən 
qədim nadir dil hadisəsi alınma sözdə məharətlə gizlənir. 
Məsələn, vərdi ş Cəbrayıl şivəsində vərgiş şəklində işlənir. D - g 
uyğunluğu ilk baxışda təbii görünmür. Ancaq məxrəc keçidləri 
(g-k-c-t-d) g-d əlaqəsini adiləşdirir. Yaxud qax- və çax- 
şəkilçil ərində geneoloji ümumilik görən müəllif 1 yuxarıdakı 
keçidi qalın məxrəcə köçürmüş olur: q/g-d/k-d/t-c/ç. 

C - y. M.Kaşğariyə və başqa mənbələrə əsaslanan tarixçilər 
yabqu/cabqu titul sözünü (xaqandan sonra ikinci ünvan) eyni 

                                                           

1 Радлов В. В. Опыть словаря тюркских наречий. Т. I, ч. I, с. 116. 
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möhür-əlamət kimi tanıyırlar. Bu səs uyğunluğu donmuş halda, 
sözün leksik-semantik içinin sabit örtüyü kimi bu gün də görünür: 
cırmaq (cırıq, cızmaq, curum, cığır...) - yarmaq (yarıq, yırtıq, 
yarğan). Toponimik ədəbiyyatlarda Car kəndini (Zaqatala) yer 
sözü ilə bağlayırlar. Biləcər toponimindəki -cər hissəsi də o 
kökdəndir: bilə (bala "kiçik")+cər (yer). 

C - z: zan-can (Cəbrayıl, Sirik şivəsi), Car (Zaqatala) - Zar 
(Kəlbəcər). Müasir dilimizdə: əmcək-əmzik, damcılamaq-
damızmaq/damzımaq.  

D - y: dərə-yarğan. 
D - c: dırnaq-cırmaq(lamaq)-caynaq. Bu səs uyğunluqları 

d-z-y-c inkişaf xəttidir: dərə-dərin-yarıq-cırıq-cızıq, yer-cər-
zar.  

Cənub şivələrimizdəki ts afrikatı mürəkkəb səslərin bolluğu 
dövrünün yadigarıdır və suvar dilinin təsiri də sayıla bilər: tsay 
(çay), tsimən (çəmən). Həmçinin tarixən: Tsitsək (Çiçək - Xəzər 
hökmdarının qızının adı). Bu gün muncuq kimi işlənən sözdəki b 
- m (boyun başqa türkcələrdə moyun) bən-mən, bunu-munu 
örnəklərindəki dövrün yox, daha qədim tarixin faktıdır. Orta 
əsrlər dilimizdə ən qədim türkcəyə məxsus l-ş hadisəsi müşahidə 
edilmir. Deməli, bələk-beşik, dəlik-deşik nümunələrindəki l - 
nın ş - ya, yaxud ş - nın l - ya keçməsi e.ə.-in dil faktı olmalıdır -
çuvaşca müqayisə et: çul - daş. Yaxud şivələrimizdə işlənən 
kərtm ək/çərtm ək [kəsmək] sözlərindəki k - ç uyğunluğu yeni 
oğuz qatına düşmür, M. Kaşğarinin göstərdiyi oğuz faktları ilə 
izah oluna bilmir. Ayrı-ayrı tarixi və müasir söz-toponimlərdə 
qədim, yazıyaqədərki türkcəmizin leksikasını görürük. Midiya 
tayfası mak-maq-mağ-bük (m-b) əsasında Midiyanın adı Makta 
və bu gün Naxçıvanda Maxta kəndi1; Alban sözü də həmin 
qədim leksik nümunələrdəndir: buryatca albanay şaman termini 
kimi sehrkar, cadulu (ruh) - həmin şaman adəti bizim Albaniyada 
da olub2. Qədim Azərbaycan dövlətləri Albaniya, Atropaten və 
                                                           

1 Древнетюркский словарь. Л., 1969, с 132-335; E. İ. Əzizov. Azərbaycan 
dialektlərinin etnik tərkiblərinə dair. “Türk dillərinin quruluşu və tarixi” 
toplusu, B., 1983, s. 72.  
2 Мамедов Т. Албания и Атропатена. Б., 1977, с.47. 
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Ağvan adları da türkcə etimolojiləşir: al (uca)+ban (yer, məkan), 
atar (dağlıq, yüksəklik)1+patin (elamca: məkan, vətən)2, ağ 
(yüksək)+van (məkan). Bu adlar Azərbaycanın bugünkü topo-
nimlərində yaşayır: Alpan, Alpout, Adur (Qubada kənd adları), 
Ağvanlar (Şəkidə məhəllə adı). Maraqlıdır ki, başqa qədim 
Azərbaycan dövləti Arran adı düzənlik, ovalıq mənası ilə 
bağlanır: bu gün dilimizdə aran sözü yaylaq sözünün antonimi, 
qışlaq sözünün sinonimi kimi isti, mülayim iqlim məzmunu 
bildirir ki, bu da Arran dövlətinin coğrafi mövqeyi ilə üst-üstə 
düşür - Araz çayından İberiyaya qədər (söz antroponim də 
sayılır)3. Azərbaycan ərazisində eradan 70 min il əvvəl məskun 
olmuş4 Azıx (Aduğ-Ayı) və Tağlar (Dağlar) toponimləri (Füzuli 
rayonu) ən qədim türk, oğuz-qıpçaq tələffüzü ilə yaşayır (M. 
Kaşğarinin oğuz və qıpçaq təsviri ilə müqayisə edin). Eramızın 
əvvəllərində Azərbaycanın Gürcüstan sərhədinə yaxın hunlar 
tərəfindən Albaniya çarının qış iqamətgahı yerləşən Xalxal adlı 
şəhər salınır5. Bu gün Azərbaycanın qərb dialektlərində, yəni 
Xalxal şəhərinin salındığı coğrafiyada mal-qara saxlanan 
daldalanacaq, koma, xırda yaşayış yeri mənalarında xalxal sözü 
işlənir. Monqolustan ərazisindəki qədim Bişbalık şəhəri 6  və 
Azərbaycanda Balıqyurd, Balıqyeri, Xarababalıq toponimlə-
rindəki balıq (şəhər), Talas çayı üstündəki qədim Kəncək şəhəri7 
və bizdəki Gəncə, Altayda türkütün ilk təşəkkül yeri sayılan 
Qobi8  və bizim Qobustan toponimləri, (həmçinin Azərbaycan 
şivələrində: qobu-dərə, çökək yer) türk-oğuz leksikasına daxildir. 

Vətənimizin və dilimizin tarixini yaşadan bir sıra etnotopo-
nimlər e.ə.-dən başlayaraq ilk orta əsrlərin ilk dövrlərinə qədər 
gəlir ki, bunların əksəriyyəti oğuz adı ilə bağlıdır: Bayat, Afşar, 

                                                           

1 Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. I, ч. I, с. 492.   
2 Дьяконов И. М. Языки древней Передней Азии. М., 1967, с. 108. 
3 Azərbaycan tarixi. Bakı, 1994, s. 176. 
4 Hüseynov M. Uzaq daş dövrü. Bakı, 1973, s. 40. 
5 Мамедов Т. Албания и Атропатена. Б., 1977, с. 23. 
6 Бартольд В. В. Сочинения, II (I), М., 1963, с. 557. 
7 Yenə orada, s. 151. 
8 Гумилев А. Н. Древние тюрки. М., 1967, с.70.  
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Kəngərli, Qıpçaq, Quzğun, Xəzər, Hun dağı, Hunlar kəndi, 
Qarqar çayı, Çollu, Çərəkən, Çiroğuz, Xalac, Biləsuvar, 
Qazax, Vənəd, Biçənək (peçeneq)... 

Bu toponimlər Azərbaycan xalqının təşəkkülündə iştirak etmiş 
qədim türk tayfalarının adlarını daşıyır. Toponimlərdə həmin ərazidə 
müxtəlif etnosların yaşamış olması öz əksini tapır - bu toponimlər 
tarixən mürəkkəb sözlər olmuşdur: Quzğun (Xəzərin adlarından biri.) 
C. Cabbarlıda Quzğunun sahilində pək qocaman Bir yapı [Qız qalası 
nəzərdə tutulur], əski sirrlər yuvası = Quz (quz/oğuz tayfası)+ğun (hun 
adının tarixən dəyişmiş şəkli); 

Məkəz (Naxçıvanda kənd adı) = Mək/mak (etnosun adı, 
Midiyada aparıcı olan maklar) + əz/az (azların, az/türk etnosunun adı); 

Çırağuz (Qarabağda kənd) = Çir (Çıraq/Şirak türk tayfasının 
adının mürəkkəb söz tərkibində ixtisarı) + oğuz. Etnonimi tərkib 
hissələrinə belə də ayırmaq olar: Ş/Çırağ + uz (uz/quz/oğuz tayfası).  

Yazıyaqədərki dövr Azərbaycan türkcəsinin lüğətini, ümu-
miyyətlə, qavramaq mümkündür: müasir dilimizdəki təkhecalı 
feillərin təxminən hamısı müəyyən fonetik fərqlə mövcud olmuşdur: 
gəl, get, gir, çıx, uy (u)..; bədən üzvlərini  bildirən  isimlər:  əl//qol,  
göz,  ağız,  baş  saç, ayaq/(adaq-azaq)..; qohumluq bildirən sözlər: ata, 
ana, dədə, nənə, oğul, qardaş//qarıntaş..; təqvim: gün//kün, dün//tün 
(gecə), ay, il(yıl), qış, yaz, güz (payız)..; təbiət hadisələri: qar, yağmur, 
su, çay//ırmaq, yel..., rəng bildirən sözlər: ağ, qara (nqu), al, qızıl 
(qırmızı), gög, boz..; sayların əksəriyyəti: bir, ik(k)i, üç, beş, min, 
tümən (on min və minlərlə)... Buraya bu gün də işlənən, bilinən, 
tanınan yemək, geyim adları, “Dədə Qorqud kitabı”ndakı tipdə 
antroponimlər, mərasim, oyun adları, toy, yas adətləri ilə bağlı 
yüzlərlə sözlər də daxildir. Müxtəlif xalqların b.e.ə. və ya b.e.-nın ilk 
əsrlərinə aid tarixi mənbələrində rast gəlinən, fonetika və semantikası 
ilə türkcəliyi dəqiqləşdirilmiş və yazıyaqədərki dövr Azərbaycan 
türkcəsinin nümunəsi saydığımız bir qrup sözün siyahısı: 

 
ağ - uca, yüksək  
ala - böyük 
aran - isti yer, qışlağın sinonimi, yaylağın antonimi 
arsak - xəzli samur 
adur/atur - yüksəklik 



 81

azıq/x - ayı 
azuqa – ehtiyat, ərzaq 
balıq - şəhər 
bi - bəy//xanım 
budunq/budun/buduq - xalq, kütlə (bütün və bütöv 

sözlərində qalır) 
bulğar- təkəbbürlü, lovğa 
bun - yoğun, qalın   
qara - böyük 
qarım – kiçik arx 
qobu - böyük yarğan, dərə 
qıpçaq - qoçaq, cəngavər 
kün/gün - el, oba 
max/maq - ilan  
öğ - ana, doğma  
tağ - dağ  
türk - gözəl 
xalxal - tövlə  
uz - uzun, çox 
barış – 1. barışmaq, küsüşməyin antonimi;                                                
             2. Barış, sülh, əmin-amanlıq                                                                                                               
   
Bu son söz hələ çox qədimlərdən heyrətləndirici dərəcədə bu gün 

anladığımız mənadadır. Ancaq onu quruluşca təhlil etmək olmur, 
çünki onun fonetika və morfologiyası ilk oğuz qatının faktıdır. Sözün 
bar hissəsi dil tariximizdə işlənmiş və bu gün də dialektlərimizdə 
qalan var+maq (getmək) felinin köküdür. Barışmaq (varışmaq) sözü 
feilin qarşılıq-müştərək forması olub, bir-birinə gedib-gəlmək 
mənasını ifadə etmişdir (bu gün gedişmək, gəlişmək feilləri işlənmir, 
ancaq bunların qədim şəkli gediş-gəliş mürəkkəb sözündə donuq 
halda qalmışdır). Barış(maq) feili bir-birinə gedib-gəlmək mənasında 
tarixi yazılı abidələrdə özünü göstərir: Olar bir-birka barışdı1 (onlar 
bir-birinə getdi – gediş-gəliş etdilər); Sanğa teng tuşung birlə ilti ş, 

                                                           

1 Kaşğari M. Divanü lüğat-it-türk (Besim Atalay tərcüməsi), II c, Ankara – 
1981, s. 94(16).  
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barış, Qatılqıl, qırılqıl, alış, həm beriş1 (Sən öz yaxınlarınla əlaqə 
saxla, get-gəl elə, qatıl, onlarla münasibətini kəsmə – alış-veriş elə). 
Burada barış- (get-gəl elə, yaxınlarınızla bir-birinizə gedişin, gəlişin) 
feili il ə yanaşı, ilti ş- (ilətiş-mək – bir-birinə qovuşmaq), alış-, biri ş- 
(alışmaq-verişmək) feilləri də qarşılıq-müştərək mənasında işlən-
mişdir. Barmaq//varmaq paralellərində olduğu kimi, biri ş – feilində 
də b-v keçidi var: veriş – deməkdir; alış, həm biri ş alış və veriş 
deməkdir. Deməli, hələ XI əsrə qədər Şərq türkcəsində barış- feili 
ancaq bir-biri ilə gediş-gəliş etmək mənasında işlənmişdir. Bu söz 
Şərq-Türküstan türkcəsində XIII əsrdən sonra əmin-amanlıq, sülh, 
barış mənası bildirmişdir2. Halbuki “Dədə Qorqud kitabı”nın dilində 
VII əsrdən barış- sözü bugünkü “əmin-amanlıq etmək” mənasını 
ifadə etmişdir: ilərü gəlüb Selcan xatunını qucaqlayub barışmışlar, 
soruşmuşlar3. 

Deməli: bar(maq) sonralar var(maq) “getmək” kimi i şlətdiyimiz 
feilin daha qədim fonetik formasıdır. Bugünkü barışmaq feili və 
sonra həmin formadan törəmiş barış ismi arxaikləşmiş fonetikanın 
cildində daşlaşaraq qalmışdır. Bu həm də feil formasının əlaməti kimi 
və feildən isim düzəldən –ış şəkilçisinin həmin bar-(var-) fonetikası 
qədər qədim olduğunu göstərir və bütün bunlar “Dədə Qorqud 
kitabı”ndakı qrammatik quruluşun tarixin çox dərinliyinə getməsinə 
dəlalət edir. Bu dərinlik Şərq və Qərb türkcələrinin differensiallaşma-
sından əvvəl gəlir. Eyni zamanda bu differensiallaşmanın başlandığı 
da təsdiqlənir.     

Qədim tarix əsərlərində işlənib türkcə-azərbaycanca etimo-
lojil əşən onomastik nümunələrdən kiçik bir siyahı:  

 
1. Antroponiml ər . 
Oroys//Orouz//Oris (e.ə. I əsr alban hökmdarı) -(Qırğızıs-

tanın məşhur dilçisinin soyadı Oruzbayevadır);  
Varaz (VII əsr alban hökmdarı, Cavanşirin atası) - 

Araz//Aruz;  
                                                           

1
 Qutadğu bilig (Raşit Rahmeti Arat mətni), I c., Ankara, 1991, b. 1305, s. 432. 

2 Mustafa Öner. Barış-//barış sözü hakkında // Türk dili ve edebiyatı; Sayı: 
VIII; İzmir, 1994, s. 57-65. 
3 Kitabi-Dədə Qoqud. “Öndər nəşriyyatı”, Bakı, 2004, s. 116-117. 
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Vaçaqan (V əsr alban hökmdarı) - Uçağan (cəngavər, çevik, 
yüksək mənalarında); 

Tomris (əfsanəvi Midiya hökmdarı) - mifə görə yaranma, 
məhsul ilahəsi; 

Aruz//Uruz//Oruz – DQK-nın obrazları.  
Arsak (Azərbaycanda 4 yüz il hakimiyyətdə olmuş parfiyalı 

arsakilərin ilk hökmdarı) - Ər (igid) + sak (etnosun adı); xəzli 
samur - güclü heyvan (vaxtilə türklərdə güclü, cəmiyyətə faydalı 
heyvanların adını hökmdar və sərkərdələrə vermək adəti 
olmuşdur: Aslan, Buğac, Köpək, Qapağan); 

Zober (e.ə. I əsrdə alban hökmdarı) - Çapar (mahir atminən); 
Zaberqan (V əsr hun-kotriqur sərkərdəsi. Kotriqur “otuz 

oğuz” kimi etimolojiləşir. Bu, otuz oğuz tayfasının birliyi, Böyük 
Oğuz Eli deməkdir) - Çapar Xan. 

Avçı, Qazan “Alban tarixi”ndə atroponimlər. 
Uruk  - Şumerdə şəhər, Orxon - Yenisey kitabələrində bəy 

adı, “böyük”, “ucalıq” bildirir. 
2.  Toponimlər. 
Alataye (e.ə. III minillikd ə Urmiya ətrafında Azərbaycan 

dövləti) - Ala (böyük) + tau (tağ/dağ). 
Aratta  (qədim Azərbaycan dövlətinin adı. Şumerin 

qəhrəmanlıq dastanlarından biri “Luqalbanda və Aratta 
hökmdarları” adlanır) - Ara//uru (uca, yüksəklik) + ta (tau-tağ-
dağ). 

Ögbatan - Midiyanın paytaxtı (öğ - ana, doğma; Öğbatan - 
doğma yurd). Digər adı: Ekbatan, indiki Həmədan. 

Makta  (Midiyanın adı) - Mak (tayfanın totemi - ilan) + ta 
(məkan anlayışı bildirən şəkilçi).  

Şakaşen/Sakasen (indiki Şəki ərazisində Albaniyanın qədim 
yaşayış məntəqəsi) - indiki Şəki, Saatlı (Sakatlı), Zaqatala 
toponimlərinin adında yaşayır. Sak (etnosun adı. Sakat sözü = 
Sak+at [qədim türk-monqol cəm şəkilçisi])+sin/sen (sin qədim 
türkcədə şəhər, yaşayış məntəqəsi deməkdir. Həştərxan şəhərinin 
qədim adı Sakasen olub. Sarı Aşıqda: Aşıq, tər sinə qoyun, 
Yuyun, tər sinə qoyun, Yaxşını qibləsinə, Məni tərsinə qoyun - 
birinci misrada tər, təzə sin (“qəbir” mənasındadır; əslində qəbir 
[sin] ruhun ədədi yaşayış məntəqəsidir. Bütün bunlar fonetikası, 
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lüğəti (əsas lüğət fondu), qrammatikası təşəkkül tapmış xalq 
dilinin varlığından xəbər verir. Bilindiyi kimi, frazeoloji material 
50-100 ilin və hətta bir neçə yüz ilin məhsulu deyil. Deyək ki, 
“Dədə Qorqud kitabı”nda (DQK), Həsənoğluda və onun müasiri 
"Əhməd Hərami dastanı"nda, Nəsimi və Füzulidə işlənən 
frazeologiya bir sistem təşkil edir və bunlar müasir dildə də 
yaşayır. Yəni frazeologiya, atalar sözü, sabit ifadə-deyimlər əsas 
lüğət fondu kimi uzunömürlü və ya həmişəyaşar faktlardır. Əgər 
DQK-dan bəri 1300 il, ya Nəsimidən bəri altı əsrdə eynən qalan 
frazeologiyanı, atalar sözünü görürüksə, bunlar həmin şəkildə 
1300 il də tarixin dərinliyinə gedir. Məsələn, deyək ki, 
Həsənoğluda “Əsli yuca, könlüalcağum bənüm” deyilirsə, əsli 
yuca ifadəsində nəslən ucalıq, nəcabətlilik, “könlüalçaq” sabit 
birləşməsində (artıq mürəkkəb sözə çevrilib) sadəlik, təvazökarlıq 
mənası ifadə olunur. Ərəbcənin Azərbaycanda dövlət dili olduğu 
dövrdə nə “sadə”, nə “təvazökar” sözü “könlüalçaq”ın yerini tuta 
bilmir – bu mürəkkəb sözün bünövrəsi frazeoloji nümunədir; və 
beləlikl ə də, “sadə” və “təvazökar” sözləri adi, quru semantikaları 
ilə bədii-frazeoloji yüklü “könlüalçaq”ın mövqeyini işğal edə 
bilmir. Yəni bədii nitqdə frazemin yaşıl işığını heç bir “rəsmi” 
nümunə söndürə bilməz. Halbuki “sadə” və “təvazökar” 
Həsənoğludan bəri bütün dövrlərdə və bu gün işlənir, onların 
Həsənoğludakı milli qarşılığı isə bu gün dialektlərimizdə 
alçaqkönül şəklində qalır. Burada biz frazeoloji nümunənin milli 
fakt kimi əcnəbiyə, gəlməyə müqavimət əzmini görürük. Məhz 
bu yolla ən qədim frazeoloji ifadələr və atalar sözləri gəlib 
günümüzə çıxmışlar. Deməli, bunlarda yazıyaqədərki dövrün də 
payı var. Frazeologiya həm şeiri bədiiləşdirən material, həm də 
ilk bədii yaradıcılıq faktıdır. Atalar sözləri şeir nümunələridir. Və 
atalar sözlərində ən qədim şeir texnologiyası əks olunur. Şeir dili 
isə dəyişməyə qarşı olduqca mühafizəkar olur. Deməli, bugünkü, 
xüsusilə Nəsimidən o yankı və DQK-dakı frazeologiya və atalar 
sözlərində ən qədim dövrlərin, eləcə də yazıyaqədərki dövrün dil 
nümunələri müəyyən, bəzən son dərəcə az tarixi dəyişiklikl ərlə 
saxlanır. Beləlikl ə, bu şeirlər, bir tərəfdən, ən qədim dövrlərin dil 
nümunələrini saxlayır, digər tərəfdən, həmin dövrün ədəbi-bədii dilinin 
varlığına və keyfiyyətinə şahidlik göstərir. Şeir hörgüdür - söz-kərpiclər 
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misra-sıraları düzəldir, onlardan da tikinti-abidələr yaranır. Bu abidələr 
eynən memarlıq abidələri kimi min illərin sınağından keçir. Şeir daşa 
qazılmış yazı kimidir - bəngü daş (əbədi daş - Orxon dastanlarından 
gələn ifadədir) timsalında tarix yaşantısıdır. Hər yağış onu poza bilmir, 
hər dolu onu vura bilmir. Ona görə də şeir dilin tarixini əlaqələndirə 
bilir. Şeirin poetikası şeirin dilini, birinci növbədə, lüğətini 
toxunulmazlaşdırır. Burdakı dəyişmələr və onların bərpası eynən tarixi 
memarlıq abidələrindəki kimi gedir. Daşı, kərpici düşmüş, naxışı 
pozulmuş bir abidəni necə gəldi düzəltmək, nə material gəldi istifadə 
etmək olmaz, abidənin tarixi quruluşu saxlanmalı, əslində olmuş 
materialdan istifadə olunmalıdır. Məsələn, şeirdə bir sözün mənası 
arxaikləşibsə, ona hecası, ahəngi uyğun sinonimi tapılmalıdır. 
Yazıyaqədərki dövrün dil faktları müxtəlif qəliblərdə daşlaşmış şəkildə 
nəsildən-nəslə keçir. Folklorda ağız vasitəsilə gələn bir qəlibin lüğətinə 
diqqət verək: Az getdi, üz getdi, dərə, təpə, düz getdi. Bu, qədim şeir 
nümunəsidir. Qafiyələri göz qabağında: az-üz-düz. Üç misrası (1, 2, 4) 
üçhecalı, biri (3-cü) dörd hecalıdır - qədim şeirdə misraların heca 
bərabərliyinin pozulması yayılmış haldır. Bütün sözlərin lüğəti mənası 
var, “üz” sözündən başqa. İndi həmin qəlib belə də söylənir: Az getdi, 
çox getdi... Deməli, “üz” sözü “az”ın antonimi, həm də onunla 
həmqafıyə olmalıdır. İndiki uzun, uzaq sözlərinin kökü olan uz seçilir. 
Bu sözün – “uz”un müxtəlif morfoloji törəmələri var: uzun, uzaq, uzat 
(maq), uzan (maq), hətta danışıqda uzaş (mag). M. Ə. Sabirdə: 
Gözdən uzaşdı, qoymayın. Ancaq indiki halında bu törəmələrdən hər 
biri sadə söz kökü kimi qəbul olunur, çünki “uz” müstəqil lüğəti məna 
vermir. Yaxud “Dədə Qorqud kitabı”nda qılıncın təyinləri: qara, 
polad, uz qılıc. XIII əsrdən bəri “uz” müstəqil leksik vahid kimi 
işlənmir. Hətta Orxon-Yeniseydə də ayrıca lüğət vahidi deyil, 
derivasiyalar şəklində mövcuddur. Əgər XIII əsrdən bu yana 8 əsr 
müddətində (Orxon-Yeniseyi də nəzərə alsaq, 14 əsr) həmin sözün 
derivatları morfoloji baxımdan sabitləşməyibsə, deməli, “uz”un 
müstəqil lüğət vahidi kimi işlənməsi daha qədimlərə gedir. Beləlikl ə, 
həmin şeir nümunəsi çox qədim dövrün faktıdır. Onun qədimliyinə 
dəlalət edən başqa bir cəhət: qədim türk şeirində heca ilə alliterasiya 
yanaşı çıxış edir. Tarixi fonetikamız təsdiqləyir ki, təpə sözü dəpə 
şəklində işlənib: Dəpə kibi ət yığdı, göl kibi qımız sağdırdı (“Dədə 
Qorqud”). Deməli, həmin şeirdə bu sözlərin ilki belə olub: dərə-dəpə-
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düz. Beləlikl ə, şeir bütün əlamətləri ilə - misraların az hecalılığı, 
hecaların qeyri-bərabərliyi, alliterasiyanın iştirakı və lüğət vahidinin 
leksik-morfoloji təzahürünün tarixəqədərkiliyi il ə bizi tarixin çox 
dərinliyinə aparır. Şeir yazıyaqədərki Azərbaycan türkcəsində belə 
təsəvvür olunur: 

 
Az getdi, 
Uz getdi. 
Dərə, dəpə, 
Düz getdi. 

 
Bünövrəsindən atalar sözü və məsəllərin yaradılmasında 

alliterasiya fəal iştirak etmişdir və həmin poetexnik xüsusiyyət həmin 
janrı bu gün də müşayiət edir. Ən müasir yaradıcılıq məhsulu olan 
atalar sözü və məsəllərdə qafiyə ilə birlikdə alliterasiya da qədim, hətta 
ilkin yaradıcılıq qəlibi, möhkəm ənənə kimi yaşadılır. Alliterasiya 
prinsipinə görə, atalar sözü və məsəlləri ucdantutma milliyəqədərki 
dövrün faktı kimi qəbul edə bilmərik. Ancaq bu alliterasiyada yaş 
fərqini görmək olar: son əsrlərin (görünür, bu dövrü milli dil 
başlanğıcından götürmək lazımdır) alliterasiyası müasir tələffüzə 
əsaslanır və alliterasiya edən səslər göz qabağındadır. Ancaq bəzi 
nümunələrdə alliterasiya üzdə deyil, duyulur, hiss olunur (bu o demək 
deyil ki, alliterasiya donu-geyimi pozulmamış bütün atalar sözü və 
məsəllər cavandır, yox, qədim səslərimizdən və səs qanunlarımızdan 
çoxları bugünkünə uyğun gəlir. Əksinə, alliterasiyası pozulan 
nümunələr azdır). Bu “hiss olunan” alliterasiyaları tarixi fonetikanın 
köməyi ilə “restavrasiya” etmək olar. İki nümunə. 1. Daldan atılan daş 
topuğa dəyər. Bu qədim şeirdə sözönü samitlər d, t səslərindən 
ibarətdir. Ritmik sistemdə güclü partlayışı ilə seçilən t (“atılan” və 
“topuq”) ilkin poetexnik modelin bərpasına açar verir – bunlar kar 
başlanğıc prinsipinə görə əsasdır və “daş” sözü yazılı abidələrimizdə t 
ilə yazılıb, demək, məhz qədim deyilişin qalıq təzahürüdür. Həm də o 
halda bütün sözlərdə t iştirak etmiş olur; tam alliterasiya üçün hamısını 
t-ya çevirmək olur, d-ya yox. Beləlikl ə, qədim və ilkin alliterasiya belə 
bərpa olunur: Taldan atılan taş topuğa təyər. 2. Xatın qız bibisinə 
oxşar. “Xatın” və “qadın” eyni sözün tarixi-fonetik dəyişmələridir. 
“Dədə Qorqud”da “qadınım ana” ifadəsi göstərir ki, “qadın” qədimdə 
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titul və möhtərəmlik bildirib. Eyni zamanda, yüksəklik məqamında 
qadın üçün “xanım-xatın” təyini işlənir ki, burada da “xatın” xanım 
mənasındadır. Ancaq “Dədə Qorqud”dakı varianta görə “qadın”ı 
sonrakı mərhələnin məhsulu kimi qəbul etməliyik (təsadüfi deyil ki, 
milli Azərbaycan dilində həmin deyiliş sabitləşdi). “Qız”ın ilk səsinə 
uyğun olaraq məsəlin birinci ritmik hissəsini “qadın qız” götürməliyik 
(daha qədim dövrlər üçün buradakı qadını “k” kimi də ala bilərik: 
kadın kız). Məsəlin ikinci hissəsində də ritm olmalıdır – “oxşamaq” 
felini öz sinonimi ilə əvəz etsək, belə alınır: bibisinə bənzər. Beləlikl ə, 
ilk və ya qədim şəkli: Qadın qız bibisinə bənzər. Bu cəhətə də diqqət 
vermək vacibdir ki, örnək-şeirlərin bütün sözləri türk mənşəlidir, ərəb-
fars dillərinin təsirindən kənardır. Qılınc qının kəsməz, Qarın 
qardaşdan irəlidir, Qalan i şə qar yağar və s. kimi alliterasiya köklü 
yüzlərlə atalar sözü və məsəllərlə yanaşı, Azərbaycan dilində çoxlu 
ritmik kəsiklər – ifadələr, idiomlar, birləşmələr var: başı bağlı, qara qış, 
qara qar, daş daşımaq, daş daşı yeyir, göz gözü görmür, göz görəti, 
göy göz kosa, yumurtadan yun qırxmaq, yaxa yırtmaq və s. Sabitləşmiş, 
təşbehə çevrilmiş, idiomlaşmış yüzlərlə, minlərlə belə canlı məişət 
ifadələri qədim şifahi ədəbi dilimizin tikə-tikə qalıqlarıdır. Bunlar 
qədim alliterasiya şeiri üçün hazır tikinti materialı kimi biçilib-kəsilmiş 
nitq hissəcikləridir. Belə faktlar da yazıyaqədərki dilin göstəricilərin-
dəndir. 

Şeir texnikası, qafiyə hörgüsü misradakı, xüsusilə, qafiyə yerindəki 
qədim sözü ilk yaradılış şəklində qoruyur. Şeirin qəlibi, poetexnik 
qədimliyi göstərir ki, bir söz hətta türkcənin xalq dili mərhələsindən də 
qədim dövrün yadigarıdır.  

Bilindiyi kimi, qədim türk sözləri birhecalı olmuşdur. Ona görə də 
misranı yadda saxlamaq, qavramaq üçün qədim, ilkin türk şeiri iki, üç, 
dördhecalı misralarla inşa edilmişdir. “Az getdi, uz getdi” şeiri də 
həmin qədim yaradıcılığın məhsuludur. Nağıllarda rast gəldiyimiz şeir, 
deməli, janr kimi nağılın meydana gəlməsilə yaşıddır. Folklorun nağıl 
yaşının folklorun özü qədər qədimliyi isə şübhəsizdir. Göründüyü kimi, 
qafiyə sözlərin (az-uz-düz) hamısı təkhecalıdır. Eyni zamanda burada o 
da görünür ki, ilkin qafiyə yaradıcılığında samit aparıcı olmuşdur: a-u-
ü, göründüyü kimi, qafiyə ahəngi vermir, qafiyə melodiyası z samiti ilə 
təmin olunur. Bu atalar sözləri də xalqımızın və dilimizin ən qədim 
müdrikliyinin məhsullarıdır: 
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Yüz ölç,                 Səksən,  
              Bir biç.                  Doxsan,  

                               Bir gün  
                               Yoxsan. 

 
Görünür ki, qədim əcdadımızın təlqin etmək istədiyi fikri, ağıllı 

müdriklərin geniş kütləyə verdiyi tərbiyə, öyüd-nəsihət, təsirli olsun 
deyə, şeirlə söylənir. Birində tədbirli olmağa çağırır, “yüz ölç, bir biç” 
deyir, ikincisində həyatın müvəqqətiliyinin f əlsəfəsini açır, insana 
təsəlli verir. Şeirlərin lüğəti saylardan (bir, səksən, doxsan, yüz), 
təkhecalı fellərdən (ölç, biç) ibarətdir ki, bunlar dilin ilkin dövrlərinin 
yaradıcılıq məhsullarlndandır. Eləcə də var, yox, gün sözlərinin 
ilkinliyi şübhəsizdir. Bu sözlər əcdadımızın yüzə qədər saymağı 
bacardığı, “hə-yox” dediyi və “gecə-gündüz” anlayışlarını bildiyi 
uzaq yaşanış dövrünün nümunələridir. Ayrı-ayrı sözlərdə, təbii ki, 
tarixi fonetikanın öz retrospeksiyası da yox deyil. Məsələn, deyək ki, 
yox/yoq/yok, gün/kün, doxsan/doksan deyilişləri də ola bilərdi. 
“Ola bilərdi” ona görə deyirik ki, olmaya da bilərdi. Bu gün də həmin 
fərqli variantları işlədən türkcələr var. Deməli, təşəkkül tapmış 
Azərbaycan xalqından danışırıqsa, onun öz fonetikası da olmalı idi. 

Yaxud bu üç və dördhecalı sözlərin (məsəllərin) leksikası da 
həmin azhecalı şeir dövrünün nümunəsidir:   

 
Mən ağa,                         Yazdı qara 
Sən ağa.                           Qoydu günə1.  

       İnəkləri  
       Kim sağa. 
 

                                                           

1 Bu məsəl xahiş edən şəxsə başdansovdu cavab verən üçün, nəticəsiz vəd 
məqamında söylənir. Yəni qarın üstünə yazılan yazını günəş necə əridib yoxa 
çıxarırsa, bu adamın vədi də elədir – bu söz qar üstündəki yazı kimi 
“etibarlıdır”. Bu dərinlikdə fikri Nəsimi, Füzuli, Sabir, Hadi deyə bilərdi. Bu, 
xalqın, cəmiyyətin yetkinliyi deməkdir, demək, dövrün belə sözü deyə bilən 
müdrikləri olub. Atalar sözü və məsəlləri belə müdriklər yaradıblar. “Dədə 
Qorqud kitabı” belə müdriklərin düzüb-qoşduqlarının yazıya alınmasıdır. 
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İkinci şeirdə qədim türk şeirinin əlamətlərindən biri, 
qafiyələrin şərti olaraq uyğun səslərlə (a-ə, u-ü, ı-i, ı-u, i-ü) 
ifadəsi görünür. Həmin prinsiplə bu dörd hecalı şeir – məsəldəki 
sözlər və bu qrammatika xalq dilinin erkən dövrünə məxsusdur. 
Burada qədim türk şeirinin tipik şeirlik əlamətlərindən paralelizm 
(morfoloji paralelizm – hər iki misrada qafiyə məqamında yönlük 
halın işlənməsi) əslində səlis qafiyə qədər, poetexnik göstəricinin 
olması qədər mühüm faktordur. 

Bir qədər sonra, yazılı dövrdə “Dədə Qorqud kitabı”nda 
görəcəyik-oxuyacağıq: 

 
Qurulu yaya bənzər                                   Yaxud: 
Çatma qaşlım,                                 Gəlimli, gedimli dünya, 
Qoşa badam sığmayan                   Sonucu ölümlü dünya. 
Dar ağızlım. 
 
Yaxud: 
 
At ayağı kölük, 
Ozan dili çevik olur. 
 
Doğrudur, bu şeir artıq ikihecalı sözlərin törədiyi dövrün 

məhsuludur.* Ancaq buradakı lüğət və qrammatikanın bugünkü-
lük dərəcəsi yuxarıdakı şeirlərin (bu şeirlərin poetexnik 
göstəriciləri il ə yazıyaqədərki şeirimizin nümunələri olması 

                                                           

*
 Şübhəsiz, sonuncu şeir təkhecalı söz dövrünün (boylar müxtəlif əsrlərdə, 

bəlkə də müxtəlif minillikl ərdə yazılıb) yaradıcılığıdır - əslində belə misralan-
malıdır: 

At ayağı                Ozan dili 
Kölük olur.           Çevik olur. 

Misraaşırı qafiyələnmə görünür: birinci-üçüncü misralarda ı-i (ayağı - dili ), 
ikinci-dördüncü ük-ik  (kölük-çevik). Deməli, müasir şeirimizdə geniş işlənən 
bu qafiyələnmə üsulu şeirin özü qədər qədimdir. 
Dastandakı variant mükəmməl qrammatik quruluş dövründə, həmcins üzvlü 
cümlələrdə ilk üzvlərdə şəkilçi və ya köməkçi sözlərin ixtisar edilib yalnız 
sonuncuda saxlanması formulunun nəticəsidir – qrammatika poetexnikanı 
özünə tabe edir. Atalar sözü şeirində bu hal geniş yayılmışdır. 
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şübhəsizdir) lüğət və qrammatikasının məhz yazıyaqədərki dövr 
türkcəmizə uyğun olmasına inamı bir daha artırır. 

Bütün bu deyilənlər və gətiril ən misallar ədəbi dilimizin 
yazıyaqədərki dövrünün ədəbiyyat dilinin və leksik-qrammatik 
baxımdan təşəkkül tapmış xalq dilinin varlığı və səviyyəsi 
haqqında təsəvvür verir.      

II. Yazılı dövr . Ədəbi dilimizin 2-ci dövrü bir neçə 
mərhələdən ibarətdir: 1) VII-XII əsrlər – “Dədə Qorqud kita-
bı”ndan Həsənoğluya qədər; 2) XIII-XVI əsrlər – divan ədə-
biyyatı dilinin aparıcı dil kimi fəaliyyəti mərhələsi. Bu mərhələ 
iki pill ədə davam edir: a) XIII-XIV əsrlər – divan ədəbiyyatı 
dilinin başlanğıcı, ədəbi dilin Nəsimi yekunu; b) XV-XVI əsrlər – 
divan ədəbiyyatı dilinin zirvə mərhələsi, ədəbi dilin Füzuli 
yekunu – milli ədəbi dilin müəyyənləşməsi; 3) Milli ədəbi dilin 
yeni mərhələsi – XVII-XXI əsrlər. Bu mərhələ üç pillədən 
ibarətdir: a) XVII-XVIII əsrlər – normada xəlqiləşmə, realist 
ədəbiyyatın dilinin aparıcı mövqeyi mərhələsi; b) XIX-XX əsrlər 
– üslubların yenidən təşkili; c) üslubların sabitləşməsi, müasir 
ədəbi dil – XX əsrin 30-cu illərindən sonrakı dövr*. Birinci 
(yazıyaqədərki) dövr Azərbaycan xalq türkcəsinin formalaşması 
və fəaliyyəti dövrüdür. İkinci dövr artıq “Dədə Qorqud kitabı”nın 
dili il ə başlanır. “Dədə Qorqud kitabı”nın lüğət tərkibi və 
qrammatik quruluşunda milli dil özünü aydın şəkildə hiss etdirir. 
“Kitab”ın lüğətinin təxminən hamısı ədəbi dilimizin sonrakı 
dövrlərində, bütün əsrlərdə işlənmişdir. Təbii ki, bu lüğətdə 
tədricən arxaikləşmə gedib. Çünki arxaikləşmə də söz yaradıcılığı 
kimi gündəlik, daimi prosesdir. “Kitab”ın bu gün üçün 
arxaikləşmiş sözlərinin təxminən hamısı Nəsimi, Kişvəri, Xətai, 
Füzuli dilində və dialektlərimizdə işlənir. Bütünlükdə “Dədə 
Qorqud kitabı”nın lüğətinin 70 faizi müasir dilimizdə qalır, 
anlaşılır və ünsiyyətdə işlənir. Min üç yüz il bundan əvvəlki 
abidə-mətnin lüğətinin yetmiş faizinin bu gün yaşaması nə 
                                                           

* Bu mərhələ və pillələrin adında müəyyən şərtilikl ər var. Yəni göstərilən 
mərhələdə müxtəlif əlamətlər, lüğət və ya qrammatik xüsusiyyətlər, üslub 
özünəməxsusluqları və s. olur. Ancaq həmin mərhələ və ya pilləni təşkil edən 
göstəricilərdən daha tipik olan biri ad kimi seçilir. 
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deməkdir!? Mən bilən bu fakt dünya dillərinin heç birində 
görünməyib1. Deməli, bu abidənin dilini milli dilin başlanğıcı 
kimi götürmək tarixi baxımdan özünü tamamilə doğruldur. Bu 
uyğunluq nisbəti qrammatik quruluşda – morfologiya və sintak-
sisdə də özünü göstərir. Arxaikləşən leksik və qrammatik 
şəkilçil ərdə zaman tədriciliyi var. Və beləlikl ə də, milli ədəbi 
dilin qrammatik quruluşunun sonrakı inkişafı “Dədə Qorqud 
kitabı”nın qrammatikası bazasında gedir.    

VII-XII əsrlər ədəbi dilini  iki mənbə əsasında öyrənmək 
olur. Biri “Dədə Qorqud kitabı”nın dil materialıdır. Bizə XV 
əsrdə yazıya alınmış nüsxəsi çatan “Dədə Qorqud kitabı” ədəbi 
dilin yazılı dövrünün ilk nümunəsidir. Görkəmli qorqudşünas 
H.Araslı yazır: “Oğuz qəbilələrinin Azərbaycana gəldiyi əsrlərin2 
tarixi hadisələri il ə səsləşən müxtəlif dastanlar XI əsrdə bizə 
məlum olmayan bir şəxs tərəfindən yazıya köçürülmüşdür ki, indi 
“Dədə Qorqud kitabı” adı ilə məşhurdur. Bu dastanlar 
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının dəyərli nümunələri olduğu 
kimi, Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının da qədim (ayırma mə-
nimdir – T.H.) nümunəsi kimi böyük əhəmiyyətə malikdir”3. Bu 

                                                           

1
 Bu cəhətdən onu ancaq “Quran”ın müasir ərəblər üçün anlaşma dərəcəsi ilə 

müqayisə etmək olar ki, bu da Quran ayələrinin hər gün ən müxtəlif səviyyəli 
auditoriyalarda işlənməsi-səslənməsi ilə bağlıdır. Halbuki “Dədə Qorqud 
kitabı”nın son yazıya alınmasından sonra nüsxə itkin düşmüş, bir də beş yüz il 
sonra cəmiyyət arasına çıxmışdır. 
2
 Oğuzların Azərbaycana gəldiyi dövr kimi müəllifin X-XI əsrləri götürməsi 

tarixşünaslığın səhv qənaəti il ə bağlıdır. 
3 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı, 1961, I c. s.50. H.Araslı abidənin XI 
əsrdə yazıya alındığını deyir, ancaq nəyə əsaslandığını göstərmir. 1985-1986-
cı illərdə müxtəlif müəllifl ər tərəfindən Drezden nüsxəsinin son səhifəsində 
“təmmət” (bitdi) sözündən sonrakı naxış-butaların arasında alt-alta 4, 6, 6 
rəqəmləri oxundu (Джемшидов Ш. Текстологическое исследование 
«Китаби-Деде Коркит».Автороф. докт. дис. Баку, 1985, s.45; Hacıyev T., 
Ələmdari F. «Dədə Qorqud”un Drezden nüsxəsinin son səhifəsi haqqında, 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 4 aprel 1986; Hacıyev T. Redaksiyaya 
məktub. “Ədəb. və inc.” qəzeti, 18 aprel 1986).  Bu, uyğur yazı üsulu ilə əsərin 
yazıya alınma tarixi olmalı idi – miladi tarixlə 1074-cü il. Aydın olur ki, 
H.Araslı həmin tarixi görüb oxuyubmuş ki, məhz XI əsrin üstündə dayanıb 
(ancaq görünür, “Kitab”a görə başı bəlalar çəkmiş mərhum müəllimimizin 
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fikir iki baxımdan dəyərlidir: 1. Əsərin XI əsrdə yazıya alınması 
söylənir (yəni əslində bizə çatan XV əsr nüsxəsi XI əsrdə yazıya 
alınmış nüsxədən köçürülmüşdür); 2. Əsər həm də yazılı 
ədəbiyyat faktı kimi qiymətləndirilir. Bunu o mənada götürmək 
gərəkdir ki, yazıya alındığı üçün yazıda yaşamağa başlayır və 
onda müəyyən tarixi dövrü qavramalı oluruq.    

                                                                                                                               

canından şəxsiyyətə sitayişin xofu çıxmadığından diqqəti çəkməmək üçün 
ümumi sözlə kifayətlənmişdir). Bir tarixi siqnalı nəzərə çatdırıram: Əbu Bəkr 
Abdulla ibn Aybək əd-Dəvadari “Dürərüt-tican” əsərində Çingiz xan tarixi ilə 
bağlı 1229-cu il hadisələrindən danışarkən yazır: “... bu kitabın onların yanında 
böyük bir hörməti vardır. Nasıl ki, Oğuz türkl ərinin yanında “O ğuznamə” 
deyilən bir kitab vardır ki, əldən-ələ dolandırırlar ” (ayırma mənimdir – 
T.H.) [Bax: Muharrem Ergin. Dede Horkut. Ankara, 1964, “Giriş”, s.36]. 
Burada Aruzun, Basatın və s. adları çəkilir v ə aydın olur ki, Aybəkin dediyi 
“Oğuznamə” məhz “Dədə Qorqud kitabı”dır. Deməli, “D ədə Qorqud kitabı” 
XIII əsrin əvvəllərində şifahi şəkildə ağızdan-ağıza yox, yazılı kitab halında 
əldən-ələ gəzirmiş. Bu fakt göstərir ki, “Kitab”ımızın XV əsr nüsxəsi ilk 
yazıyaalınma deyil, bəlkə o, XI əsr nüsxəsindən də əvvəl yazıya alınıbmış. 
Ancaq XI əsrdə qədim Oğuznamənin yazıya köçürülməsi özünü tamamilə 
doğruldur. Konkret tarixi rəqəmlə yanaşı, həm də bu dövr türk renessansının 
başlanğıcıdır. Təsadüfi deyil ki, XI əsrin məhz 70-ci illəri ilk orta əsrlərlə 
qovuşağın ən monumental iki abidəsinin – M.Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-
türk” və Y.Balasağunlunun “Qutadğu bilig” əsərlərinin yarandığı onillikdir. 
Türk mədəniyyətlərinin növbə-növbə önə çıxmasını tarixi gerçəklik kimi 
görmüşük. O dövrdə də uyğur mədəniyyəti sürətlə artırdı, uyğur əlifbası geniş 
dairədə işlənirdi. Orxon əlifbasını məhz o, sıxışdırıb arxa plana keçirdi. 
Deməli, XI əsrin məhz həmin onilliyində 466 rəqəminin uyğur yazı üsulu ilə 
alt-alta yazılması da təsadüfi deyil. Hələ bizim üçün sirr olaraq qalır: bəlkə 
“Kitab”ın XI əsr nüsxəsi uyğur əlifbası ilə yazılıbmış, XV əsr katibi onu ərəb 
əlifbasına çevirəndə “Kitab”ı heç olmasa sonda tarixi uyğur yazı üsulunda 
saxlamağı qənimət bilib. Hər halda XI əsrdə yazıya alınmış olması ilə “Dədə 
Qorqud kitabı” Azərbaycan ədəbi dili tarixinin yazılı dövrünün VII-XII əsrlər 
mərhələsinin mənbə-abidəsidir. XI əsr nüsxəsini də daha əvvəlkindən 
köçürülmüş saymaq olar. Hesab edirəm ki, məhz XI əsr yazılışında dastanın 
islamlaşması işi getmişdir. Yoxsa XV əsrə qədər islam ayin-kanonları onu 
yaşatmazdı. Şumer qəhrəmanlıq dastanlarının yazıya alınma analogiyası ilə 
“Kitab”ın çox qədimlərdə yazıya alınmış olması fikri də var (bu haqda bax: 
Hacıyev T. Şumer mifləri və “Dədə Qorqud kitabı”. “Dədə Qorqud” toplusu, 
Bakı, 2007, № 4, s. 14-31).  
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VII-XII əsrlər dilini öyrənmək üçün bir də dolayı mənbədən 
istifadə etmək olur: başqa dillərdə yazılmış mətnlərdə türk-
Azərbaycan dilinin xeyli lüğət materialına təsadüf edirik ki, 
bunlar həmin dövr türkcəmizin leksik-semantik, fonetik və mor-
foloji varlığı haqqında müəyyən təsəvvür yaradır. Hətta dilimizin 
frazeoloji nümunələrindən məlumatlanırıq. Bu nümunələr xalq 
dilimizin və ədəbi dilimizin Şərqdəki mövqeyindən xəbər verir: 1. 
Bu dil Şərqdə başqa xalqlar tərəfindən də anlaşılıb, hətta 
millətlərarası ünsiyyətdə istifadə olunub; 2. Bu dil öz zənginliyi 
ilə Şərqin adlı-sanlı dillərini öz təsiri altına alıb – bu halda 
Azərbaycan və ümumiyyətlə, türk dövlətlərinin Ön Asiyada 
böyük siyasi güc sahibi olmalarının, şübhəsiz, güclü ekstra-
linqvistik rolu olmuşdur. 

Dilin, bu halda türkcəmizin fəaliyyəti və inkişafı üçün 
müvafiq siyasi, mədəni, ədəbi meydan olmalıdır. Orxon-türk 
əlifbasının ucsuz-bucaqsız imperiya içində işlənməsi, sonra 
uyğur-türk əlifbasının qaraxanilər dövrü fəaliyyəti, V əsrdən 
Azərbaycan-alban əlifbasının müəyyənləşməsi, eləcə də “Dədə 
Qorqud kitabı”nın varlığı imkan verir deyək ki, I minillikdə 
Azərbaycanın yazılı dili, yazılı ədəbiyyatı olmuşdur. XI əsr 
müəllifi M.Ka şğari yazırdı ki, Ön Asiyada türklərin öz dillərində 
zəngin poeziyası mövcuddur. Həm də bu yalnız xalq yaradıcılığı 
ilə məhdudlaşmır, onların süni ədəbiyyatı da (yazılı ədəbiyyat – 
T.H.) var1. Həmin dövrdə hələ Türkiyədə-Anadoluda türk dili 
fəaliyyət göstərmirdi və Ön Asiya türkcəsi deyiləndə, şübhəsiz, 
Azərbaycan ərazisindəki dil nəzərdə tutulmalı idi. Maraqlıdır ki, 
Kaşğarinin bu fikri ilə bağlı V.Bartold Məlikşahın vaxtında 
(1072-1092) səlcuqlu mədəniyyətinin ən yüksək səviyyəyə 
çatmasından, Məlikşahın Mazandaran hakiminə fövqəladə hör-
mətindən, Aranda olmasından, Şirvan hökmdarına müsbət müna-
sibətindən danışır2. Deməli, müəllif Ka şğarinin Ön Asiya 
türkcəsində yazılı ədəbiyyatın mövcudluğu fikrini müvafiq tarixi 
şəraitlə əsaslandırmaq, ona inandırmaq məqsədini izləyir. 

                                                           

1 Bax: Бартольд В.В. Сочинения. М., 1963, II c, I h., s.691. 
2 Yenə orada. 
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Kaşğaridən yarım əsr əvvəl İran şairi Maniçöhr Damğaninin bir 
beyti diqqəti çəkir: Be rahe – torkimana xubtər qui, To şe`rə-torki 
bər xan məra vü şe`re-quzi. (Türk ədası ilə gözəl danışırsan, Sən 
mənə türk və oğuz şeiri oxu). Maraqlıdır: Damğani türk və oğuz 
şeiri deyir. Qəznədə doğulmuş, görünür, orada ilk dəfə hansı 
türkcənisə eşitmişdir, sonra isə Qəzvinə köçüb – Qəzvin isə 
Azərbaycandır və burada onun eşitdiyi, gördüyü türkcə məhz 
oğuzcadır ki, bu da bilavasitə Azərbaycan dilidir. M.Kaşğarinin 
və M.Damğaninin fikirləri, müvafiq olaraq, yüz və yüz əlli il sonra 
Şirvanşah Axsitanın Nizamiyə “Leyli və Məcnun” yazmaq 
barəsindəki sifarişi ilə səsləşir – şah yazırdı: “İstəyirəm ki, 
Məcnunun eşqi xatirinə Sədəfdəki inci kimi bir söz deyəsən. 
Bacarsan, bakirə Leyli kimi iki-üç bakirə söz deyəsən... Fars və ərəb 
dili bəzəyi ilə Bu təzə gəlini bəzəyəsən... Türkcə bizə vəfalı olmağın 
sifəti deyil, Türkəvari deyilmiş söz bizə layiq deyil. O adam ki, 
yüksək nəsəbdən doğulub, Ona yüksək söz lazımdır”1. Burada 
aşkarca fars dili (fars ədəbi dilində ərəb sözlərinin də çoxluğunu 
nəzərə alıb “fars-ərəb sözləri ilə bəzə” deyir)  türk dili ilə 
qarşılaşdırılır; aydın olur ki, mənşəyinə görə türk olan şaha xoş 
gəlmək üçün Nizami əsərini türkcə yaza bilərmiş – şah onu xəbərdar 
edir ki, mənə vəfalılığını türkcə yazmaqda göstərmə. Şirvanşah 
Nizamiyə türkcə yox, farsca yazmağı tapşırırsa, deməli, əsərin 
türkcə yazılması gözlənirmiş, hətta şah ehtiyat edib ki, ona hörmət 
əlaməti kimi Nizami birdən şahın ana dilində yazar. Digər tərəfdən, 
şair öz etirafını bildirir: “Nə həddim var idi ki, əmrdən boyun 
qaçıram” – artıq bu, Nizaminin özünə əminliyi deməkdir, yəni 
türkcə yaza bilərmiş, ancaq əmrdən çıxmağa ixtiyarı yoxdur. Bütün 
bunlardan aydınlaşır ki, hələ XI-XII əsrlərdə, yəni XIII əsrdən iki 
yüz il əvvəl türk-Azərbaycan yazılı ədəbi dili olmuşdur. Əlbəttə, 
vacibi odur ki, həmin dövr Azərbaycan dilinin lüğəti, qrammatik 
quruluşu, fonetikası və frazeologiyası haqqında müəyyən təsəvvür 
olsun. Yazılı dilin olub-olmaması məsələsi bu təsəvvürdən çox 
asılıdır. Həmin təsəvvürü əvvəlcə dolayı mənbələrdən alırıq.  

 

                                                           

1 Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun (filoloji tərcümə). Bakı, 1981, s.35. 
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XI-XII əsrlərin farsdilli ədəbiyyatında xeyli türkizm vardır 
(bilavasitə Azərbaycan-türk dili ilə bağlıdır). Bu baxımdan, 
birinci növbədə, farsca yazan azərbaycanlıların əsərləri diqqəti 
cəlb edir. Bu sənətkarların dilində azərbaycanlıların məişəti və 
adət-ənənələrilə bağlı sözlərə, əşya, rəng adları, konkret və 
mücərrəd anlayışlar bildirən lüğət vahidlərinə rast gəlinir: 
bəkməz, tağ, dağ (yandırma – dağlama, mənasında), çuval, 
cinaq (Q.Təbrizi)1, uşaq, su, ağca, tanrı, yalavac (Xaqani), 
muncuq, külüng gərdək, alaçuq, qurd, xatun (Nizami)2 və s. 
Bu sözlər həm lüğəti mənası ilə XIII əsrdən sonrakı Azərbaycan 
dilinin əsas lüğət fondunda qalır, həm də morfonoloji təşəkkülü 
bitkindir. Bu sözlərin içərisində elələri var ki, milliyəqədərki 
Azərbaycan dili üçün fəaldır, sonrakı dövrdə arxaikləşmiş olsa da, 
XVI əsrə qədərki ədəbi dilimizdə işlənir və deməli, o vaxtkı xalq 
dilimizin materialıdır: əyaq (badə), əkmək (çörək), tutmac 
(xəmir xörəyi), çaliş (döyüş, vuruş), qlavuz (bələdçi), tutuq  
(pərdə), tapança (şill ə), sancaq (bayraq) və s. (həmin müəl-
lifl ərdə). Bunlarda müəyyən fonetik fərqlər də nəzərə çarpır: 
səncəq “sancaq”, qort “qurd”, ovzan “ozan” və s. Bunlardan, 
məsələn, ovzan yəqin ki, etimoloji inkişafla bağlıdır, ancaq, 
görünür, başqa hallarda əruzla şərtlənir. Təsadüfi deyil ki, 
Rostəm isminin əruzla bağlı Rüstəm fonetikası ilə işlənməsi 
tədqiqatçıların diqqətini çəkmişdir (Beqdeli, s.24) – bu, Azər-
baycan tələffüzünün fars prosodiyasına müdaxiləsidir və Azər-
baycan xalq tələffüzünün müəyyənliyidir. Yad dil şəraitində, 
hətta semantik təkamülün nişanələrini görürük. Məsələn, 
Qətranda alıq (yəhər) mənasında yun sözü işlənir – bu onunla 
bağlıdır ki, alıq da keçə kimi yundan döyülüb hazırlanır. Həmin 
mənbələrdəki türkizmlər Azərbaycan dilinin morfoloji təşəkkülü 
haqqında da məlumat verir. Morfoloji əlamətlər aydın seçilir:  

-iş – çal (feil) + ış – çalış (isim); 
-aq – sanc (fel) + aq – sancaq (isim); 

                                                           

1 Beqdeli Q. Qətran Təbrizi və onun divanı. – Qətran Təbrizi. Divan 
(müqəddimə). Bakı, 1962. 
2 Araslı H. Nizamidə xalq sözləri, ifadə və zərbi-məsəlləri // SSRİ EA 
Azərbaycan filialının “Xəbərləri”, 1942, № 8. 
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-uq – tut (fel) + uq – tutuq (isim);  
-laq – yay (isim) + laq – yaylaq (isim). Bu şəkilçi fars 

sözlərinə də artırılır – səng+lax, div+lax (Nizamidə); 
-mac – tut (fel) + ma + c – tutmac (isim); 
-çi – fars sözü ilə işlənir; miyan – çı; 
-taş (daş) – fars sözü ilə işlənir: xacə-taş (Nizamidə). 
Bu sözlərdə artıq morfoloji daşlaşma prosesinin başa 

çatdığını görürük. Məsələn, bunlarda tarixi morfologiya artıq 
özünü itirib, leksik mənanın içərisində əriyib: 

Tanrı  – tanq (göy və ilahi mənasında) + rı (şəkilçi); 
Gərdək – gərd/k ərt  (“kəsmək” mənasında; hətta indi canlı 

danışıqda “kərtmək”, ədəbi dildə “çərtmək” sözlərində qalır) + ək 
(isim düzəldən şəkilçi); 

Muncuq – moyun/boyun>mun/bun+cuq. 
Həmin sözlər XIII əsrdən bu günə kimi göstərilən fonetik 

tərkibdə və indiki leksik mənasında işlənir. Bu cəhət nəinki onların 
leksik-morfoloji sabitləşməsindən, həm də Azərbaycan xalq dilinin 
dediyimiz dərinlikdə təşəkkül tapmasından xəbər verir. Aqlütinativ 
dilin bu inkişaf məntiqinə əsaslanırıq ki, əgər 10 əsr müddətində bu 
sözlər bir leksik semantika və dəyişməz morfonologiya ilə yaşayırsa, 
deməli, mayaları çox dərində tutulub, deməli, ən azı bir o qədər də 
dərinə gedir. 

Maraqlıdır ki, adları çəkilən sənətkarların farsca əsərlərinin 
dilində bu maddi-cismani faktlarla yanaşı, türk-azərbaycancanın 
mənəvi təsiri də hiss olunur. Bu, qrammatik və frazeoloji kalkalarda 
özünü göstərir. Qrammatik qəlibin belə hərfi tərcümələri var: 

Xani-xanan. Bu, “Dədə Qorqud”dakı “xanlar xanı” titul – 
ifadəsinin tərcüməsidir – türkcə “xan” leksik vahidinin işlənməsi də 
öz yerində. “Dədə Qorqud”da: “Xanlar xanı xan Bayındır yılda bir 
kərrə toy edüb Oğuz bəglərün qonaqlardı”. Nizamidə: “Xani-xanan 
rəvanə gəşt zi Çin” (Xanlar xanı Çindən yola düşdü). Bir qədər 
sonra hətta farscadakı “şahənşah” müqabilində “şahi-şahan” forması 
da işləndi – bu, türkcənin qrammatikasının (xanlar xanı→xani-
xanan→şahi-şahan) fars qrammatikasına aşkarca təsiridir. 

Kəmani-səpidtuz. “Dədə Qorqud”dakı “ağ tozlu yay” 
ifadəsinin hərfi tərcüməsi göz qabağındadır – “toz” sözünün 
türkcəliyi də öz yerində. 
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Farsca yazan azərbaycanlıların dilində hərfən tərcümə 
olunmuş çoxlu frazeoloji ifadələr, atalar sözü və məsəllər var. 
Bunun zəngin və ən tipik faktları Xaqani və Nizamidə özünü 
göstərsə də, ilk nümunələrinə onlardan 150 il qabaq, XI əsrin 
birinci yarısında Qətran Təbrizidə rast gəlirik. Qətran Təbrizinin 
dilində azərbaycanlıların qapıdan qovub bacadan çağırmaq, 
örkən doğanaqdan keçər, ilan vuran ala çatıdan qorxar, 
cidanı çuvalda gizlətmək olmaz, at dəryaya – balıq bilməz, 
xalıq bilər  məsəlləri, həmçinin min belə bayramlar görəsən, 
bird əfəlik gözdən düşmək kimi onlarla ifadələri türkcəsindən 
hərfi tərcümələri il ə işlənir1.  

Nizamidən bir neçə nümunə: 
 
Çeşmrəsidegi – gözə gəlmə; 
Çeşmzədə –  göz dəymə; 
Be dəsti-xod təbər bər payi-xod zəd – öz əli il ə öz ayağına 

balta çalır; 
Yek-ca ab xorəd qort ba miş – qurdla quzu bir yerdə 

otlayır; 
Yeki serke tələb kərd, ənkəbin yaft – doşab almışam bal 

çıxıb; 
Dozd-e xane ra dər bəst nətəvan – ev oğrusunu tutmaq 

olmaz; 
Biya ta kəc neşinim, rast quyim – gəl əyri oturaq, düz 

danışaq; 
Amade-ye bad be badi şəvəd – kələklə gələn küləklə gedər; 
Kəs nə quyəd ke, duğ-e mən torşəst – heç kəs ayranına turş 

deməz və s. 
 
Görkəmli nizamişünas H.Araslı göstərir ki, Nizamidən 

əvvəlki fars sənətkarlarında, hətta nəhəng leksik-frazeoloji tutum 
sahibi və təmiz farscanın timsalı Firdovsidə bu ifadə və məsəllər 
işlənmir, halbuki XII əsrdən sonrakı fars ədəbi dili nümunə-
lərində  tez-tez rast gəlinir2. Bu dil qanunu məlumdur ki, tərcümə 
                                                           

1 Beqdeli Q. Göstərilən əsəri, s.21. 
2 Araslı H. Göstərilən əsəri, s.14. 
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zamanı bir dilin frazeologiyasının başqa dildə qarşılığını 
(ekvivalentini) götürmək lazımdır, əgər o hərfən çevrilirsə, süni 
görünür, sezilir, xüsusilə söz ustaları, filoloqlar onu dərhal 
ayırırlar. Deməli, Nizami, Xaqani kimi sənətkarlar Azərbaycan 
dilinin bu frazeoloji vahidlərinin farscada qarşılığını görməmiş və 
fars dilini zənginləşdirmək və şübhəsiz, həm də öz etnik-milli 
varlıqlarını hiss etdirmək üçün belə hərfi çevirmə yolu ilə 
getmişlər. Xaqani və Nizami barəsində farslar “əzan bu-ye tork 
miayəd” (onlardan türk ətri gəlir) deyəndə, şübhəsiz, həmin 
frazeoloji məxsusiliyi nəzərdə tutmuşlar*.    

                                                           

* Yeri gəlmişkən Qətran Təbrizi haqqında söylənmiş bir tarixi məlumata təshih 
vermək məqsədəuyğun olardı. Nasir Xosrov öz “Səyahətnamə”sində Təbrizə 
438-ci il (m.1046) gəlişi il ə bağlı yazır: “Təbrizdə Qətran adlı şair gördüm. 
Yaxşı şeir deyirdi, amma fars dilini yaxşı bilmirdi. Mənim yanıma gəldi, 
Mənciq və Dəqiqinin divanlarını gətirdi, oxudu, ona çətin olan mənanı 
soruşdu, dedim, şərhini yazdı” (bax: M.Məmmədova. Q.Təbrizinin “Təfasir” 
adlı əsəri. “Əlyazmalar xəzinəsində”, Bakı, 1972, III c., s.67). Belə faktlar 
məlumdur ki, hətta Qətran divanındakı şeirlərdən bəzilərini Rudəkininki 
sayanlar olub (orda, s.67). Bu, Qətranla Rudəkinin eyni dil səviyyəsinə sahib 
olması deməkdir. Nadir Mirzə “Tarixü coğrafiyayi-darüssəltəneyi-Təbriz” 
əsərində Qətranın Təbriz zəlzələsi haqqındakı qəsidəsini misal gətirərək yazır: 
“Çox yaxşı və gözəl ifadəli bu qəsidəni misal verdim. Nasir Xosrovun “farsca 
bilmirdi, Fərruxi və Rudəkinin divanını yanıma gətirdi, divanda çətin olanı ona 
öyrətdim” deməsindən təəccüblənirəm. Qətranın bu cür başqa şeirləri də var ki, 
heç bir nöqsan nəzərə çarpmır” (orada, s.68). Rəşid Vətvatın sözləri də 
ibrətlidir “...mən öz həyatımda onun (Qətranın) hər qətrəsini şairlik hesab edir 
və başqa şair tanımıram” (yenə orada). Deməli, Nasir Xosrov iki cəhəti nəzərə 
almayıb: 1. Qətran ilk izahlı fars dili lüğətinin müəllifidir – lü ğətdə hər sözün 
konkret incəlikl ərini, məhəlli məna təzahürlərini əhatə etmək üçün ən böyük 
leksikoqraf hətta savadsız adamdan da söz soruşa bilər; 2. Görünür, Qətranın 
şeirlərində yuxarıda misal gətirdiyimiz qəbildən hərfən tərcümə olunmuş 
frazeoloji nümunələr Nasir Xosrovun qulağını cırmaqlamışdır – bu, farscada 
ilk hərfi mənimsəmələr imiş, fars sənətkarları hələ onlara vərdiş etməmiş və 
bunu farsca yaxşı bilməmək kimi qiymətləndirmişlər. Əsr yarım sonra Xaqani 
və Nizamiyə “onlardan türk ətri gəlir” deyildiyi zaman həm fars dilində 
türkcəyə vərdiş yaranıbmış, həm də Xaqani və Nizami sənətinə irad tutmağa 
cəsarət etməyib, bu farscaya yabançılığı məcazi şəkildə ifadə etmiş, onu “türk 
ətri” kimi obrazlaşdırmışlar. 
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Türkizmlər fars şairlərinin də əsərlərində işlənir. Bunların da 
içərisində elələri var ki, bugünkü azərbaycancada qalır: ay, and, 
köç, su, biz (alət), bıçaq, bıçqı, qar, çiçək, yol, az, sən və s. 
Sonralar arxaikləşənləri də var: yəxni, tuzluq (şoraba), qlavuz 
(bələdçi), qonuq (gecələmə, əylənmə yeri) və s. İdiomatik 
qəlibdə işlənənləri var ki, azərbaycancadan (türkcə) hərfi tərcümə 
kimi görünür: məkəş bıçaq “bıçaq çəkmə” (Suzənidə), bıçqı 
kəşid “bıçqı çəkdi” (Moizzidə) və s. Sözdüzəldici şəkilçil ərlə 
işlənənlərə də rast gəlinir: andlıq, tuzluq (duzluq), atsız və s. 
Arxaik fonetikada işlənənlər özünü göstərir: oltur  “otur” 
(Ənvəridə), qazğan “qazan” (Şəmsəddin Əhmədidə) və s. 

Doğrudur, bu şairlər (Nasir Xosrov, Ənvəri, Suzəni, Moizzi, 
Şəmsəddin Əhmədi və b.) azərbaycanlı olmadıqlarından bu 
sözlərin bilavasitə Azərbaycan türkcəsindən götürülüb-götü-
rülməməsi barədə düşünmək də olar.  

Ancaq iki cəhəti nəzərə almaq gərəkdir: 1. Bu sözlərin 
(arxaikləşənlərin də, yaşayanların da) lüğəti mənası, morfologiya 
və fonetikasının oğuzcalığı göz qabağındadır və bilavasitə 
Azərbaycan dili və onun tarixi ilə səsləşir; 2. M.Kaşğarinin Ön 
Asiya türklərinin ədəbi yazılı dilə malik olduqları fikrini xatır-
lasaq, yenə bu türkizmlərə yiyələnmək hüququ, birinci növbədə, 
Azərbaycan dilinə düşür. 

Bütün bunlarla yanaşı, məsələnin bu tərəfi var ki, yüksək 
inkişaf faktı sayılan müəyyən tarixi-mədəni göstəricilər eyni 
dövrdə yaşayıb siyasi-mədəni səviyyəsi ilə irəlidə gedən qohum 
xalqlardan hər birinə aid ola bilər. Yəni türk dili IX-XII əsrlərdə 
Şərqin mədəni və siyasi kommunikasiyasında fəaldırsa (təd-
qiqatlar hələ ki X əsrdən bu fəallığı qeydə alır), Azərbaycanın 
həmin dövrdəki yüksək tərəqqisi, Şərq renessansındakı aparıcılığı 
yuxarıdakı türkizmlərin farscaya nüfuzunda Azərbaycan dilinin 
bilavasitə iştirakını təsdiqləyir. Bunu demək kifayətdir ki, həmin 
əsrlərdə farsca yazan türk şairlərindən ən istedadlıları və çoxluq 
təşkil edənləri azərbaycanlılar idi: Qətran Təbrizi, Fələki Şirvani, 
Mücirəddin Beyləqani, Qivami Mütərrizi, Məhsəti Gəncəvi, 
Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi. 

Fars şairlərinin əsərlərindəki türkizmlər Xaqani və Nizaminin 
dilindəkilərlə tipoloji səsləşmədədir. Hətta morfologiya və 
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sintaksis baxımından da uyğunluqlar nəzərə çarpır. Məsələn, 
Xaqanidə: Məra dər parsi föhşi ke quyənd, Be torki çərxeşan 
quyəd: sənsən; Nasir Xosrov Dəhləvidə: Yekki bengər be çeşme-
delət, ey sən; Suzənidə; Ta bevəsle-Nəcibməndə rəsəm, Ey 
qlavuz, ayt yolum qanda? Bunlar Azərbaycan dilinin tarixi 
morfologiya və sintaksisinin normasına müvafiqdir. 

Bəzən türkizmin mətn içərisində şərhi verilir, mənası fars 
oxucusuna açılır: Az əndək başəd ləfze-torki və beomr, Saqiye-
bərro ətaye-mən nədanəd dadi – az-Suzani (türki ləfzi il ə “az” 
əndək deməkdir...); Biz derəfş əst dər ebarəte-torki, Suzəne-
həcvəm tora xalidətər əz biz-Suzəni (türk ifadəsində “derefş” 
bizdir , Mənim həcvimin iynəsi bizdən də itidir).      

Ancaq əksərən farsca mətnlərdə türk sözləri, Xaqani və 
Nizamidə gördüyümüz kimi, şərhsiz verilir. Məsələn: Çeşme-in 
daim sefid əz abe-həsrət həmçu qar, Ruye-an daim siyah əz 
gərde-mohnət həmçu qır -Ənvəri1 (Bunun gözü həsrət yaşından 
qar kimi daim ağdır. Onun üzü möhnət tozundan qır  kimi daim 
qaradır). Bu o deməkdir ki, IX-XII əsrlərdə fars dilinin yayıldığı 
regionlarda və ümumiyyətlə, Ön Asiyada, Yaxın Şərqdə türkcə 
sərbəst başa düşülmüşdür*. “Tarixi-Fəxrəddin Mübarəkşah” (XIII 
əsrin əvvəlləri) əsərində deyilir ki, Şərqdə ərəb dilindən sonra 
türkcədən daha gözəl  və daha layiqli bir dil yoxdur. 300 il sonra 
“Mühakimətül-lüğəteyn” traktatında Ə.Nəvayi də həmin qənaətə 
gəlir. Bu mülahizələr və farsdilli ədəbiyyatlardakı türkizmlər 
təsdiqləyir ki, bir sıra türk dilləri kimi, Azərbaycan dili də ilk orta 
əsrlərdən öz ölkələrində, hətta Şərqdə, yazılı və şifahi, bədii və 

                                                           

1 Fars şairlərinin dilindəki türkizmlər buradan götürülüb: Tourkhan Gandjei. 
Turkish in pre-mongol persian poetry. Buletin of the school of Oriental and 
Afrikan studies, University. London, Vol XL,  IX. Rart 1, c. 67-75. 
* Həmin türkcəyə ən çox Azərbaycan dilinin iddiaçı olmasına o tarixi faktlar 
da əsas verir ki, məsələn, XIII əsrdən erməni müəllifl əri azərbaycanca şeir 
yazırlar; yaxud bir xeyli sonra – XIX əsrdə Avropa səyyahları Azərbaycan 
dilinin Şərqdəki rolunu Avropadakı fransızca ilə müqayisə edəcəklər. Deməli, 
Azərbaycan dili XIX əsrdəki mövqeyinə bütün ömrü boyu yol gəlmişdir və ya 
xalq dili olduğu vaxtdan, Azərbaycan dövlətinin coğrafi və tarixi-siyasi 
vəziyyəti il ə bağlı məhz belə fəaliyyət göstərmişdir. 
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hüquqi ünsiyyət vasitəsi kimi fəaliyyət göstərmişdir. XII əsr şairi 
Fələki Şirvaninin Məhsəti haqqında bir fərdi bizə məlumdur: 

 
Bu şuxi-nəvədsalədə halət yenə qalmış, 
Geysuyi-səfidində təravət yenə qalmış. 

 
Doqquz sözdən üçü türkcədir: bu, yenə, qalmış. Bu, milli 

tərkibcə üçdə bir deməkdir. Altı əcnəbi sözdən dördü tarixən ədəbi-
bədii dilimizdə işlənib və anlaşılıb: şux, halət, geysu (saç), təravət. 
Bunlar aşıq şeirində də işlənib, üçü isə (şux, halət, təravət) bu gün də 
canlı danışıqda qalır. İkisinin - nəvədsalə (doxsan yaşlı), səfid  (ağ) 
sözlərinin işlənmə ənənəsi yoxdur, klassik poeziyamızın dilində çox 
nadir hallarda təsadüf olunur. Kütləvi oxucu üçün anlaşılmaz ola 
bilər, ancaq dövrünün yazıb-oxumaq bilən hər adi oxucusu üçün 
beytin dili yüz faiz anlaşılan olub. Məhdud işlək sözlərin ikisində də 
türkcəmizin morfoloji əlamətləri işlənib: nəvədsalə+də (yerlik hal 
şəkilçisi), səfid+i (III şəxs mənsubiyyət şəkilçisi)+n (bitişdirici 
fonetik ünsür+də (yerlik hal şəkilçisi) – yəni cümlənin düzəlməsində 
əcnəbi sözlər milli qrammatikanın tələbləri ilə işlənib. Eyni zamanda 
iki fars izafəti – şuxi-nəvədsalə, geysuyi-səfid  – var. Bu dil 
bütövlükdə gələcək Azərbaycan əruz şeirinin dili olacaqdır. Yəni 
artıq alınma ərəb və fars sözləri ədəbi dilimizdə özünə yer edib, milli 
sözlərlə türk cümləsində dil tapıblar. Alınma ərəb və fars sözləri 
hətta “Dədə Qorqud kitabı”nın dilinə də, necə deyərlər, yol tapıb. 
Alınmalar ədəbi dilimizin daha da dolğunlaşması üçün 
materiallaşıblar. Bu o deməkdir ki, VII – XII əsrlər mərhələsi fiziki 
və hüquqi baxımlardan Azərbaycan – türk milli ədəbi dilinin 
tərkibinə daxil olur və bir bünövrə kimi onun gələcək ağırlığını öz 
üzərinə götürür.  

VII – XII əsrlər Azərbaycan xalq dilinin və onun yazılı 
fəaliyyətinin varlığını azərbaycandilli materialın özü ilə də 
təsdiqləmək olur. Xalq ağzında bizə belə bir bayatı gəlib:   

 
Vermə Xəzərə məni, 
Çəkər bazara məni, 
Yada kəniz olunca 
Salla məzara məni. 



 102

Əlbəttə, bayatının dili müasir Azərbaycan dilidir. Ancaq həmin 
müasir Azərbaycan dili kimi səslənən mətnlərə XIV əsrdə də 
(Dedim: belün. Dedi: nə narın söylər – Q.Bürhanəddin), XIII əsrdə 
də (And içərəm, səndən artıq sevməyəm, Sənün ilə xoş keçər 
çağum... – Həsənoğlu) və “Dədə Qorqud”un dilində də (Qoşa 
badam sığmayan dar ağızlum...) rast gəlinir – yəni mətnin dilinin 
həddindən artıq bugüncə səslənməsi bizi tərəddüdə salmamalıdır. Və 
buna görə də onun konkret yaranma dövrünü təyin edək. Bayatıda 
bir tarixi möhür-damğa var: xəzər  etnonimi. Tarixi faktlar 
təsdiqləyir ki, xəzərin Azərbaycan ərazisinə ən fəal müdaxilələri X 
əsrdən əvvəllərə aiddir. Azərbaycanın şimal-şərqində yerləşən 
xəzərlər, ümumiyyətlə, X əsrin əvvəllərində indiki Həştərxan 
ətrafına, Volqanın töküləcəyinə çəkilirl ər. Deməli, bu bayatı IX 
əsrdən sonra yarana bilməzdi. Tarixi-tipoloji linqvistik təhlil 
bayatının dilini həmin dövrdə mümkün hesab edir. Bayatıdakı 
sözlərdən ver, çək, sal (-la), ol felləri, mən əvəzliyi Həsənoğlu 
qəzəllərinin və “Dədə Qorqud”un dilində var, bazar, yad, kəniz, 
məzar həmin mənbələrdə yoxdur. Bunların dördü də alınma sözdür, 
onlara XIII əsrin başqa abidəsi “Qisseyi-Yusif”in dilində rast gəlirik, 
çünki bu poemada alınma leksika – ərəb-fars sözləri çoxdur. 
Bayatıdakı morfoloji əlamətlərin hamısı –mə inkar, -ər müzare, -
unca feli bağlama, -i təsirlik hal şəkilçisi Həsənoğluda və “Dədə 
Qorqud”da mövcuddur. Həm XIII əsrdən Azərbaycan dilinin əsas 
lüğət fondu və qrammatik müəyyənliyi (morfoloji və sintaktik 
təşkilatlar), həm XI – XII əsrlərin farsdilli şeirlərindəki türkizmlərin 
leksik-qrammatik-fonetik formalaşma uyğunluğu bayatının dil 
kompleksiyasını IX əsr Azərbaycan dili faktı kimi məqbul saymağa 
imkan verir. Burada daha iki cəhəti nəzərə almalıyıq: 1. Şeirin dili 
tələffüzcə tamam müasirləşib, ona tarixi fonetika görünüşü versək 
(məni əvəzinə bəni, olunca yerinə olınca), deyilən tarixə uyğun 
görünür; 2. Dilin bu qədər sabit qalmasını şeir qəlibi şərtləndirir, 
yəni şeirin arxitektonikası mühafizəçi rolunu oynayır – vəzn, qafiyə, 
ahəng həmişə tarixi ştampı qoruyur (“az getdi, uz getdi” qəlibini 
yadımıza salaq. Burada leksik planda dəyişmə isə dediyimiz dörd 
alınma sözün dörd türk sözünü əvəz etməsindən ibarət ola bilər – 
yerdə qalan sözlər öz lüğəti mənası, morfologiyası və sintaktik 
mühiti ilə dövrünün azərbaycancasının təmsilçisidir. 
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Bir cəhəti də nəzərə alaq ki, bayatının dilini, məsələn, 
Həsənoğlunun klassik poeziya janrlarının dili ilə müqayisə 
edəndə onun tarixliyini eynən qavramaq müəyyən dərəcədə 
özlüyünü itirir. Həsənoğlunun dilini ona müasir türk şairi Yunus 
Əmrənin xalq şeiri janrındakı dili ilə müqayisə etsək, bayatının 
dili öz tarixi kontekstinə daha uyğun görünər – o zaman yenicə 
fəaliyyətə başlayan oğuz-səlcuq Türkiyə türkcəsinin Azərbaycan 
dilinə fərqdən çox yaxınlığı var idi. Beləlikl ə, Yunus Əmrənin 
xalq şeiri janrındakı dilinin lüğətini həmin bayatının dili ilə 
tutuşduraq:   

 
–  Dolap, neçin inlersin, 
–  Derdim vardır, inlerim. 
Ben Mevlaya aşık oldım, 
Anın için inlerim. 

 
Yaxud: 
 

Sirat kıldan incedir, 
Kılıçdan keskincedir. 
Varup anın üstine 
Evlər yapasım gelir. 

 
XIII əsr türk şairinin qələmindən çıxmış bu şeirlərin dili, hələ 

Türkiyə türkcəsini bir yana qoyaq, bugünkü Azərbaycan dilindən nə 
qədər fərqlənir? Morfologiyanın aqlütinativ tipi dilin belə 
dözümlülüyünü, mühafizəkarlığını qanuni sayır.  

Nəhayət, texniki forma kimi, heca və qafiyə sistemi ilə həmin 
bayatı şəkli deyilən dövrdə ola bilərdimi? M.Kaşğari bu suala müsbət 
cavab verir: onun “Divan”ında tanıdığımız türk bayatı-mani qəlibində 
çoxlu xalq şeiri nümunələri var. 

İkinci dövrün ikinci m ərhələsi XIII-XVI əsrləri əhatə edir. Bu 
mərhələdə ədəbi dil milli dil inki şafını başa çatdırır. Dil normasında 
fonetik (q/h/x, d/t), leksik (yazı/çöl, cənnət/uçmaq), qrammatik 
(dür/dürür, isər/əcək) paralelizm özünü göstərir. İki pillədə inkişaf edir: 
a) XIII-XIV əsrlər. Bu zaman divan ədəbiyyatının dili formalaşır. Ərəb 
və fars sözləri və qrammatik quruluş faktları dil normasına nüfuz edir. 
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Dilin inkişafı elmi-fəlsəfi məzmunu və lüğət zənginliyi ilə səciyyələnən 
Nəsimi zirvəsi kimi yekunlaşır; b) XV-XVI əsrlər. Əcnəbi lüğət dil 
normasında aparıcı mövqe tutur. Tərcümə dili ədəbi dilin inkişafında 
özünü hiss etdirir. Qeyri-oğuz elementləri müşahidə olunur. Türkcə 
dövlət dili kimi işlənir. Nəsr dili yaranır. Ədəbi dil funksional üslublar 
üçün güc kəsb edir. Füzuli sənətində milli ədəbi dil qəti şəkildə elan 
olunur. 

İkinci dövrün növbəti mərhələsi XVII-XXI əsrləri əhatə edir. Üç 
pillədən keçir: a) XVII-XVIII əsrlər. Normada xəlqiləşmə gedir. Realist 
ədəbiyyatın dili aparıcı mövqeyə qalxır. Folklor dili yazılı dilə nüfuz 
edir; b) XIX-XX əsrlər. Üslublar yenidən təşkil olunur. Ədəbi dil 
çoxvalentlilik qazanır. Satira, mənzum hekayə, dram, realist hekayə dili 
meydana çıxır. Publisist üslub yaranır. Ədəbi dilin lüğətinə rus və 
Avropa dillərindən söz alınmağa başlanır. İctimai, siyasi, elmi-ədəbi 
terminlər hazırlanır. Dərslik dili formalaşır. Canlı danışıq dili normaya 
fəal şəkildə nüfuz edir; c) XX əsrin 30-cu illəri – XXI əsr. Ədəbi dil 
məktəblərdə sistem şəklində təbliğ olunur. Qrammatikalar yazılır, 
tərcümə lüğətləri, terminoloji lüğətlər, orfoqrafiya lüğətləri hazırlanıb 
nəşr olunur. Müasir dilin orfoqrafik və orfoepik normaları sabitləşir. 
Terminoloji hərc-mərcliklə mübarizə aparılır, alınma və milli 
terminlərə münasibət müəyyənləşir.  

Əlbəttə, ədəbi dilin dövrləri və mərhələləri arasında Çin səddi 
çəkmək, bu dövrləri bir-birindən təcrid etmək olmaz. Yeni dövrün 
norması əvvəlki dövrün içərisində hazırlanmağa başlayır; köhnə norma 
dəfn olunmur, onun əsas kütləsi yenidə qalır. Sadəcə ədəbi dildə yeni 
bir üslubun yaranması, aparıcı üslubun dəyişməsi, ədəbiyyatda yeni 
janrların meydana gəlməsi, dilin struktur elementlərində cüzi dəyişmə - 
bir qrammatik formanın yaranması və ya itməsi, koynenin əvəz 
olunması və s. ədəbi dilin norma sistemində yenidən komplektləşməyə 
səbəb olur. Yeni komplektləşmə yeni norma sistemi yaradır ki, bu da 
yeni dövr və ya mərhələnin başlanmasını elan edir. Doğrudur, ədəbi dil 
daha sürətli inkişafa meyillidir. Lakin ümumxalq dili bütövlükdə 
mühafizəkardır. O öz mühafizəkarlığı ilə ədəbi dili çəkir, ənənəyə 
bağlayır və bununla da nəsillər arasındakı ünsiyyəti mümkün edir. 
Ədəbi dil xalq dilini intellektuallaşdırır, xalq dili isə onun yaşaması, 
varlığı üçün baza təşkil edir. Bu iki təzahür arasında daimi ahəngdarlıq 
qalır. Ədəbi dillə xalq dili arasındakı rabitənin dialektikası belədir. 
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«DƏDƏ QORQUD KİTABI»NIN D İLİ     
 
“Dədə-Qorqud” kitabının Drezden nüsxəsi belə adlandırılmışdır: 

“Kitabi-Dədəm-Qorqud əla lisani-taifeyi-oğuzan”. Bu o deməkdir ki, 
boylar ümumi “Oğuznamə”l ər silsiləsinə daxildir. Ancaq bu 
“Oğuznamə” bütövlükdə Azərbaycan türkcəsinin abidəsidir. İlk orta 
əsrlərə aid olduğundan abidənin dilində başqa türk dilləri, xüsusən 
oğuz qrupu dilləri ilə müştərək cəhətlər çoxdur. Çünki həmin dövr 
türk dilləri arasında differensiasiyanın başlanğıcıdır. Ayrılma dövrü-
nün başlanğıcında isə fərqdən çox ümumilik olur. Bununla belə, 
“Dədə-Qorqud kitabı”nın dilində Azərbaycan türkcəsinin leksik-
semantik və qrammatik inkişaf tarixi ilə bağlanmayan heç bir detal 
yoxdur. “Dədə-Qorqud” dilinin əsas lüğət fondu Azərbaycan milli 
dilinin əsas lüğət fondu ilə əsasən uyğundur. Abidənin dilindəki 
yüzlərlə söz öz lüğəti mənası, fonetik-tələffüz xüsusiyyəti, morfoloji 
quruluşu ilə nəinki, ümumiyyətlə, milli dil dövrünə, milli dilin 
başlanğıc mərhələsinə uyğun gəlir, hətta bugünkü Azərbaycan dilində 
də eynən qalır. Həmin sözlər leksik-morfoloji təşəkkülü ilə müasir 
Azərbaycan dilindəki nitq hissələrinin əlamətlərinə cavab verir: isim-
ana, ağac, bəg, dəvə, qoyun, qoç, at, yer, gün, ipək, otaq, köks, xan, 
buyruq, oğul, qız, ev, boy, söz, baş, ağız, saç, qaş, yay, alma, göl, su, 
alqış ... ; sifət – ağ, qara, al, gözəl, uzun, alçaq, ac, yalıncıq, qoşa, dar, 
yüksək, boz, yaxşı... ; say – bir, iki, on, otuz, qırx...; əvəzlik  - 
bən/mən, sən, biz, bu, kim, nə... ; feil - bilmək, qarğamaq, çağırmaq, 
gəlmək, demək, olmaq ,eləmək, görmək, gülmək, sağmaq, vermək, 
döndərmək, almaq, göndərmək, düşmək, saflaşmaq, güvənmək, 
sevinmək, öldürmək, seçilən, qoyulan, yatan, dəgəndə, düşməgincə...; 
zərf - yumru-yumru, bıldır-bıldır, geri, bəri, anmaz (sifət, zərf); 
köməkçi nitq hissələri - gərək, məgər, bir (ədat), ki, dəxi, mi (sual 
ədatı)... Hətta müasir dilimiz üçün yayılmış faktlardan 
substantivləşmə və atributivləşmə faktları geniş çevrədə müşahidə 
olunur. Atributivləşməyə nümunə: qızıl ismi təyin mövqeyində -qızıl 
otağ∗; qaya ismi təyin kimi, qaya tağ və s. Substantivləşməyə 

                                                           

∗ Qızıl tarixən ... qırmızı mənasında da işlənir. Ancaq burada öz sinonimi 
altunla paralel gəldiyindən isimliyə şübhə qalmır.     
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nümunə: ağlı, qaralı seçən (seçilən) çağda; səlvi boylum, qara 
saçlum və s. Yigit (igit) sözü eynən bugünkü kimi həm şəxs, həm də 
keyfiyyət məqamlarında işlənir. 

Belə sözləri ordan-burdan, məlumluq prinsipi ilə, dediyimizi 
qəsdən sübut üçün seçib vermirik, əsərin dili məhz bu 
materialdan təşəkkül tapır. İki mətn parçasına diqqət yetirək: 
“Xanlar xanı xan Bayandır yildə bir kərə toy edüb, Oğuz 
bəglərün qonaqlardı. Genə toy edüb atdan ayğır, dəvədən buğra, 
qoyından qoç qırdırmışdı. Bir yerə ağ otağ, bir yerə qızıl otağ, 
bir yerə qara otağ qurdırmışdı. Kimiŋ ki oğlı-qızı yoq, qara otağa 
qondurın, qara kecə altına döşən, qara qoyun yəxnisindən öginə 
gətürün. Yersə, yesün, yeməzsə, tursun-getsün demişdi. Oğlı olanı 
ağ otağa, qızı olanı qızıl otağa qondurun. Oğlı-qızı olmayanı 
Allahtaala qarğayubdır, biz dəxi qarğarız, bəllü bilsün demişdi.” 
(Drezden nüsxəsi,s.10).   

 
Bütün nəşrlərdə şeir misraları ilə verilən bu parça həm 

tarixiliyi, həm də bugünkülüyü ilə möcüzədir: 
 

Bərü gəlgil, başum baxtı, evüm taxtı, 
Evdən çıqub yürüyəndə səlvi boylum, 
Topuğında sarmaşanda qara saçlum, 
Qurulu yaya bənzər çatma qaşlum, 
Qoşa badam sığmayan dar ağızlum, 
Güz almasına bənzər al yanaqlum (Drezden, s. 11-12). 

 
Əslində bu altı misra, Azərbaycanın xəritədən öyrənilməsi 

kimi, bütün “Dədə-Qorqud” dilinin öyrənilməsinə bəs edər: üç 
alınma söz var- baxt, taxt, səlvi ; bir arxaik söz işlənib: güz 
(payız); bir arxaik ədat- gil əmr ədatı; bir yerdə yerlik hal 
şəkilçisi yönlük məzmunu bildirir- məkani halların tarixən bir-
birini əvəz etmək xüsüsiyyətinin göstəricisi- topuğında 
”topuğuna”; tarixi orfoqrafiyanın təzahürü- çıqub, bərü, başum, 
evüm, yüriyəndə, topuğın, saçlum, ağızlum, yanaqlum. 
Həqiqətən, bu kiçik mətndəki fakt bütöv dastanın dilindəki 
fərqlərin nisbətidir və maraqlıdır ki, burada orfoqrafik fərqlər 
çoxluq təşkil etdiyi kimi, bütövlükdə dastanın dilindəki fərqlər də 
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məhz həmin cəhətdən üstünlüyə malikdir. Bu da, deyildiyi kimi, 
məhz yazı- orfoqrafiya faktıdır. Çıqub sözü q (x yerinə)və-ub (ıb 
yerinə) şəkilçisi 1929-cu ildə latın əlifbasına keçilənə qədər 
işlənib. Buraya müəyyən qədər də tarixi fonetika faktı əlavə 
olunur: kibi  (kimi), tağ (dağ), yigid (igid), yil (il) və s. Bütün bu 
fərqlərlə yanaşı, həmin şeir-mətndəki sözlər Azərbaycan milli 
dilinin əsas lüğət fonduna daxildir (güz və səlvi sözlərini 
çıxmaqla- bunlar mətndəki 29 sözün 7 faizini təşkil edir).  

Beləlikl ə, mətnin anlaşılmasına maneçilik törənmir – mane-
çiliyin törənməməsi isə müasir dilə uyğunluq deməkdir. Bütün bu 
cəhətlərlə şərtlənən ifadə kamilliyi, fikrin verilməsindəki zəriflik 
Azərbaycan xalq dilinin VII-XII əsrlər səviyyəsinin necəliyini 
əyaniləşdirir: qurulu yaya bənzər çatma qaş, qoşa badam 
sığmayan  dar ağız, güz (payız) almasına bənzər al yanaq 
ifadələri nəinki Füzuli,Vaqif mərhələlərində, hətta XXI əsrin bu 
ill ərində ən kamil söz ustası tərəfindən deyilə biləcək, ancaq 
deyilməmiş ifadə - tablolardır - hələ deyilmiş olsa idi, belə sadə 
və gözəl deyilə bilərdimi – bu, başqa məsələdir. “Bəri gəlgil” 
zərflik v ə xəbərindən sonrakı ifadə-misralar “sən” mübtədasının 
təyin-epitetlərindən ibarət həmcins xitablardır. Bu, çox mürəkkəb 
sintaktik əməliyyatdır. Belə elastikliklə edilibsə, bu nadir 
mükəmməllik də sintaksisin əlamətidir. 

“Dədə-Qorqud” dili ilə bugünkü Azərbaycan milli dilinin 
lüğətindəki fərq müəyyən ölçüdə leksik vahidlərin arxaikləş-
məsindən ibarətdir. Ancaq bu arxaikləşmənin özü də Azərbaycan 
dilinin tarixi təkamülünün tərkib hissəsidir. “Dədə-Qorqud”un 
dilində fəal işlənib, zaman-zaman arxaikləşən həmin milli 
leksikon sonrakı mərhələlərdə Q.Bürhanəddin, Nəsimi, Kişvəri, 
Xətai kimi klassiklərin, həmçinin “İxtiyaratül-qəvaid”, “Əsrar-
namə”, “ Şühədanamə”  və s. kimi tərcümə-abidələrin dilində mü-
şahidə olunur. Azərbaycan dilinin tarixi sisteminə daxil olub, 
lüğət tərkibimizin ümumi inkişaf prosesi ilə bağlıdır. “Dədə-
Qorqud”un dili üçün səciyyəvi olan sağış (məhşər), sonuc, yazı 
(çöl), damu, uçmaq, tanıq, bəbək (bala), kəndü, şol, dünlə 
(gecə ikən), çəri, əsən, sayru, irmək, sayrımaq (oxumaq), 
ısırmaq (dişləmək), ilətmək, tümən (qeyri-müəyyən say), yayaq 
(piyada), qat (yan,dəfə), şimdi, ulaşmaq, sunmaq, ayıtmaq, 
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ayağ (qədəh), alp və s. kimi onlarla söz XVII əsrə qədərki 
Azərbaycan ədəbi dili üçün işləkdir. Dastanın dilindəki müasir 
arxaizmlərin bir qismi bugünkü dialektlərimizdə qalır ki, bu da 
“Dədə-Qorqud” lüğətinin vaxtilə yalnız ədəbi dil səviyyəsində 
mövcud olmayıb, həm də canlı xalq ünsiyyətində işlənməsinin 
dəlalətidir: becid, ban, güz, yəxni, gədik, seyvan, suç, aya (əlin 
içi), ağırlamaq, öylə (nahar və vaxt), döşürmək, ismarlamaq, 
ülüş/ülüşmək, küvəzləmək, qu (xəbər), us, biləsincə (özü ilə), 
bozlamaq, yeng (qol), düş və s.  

Dastanın dilindəkilərdən sonralar arxaikləşən leksik vahid-
lərin bir qismi müxtəlif abidələrdə rastlaşsa da, onun öz dili üçün 
çox tipikdir: qaytaban, qlağuz, ərcil, ağban, altunban (ev), 
qutlu, əvrən, cilasun, qont, yund (at), qavat, mərə (xitab 
məqamında ədat), obrilm ək, bunalmaq, onarmaq, ərquru, 
qazlıq (qazlıq at), salqum, tat əri, ərdəmli, qulumaq, ord 
(yurd), bozlamaq, şülən, bezə (yazıq, miskin), göndər  (dirək, 
mizraq), ınaq, büsərək və s. Bu spesifik dil materialı sırasına 
idiom, ifadə və konstruksiyaları da əlavə etmək olar: 

yum vermək, uru turmaq, qu qılmaq, bağır basmaq, 
yürüyü vermək, sığraq sürdürmək, yarımasın-yarcımasın, 
ağız-dildən görklü salam vermək, ağ tozlu qatı yay, ov 
ovlamaq-quş quşlamaq, qadınım ana, qara polad uz qılınc, at 
ayağı külük-ozan dili çevik olur, qılıcıma toğranayım, oxıma 
sancılayım, topraq kibi savrılayım və s. 

”Dədə-Qorqud”un dilindəki arxaikləşmənin bir qismini 
semantik arxaikləşmə təşkil edir. Yəni dastanın leksikasının 
müəyyən qismi dilin sonrakı mərhələlərində, bugünkü milli dildə 
həmin əski fonetika-morfologiyası ilə qalır, ancaq başqa lüğəti 
məna daşıyır: oxumaq “çağırmaq”, mırlamaq “guruldamaq”, 
hayqırmaq, halal “həyat yoldaşı”, dövlət “”ağıl”, qayırmaq 
“qorxmaq” “darıxmaq”, dərilm ək “yığılmaq”, “toplanmaq”, qat 
“yan”, “dəfə”, baba “ata”, qaba “böyük”, “bərk”, kəpənək  
“yapıncı”, banlamaq “əzan vermək”, səxt olmaq “  pərt olmaq”, 
uğur “yol”, ər  “ki şi”, ürkm ək “qaçmaq”, yortmaq  “getmək” 
(insana aid), aş “yemək” “xör ək”, toy “qonaqlıq”,  yürütm ək 
“tanıtmaq”, kişi “ adam”, oğul/oğlan “övlad” (qız və oğlan 
xeylağı), qarı “ qadın”, bitmək “yetişmək” (bəbəkləri bitsin -
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balaları olsun-yetişsin) və s. Belə leksik-semantik təkamül 
Azərbaycan dilinin təşəkkülündə müxtəlif türk tayfalarının 
iştirakı ilə şərtlənir. Təsadüfi deyil ki, bu sözlərin müəyyən qismi 
müasir dövrdə başqa türk dillərində həmin Qorqud semantikası 
ilə işlənir, indiki Türkiyə türkcəsində baba-ata, qarı-qadın, həyat 
yoldaşı, ər -kişi , kişi - adam mənalarındadır və s. 

“Dədə Qorqud”un dilində eyni zamanda xalq dilinin ilk 
təşəkkül mərhələsinin bəzi xüsusiyyətləri müşahidə olunur-bunlar  
XIII əsrdən sonra epizodikdir, hətta bəzən nadir hadisədir. Bu 
əlamətlərdən biri odur ki, dastanın dilində köməkçi nitq hissələri 
zəifdir, bağlayıcı xeyli azdır, onun funksiyasını intonasiya yerinə 
yetirir. Bu, abstraksiyanın aşağı mərhələsinin xüsusiyyətidir. 
Köməkçi nitq hissələrindən ən yüksək abstraksiya ilə bağlı olanı 
modal sözlərdir. Təsadüfi deyil ki, “Dədə-Qorqud”-un dilində ən 
zəif kateqoriya modal söz qatıdır. 

Müəyyən sözlər tarixi inkişaf nəticəsində müstəqil leksik 
vahid hüququnu itirmişsə də, indi söz tərkibində özünü xatırladır. 
“Kitab”da ut - abır, həya; utlu/udlu  - abırlı, həyalı;  utsuz/udsuz 
- abırsız. İndi utanmaq, utancaq sözlərinin tərkibində qalır: 
ut+an; “Kitab”da al – hiylə. İndi aldatmaq feilində: al+dat; 
yalan=(y)al+an,  yaltaq=(y)al+taq sözləri də həmin köklə bağlı 
olmalıdır. “Kitab”da dan-dansux - söz-sov, xəbər, məzəndə. 
İndi: dan+ış, dan+la, dan+maq. 

Abidədə müxtəlif dil yaruslarında təşəkkül dövrünün 
əlamətlərindən biri kimi faktların paralelliyi müşahidə olunur. 
Eyni məfhumun verilməsi üçün müxtəlif mənşəli leksik 
vahidlərdən, yaxud sözlər arasında eyni tipli əlaqə üçün müxtəlif 
morfoloji göstəricilərdən istifadə olunur. Həmçinin bir söz bir 
neçə fonetik variantda söylənir. Əlbəttə, bu, dildə mövcud olan 
adi sinonimlik, yaxud ədəbi dil üçün səciyyəvi olan variantlılıq 
tipindən fərqlənir. Müəyyən leksik vahidin, morfemin və ya 
fonetik təzahürün seçilməsində, hansına üstünlük verilməsində 
ixtiyarilik yoxdur, formalaşmış münasibət müəyyənləşmir. Eyni 
zamanda bu müxtəlifliyi qarmaqarışıqlıq kimi də qələmə vermək 
olmaz. Yaxud belə də demək olar ki, bu, sistematik qarışıqlıqdır. 
Müəyyən inkişaf mərhələsində dövrün tarixi koloriti kimi təzahür 
edir: bir tərəfdən, müxtəlif türk tayfa dillərinə məxsus faktlar xalq 
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dilində sinonim kimi işlənir, ikinci tərəfdən, danışıq dili və ədəbi 
təzahürlər differensiasiya tapmayıb, üçüncü tərəfdən, başqa 
dillərdən-ərəb və fars dillərindən mənimsəmələr hələ vətəndaş-
laşmayıb. Bu, ümumiyyətlə, ədəbi dilin başlanğıc mənzərəsidir. 
Abidənin həcminə, böyük söz tutumuna uyğun olaraq bu 
paralellikdə-qarışıqlıqda xüsusi rəngarənglik görünür, burada ilk 
dövrlər ədəbi dilimizin bütün mənzərəsi öz təzahürünü tapır. 
Şübhəsiz, həmin ümumi təzahürdə “Dədə-Qorqud”un özünə-
məxsus cizgiləri vardır ki, bu da dövrün möhürü  ilə yanaşı və 
ondan əlavə, həm də əsərin bədii-üslubi fərdiyyəti il ə 
müəyyənləşir. 

Müxtəlif tayfa dillərindən gələn leksik paralelizim: demək-
ayıtmaq, etmək-qılmaq, sunmaq-vermək, getmək-varmaq, 
dağ-yumru, sağ-əsən, alp-yigit, çalış-döyüş-vuruş.  Ərəb, fars 
və türk mənşəli sözlərin paralelizmi: pir-qoca, cəng-savaş, 
allah-tanrı-t əala, ayaq-sürahi, axirət-son uc, yazı-biyaban, 
sağ-salamat, evrən-dünya-aləm... 

Leksik paralelizmin təzahüründə yekrənglik yoxdur. Bəzən 
ekvivalentlər mürəkkəb söz məqamında işlənir:  

Sağ-əsən varıb gələsən. Dünya-aləm gözünə qaranqu oldu. 
Doyunca tıxa-basa yeyər. Qonşu haqqı, Tanrı haqqı deyib 
söylər . Qırx gün – qırx gecə toy-düyün elədilər . Gördü kim, 
oğru köpək yeyə-dada evini bir-birinə qatmış. Tanrı-t əala bizə 
bir yetman oğul verməz. Bəzən həmcins üzvlər kimi işlənir: Bir 
yigidin Qaradağ yumrusunca malı olsa, yıqar, dərür . Bəy 
yigitl ər, cilasunlar, bir-birinə qoyulan çağda. Yazıdan, 
yabandan evə bir qonaq gəlsə...ol onu yedirər, içir ər, ağırlar, 
əzizlər . Dədəm Qorqud... bu oğuznameyi düzdi, qoşdı. 
Uruşımdan, döyüşümdən aləmi doldurayım, Dönə-dönə 
savaşayım, dönə-dönə çəkişəyim. 

Belə halda sürəklilik, qüvvətləndiricilik kimi üslubi məqsəd 
izlənir. Eyni məna müxtəlif sözlərlə verildikdə eyni sözün 
təkrarındakı üslubi iş icra olunur. Dastanda belə nümunələr var: 
zarlıq elədi, ağladı (bu,”ağladı, ağladı” təkrarına bərabərdir). 
Yaxud: sağdır, əsəndir  - sağdır, sağdır: qorxma, qayırma – 
qorxma, qorxma; ağlar, bozlar - ağlar, ağlar...və s.  
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Bəzən belə sözlər ayrı-ayrı səhifələrdə, müxtəlif cümlələrdə, 
işlənir: bəzən-yazı-yaban, bəzən də bir məqamda yazı, başqa 
məqamda yaban. Bu sinonimlərin müvaziliyi eyni zamanda 
onların bir-biri ilə mübarizəsi prosesidir. Gələcəkdə bunlardan ya 
biri (və ya bir neçəsi) arxaikləşir, digəri işlək qalır, ya da hər ikisi 
(və ya hamısı) dildə sabitləşir. 

Dastanın dilində morfoloji (I şəxsin təkini bildirmək üçün 
həm –ayın, həm də-ayım, I şəxsin cəmini bildirmək üçün həm –
alım, həm də -avuz, müzare üçün həm –ır , həm də -ar 
şəkilçil ərindən və s. istifadə olunur). fonetik (uca-yuca, en-yen; 
binət-minət, yesir-əsir, əyər-yəhər, yiyə-iyə və s.), həmçinin 
fono-morfoloji (kiçi-kiçik, başla-başda, yanındakı-yanındaqı, 
qəribligə-qəribliqə, söyləməgim-söyləməğim və s.) tipli parale-
lizimlər mövcuddur.  

Abidənin dili morfoloji quruluş baxımından da qədimliyi il ə 
səciyyələnir. Həm qrammatik, həm də leksik şəkilçil ərdə ilkinlik 
xüsusiyyətləri seçilir. Sözün morfoloji təkamülü haqqında 
müəyyən təsəvvür yaranır. Bir-iki konkret nümunəyə baxaq: kimi  
qoşmasının tərkibi: Anun biginin , xanım, bəbəkləri bitməsün. 
Bigi-// kibi/kimi  silsiləvi inkişafı. Hələ -i mənsubiyyət şəkilçisi 
tək (kim+i ) mənasını saxlayır, daşlaşmayıb. Yoxsa kimi+si  
şəklində işlənərdi. Bu gün tamam qrammatikləşən idi  ünsürü 
abidənin dilində olmaq köməkçi felinin mənasına uyğun 
məqamlarda leksik vahid kimi işlənir. Yəni idi  leksik mənadan 
hələ təcrid olunmayıb: “Dirsə xan burada oğlancığı sağ idigün 
yenə bildi”, “ Selcan xatun hal nə idigün bilüb söyləmiş”, “Kim 
idigün bilin”, “O ğlum idigin  ondan biləyim”. Sözün 
asemantikləşməməsinə başqa bir misal: “Böylə oğul mənə 
gərəkməz” Göründüyü kimi, gərək müstəqil leksik mənalı fel 
kimi işlənir. Nə əvəzliyinin sonu saitli isim kimi mənsubiyyət 
şəkilçisi qəbul etməsi: “İç Oğuzda kimin nəsisən”. Deməli, 
əvəzlik hələ isim-əşya mənşəyindən təcrid olunmayıb. Bəzən 
isimlərin atributivləşmə mövqeyi kəsb etmədiyi görünür: Bir 
yerdə ipək xalçası döşənmiş idi (yoxsa “ipək xalça” olardı). 

Qrammatik şəkilçi itir, ancaq izi qalır.”Dayağı gedürsələr , 
dam yıqılur”. Gedürmək burada götürmək, qaldırmaq 
mənasındadır. Şübhəsiz, onun əsli belədir: get+ir/dir  (təsirlilik 
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əlaməti). Götürmək feli də, görünür, həmin sözün (getmək) 
fonetik və semantik şəkildəyişməsidir. Abidənin dilində -(ə)t, -
(ə)r, -(ə)l şəkilçil əri eyni hüquqda fəaliyyət göstərir. Hələ bu 
sinonim morfemlərdən heç birinə işləmə tezliyinə görə üstünlük 
vermək olmur: gözətmək, donatmaq, evərmək, oyarmaq, 
önəlmək, ulalmaq. 

Aqlütinativlik dastanın dilində qədim toxunulmazlıq 
əlamətini saxlayır. Söz yaradıcılığında morfoloji üsul əsas yer 
tutur, nəinki müasir dilimizə, hətta milli-təşəkkül dövrünün 
sonlarına görə müqayisədə perifrastik şəkildə söz yaradıcılığı 
məhduddur. Aqlütinativliyin mahiyyəti burada nisbətən təmiz 
halda təzahür edir, analitiklik hələ dar və qırıq-kəsik cığırlarla 
gəlir, hələ özünə aydın yol açmamışdır.   

Aqlütinativliyin sistemi bir bu cəhətdə görünür ki, leksik 
şəkilçi müəyyən nitq hissəsinə aid sözlərə artırılarkən təxminən 
məhdudlaşmır, geniş areal əhatə edir: quşlamaq (quş ovlamaq), 
boylamaq (boy söyləmək), ədəblənmək (ədəb göstərmək), 
casuslamaq (casusluq etmək), davalamaq (haqq-hesab çəkmək), 
qonaqlamaq (qonaq etmək), ulalmaq (ulu olmaq-böyümək), 
önəlmək (önə getmək felinin çoxmənalılıqları: sağalmaq, 
ir əlil əmək. Görünür, qorqudşünaslar tərəfindən onarmaq 
şəklində oxunub aşırmaq, avand eləmək mənalarını verən sözü 
də məhz önərmək kimi almaq lazımdır; -əl və -ər  şəkilçil ərinin 
sinonimliyini nəzərə alsaq, önəl və önər  eyni məna verir), 
aşıqlamaq (aşıq olmaq, vurulmaq ). 

Aqlütinativliyin başqa cəhəti budur ki, məna və fikir 
verilməsində ifadə, vasitə yığcamlığını təmin edir. Çapmaq, 
sürətlə getmək mənasını bildirmək üçün önəlmək felinə dərəcə 
məzmunu bildirən -cə şəkilçisi artırılır: ön-cə-lə(mək. Bu halda –
cə şəkilçisi həm məntiqi, həm də emosional bir mətnin enerjisini 
özündə cəmləşdirir. Eyni sözü ərcil  leksik vahidinin yaranması 
haqqında demək olar: -cil şəkilçisi heç olmasa bir cümləni əvəz 
edir. Yenə intensivlik məqamında şəkilçidən istifadə: yarımasın-
yarcımasın. Yaxud cins, çeşid mənasını bildirmək üçün 
şəkilçinin işlənməsi: buğa – buğra və s. 

Bütün bu məqamlarda aşkar qənaət məqsədi izlənir. Hətta 
qənaət bu mənada da müşahidə olunur ki, çoxsəsli şəkilçi daha 
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yığcamı ilə növbələşir: bayımaq–la əvəzinə -ı; yünü (yüngüllük) 
-üllük  əvəzinə -ü. Yaxud müasir dil baxımından müəyyən 
şəkilçil ərin buraxılması: 

Oğul atanun yetiridir-yetirmə əvəzinə yetir: ər ağırın, ər 
yünüsin at bilür-ağırlıq-ağır; Qolça qopuz götürüb eldən –elə, 
bəydən-bəyə ozan gəzə – bəylikdən-bəyliyə-bəydən-bəyə. Gəldi, 
geyəsisün geydi – geyinməlisini-geyəsisini.  

Burada “geyəsisün” sözü vacib, lazım olan paltar, silah 
anlayışlarını bütünlükdə ehtiva edir. Söz mətn mövqeyində durur. 

“Kitab”ın dilindəki canlı danışıq ifadələri də dövrümüzə 
qədər gəlmiş, bu gün də loru söz-ifadələr kimi yaşayır. Bir neçə 
misal: cici-bacı (nərmə-nazik qadın mənasında eynən qalır): Pəs 
varasan, bir cici-bacı türkmən qızını alasan, nagəhandan 
dayanam, üzərinə düşəm, qarnı yırtıla? –dedi”. Xurd, xurd-xa ş 
(indi xurd-xəşil şəklində işlənir ) – Sükükləri xurd oldu; Qara 
buğa gəldigündə xurd-xaş elədün; Geyim-keçim: Geyimini, 
keçimini doğradı. Dözmək, tab gətirmək mənasında qatlanmaq, 
parçalanmaq əvəzinə qol-budaq olmaq, çatıb üstünü almaq 
yerində haqlamaq kimi danışıq dilinə məxsus söz-ifadələr “Dədə 
Qorqud kitabı”nda eyni şəkildə, eyni mənada işlənir.  

Yaxud tərəf, istiqamət bildirmək üçün indi danışıqda əl 
sözündən istifadə olunur. Eyni xüsusiyyət “Kitab”da bol-bol 
görünür: Sağım ələ baxdığumda qarındaşım Qaragüneyi gördüm, 
solum ələ baxdığumda dayım Aruzu gördüm, Qarşım ələ 
baxdığumda səni gördüm.  

Sözün təhrifli t əkrarı nəticəsində mürəkkəb söz almağa aid 
əsərdə geniş nümunələr vardır: qan-qun, yamrı-yumru, yolçu-
yolaqçı, çoban-çoluq, dadım-dayəm... Bu forma da danışıq 
qəlibidir.  

Həm canlı dil, həm də qədimlik elementlərindən biri kimi 
yamsılamalar diqqəti cəlb edir. Abidənin dilində bunlar həm söz 
yaradıcılığında kök kimi iştirak edir, həm də tərz, ton vermək 
üçün fe’lə xidmət göstərir. Bu ikinci cəhət daha çox üslubi-ritmik 
keyfiyyətlə bağlı olduğundan (əsərin bədii nitq abidəsi olduğunu 
nəzərə alırıq ) daha çox maraq kəsb edir: Qaranqu axşam olanda 
vaf-vaf ürən, Acı ayran töküləndə çap-çap  içən. Köpək Qazanuŋ 
atınuŋ ayağına çap-çap düşər, sək-sək səkilər. Söyləmdilər fısıl-
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fısıl. Bıldır-bıldır  gözünün yaşı rəvan oldu. Gumbur-gumbur  
nağaralar döyüldi. Gumbur-gumbur  davullar çalındı. Qızı-
gəlini qas-qas gülməz oldu. Qazan sağına baxdı, qas-qas güldi. 
Kömləgi görcək bəglər ökür-ökür   ağlaşdılar. İt kimi gü-gü edən 
çirkin xırslı və s. 

Məlumdur ki, adətən belə təqlidlər təqlid üstdə qurulan felin 
ilk hecasının alınıb, açıqdırsa, müvafiq samit artırılıb təkrar 
edilməsi ilə düzəlir və fe’lin mənasına intensivlik, sürəklilik verir. 
Məsələn, gurlamaq – gur-gur gurlamaq, zarımaq – zar-zar 
zarımaq və s. Bu təqlidlər tərz-hərəkət zərfi mövqeyindədir. İlk 
yarandığı dövrdə ancaq müvafiq fe’l səmtində işlənən bu təqlidlər 
sonrakı abstraksiya nəticəsində qrammatikləşir, əsası sayılan 
fe’ldən təcrid olunur, məhvərindən uzaqlaşır. Beləlikl ə, konkret 
tərz-hərəkət zərfinə çevrilir və semantikası uyğun gələn (demək, 
şəkli vacib olmur, məna əsas götürülür ) hər bir fe’llə işlənir. İndi 
dilimizdə yanmaq fe’li il ə işlənən par-par  (par-par yanmaq) 
təqlidi əslində par-par parlamaq qəlibindən gəlir. Yaxud zar-
zar ağlamaq modelinin əsası zar-zar zarımaq qəlibidir və s. 

“Kitab”dan verdiyimiz nümunələrdə ilk etimoloji sifətində 
ancaq bir təqlid işlənir: sək-sək səkilm ək. Şübhəsiz ki, başqa 
təqlidlər də öz fe’l kökündə istifadə olunmuşdur: gumbur-
gumbur gumbuldamaq, fısıl-fısıl fısıldamaq, qas-qas qaqqıl-
damaq, ökür-ökür ökürmək (hönkür-hönkür hönkürmək) və s. 
Nümunələr göstərir ki, bu təqlidlər çox qədimlərdən zərf kimi 
işlənməyə başlamış, artıq ilkin orta əsrlərdə (I minillikdə) 
abstrakt şəkildə özünü təqdim etmişdir. Bu o cəhətlə də bağlıdır 
ki, müasir dilimizdəkindən fərqli olaraq, tarixən zərfin diferensial 
göstəriciləri dolğundur. “Kitab”ın dilində “yumru-yumru 
ağlamaq” ifadəsinə də təsadüf olunur. Görünür, bunun əsasında 
yığlamaq feli dayanır: forma (yumru-yumru yı ğlamaq) ya 
təqlid kökü, ya da alliterasıya ritmi üzrə yaranır. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, dilçilikdə daxili obyektli fe’l 
adlanan forma da Azərbaycan dilində məhz bu motivdə, təqlidlə, 
təqlidi fe’lin analogiyası üzrə meydana çıxır: burada da ilk 
mərhələ kimi fe’lin konkret əşya-obyektlə bağlılığı var: sonrakı 
abstraksiya prosesində fe’l öz obyektindən təcrid olunur və 
sərbəstləşir. Eyni zamanda üslubi ritmik məqsəd izlənir. 
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Nümunələr: iş işləmək –  Hər nə iş olsa, Qorqud ataya 
danışmayınca işləməzlərdi . Boy boylamaq, söy-söyləmək – 
Dədəm Qorqud gəldi, şadlıq çaldı, boy boyladı, söy söylədi. Ün 
ünləmək, av avlamaq, quş quşlamaq — Ünüm ünlən, sözüm 
dinlən, bəglər!.. Av avlayalım, quş quşlayalım... yeyəlim, içəlim. 
Gözə gözükmək – Gözükməyəsən, yoxsa səni öldürərəm - dedi. 
Casusu casuslamaq - Kafirüŋ casusu bunları casusladı. İz 
izləmək - İzin izlədi getdi. Maraqlıdır ki, bunlardan bəziləri 
abstraksiya həddinə çatıb yaşayır: avlamaq (av avlamaqdan), 
söyləmək (əsli: söy söyləmək və ya söz söyləmək), yollamaq 
(yol yollamaqdan). Ancaq bəziləri təcrid oluna bilmir, 
arxaikləşir: quş-quşlamaq, ün ünləmək. Quşlamaq anlayışı 
avlamaqda ehtiva olunur. “Dədə Qorqud kitabı” üçün daxili 
obyektli fellərin ünsiyyət əhəmiyyətindən daha ziyadə melodiya 
yaratmaq əhəmiyyəti vardır. Bu, əsərin dilində şeiriyyət yaradan 
çoxlu üslub fiqurlarından biridir. 

“Dədə Qorqud”un dili ilkin orta əsrin dil xüsusiyyətlərinin 
təsəvvürünü verir. Şübhəsiz ki, əsərin XI və XV əsrdə yazıya 
alınmış nüsxəsində yazılı dövrün əks-sədası olmalı idi və var. Bu, 
birinci növbədə, dastanın dilinə ərəb-fars sözlərinin daxil 
edilməsidir – yəqin ki, bu leksika artıq XV əsr üçün arxaikləşmiş 
türk mənşəli sözlərin müqabili idi. Yaxud onomastik vahidlərdə 
əlavələr hiss olunur. Müqəddimədə ərəb mənşəli xüsusi isimlərin-
islam antroponimiyasının işlənməsi, dastanda İstanbul adının 
çəkilməsi (yazıya alan şəxs mövcud coğrafi koordinatdaki keçmiş 
adı müasiri olduğu, tanıdığı toponim ilə avtomatik əvəz edir və 
bu halda İstanbuldakı Aya-Sofya da əlavə olunur) və s. 

Eyni zamanda dastanın dilində XI əsrdən əvvəli göstərən 
xüsusiyyətlər də var. Əvvələn, dastanın qədimliyinə aid ekstra-
linqvistik işarələr buna misaldır. Dastanın birinci cümləsi belədir: 
“Rəsuləleyhüssəlam zamanına yaqın Bayat boyından Qorqud 
Ata deyərlər bir ər qopdı” - bu, birinci minilliyin VII əsridir. 
Əlbəttə, bunu tarixi fakt saymaq mümkün deyil, ən azı ona görə 
ki, “Dədə Qorqud” hadisələri daha qədimlərə gedir (Domrul 
obrazının qədim mifoloji məzmunu ilə bağlı bu kitabın əvvəlki 
bəhsinə bax). Görünür, qəhrəmanlıq dastanında bu xüsusiyyət 
olur ki, xalqın tarixində siyasi-mənəvi dönüş nöqtələri onda əks 
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olunur. Həm də abidədəki Dədə Qorqudda kahin-şaman-
peyğəmbər əlamətləri olduğundan dastana islam dünyagörüşü 
vizası verilərkən o, Məhəmməd peyğəmbərlə əlaqələndirilir. Bu 
ifadə XV əsrdə də əlavə oluna bilərdi, XI əsrdə də, əvvəlki 
əsrlərdə şifahi dilimizdə də. Hər halda bu hadisə dastanın VII 
əsrdə meydanda olduğuna dəlalət edir. Oğuzların bol-bol şərab 
işlətmələri, məstliyin etnik mərasim faktı kimi görünməsi də 
süjetin islamdan əvvələ getdiyinə dəlalətdir. Dastandakı güclü 
qadın kultu da islamla bir araya sığmır. Əsərin dini-mifolji 
ruhunda islam yoxdur, islam ona ara-sıra yapışdırılır və həmin 
yamaq yerləri aydınca görünür. Başqa qədim bir adətin izi – oğlu 
Buğacı Dirsə xana şeytanlarkən namərdlər bir “dəlil” g ətirirl ər: 
“Qalxıbanı, Dirsə xan, sənüŋ oğlıŋ yeründən uru turdı... Al 
şərabuŋ istisindən aldı, içdi. Anasıyla söhbət elədi, atasına qəst 
eylədi” . Dirsə xan bu xəbərə inanır və oğlunu öldürmək qərarına 
gəlir. Görünür, dastanın yaranması zərdüştlüyün hökm sürdüyü 
dövrə aiddir, ya da zərdüştlükdən yeni ayrılmışlar. Əgər oğulun 
anası, bacısı ilə, ərin qızı ilə yaşamaq hüququnu qanuni sayan 
bidət bu mühitə yad olsa idi, Dirsə xan həmin böhtana inanmazdı 
və namərdlər də beləsini yox, ayrısını uydurardılar. Dastanın 
sonrakı islamlaşma proseslərində bu bidət təshihçilərin 
nəzərindən yayınıb. Hətta bu detal onu da göstərir ki, dastan, 
görünür, daha qədimlərdən yazıya alınıbmış, şifahi yaşanışda, bu 
dərhal düzəldilməli idi.  

Qədimliyə aid hadisə-faktları xeyli artırmaq olar. Dil faktları da 
hadisə-süjet elementləri ilə üst-üstə düşür. Antroponimlər islamdan 
qabaqkıdır – bizim istər məhəbbət, istərsə qəhrəmanlıq dastan-
larımızdan heç birində bu ad sistemi görünmür. Nə islam dini, nə də 
ərəb-fars lüğətləri bu adlara müdaxilə etməyib: Qorqud, Bayındır, 
Ulaş oğlu Salur Qazan, Uruz, Səlcuq oğlu Dəli Dondar, Qaragünə 
oğlu Qarabudaq, Aruz Qoca, Qazlıq Qoca, Baybura, Bamsı Beyrək, 
Yegnək, Duru, Qaracıq Çoban, Qabangüc, Dəmirgüc, Əmən Qoca 
oğlu Alp Ərən, Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul, Basat, Uşun Qoca oğlu 
Səgrək, Qanlı Qoca oğlu Qanturalı, Dirsə xan, Buğac, Qoğan Aslan, 
Qıyan, Bəkil, Əgrək, Qılbaş, Yalançı oğlu Yalıncuq, Boyu uzun Burla 
xatun, Banıçiçək, Qısırca Yengə, Selcan xatun, Qarıcıq, Qaba Ağac, 
Tərsuzamış və s.  
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Bilindiyi kimi, qədim türk-Azərbaycan şeiri üçün heca və 
alliterasiyanın ikisi də başlanğıcdır. Ancaq tarixən alliterasiya 
nisbətən fəal olmuşdur. “Dədə-Qorqud”da da şeir tərəzisinin 
alliterasiya gözü ağırdır. Halbuki “Dədə Qorqud”un yazıya 
alındığı vaxtda yazılmış M.Kaşğari “Divan”ında toplanan xalq 
yaradıcılığı nümunələrində heca fəaldır, alliterasiya epizodikdir 
və dördlüklərdə məhz hecanın tərkib hissəsidir, hecanın ritminə 
xidmət edir. Deməli, “D ədə-Qorqud” daha qədim şeir texno-
logiyası ilə yazılmışdır. 

“Dədə-Qorqud” dilinin daha qədim dövrlərin məhsulu 
olmasının dəlaləti kimi iki sintaktik xüsusiyyətinə diqqət yetirək.  

Diqqəti ilk çəkən etnik-kulturoloji əlamətlərlə səciyyələnən 
intonasiya sintaksisi təmiz türkcədir. ”Dədə-Qorqud”un son 
yazıya alındığı vaxta yaxın – XVI əsrin əvvəlinə aid bir nəsr 
nümunəsinin sintaktik intonasiyası ilə müqayisə: “Hər yerdə ki, 
məhəbbət binasunı qoyubdur, asari-möhnətdən bir qapu ana 
açubdurlar və hər meydana ki, dostlığ aləmi durğuzubdurlar, 
bəlalar qoşunı ana mülazim eyləyübdürlər. Hər kim, həqq-təala 
anı sevər, anı bəlalara mübtəla eylər və möhnətlərə giriftar edər 
və...” (“ Şühədanamə”); “D əmir qapu Dərvənddəki dəmir qapuyi 
qapub alan, altmış tutam ala göndərinün ucında ər bögürdən, 
Qazan kibi pəhləvani bir savaşda üç kərrə atundan yıqan Qıyan 
Səlcuq oğlı Dəli Tondar çapar yetdi: “Çal qılıcın, ağam Qazan, 
yetdim” - dedi. 

Anuŋ ardınca, görəlim, kimlər yetdi.... 
Oğuz bəgləri il ə Tondar sağa dəpdi. Cilasun-yigitləri il ə 

Qarabudaq sola dəpdi. Qazan kəndü dopa dəpdi. Təkür ilə Şökli 
Məlikə həvalə oldu. Bəgirdübəni atdan yerə saldı. Alça qanın yer 
üzərinə dökdi. Sağ tərəfdə Qara Tükən Məlikə Tondar qarşu 
gəldi. Qılıcladı, yerə saldı. Sol tərəfdə Buğacıq Məlikə 
Qarabudaq qarşu gəldi. Sancubanı yerə çaldı”. – “Dədə Qorqud 
kitabı”nın dilindən gətirilmi ş bu parçada (qalan hissələrdə də 
vəziyyət bu nisbətdədir) türkcə leksikon bütövlükdə XV əsr 
Azərbaycan dilinə uyğundur. Bu, deyildiyi kimi, Azərbaycan dili 
əsas lüğət fondunun təşəkkülünün qədimliyi il ə bağlıdır. Ancaq 
elə leksik-frazeoloji nümunələr də var ki, artıq XVI əsr üçün 
passivdir, arxaizm dərəcəsində görünür; onların müasir dildəki 
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müqabilləri isə işləkdir. Məs. üstünə yığnaq etmək müqabilində 
“ətrafına toplamaq”, qapub alan yerinə “zəbt etmək”, yaxud 
sadəcə “alan”, ər böcürdən əvəzinə “çığırdan”, çapar (yetmək) 
yerinə “cəld” (yetmək), dopa dəpmək məqamında “mərkəzə, 
ortaya cummaq”, alca qanın yer üzərin ə dökdi yerində “al qanın 
yerə tökdü” və ya sadəcə “al qanın tökdü” (əslində “yer üzəri “ 
forması alliterasiyanın qalığıdır -əsli: yer yüzəri  ) XVI əsr dili 
üçün daha səciyyəvidir. Ərəb-fars mənşəli leksikon, əvvələn, 
cüzidir, hətta XV-XVI əsrlərdəki xalq şeirimizin dilində 
olduğundan da azdır, ikinci tərəfdən, bunlar azərbaycanlıların 
bugünkü canlı danışığında və ədəbi dilində mövcuddur: hacət 
(diləmək), ağzı dualı, əyan, allah-taala, hamilə (olmaq), 
müddət, həvalə (olmaq). Müasir Azərbaycan dilində sabitləşmiş 
ərəb-fars sözlərinin hamısı XIII-XVI əsrlərin yazılı abidələrində 
işlənmişdir. Bir halda ki, “Dədə Qorqud kitabı”ndakı alınma 
(ərəb-fars mənşəli) sözlər müasir canlı dilimizdə qalır, bu bir 
daha təsdiqləyir ki, müasir Azərbaycan dilinin əsas lüğət fondu 
həmin dövrdə mövcud olmuşdur və dastanı XVI əsrdə yazıya 
alarkən müasirləşdirən şəxs əcnəbi materialın canlı ünsiyyətə 
girmiş qismindən istifadə etmişdir. Bu, dastanların dil poetikasına 
münasibdir – dastanın (və ümumiyyətlə, xalq yaradıcılığının 
başqa nümunələrinin ) dili həmişə canlı dillə səsləşməlidir. Təbii 
ki, bütün dövrlərdə canlı danışıq ədəbi dildən fərqli olaraq əcnəbi 
materialı güclü süzgəcdən keçirib, yüzdən-mindən birini qəbul 
edir. Və XI, ya XVI əsrdə “Dədə Qorqud” dastanını “Kitab” adı 
ilə yazıya alan şəxs həmin prinsipi gözləmiş, XI ya XVI əsrdə 
azərbaycanlıların canlı ünsiyyətində vətəndaşlaşmış ərəb-fars 
sözlərinə müəyyən qədər yer vermişdir. Ancaq həmin şəxs 
sintaksisə, o sıradan intonasiya sintaksisinə dəyməmiş və ya dəyə 
bilməmişdir. “Şühədanamə” il ə müqayisədə dastanımızın cümlə-
ləri saf milliliyi il ə seçilir: cümlələrin danışığımızdakı, gündəlik 
ünsiyyətimizdəki yığcamlığı, bağlayıcı vasitələrin milliliyi onun 
üstündən əcnəbi rüzgar əsmədiyinin şahididir. 

“Dədə Qorqud kitabı”ndakına qarşı duran əcnəbi sintaktik 
intonasıya XIII-XVI əsrlərin ədəbi-yazılı nəsrində normativ 
mahiyyət qazanmışdı. “Kitab”ın intonasiya sintaksisi həmin 
normadan kənarda qalır. Ədəbi dilin hər bir normativ faktının, 
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təbii ki, müəyyən ənənəsi yaranır. Nəsr dilindəki əcnəbi sintaktik 
intonasiya norması da Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin tarixində 
uzun zaman davam etdi. “Dədə Qorqud kitabı”nın intonasiya 
ənənəsi isə həmin müddətdə xalq şeiri janrlarının dilində yaşayır 
(xalq şeiri janrlarının sintaksisi heç zaman əcnəbi sintaktik təsirə 
məruz qalmamışdır). Əcnəbi sintaktik intonasiyanın təsiri yazılı 
nəsrdə o dərəcə qanuniləşir və kütləviləşir ki, hətta orta əsrlərdə 
yazıya alınan xalq dastanının dilinə də nüfuz edir. ”Şəhriyar və 
Sənubər” Azərbaycan dastanının XVIII əsrdə “Şəhriyar” adı ilə 
yazıya alınmış nüsxəsinə baxaq. Dastanın yazılı improvizasiya-
sında şeir örnəkləri öz milli intonasiyasını eynən saxlayır. Ancaq 
yazıya alan katib-müəllif ədəbiləşdirmə, yazılı ədəbi nitqə 
uyğunlaşdırma üçün onun sintaktik intonasıyasına müdaxilə edir 
– dastanların dili üçün səciyyəvi olan xalq danışıq sintaksisini 
əcnəbi intonasiya təsirli yazılı nəsr məcrasına salır. Bir nümunə: 
“Sizdən təvəqqə budur ki, cümlə siz anuŋ ilə müsahibət edəsuz ki, 
anuŋ xatirinə qübari-küdurət yetişməyə və həmişə sizin söhbətü 
müsahibətiŋiz ilə xoşhal və xürrəm olıb və baisi-mə’rif ət və 
adəmiyyət ola” - (“ Şəhriyar”, tərtibçi: Ə.Səfərli. Bakı, Yazıçı, 
1987, s. 33 ). Bu kiçik parçanın dilindəki əcnəbi lüğət bolluğu, 
fars izafətləri (qübari-küdur ət, baisi-mə’rif ət, söhbətü 
müsahibət), ərəb morfologiyası (müsahibat, adəmiyyət), 
“və”l ərin tezliyi onu xalq dastanının dilindən daha çox klassik 
yazılı nəsr nümunəsinə oxşadır.  

“Dədə Qorqud kitabı”nın sintaksisi ilə bağlı başqa bir cəhət. 
Dastanın sintaktik vahidlərinin-söz birləşmələri və cümlələrinin 
leksik sistemi göstərir ki, bu, yaradılışında nəsr sintaksisi 
olmayıb; ilkin poetik formalarının sonrakı şəkil dəyişmələri il ə 
onda az-çox nəsrləşdirmə işi aparılmışdır. Bununla belə dəyişmə 
əməliyyatları dastanın dilini ilkin poetik mahiyyətdən “təmiz-
ləyə” bilməmiş, başlanğıcında onun şeir dili olmasına dəlalət 
edən çoxlu faktorlar qalmışdır. Müxtəlif naşirlər bunlardan bir 
qismini şeir texnikası ilə düzüb təqdim edirlər. Ancaq dastanın 
nəsr kimi verilən hissələri də şeirlə və ya şeir tələblərini ödəyən 
qisimlərlə doludur. Sintaktik vahidlərin düzülüşündə, prosodik 
təşkilində qədim şeir arxitektonikası özünü göstərir. Söz 
birləşmələri və cümlələrdə alliterasiya (söz əvvəlinin ahəngi), 
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qafiyə (söz sonunun ahəngi), assonans (sözün müxtəlif 
hissələrinin ahəngi) və sintaktik paralelizim (ritm simmetriyası) 
geniş yer tutur. Bu əlamətlər həmin faktorlardır ki, “Kitab” 
naşirlərinin şeir kimi düzdüyü hissələr məhz onlarla səciyyələnir. 
Sintaqmatik təzahürlərin hamısı ritmik tənəffüslə müşayiət 
olunur. Naşirlərin nəsr kimi verdiyi hissələrdən fikrimizi əsas-
landıran bir neçə örnəyin üstündə dayanaq. 

“Bu halları gördügində Qazanun qara qıyma gözləri qan-yaş 
toldi. Qan tamarları qaynadı. Qara bağrı sarsıldı. Qonur atını 
öncələdi. Kafər keçdigi yola düşdi, getdi” ( “Salur Qazanın evi 
yağmalandığı boy“) – bu, nəsr sintaksisi kimi bir abzasdır. Ancaq 
cümlələrdəki sözlərin fonetik başlanğıcı, söz əvvəlinin sistemli 
harmoniyası nəsr dilinə məxsus keyfiyyət deyil. Dastanda 
müxtəlif naşirlərin alliterasiya şeiri kimi verdiyi parçaların  
prinsipi üzrə bu da şeirdir: 

 
Bu halları gördügində 
Qazanın qara qıyma gözləri  
Qan-yaş toldi. 
Qan tamarları qaynadı. 
Qara bağrı sarsıldı. 
Qonur atını öncələdi. 
Kafər keçdigi yola düşdi, 
Getdi. 

 
Xalis şeirdir. İlk misrada alliterasiya yoxdur. Ancaq iki ritmik 

hissədən (4 x 2) ibarət 8 hecalı bir misradır. Yeddi-səkkizinci 
misralarda gözlənilən q yerinə k/g gəlir. Ancaq, əvvələn, bunların 
özündə k/g alliterasiyası var; kafər-keçdigi // geçdigi-getdi // 
ketdi; ikincisi, müxtəlif türk dill ərində və ya bir türk dilinin 
tarixinin müxtəlif mərhələlərində q/k, k/g səs uyğunluqları 
olmuşdur (bunu da unutmaq olmaz ki, kafər sözü alınma 
olduğundan, şübhəsiz, hansı qədim türk sözünü isə əvəz 
etmişdir). Şeirə aid başqa cəhət: psixoloji gərginlik, dramatizim 
misra-cümlədən misra-cümləyə artır, hətta son cümlənin xəbərləri 
atın çapış ritmini verir, getdi söz-misrası uzaqlaşan atın son ayaq 
səsinin assosiasiyasını yaradır. Düzdür, bəzi sintaktik nümu-
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nələrdə alliterasiya nisbətən zəifl əyir, seyrəkləşir, ancaq hər halda 
o,  deyilişdə qulaqla duyulur, oxunuşda gözlə görünür:   

Haman dəm at saldı. Yel kibi yetdi, yeləm kibi yapışdı. 
Kafəriŋ cigninə bir qılıc urdı. Geyimini-keçimini toğradı. Altı 
barmaq dərinligi zəxm irişdirdi. Qara qanı şorladı Qara sağrı 
soqmanı tolu qan oldu. Qara başı bunaldı, bunlu oldi. Haman 
dəpdi. Qələyə qaçdı. Yegnək ardından yetdi. Hasar qapusına 
girmişkən qara polat uz qılıcı ənsəsinə eylə çaldı kim, başı top 
kibi yerə düşdi (“Qazılıq Qoca oğlı Yegnək boyu”) - əlbəttə, 
burada alliterasiya sistem halında deyl, ancaq var: yel kibi yetdi, 
yeləm kibi yapışdı; Yegnək yetdi, qara qanı şorladı, qara 
soqmanı qan oldu, qara başı bunaldı, qələyə qaçdı, qara qılıc 
(hələ söz içindəki səslər də assonans şeir ritminə xidmət göstərir: 
qara saqrı soqma silsiləsində q, “başı yerə düşdi” birl əşməsində ş 
və s). Bu alliterasiya sisteminin seyrəkləşdirilməsi sonrakı 
nəsrləşdirmə işindən gəlir. Verdiyimiz örnəklərlə Drezden və 
Batikan nüsxələrinin fərqinə diqqət edək: birinci misalda 
Drezdendəki Qara bağrı sarsıldı misrasından sonra Vatikan 
nüsxəsinə Yür əgi oynadı misrası artırılır. Əlavə əvvəlki misraya 
məntiqcə çox güclü bağlıdır, ancaq alliterasiya prinsipi 
pozulmuşdur. Yaxud ikinci misalda Qara qanı şorladı cümlə-
misrasına Vatikan nüsxəsini köçürən katib qoynu doldı sözlərini 
artırır-alliterasiya ölçüsü saxlanılır. Deməli, köçürənlər müxtəlif 
səvviyədə artırma-əskiltmələr edirlər.   

Başqa bir misal: “İrağından-yaqınundan gəlişdilər. Gizlü yaqa 
tutuban iyləşdilər. Tatlu damağ verübən soruşdular. Ağ-boz atlar 
binübən yortuşdılar. Bəg babası yanına irişdülər (“Qanlı Qoca oğlı 
Qanturalı boyu”). Əvvələn, cümlələrin sonu qafiyədir: gəliş, iyləş, 
soruş, yortuş, iri ş (hətta 3-cü, 4-cü xəbərlər qalın saitlərdir, 5-ci isə 1-
ci və 2-ci kimi incə saitlə gəlir). Bu isə misra deməkdir: cümlə-
misraların hər birində ilk və son taktlar 4 hecalıdır: irağından... 
gəlişdilər, gizlü yaqa... iyləşdilər və s. Aralıqdakı sözlər gah 4 
(yaqınından) gah 3 (verübən) hecalıdır. Bu halda ilk misra örnək 
olmalıdır - sözlərin morfoloji qəlibi uyğundur: iraq-ın-dan, yaqın-ın-
dan. Deməli, dəyişiklik sonrakılarda gedib. Məlumdur ki, türkcələrin 
tarixində və bilavasitə “Kitab”ın özündə- ıban feili bağlanması həm 
də -ıbanı şəklində işlənir. Nəhayət, sonuncu misrada hal şəkilçisi 
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olmuş ki, sazla oxunuşda ozan onu ikinci təq tin üstündə demişdir. 
Beləlikl ə, hər misrası 4 hecalı 3 təqtdən ibarət şeir:   

 
İrağından-/yaqınından/gəlişdilər. 
Gizlü yaqa /tutubani /iyləşdilər. 
Tatlu damağ /verübəni /soruşdılar. 
Ağ-boz atlar /binübəni /yortuşdılar, 
Bəg babası /nuŋ yanuna /irüşdilər.∗ 

 
Bəzən aydın görünən elementar pozuntulara təsadüf olunur. 

Atası Qazan bəyə Uruz deyir: 
A bəg baba. Dəvəcə böyümişsən, köşəkcə ağluŋ yoq. Təpəcə 

böyümişsən, tapırca ağluŋ yoq, Hünəri oğul atadanmı görər, 
ögrənər, yoqsa atalar oğuldanmı ögrənər? (“Qazan bəg oğlı 
Uruz bəgüŋ tutsaq olduğı bəy”) - müqayisəyə diqqət verək: oğul 
atadanmı, atalar oğuldanmı ögrənər. Birinci halda, oğul-ata 
qarşılığında subyektlər təkbətək götürülür. İkinci halda tərəflərin 
nisbəti pozulur: atalar-oğul. Halbuki olmalı idi: ata-oğul. 
Deməli, köçürən mətnin şeir, ya nəsr olmasının fərqinə varmayıb. 
Şeirsiz-nəsrsiz, bu, adi məntiqcə də yalnışdır (hələ bu bizə çatan 
iş neçənci köçürənindir? Yəqin əvvəlki köçürənlərdə fərqlər az 
olub). Mətnin linqvo-poetik təhlili göstərir ki, a bəg baba xitab 
kimi, hünəri  sözü məntiqi vurğu ilə şe’rin vəznindən kənara 
çıxarılır. Və hecalar təxminən belə nizamlanar: 
                                                           

∗ Яслиндя бурадакы щяр тяqт гядим илкин мисрадыр. «Дядя Горгуд китабы» 
цчцн типик шеир гялиби 4 щеъалы мисралардыр. Вя бурадакы щяр мисра бир гядим 
шеир бяндидир, беля: 

Ираьындан, 
Йагынындан 
Эялишдиляр. 

Эизлü йага 
Тутубану 
Ийляшдиляр.  

Татлу дамаь 
Верцбяни 
Сорушдылар вя с. 

Якс щалда бурада щяр мисрада 12 щеъа олмуш олур ки, бу, тцрк-Азярбайъан 
шеиринин чох сонракы дюврцнцн фактыдыр. Гядим тцрк ше’риндя мисранын ъцмля 
олмасы, фикир ифадя етмяси йох, мцтляг олан одур ки, мисра ритмин бир щиссяси 
олур. Ялбяття, ъцмля дя ола биляр: 

Йцз юлч, 
Бир бич. 

Мисраларын дюрд щеъалылыьы «Китаб»ымызын чох гядим дюврлярин йарадыъылыг 
мящсулу олмасынын дялилляриндяндир. 
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A bəg baba.         
Dəvəcə böyümişsən, 
Köşəkcə ağlun yoq. 
Dəpəcə böyümişsən, 
Tapıca ağlun yoq. 
Hünəri          
Oğul atadanmı/görər ögrənər-6-5=11. 
Yoqsa ata oğul/danmı ögrənər-6-5=11  

 
Deyilənlər təsdiq eləyir ki; 1) Bu nəsr sintaksisi deyil. 

Sintaksisin leksik-prosodik xüsusiyyətlərinin kompleks halında 
təhlili göstərir ki, “D ədə-Qorqud” oğuznamə başlanğıcında şeirlə 
yaradılmışdır; 2) “Dədə Qorqud” sintaksisinin əcnəbi təsirə 
düşməməsinin bir səbəbi də odur ki, bu sintaksis şeir texnikası 
üzrə qurulmuşdur – əcnəbi təsir həmişə milli şeirimizin yalnız 
leksikasına aid olmuşdur; 3) alliterasiya və heca vəzni türkcə 
şeirdə eyni dərəcədə başlanğıcdır; 4) ”Dədə Qorqud kitabı” XVI 
əsrdə yazıya hökmən başqa, daha qədim bir nüsxədən köçürülüb. 
Əgər o, XV yüzillikdə ilk dəfə yazıya alınsa idi, ən azı 
“Şühədanamə”nin dili kimi redaktə olunardı.  

“Dədə Qorqud”un ağızda yaşamamasının əsas səbəbi, görünür, 
xüsusi ifaçı ozan nəslinin kəsilməsidir. Bu gün qırğızların “Manas” 
dastanını hər aşıq deyə bilmir, onu manasçı adlanan xüsusi aşıqlar ifa 
edirlər – bunlar şaman təbiətli adamlardır, ifa zamanı ətrafdan təcrid 
olunur, xüsusi hala girir və cildlərlə mətni günlərlə əzbər deyirlər 
(avazla oxuyurlar). Və manasçılıq irsən keçir, onu dinastiyada növbəti 
nəsildən kimsə biri qəbul edir. Deməli, bizdə xüsusi qorqudçular 
olublar, nəsilləri kəsilib, dastanın ağızda deyilməsi dayanıb. Dastanın 
məhz xüsusi adamlar tərəfindən ifa olunması ibn Aybəkin bu 
sözlərindən də aydın olur – “Dədə Qorqud” boylarını-nağıllarını 
nəzərdə tutan müəllif yazır: “Bu nağıllar bu günə qədər ağızlarda 
dolaşır durur. Bu nağılları Oğuzlar içində ağıllı, bilgili  kimsələr 
əzbərl ər və qopuzlarını çalaraq söylərlər” ∗ (ayırma mənimdir – 
T.H.). Burada iki cəhət diqqəti çəkir: 1. Bu nağılları ağıllı, bilgili 

                                                           

∗ Bax: M.Ergin. Göstərilən əsəri, s. 36.  
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adamlar söylərmişlər – deməli, bunu hər aşıq oxuya bilmirmiş, həmin 
ağıllı, bilgili sayılan adamlar məhz qorqudçular imiş; 2.Həmin kimsələr 
bu nağılları əzbərləyib söylərmişlər – nağılı əzbərləmək nə deməkdir, 
deməli, “D ədə Qorqud” həqiqətən ucdantutma şeir imiş.  

“Dədə Qorqud” dilinin yaş faktorunu* realist qavramaq üçün 
ümumtürk məxrəcini nəzərə almaq, başqa qədim türkdilli abidələrlə 
müqayisələr aparmaq mühüm söykənəcəkdir. VI-VIII əsrlərə aid 
Orxon-Yenisey abidələrinin dili il ə, xüsusən leksikası ilə müqayisələr 
“Dədə Qorqud kitabı” dilini yuxarıda deyilən hüquqda qavramağa 
imkan verir, ilk orta əsrlərdə Azərbaycan türkcəsini mükəmməl, yetkin 
xalq dili faktı və milli dilin başlanğıc dövrünün məhsulu kimi qəbul 
etməyə haqq qazandırır.  

 
Azərbaycan türkcəsində ilk t ərcümə. Bu tərcümə adi 

dildən deyil, ”Qur’ani-Kərim”in yazıldığı ərəbcədəndir və adi 
tərcümə deyil, məhz “Qur’ani-Kərim”in özündəndir – ilk ədəbi-
yazılı abidəmiz olan “Dədə-Qorqud kitabı”nda Qur’andan 
tərcümədir. Və dilimizdə indiyə qədər gördüyümüz tərcümələrin 
ən gözəli, ən mükənməlidir. Yə’ni “D ədə-Qorqud kitabı”nın dili 
qədər mükəmməl və şairanədir. Elə bil ki, tərcümə olunmayıb, o 
da Qur’anın özü kimi, ancaq türk dilində göydən nazil olub. 

Bu, “Dədə Qorqud kitabı”nın dastan dili kimi şeirlə 
tərcümədir. Ona görə də əzbərlənə bilir, yadda qalır. Qur’anı 
bütünlüklə bu şeir dilində tərcümə etmək mümkün olsaydı, 
namazı türkcə qılmaq, ayələrdən misalları türkcə gətirmək olardı. 
Qur’an ərəbcədə qafiyəli dill ə (səc’li nəsr) olduğu üçün asan 
əzbərlənir, asan yadda saxlanır. Bu tərcüməni oxuyanda 
M.Kaşğarinin XI əsrdə dediyi “ərəbcə ilə türkcə atbaşı gedir” **  
sözü əyani görünür. Həmin tərcümə budur:  

                                                           

* Görkəmli türk tarixçisi Zəki Vəlidi Toqan dastandakı hadisələri e.ə.VII əsrdə 
Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş saklar və onların hökmdarları ilə bağlı 
görür –müəllifin fikrinc ə, sakların tərkibində oğuz, qanqlı, uyğur, xalac, karluq 
tayfaları olub. Bax: Zeki Velidi Toqan. Oğuz destanı. İstanbul, 1983, s. 145-
146. 
∗∗ Kaşğari M. Divanü luğat-it-türk. (Besim Atalay tercümesi), I c., Ankara, 
1939, s.6. 
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Yucalardan yucasan, 
Yuca Tanrı!  
Kimsə bilməz necəsən, 
Görkli Tanrı! 
Sən anadan doğmaduŋ, 
Sən atadan olmaduŋ. 
Kimsə rizqüŋ yemədüŋ, 
Kimsəyə güc etmədüŋ. 
Qamu yerdə əhədsən, 
Allahu səmədsən. 
Adəmə sən tac urduŋ, 
Şeytana lə’nət qılduŋ, 
Bir suçdan ötri 
Dərgahundan sürdiŋ. 
Nəmrud gögə oq atdı, 
Qarni yaruğ balığı 
Qarşu tutdıŋ. 
Ululuğa həddüŋ, 
Sənüŋ boyıŋ, qəddün  
Yoq. 
Urduğıŋ ulıtmayan, 
Ulu Taŋrı! 
Basdığuŋ bəlürtməyən, 
Bəllü Taŋrı! 
Götürdugiŋ gögə yetürən 
Görkli Taŋrı! 
Qaqdığun qəhr edən 
Qəhhar Taŋrı! 
Birligünə sığındum  
Çələbüm, Qadir-Tanrı! 
Mədəd səndən! 

      
Tərcümədə Allahın sifətləri, Tanrının xislətini göstərən 

keyfiyyətlər əks olunmuşdur. Quranda Allahın sifətlərini bildirən 
ayrıca bir surə var: “Əl-ixlas (“Yalnız Allaha məxsus olan 
sifətlər”) surəsi”. Həmin surənin müasir dilimizə təfsirlə tərcü-
məsi budur:     
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1. [Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən 
soruşan müşriklərə] de ki: “[Mənim Rəbbim olan] O, Allah birdir 
[heç bir şəriki yoxdur];  

2. Allah [heç kəsə, heç nəyə] möhtac deyildir! [Hamı Ona 
möhtacdır; O, əzəli və əbədidir]; 

3. O nə doğmuş, nə də doğulmuşdur [Allah özünə heç bir 
övlad götürməmişdir]; 

4. Onun heç bir tayı-bərabəri, bənzəri də yoxdur! 1 Yığcam 
əsli belədir: 1. De ki, O, Allah birdir; 2. Allah möhtac deyildir; 3. 
O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur; 4. Onun heç bir tayı-bərabəri, 
bənzəri də yoxdur! 

Tərcümənin əsasında “Əl-ixlas” surəsi durur. Ancaq türk 
Tanrıçılığının müqabilinə çıxarılan islamın Tanrısı-Allah haq-
qında türkün düşüncəsində bütöv təsəvvür yaratmaq üçün burada 
başqa surələrdən də istifadə olunmuş, Allahın Kərim, Qəhhar, 
Cabbar adlarına da müraciət edilmişdir. Nəticədə türk Qur’andakı 
əhatə dərəcəsində Allah haqqında aydın təsəvvür alır. 

- Ucalardan uca. Ərəbcəsi: Əl-ə’la- lillahi əl-məsəlul-ə’la (ən 
uca sifət Allaha məxsusdur). Ən-Nəhl [Bal arısı] surəsi, 60-cı 
ayə.  

- Uca Tanrı. Ərəbcə: Aliyyun (Allah-təalanın gözəl adla-
rından biri ) – innəllahə kənə aliyyən kəbiran (Əlbəttə, Allah uca 
və böyükdür). Ən-nisa [Qadınlar] sürəsi, 34-cü ayə. 

- Kimsə bilməz necəsən (Allah-Təalə hər şeyi bilir, ancaq O, 
dərk olunmazdır). Ərəbcəsi: Tə’l əmi məfi nəfsi va lə aləmu məfi 
nəfsinə (sən mənim ürəyimdə olan hər bir şeyi bilirsən. Mən isə 
Sənin zatında olanı bilmirəm).Əl-Müdə [Süfrə] surəsi, 116-cı ayə. 

- Görkli Tanrı (Bu, sufizmdəki mütləq gözəl anlayışıdır - bu 
mütləq gözəl Allahdır. Nəsimi: Görklü yüziŋ nurindən aləm 
münəvvər oldi, Şirin söziŋ qatında şəkkər mükərrər oldi. 

 

- Sən anadan doğmadun, 
Sən atadan olmadun. 
Qamu yerdə əhədsən,  
Allahu səmədsən. 

                                                           

1 V.Məmmədəliyevin tərcüməsi: Qur’an. Bakı, Azərnəşr, 1991, s. 647.  



 127

Əl-ixlas surəsindən ayələrdir: Qul huvallāhu əhadun. 
Allāhüs-samədu. Ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu 
kufuvan əhadun.  

- Adəmə sən tac urdun (Allah-Təalanın Adəm peyğəmbəri 
Yer üzərində xəlif ə etməsi nəzərdə tutulur). –Va iz qalə rəbbukə 
lilməlaikəti: inni cəilun filardi xəlif ətən (sənin rəbbin mələklərə: 
“M ən Yer üzərində bir xəlif ə yaradacağam” -dedi). Əl-Bəqərə 
(“ İnək”) surəsi, 30-cu ayə.  

- Şeytana lə’nət qıldın. Bir suçdan ötri Dərgahundan sürdin 
(Allah-Təalanın Şeytanı öz dərgahından qovması nəzərdə 
tutulur). - İn yəd’unə min dunihi illə inəsən va in yəd’unə ill ə 
Şeytanən məridən. Ləanəhul-lahu (onlar Allahı qoyub qadın 
bütlərə və asi Şeytana tapınırdılar. Allah ona (Şeytana) lə’nət 
etdi). Ən –Nisa surəsi, 117-118-ci ayələr. 

Sonrakı misralarda da Ali-İmran (İmran ailəsi), Əl-Ən’am 
(Davar), Hud Əl-Əraf (Sədd), Yusif, TaHa, Fələq (Sübh) və 
başqa surələrdən Allahın sifəti il ə bağlı keyfiyyətlər əxz olunub 
tərcümə edilmişdir.  

Şeirin dilində 13 ərəb (rizq, əhəd, Allah, səməd, şeytan, 
lə’nət, nəmrud, hədd, qədd, qəhr, qəhhar, qadir, mədəd) və bir 
fars sözü (dərgah) var. Əlbəttə, şe’rin cəmi 59 sözünün 
miqdarında bu rəqəm kiçik deyil – 25.4 faiz təşkil edir. Ancaq bu 
sözlər şeirin qavranmasında zərrəcə ləngimə yaratmır. Bunların 
içərisində bugünkü türkcəmizdə olmayan 3 söz işlənib: əhəd, 
səməd, nəmrud . Bunlardan əhəd (Allahın tək olması) və səməd 
(Allahın heç nəyə möhtac olmaması) sözləri hər gün beş vaxt 
qılınan namazların içində dəfələrlə təkrar olunur, namaz qılan 
türkün qulağı üçün bu sözlər doğma səslənişə çevrilib. Nəmrud  
(lüğəti mənası: daşürəkli, üzü gülməz) hökmdarın zülmkarlığı 
haqqında xalq içində çoxlu rəvayətlər, əfsanələr söylənmişdir və 
insanlar arasında Nəmrud məlum bir anlayış olub. Yəni anlaşma 
baxımından türk sözləri il ə buradakı ərəb, fars sözləri arasında 
fərq yoxdur. İslamın türklər tərəfindən mənən mənimsənməsində 
“Dədə Qorqud kitabı” böyük rol oynadığı kimi, ərəb sözlərinin 
türklərin ünsiyyətinə girməsində də çox iş görmüşdür. Burada 
qədim türk şeiri üçün tipik olan 4 və 7 hecalı misralar çıxış edir. 
Sərrast və orijinal qafiyələri var: ucasan – necəsən; həddin – 
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qəddin. Qədim türk şeirinin başqa bir ritm nizamlayıcı faktoru 
alliterasiya fəaldır: urduğun, ulutmayan, ulu, basdığın  bəlirt-
məyən  bəlli, götürdüyün gögə yetirən görklü, qaqdığın qəhr 
edən qəhhar.  

Bütövlükdə Qur’an Allahın şəxsiyyətini təcəssüm etdirən 
kitabdır – bu tərcümə misralarında Allahın qüdrəti, ən böyük 
ucalığı poetik əksini tapır və türkün düşüncəsinə yetirilir:  

 
İbrahimi tutdurdiŋ, 
Xam gönə çulğaduŋ, 
Götürib oda atdırdun. 
Birligünə sığındum, 
Əziz Allah!   

  
Bu misraların Quran əsası:  
“Əl-Ənbiya (Peyğəmbərlər) surəsinin 68-69-cu ayələridir. 

“Qalū harrı qühu vansuru Əlihətəkum in kuntum fə’ilin ə. Qulnə 
ya nəru küni bərdən va sələmən ’alə İbrahimə (Nəmrud və 
ətrafındakılar) belə dedilər: Əgər bir iş görəcəksinizsə, onu 
yandırın və tanrılarınıza kömək edin”. Biz də: “Ey atəş, İbrahimə 
qarşı sərin və zərərsiz ol” – deyə buyurduq ).∗  

Şübhəsiz, bu misralarda İbrahim Peyğəmbərlə bağlı islam 
dünyasında yayılmış əfsanə və rəvayətlərdən də istifadə olun-
muşdur. Yəni ayələr hərfən tərcümə edilmir. Məqsəd islamı yeni 
qəbul etmiş türklərə Allahın qadirliyi, böyüklüyü, bənzərsizliyi 
haqqında inamı təlqin etmək olub. Və burada əfsanələrlə ayələrin 
birləşməsi daha dolğun poetik kompozisiya yaradır. Nəticədə 
inamın qavranması nağıl gücünə gəlir. Bu inamın vəsfində 
türkcənin qüdrəti Qur’anın dili səviyyəsinə qalxır. Peyğəmbərin 
oddan zərərsiz qurtarması belə şairanə ifadə olunur: Odu bustan 
qıldın. Bu, ayələrə əlavədir. “Bustan” gülüstan, gülzar, çəmənzar 
kimi söz – anlayışlarla bir semantik sahəyə düşür. Beləlikl ə, 
misradakı bir söz öz semantik sahəsindəki bütün anlayışları 

                                                           

∗ Ayələrin Azərbaycan türkcəsinə tərcümələri buradan alınmışdır: Qur’ani-
Kərim (ərəbcədən tərcümə edənlər: Ziya Bünyadov və Vasim Məmmədəliyev). 
Bakı, 1991.  
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özündə cəmləşdirir: İbrahimi külə döndərməli ik ən tonqal bustan, 
gülüstan, gülzar, laləzar kimi onu bağrına basır. Tərcümənin bu 
dil gözəlliyi türkün ürəyinin qapılarını bir daha taybatay islamın 
üzünə açır.  

“Dədə Qorqud kitabı”nın bu misralarında Allahın təkliyi 
ideyası xüsusi mükəmməlikl ə, yığcam və nüfuzedici bir dillə 
ifadə olunur: 

 
Tanrının birligünə  
Yoqdır güman.  

 
Türkə Tanrı sözü daha doğma olduğu üçün Allah yox, məhz 

Tanrı işlədilir. Güman sözü şübhə mənasındadır. Yəni: Allahın 
birliyinə şübhə yoxdur. Bu, “Əşhədu ən la ilahə iləllah” (Şahidəm ki, 
Allahdan başqa Allah yoxdur) ayəsinin tərcüməsidir. Tərcümənin 
dəqiqliyi və poetikliyi göz qabağındadır. Görünür ki, həqiqətən türk dili 
ərəbcə ilə “atbaşı gedir”. Bu dil ilk orta əsrlərdəki (X əsrə qədərki) 
türkcəmizin səviyyəsidir. Bir müqayisə: XI-XIII əsrlərdə ərəbcədən 
Avropa dillərinə qızğın tərcümələrdə ingilis dili iştirak edə bilmir. 
Çünki ingilis dili ərəbcədəki elmi məzmunu əks etdirməyə hazır 
deyildi. İngilis dili tarixçisi Kekstopun sözünə görə XVI əsrə qədər 
ingilis ədəbi dili “bəsit və inkişaf etməmiş” idi.1 Biz bir az sonra XVI 
əsrə qədərki Azərbaycan dilinə ərəb və fars dillərindən çoxlu və 
mükəmməl tərcümələrin şahidi olacağıq. 

“Dədə Qorqud kitabı”ndakı bu tərcümə indiyə qədər bizə 
məlum olan ilk tərcümə nümunəsidir. Bu nümunədə türkcəmizin 
mükəmməlliyi il ə yanaşı, həm də yüksək tərcümə mədəniyyəti 
görürük. Eyni zamanda tərcümə sənətinə müasir yanaşma 
münasibəti diqqəti çəkir: yeri gələndə dəqiq, hərfi, yeri gələndə 
sərbəst, yaradıcı tərcümənin şahidi oluruq. Adətən tərcümə 
zamanı tərcüməçi dil (bu halda türkcə) tərəf-müqabilinin 
qrammatik təsiri altına da düşə bilir. Burada ancaq leksik-

                                                           

1 Bax: Абаскулиев А. Экстралингвистические факторы, обуславливающие 
проникновение арабских слов в английский язык в эпоху средневековья. 
“Metodika və dilçilik”, 2-ci buraxılış. Bakı:  Elm, 1976, s. 119-136. 
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terminoloji alınmalar var, heç bir morfoloji müdaxilə görünmür, 
türkcəmiz saf sintaksisini saxlayır – bu, türkcəmizin yetkin 
sintaksisinin mövcudluğu deməkdir. Həmin tərcümə uzun tarixə 
malik tərcümə ənənəsi üstündə duran bir nümunə təsəvvürü 
yaradır. Bu təəssürat dilimizin qrammatik quruluşunun yüksək 
inkişaf səviyyəsinə sahib olmasının nəticəsidir.                    
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XIII-XVI ƏSRLƏR ƏDƏBİ DİLİ 
 
Hər bir dövrün, hər bir mərhələnin ümumi mənzərəsini 

qavramaq üçün iki cəhəti nəzərə almaq gərəkdir: üslublar 
sistemini  və bu üslubların fəaliyyətini təmin edən dil materialını. 
«Dədə Qorqud kitabı»nın  dil materialı əsasında dövrün birinci 
mərhələsində xalq dilinin əsas lüğət fondu və qrammatik quruluşu 
haqqında konkret məlumat aldıq. Qrammatik quruluşun təmiz 
türkcəliyi, yabançı dillərin təsirinə məruz qalmamış olması öz 
yerində, lüğət baxımından da türkcənin aparıcılığı göründü. Artıq 
XIII əsrdən başlanan yeni mərhələdə ərəb, fars dillərindən türk-
cəmizə güclü lüğət axını özünü göstərir. Bununla da alınmaların 
türkcəmiz tərəfindən mənimsənilməsi, özününküləşdirilməsi pro-
sesi gedir. Xalq dili də, ədəbi dil də sınaq qarşısında durur. 
Faktlar göstərir ki, türkcəmiz prosesi ağayana şəkildə idarə edir. 
Alınmalar xalqın ünsiyyətinə də girdiyindən ədəbi dili milli 
inkişaf yolundan döndərə bilmir, Azərbaycan milli ədəbi dili 
«Dədə Qorqud kitabı»ndan gələn inkişafını yeni tarixi şəraitə 
uyğunlaşdıraraq davam etdirir.     

XIII əsrdən Həsənoğlunun əlimizdə olan qəzəllərindən 
ikisinin lüğət tərkibinə diqqət yetirək. Qəzəllərin dilində 100 söz 
var. Bunlardan 59-u türk, 41-i ərəb-fars sözüdür.  

Türk-Az ərbaycan sözləri : ağ (isim:günəş), ağ (rəng), ağac, 
al-, alçaq, and, apar-, artuq, baq-, baş, bəlür-, bir  (say), bir 
(ədat), bit-, bu, çağ, qapı, qıl-, qışla-, qoy, qül-qül (təqlid), dağ, 
ey (nida), eylə-, et-, əl, ərit- il ə (ilən), ir-, it, iç (isim),  iç-, keç-, 
könül, get-, gəl-, göm-, mən/bən, necə, nə, nökər, o (anun), oğul, 
od,  öl-, sev-, sən, söz, torpaq//topraq, tur-, tutuş-, şıltaq, uşda, 
yağ, yan-, yarpaq, yaylaq, yazıl-59. 

Ərəb və fars sözləri : atəş, badə, bəndə, büt, can, canfəza, 
cümlə, dər (ön qoşma), dilbər, duaçı, ənbər, əsil, əzəl, qəmər, 
kasid, kuy, gərçi, manənd, məqsud, mə’ni, Misir, fa ş, xoş, xislət, 
hərgiz, Həsən, həsrət, hüsn, rəqib, rədd, sadiq, sirr, surət, 
sürahi, şəhla, şəngül, şirin, vəli, yar, zaman, zari – 41. 

«Apardı könlümü…» qəzəli müləmmə şeir forması olduğu 
üçün – beytlərin birinci misraları türkcə, ikincisi farsca olduğu 
üçün ancaq birinci misraların sözləri hesablanmışdır. Qəzəllərdə 
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türkcə və ərəb-farsca sözlərin nisbəti müxtəlifdir. «Apardı 
könlümü…» qəzəlində  47 sözdən iyirmisi türkcə, iyirmi yeddisi 
ərəbcə, farscadır – türkcə ümumi lüğətin 42,5 faizidir. «Necəsin, 
gəl ey  yüzi ağum…» qəzəlində 68 sözdən cəmi on altısı ərəbcə, 
farscadır – türkcə  ümumi lüğətin 76,5 faizidir. Bütövlükdə hər 
iki qəzəldə lüğətin 59 faizi türkcədir. Bu rəqəm ümumilikdə XIII-
XVI əsrlər ədəbi dilinin  mənzərəsinə yox, ancaq mərhələnin 
birinci pilləsinə – XIII-XIV əsrlərin dilinə uyğundur. Bu mər-
hələdə divan ədəbiyyatının dili, klassik-kitab dili aparıcı 
olduğundan və Füzuliyə doğru divan ədəbiyyatı güclənə-güclənə 
gəldiyindən ədəbi dildə ərəb, fars sözləri arta-arta gəlir. Türkcə 
və ərəbcə-farscanın işlənməsində 59%:41% nisbəti Nəsiminin 
lüğət  tərkibinə uyğun gəlir. Füzulinin dilində bu rəqəmlər yerini 
dəyişir.  

Burada milli ilə əcnəbinin qrammatik reaksiyaya girməsi də 
aşkar görünür: qəmər (farsca)+yüz (türkcə)=qəməryüz-türkcə 
mürəkkəb söz; dua (ərəbcə) +çı (türkcə, şəkilçi)= duaçı – türkcə 
düzəltmə söz. Gələcək bütün əsrlərdə bu yeni türk sözləri yazılı 
və şifahi (folklor) ədəbi dildə işlənəcək və həmin qəliblər üzrə 
alınma sözlər türkcəmizin sintaktik və morfoloji yolla söz 
yaradıcılığında iştirak edəcəkdir.  Qrammatik quruluşda  əcnəbi 
ünsürlər də var. Fasca bir morfoloji əlamət işlənir: -dər (dər atəş-
atəşdə); əcnəbi sintaktik fakt kimi ilk fars izafətlərini burada 
görürük: büti-şəngül, xisləti-ənbər, surəti-mə’ni . Birinci qəbil-
dən təsir (dər atəş tipli) gələcəkdə fəaliyyətsizləşəcək, izafətlər 
isə yeri gəldikcə kalka olunacaq, ya da şeirimizdə heca vəzni 
yeganələşənə qədər, əruzun xatirinə ölçü-mizanla həmişə davam 
edəcək. Yaxud alınmalar dilimizin qrammatik şəkilçil ərini 
türkcənin ahəng qanunu prinsipi ilə qəbul edir: əzəl+də, can+um 
(içində), məqsud+um+a (irəyim); ismi və feli birləşmələr yaradır: 
şirin  söz, hüsn içində, xoş keçər; köməkçi fellərlə mürəkkəb tipli 
feil (tərkibi feil) yaradır: faş eyləmək, manənd olmaq; cümlə 
üzvü olur: oldu kuyin yaylağum (kuyin-mübtəda); sən rəqibə 
sirrimi  faş eylədün (sirrimi  - tamamlıq) və s. Deməli, alınma 
sözlər artıq Azərbaycan dilinin morfoloji və sintaktik havasına 
öyrəşmişdir. Bu iki qəzəlin materialında görünür ki, Azərbaycan 
türkcəsində milli ədəbi dil əlamətlərinin inkişafı müasir yoluna 
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düşür. Əslində qül-qül təqlid olduğu üçün hər iki dilə aid ola 
bilər. Ancaq «eyləmək» köməkçi feli ilə Azərbaycan dilinin bir 
leksik vahidi kimi çıxış edir. Ey nidasını da müştərək saymaq  
olar, ancaq əcnəbi qarşılığı (-a: şəha-ey şah) işləndiyindən onu 
azərbaycanca götürmək münasibdir. Hər iki mənbədən sözlər 
sonrakı əsrlərdə Azərbaycan ədəbi dilində fəal və müntəzəm 
işlənir. Azərbaycan mənşəli  sözlərdən yalnız uşda  (budur, artıq, 
daha) modal sözü milli dildə sonralar arxaikləşir; bu o deməkdir 
ki, həmin vahidlər  yalnız ədəbi dildə deyil, həm də xalq dilində 
ümumi ünsiyyətdə olmuşdur. Ərəb-fars mənşəlil ərin isə hamısı 
əsrimizin 30-cu illərinə qədər ədəbi dildə işlənmişdir. Bunlardan 
müasir dil üçün ancaq əhmər, kuy, manənd, sağər, suziş, çakər, 
canfəza, şahid (gözəl) sözləri arxaikdir. Əcnəbi sözlərin çoxunun 
– atəş, badə, bəndə   (müəyyən məna dəyişikliyi il ə), büt, qiymət, 
dəftər, dua (-çı), əzəl, əsil, zaman,  yar, mə’na, məst, rəqib, rədd, 
sadiq, sirr, surət, sürahi, faş, xislət, xoş, həsrət, hüsn, can, 
cümlə, şəkər, şah, şirin – sonralar və bu gün də xalqın gündəlik 
ünsiyyətində varlığı, bir tərəfdən, Həsənoğlu dövründə əcnəbi 
leksik qatın artıq müəyyənləşdiyini, digər tərəfdən, XIII əsr 
Azərbaycan ədəbi dilinin xəlqi əsasda formalaşdığını göstərir. 
Yəni «Dədə Qorqud» dilində alınmalarla milli sözlərin nisbəti   
burada dəyişib - alınma lüğətin faizi aşkar artıb.  Bu, bir tərəfdən, 
Həsənoğlu şeirlərinin əruzda olması ilə bağlıdır, xalis yazılı ədəbi 
leksikadır. İkinci tərəfdən, bu alınma leksikanın əksəriyyəti,   
deyildiyi kimi, xəlqi səciyyə daşıyır. Həsənoğlu qəzəllərinin 
morfoloji quruluş faktları: hal şəkilçil əri ın,-im (mənim), -nın, -a, 
-ə,  -na,  -i,  -ni,  -da,  -də,  -dan, -dən;  mənsubiyyət  şəkilçil əri 
– -m,   -ım, -um,  -üm,  -in,  -un,  -ün,  -ı,  -i:  xəbər   şəkilçil əri –  
-dır,   -dürür,  -sin/sən;  çəm  şəkilçisi– -lər;   şəxs  şəkilçil əri – -
m, -əm, əyim, -n, -ün; zaman şəkilçil əri– -ur, -dı, -du, -ər; şərt 
şəkilçisi– -sə; inkar şəkilçisi– -mə; feili sifət– -içtigüm; feili 
bağlamalar –tutuşmayınca, ölicək, baqa; başqa feil formaları– -
olmaya, bitə; qoşma– -lə/-lən/ilə, Sintaktik faktlarından : Söz 
birləşmələri– -şirin söz, içtigüm badə, əsli yuca, bənüm/ mənim 
yaylağum, sənün bəndən...; cümlələr – Başımdan getmədi 
hərgiz sənünlən içtigüm badə; sənün ilə xoş keçər çağum 
bənüm; Qışladım qapında itlərüŋ ilə…   
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XIII əsrdən, türkcəmizə yazılı nümunələrin kütləvi  gəldiyi 
zamanlardan, yeni mərhələnin başlanğıc dövründən əcnəbi 
mənbələrdə dilimiz haqqında məlumatlara rast gəlirik v ə ya başqa 
xalqların qələm sahibləri Azərbaycan türkcəsində şeirlər yazırlar. 
Beləlikl ə, Azərbaycan dilinin Qafqazda və ümumən, Yaxın 
Şərqdə kütləvi ünsiyyət imkanı, şöhrəti tarixi mənbələrlə XIII 
əsrdəncə təsdiq olunur. Materiallar göstərir ki, bu dövrdən 
Azərbaycan dili Şərqin etiraf olunan dillərindəndir. Hətta qonşu 
dillərə ərəb-fars sözləri Azərbaycan dili vasitəsilə keçir. XIII əsr 
erməni şairi Frikin dilində işlənən Azərbaycan sözləri il ə bərabər 
ərəb və fars sözlərinin də eyni mənbədən alındığı göstərilir: 

Qırmızı, qanmaz, bəylərbəyi, ortax, ələk, muğal; haram, 
halal, dövlət, ayıb, günah, hünər, mülk, həsrət, peşiman, siyasət 
və s. 

Yenə XIII əsrin erməni tarixçisi Girokos Qanzaketsi erməni 
dilində işlənən türk və monqol sözlərini   xatırladır: tanqrı, ərə 
(ər), ağa (ağa, böyük qardaş), saxal, yüz (üz), otmaq (ətmək-
çörək), oxar (öküz), qoyna (qoyun), aydku (ayı), kökuçin 
(göyərçin), tanqız, məlik, yekə, el, qoqay (göy, səma), usun (su) 
və s. (Bax: Ə.Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri. «Hayas-
tan», 1968, s.261-262). Göründüyü kimi, bunların hamısı 
Azərbaycan dilində işlənir, ermənicə fonetik dəyişməyə uğrayıb. 
Deməli, ya monqol ordusunda türkləşmə getmiş imiş, ya da türk-
monqol sözləri altında elə türk mənşəli leksika nəzərdə 
tutulmuşdur.   

Əlbəttə, daha qiymətli fakt XIII əsrin erməni şairi Hovanes 
Yerzinkatsinin Azərbaycan türkcəsində yazdığı şeirlərdən 
zəmanəmizə qədər gəlib çatan iki şeiridir. Onun azərbaycanca 
yazdığı «Keşiş oğlu və molla qızı» şeiri mütəxəssislərin qeyd 
etdiyi kimi, erməni ədəbiyyatı tarixində dünyəvi məhəbbət (зем-
ная любовь) mövzusunda ilk əsərdir. Şeir xalq ədəbiyyatı 
dilində, sadə, aydın yazılmışdır. Gəraylı formasına uyğun gəlir. 
Mükalimə (müaşirə) tərzində söylənir:  

 
Sen müsurman, molla ğızi,  
Ben Hovannes, keşiş oğli… 
Yoru yoru, gavur oğli,  
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Götür bizden mühəl sözi. 
Sen Hovannes, keşiş oğli,  
Ben  müsürman, molla ğızi 1. 

 
Məryəmə həsr olunmuş ikinci şeir varsağı formasındadır. 

Deyilənlərə görə, H.Yerzinkatsi bu şeiri ermənicə yazmış, sonra 
Şərqdə yayılsın, məşhurlaşsın deyə Azərbaycan türkcəsinə 
tərcümə etmişdir:   

 
Sensın ari qız Məriəm, 
Yazıxlarimə dərman. 
Tanqridir sendən doğan,  
Tanqrim anasi Məriəm. 
Evel atadan oldi, 
Oğul dünyaya geldi, 
Kristos Məriəmdən doğdi, 
Tanqrim anasi Məriəm. 
Uçmax  ğapusun açdi, 
Bağli yollari çözdi. 
Bizi tamuxdən xutardi 
Tanqrim anasi Məriəm, 
Altından direk oldi, 
Kristos yemişın verdi. 
Bizi yeqdən ğurtardi 
Tanqrim anasi Məriəm 
Altundan əziz Məriəm, 
Cöherdən əziz Məriəm, 
Uçmax yeəsi Məriəm, 
Tanqrim anasi Məriəm2. 

                                                           

1
 Мятн бурадан алыныр: Севортян Э.Тюркизмы у ранних армянских 

писателей. – Структура и история тюркских языков. М., 1971, с.268; 
М.Сейидовун «Азярбайъан  - ермяни ядяби ялагяляри» (Бакы, 1976, с.104) 
ясяри иля мцгайися олунмушдур. 
2 Мятн бурадан алыныр: М.Сейидов. Азярбайъан  - ермяни ядяби ялагяляри. 
Бакы, 1976, с.103. Саитлярин йазылышында бу мянбя иля дягигляшмяляр апарылыб: 
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Birinci növbədə bu şeirlərin lüğət tərkibi diqqəti çəkir. İkinci 
şeirin dilindəki 35 sözdən cəmi yeddisi alınmadır – alınma 20 faiz 
təşkil edir.  Bunlardan ikisi xüsusi  isimdir (Məriəm, Kristos), 
beşi ərəb-fars mənşəlidir – ikisi fars (dərman, cövhər), üçü ərəb 
(dünya, əziz, evəl <əvvəl) sözüdür. Leksikonun milli tərkibə görə 
belə nisbəti «Apardı könlümü» qəzəlinin, Həsənoğlu dilinin yox, 
«Dədə Qorqud kitabı»nın lüğət tərkibinə uyğundur. Təbii ki, 
Yerzinkatsi türkcəni kitab vasitəsilə, tədrislə, yazılı ədəbiyyatdan 
yox, birbaşa ünsiyyət yolu ilə, xalq danışığından öyrənib. Deməli, 
onun dili XIII əsr Azərbaycan xalq dilini, xalq şeirinin dilini əks 
etdirir. Şeir janrına görə Azərbaycan folklor şeiri qəlibində 
yazılmışdır; müntəzəm heca ardıcıllığı olmasa da, gəraylı 
(varsağı) və bayatı köklərinə uyğundur – 7 və 8 hecalı misra-
lardır. Fakt odur ki, əruz vəzni deyil və buna görə də türk mənşəli 
leksika əksəriyyət təşkil edir. Türk sözlərindən beşi müasir 
türkcəmiz üçün arxaikləşib: yazıx (günah), yemiş (meyvə), yeq 
(şeytan), tamuk (cəhənnəm), uçmax (cənnət). Həmin mənada yeq 
sözü İbn Mühənna lüğətində də var. Qalan sözlər bunlardır: on 
isim - ana, ata, alt, qapu, ğız, dirək, yeə (yiyə), yol, oğul, tanrı; 
iki sifət - ari, bağli ; iki əvəzlik - sən, biz; yeddi fel- açmaq, 
vermək, ğurtarmaq və xutarmaq, doğmaq, gəlmək, olmaq. 

İkincisi, morfologiyası maraqlı tarixi faktdır. Bütün şəkilçil ər 
müasir milli dövrdəki kimidir.  

Xəbərlik : -dır – tanqridır;  
Kəmiyyət:  -lar –yollar;  
Hal: -dən «səndən», -dan «atadan», -ya «dünyaya», -ı 

«yolları», -i «bizi»; 
Mənsubiyyət: -im «tanqrim», -si «anasi». Bir neçə yerdə 

mənsubiyyət şəkilçili sözlər hallanır, o halda da milli dildəki 
müəyyənlik özünü göstərir: qapu+su+n, yemiş+ı+n. Hər iki 
örnəkdə, təsirlik halın  saiti düşür. Olmalıdır : Uçmax qapusun 
/ı/ açdı; Kristos yemişın/ı/verdi.  

                                                                                                                               

Севортян Э. Тюркизмы у ранних армянских писателей. – Структура и 
история тюркских языков. М., 1971, с.269-270. 
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Şühudi keçmiş: -di «verdi», «gəldi», «oldi», «çözdi», 
«xutardi», «ğurtardi», «açdi». 

Feli sifət: -an «doğan». Qrammatik mənasına görə felin 
qayıdış növünü bildirir: Tanqridır sendən doğan «doğulan». 
Şəxsli feil də həmin məna növündədir: Kristos Məriəmdən doğdi  
«doğuldu». Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyasına uyğundur. 
Hətta  milli dilin yeni dövründə nadir halda   müşahidə olunur: 
Nə gözəl doğubsan «doğulubsan» anadan, Pəri  (Vaqif). Bu gün 
də «ay doğdu», «gün doğmamış» ifadələrində qalır. Ümu-
miyyətlə, folklor nümunələrində varlığı göstərir ki, vaxtilə xalq 
dilində geniş işlənib: 

    
Ay doğdu, qəlbiləndi, 
Doğduqca qəlbiləndi,  
Quran gətir, and içim, 
Bu qəlb o qəlbiləndi. 

 
Yalnız bir yerdə xəbərlik şəkilçisi osmanlı tələffüzündədir: 

Sensin ari qız Məriəm. Şeirdə bir sözdüzəldici şəkilçi var: -li  
«bağli».  

Üçüncü, sintaksisinə görə. Söz birləşmələrinin təzahürünə və 
cümlə tiplərinə görə müasir milli dilin şeir sintaksisindən 
fərqlənmir.  

Erməni əlifbasında səslərin intensiv əks olunduğunu nəzərə 
alsaq, mətnin dili fonetikası ilə də diqqəti çəkir. Dodaq və damaq 
ahənglərinin qeyri-ardıcıllığı görünür: ari, yazıxlarim, tanqri, 
anasi, aldi, doğdi, ğapu, açdi, çözdi, ğurtardi və s. Ərəb əlifbalı 
yazı tarixində bu xüsusiyyət qeydə alınır, ancaq həmin əlifbada 
Azərbaycan saitlərinin tam əks olunmaması üzündən dəqiqlik 
üçün bir narahatlıq keçirilir. Tam fonoqrafik erməni əlifbası bu 
şübhəni həll edir. Dil tarixçilərimiz, adətən, qalın dodaq saitli 
kökə qalın damaq saiti ı qoşmağı üstün tuturlar. Məsələn, belə: 
oturdı, qurdı və s. Halbuki bu şəkil deyilişlə özünü doğrultmur. 
Müasir şərq şivələrimiz həmin məqamda dodaq ahəngi ilə yanaşı, 
damağın da pozulduğunu göstərir, belə: oturdi, qurdi və s. 
Maraqlıdır ki, bu mətn məhz Azərbaycan şivələrindəki tərzdə 
yazılış nümayiş etdirir: oldi, doğdi. Damaq ahənginin pozul-
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masında da canlı şivə reallığı dayanır: bağli, yollari, xutardi. 
İkinci şeirdə də həmin xüsusiyyət izlənir: oğli, qızi, sözi. İlkin 
orta əsrlər və orta əsrlər Azərbaycan ədəbi dili normasında Şərq 
koynesinin fəal rol oynadığını nəzərə alsaq, bu tarixilik özünü 
doğruldur. Başqa maraqlı fakt – adətən, ərəb qrafikasında  کc  
hərf birləşməsini sağır n (ŋ) kimi açırıq. Halbuki burada nq 
afrikatı işlənib: tanqri. Yaxud d-t səslərinin işlənməsində həmişə 
ustünlük t-ya verilir. Burada damu-tamux verildiyi halda, ərəb 
qrafikası ilə əksərən toğ kimi yazılan söz bu mətndə işləndiyi hər 
iki dəfədə d ilə yazılıb: doğan, doğdi. Hər iki şeirin yazılışında 
türk-osmanlı tələffüzündən istifadə olunmuşdur: ben, sen, geldü 
və s. Qalan fərqli xüsusiyyətlər erməni artikulyasiyası ilə, türk 
sözlərinin erməni tərəfindən tələffüzü ilə bağlıdır: ğapu, ğız, 
ğurtardi/xutardi.  İkinci şeir natamamdır.      

Bu şeir «Əsli və Kərəm» dastanının motivinə uyğundur. 
Din ayrılığı motivi olduğundan lüğətində dini məzmunlu 

professional leksikaya geniş yer verilir: gavur, mühəl, 
müsürman, molla, keşiş, Hovannes. Alınma leksikanın fəallığı 
motivlə şərtlənir. Bu  parçanın sintaksisi çox mükəmməldir. 
Danışıq   dili sintaksisi spesifikliyi ilə görünür; xəbərlik şəkilçisi-
nin işi intonasiya ilə görülür:  

Sen müsürman. Ben Hovannes. Əlavə konstruksiyası ilə 
xəbərin mənası dəqiqləşdirilir: Sen müsürman -  molla ğızi. Ben 
Hovannes - keşiş oğli. Canlı danışığın belə aydın, dəqiq 
görünüşü sintaksisin kamil təşkili il ə bağlıdır. Həm  də danışığın 
özündə sintaktik intonasiyanın morfoloji yük daşıması (xəbərdə 
morfoloji əlamətin işlənməməsi, ancaq qavranması) şeir dilinin 
ənənəvi normasına çevrilir. Həmin əlavəli cümlə quruluşu bu gün 
də eynən işlənir.  

Erməni müəllifinin dili il ə gələn bu şeirlər, bir tərəfdən, 
Həsənoğlu şeirlərindəki qənaəti təsdiqləyir ki, XIII əsrdə Azər-
baycan dilinin əsas lüğət fondu və qrammatik quruluşu müəyyən-
ləşmişdi. İkincisi, bu şeirlərin lüğət tərkibi göstərir ki, artıq XIII 
əsrdə Azərbaycan dilinin xalq danışıq təzahurü və  yazılı ədəbi dil 
normativi diferensiasiya həddində mövcud olmuşdur. Bu şeir-
lərdə yazılı dil norması var, ancaq canlı danışıq aparıcıdır; 
Həsənoğlu şeirlərinin dilində xəlqilik var, ancaq ədəbilik, klassik 
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şeir dili norması əsasdır. Şübhəsiz ki, «hər hansı bir dil XIII - 
XIV əsrlərdə başqa xalqın poeziya aləmində «dəbdə olmaq» üçün 
öz doğma poeziyasında uzun əsrlər boyu işlənməli, səlisləşməli, 
bədii təfəkkürü ifadə edə biləcək səviyyəyə yüksəlməli idi»1. 

Bu mərhələdə ədəbi dilin normasını müxtəlif yaruslar üzrə belə 
xülasə etmək olar.           

Bu mərhələdə dilin bütün yaruslarında paralelizm özünü göstərir. 
Morfoloji əlamətlərlə və lüğət tərkibi ilə bağlı paralellər mərhələnin 
keçid xarakterindən gəlir: bir tərəfdən, milli dildə sabitləşmə gedir, bir 
tərəfdən, keçmiş norma elementləri davam edir; bunlardan əlavə, 
ədəbi kanonlarla bağlı ayrı-ayrı coğrafiyalarda yazan şairlərin, söz 
ustalarının əsərlərinə müraciət, təqlid, nəzirə və s. nəticəsində müxtəlif 
türkcələrin dil xüsusiyyətləri işlənməli olur. Fonetika ilə bağlı 
paralellər isə çox hallarda tarixi orfoqrafiya ilə şərtlənir. Belə ki, 
orfoqrafiya əski yazı şəklini, keçmiş normasını saxlayır, çox vaxt za-
manın fonetik-tələffüz gerçəkliyini əks etdirmir. Orfoqrafiya son 
dərəcə mühafizəkar olur; yazanlar, katiblər, ziyalılar savadlılıq 
əlaməti kimi əski yazılışı qoruyurlar*. Yazanlar camaatın tələffüz 
etdiyi kimi deyir, ancaq ənənəvi şəkildə yazırdılar** . Bu hadisə 
                                                           

1
 М. Сейидов. Эюстярилян ясяри,  с. 101. 

*
 Тарихян орфографийанын ишлянмясиня мцасир дюврлярдяки кими рясми 

сярянъамлар мцдахиля етмямишдир. Бу эцн орфографийа гайдалары дювлят 
тяряфиндян тясдиг олунур. Бунунла беля, йеня йашлы нясил яняняви ишлятдийи  
гайда иля эедир. Мян шащидям ки, 1958-ъи ил орфографийасында яввялki 
мювзуу, мювзуа, сянайеи, сянайея йазылышыны мювзуну, мювзуйа, сянайени, 
сянайейя гайдасына кечирдикдя мцяллимлярим йеня яввялки кими йазырдылар. 
Йахуд бу эцн йашлы савадлылар йеня ляьв едилмиш апострофу ишлядирляр. 
** Мян ХХ ясрин яввялляринин дилини тядгиг едяркян йазылышларда йашадыьым 
онилликлярдяки (мясялян,  60-70-ъи иллярдяки) дейилишлярля мцгайисядя чохлу 
фяргляр эюрдцм. Мян эюрцрдцм ки,  ХХ ясрин яввялляриндяки имла, хцсусиля 
ащянэ гануну «Дядя Горгуд китабы»нын, Нясиминин, Фцзулинин имласы иля 
цст-цстя дцшцрдц. Бир эцн мцяллимим, дилчилийимизин бюйцк нцмайяндяси 
проф.М.Щцсейнзадядян сорушдум ки, сиз филан, филан сюзляри, шякилчиляри 
1920-ъи иллярдя неъя дейирдиниз?  Деди ки, бу эцн неъя дейирикся, онда да еля 
дейирдик.  Эцлцб ялавя етди ки, имла Нущ дюврцндян эяляндiр, индийя бахма 
ки, эцндя бир орфографийа гайдасы дцзялдирик. Бюйцк дилчинин имланыn  
мцщафизякарлыьына кинайяси юз йериндя, анъаг тарихи мцщафизякарлыг факты 
фактлыьында галыр.  
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başqa sistemli dillərdə də yaşanmışdır. Məsələn, ingilislər bu gün 
mather, father yazır, ancaq mazə, fazə deyirlər–bu gün yazıda 
qədim german orfoqrafiyasını işlədir, qoruyub saxlayırlar. Bir 
sözlə: tarixi yazı nümunələrimizdə yazılış hər yerdə gerçək 
oxunuş deyil, hərflər həmişə ifadə etdikləri səslər deyil.  

Yazımızın tarixində gördüyümüz q-x-h, d-t, b-m və başqa səs 
(əslində hərf) və fonetik hadisə paralellikləri həmin tarixi deyiliş 
və yazılış uyğunsuzluqlarının nəticəsidir.    

Bu tarixi həqiqəti qəbul etməliyik ki, hələ qədimlərdən, ən azı 
ilkin orta əsrlərdən Azərbaycan oğuzcasının şərqi türkcələrdən, 
Türküstan türkcələrindən fərqli öz türkcələri olmuşdur.  Məsələn, 
Orxon əlifbasında h, g, v, x, j samitləri və ə saiti əks olunmur, 
deməli, bu səslər Şərq türkcələrində olmayıb. Ancaq bu səslər  ilk 
orta əsrlərdən (yəqin inkişaf daha əvvəllərdən gəlib) Azərbaycan 
oğuzcasında işlənib. Əvvələn VIII əsrdə Orxonda olmayan h və x 
səsləri artıq XI əsrdə M.Kaşğaridə qeydə alınır: hoç-hoç   oSٌ oSٌ
(keçiləri haylayan nida), heç-heç oSَ oSَ (ata müraciət –dəh-dəh), 
xanda  .اAce Kaşğari deyir ki, oğuzlar və qıpçaqlar ق –ni خ   -yə 
çevirirlər1. Deməli, Orxonda k ilə deyilən söz Kaşğaridə x ilə 
verilir. Orxonda kan        , kağan        ; Kaşğaridə: xan نGe, 
xaqan نGtGe. Orxonun k-si Kaşğaridə x-ya, ğ-si q-yə keçir; ğ daha 
cingiltilidir, q ona nisbətən zəifdir. Ona görə də  iki və çoxhecalı 
sözlərdə söz sonunda q ümumən k kimi tələffüz olunur. 
Maraqlıdır ki, XIX əsrin rus türkoloqları, türk və ərəb dillərinin 
böyük bilicisi Kazımbəy də daxil olmaqla, rus dilində q 
məqamında غ, k məqamında ق yazırlar: Peterburq رغKX`vw və 
Moskva اKxyKB. Deməli,  ق hərfi k səsini də ifadə edirmiş. Təsadüfi 
deyil ki, tarixən ق-la yazılmış türk sözlərində onu (qafı) Türkiyə 
türkləri  sözün bütün məqamlarında k ilə transliterasiya edirlər və 
bu gün elə də tələffüz edirlər: لKt- kol, Q@tG{- sakın-, قKM - yok. 
Azərbaycan türkcəsində isə həmin məqamlarda  q və  x işlənir: 
qol, saqın, yox. Deməli:  ق hərfinin q, k, x səslərinin qarşılığı kimi 
yazılmasında  bir  tarixi-etimoloji  əsas var.  Bu  da  var  ki,  h  da 
etimoloji   baxımdan  k,  x  səsləri  ilə  eyni  kökə   gedir –  

                                                           

1
 М.Кашьари. Диванü лцьат-ит-тцрк тяръцмяси, ЫЫЫ ъ., с. 218.  
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bizdəki x məqamında Türkiyə türkcələrində h işlənməsi də 
onunla izah olunur. Buna görə də ق (qaf) hərfinin yaxın məxrəcli 
səslərin universal ifadə yükündə h səsi də var – tarixi q – x – h 
(qanı-xanı-hanı) paralelliyi bununla bağlıdır. Orta əsr yazılarında 
h işlənməsini belə də izah edirlər ki, guya dilimizdə o zamanlar  h 
səsi olmamışdır. Əvvələn, deyildi ki, Kaşğari «Divan»ında h səsi 
göstərilib. İkinci tərəfdən, bunu nəzərə almaq yetər ki, həmin  
dövrdə yazımızda h səsi ilə deyilən yüzlərlə ərəb fars sözləri 
vardı. Əgər azərbaycanlının fonetikasında h məxrəci olmasa, səs 
əvəz olunardı. Məsələn bizdə ц afrikatı olmadığı üçün цирк 
sözünü sirk deyir və yazırıq. Yaxud ruslarda h, ə, ü səsləri 
yoxdur və Həsən, Hüseyn isimləri Гасан və Гусейн deyilir və 
yazılır.    

Orxon yazılarında olmayan başqa səs və hərflər də 
türkcəmizdə işlənmişdir: g səsi nəinki Türküstan türkcələrində, 
hətta türkmən oğuzcasında bu gün də yoxdur (bizdə gün, 
türkməncədə qün). Görünür, bu səsi Türkiyə türkcəsinə  
Səlcuqlular Azərbaycandan aparmışlar: j səsinin bizim üçün tipik 
olmasını onda da görmək olar ki, bu səs bizim təqlid sözlərimizdə 
(qıjov, qıjıltı, qıjhaqıj), qrammatik şəkilçil ərimizdə (dialektlərdə: 
gələjək, alajax) çox işləkdir; bu gün də ə səsi başqa türkcələrdə  
yoxdur, dilimiz doqquz saitli yeganə türkcədir; tarixən v səsinin 
yaranmasında u məxrəci iştirak etmişdir və hesab edirik ki, ilk 
orta əsrlərdə dilmizdə bu samit olmuşdur. VII əsr abidəsi «Dədə 
Qorqud kitabı»nın dilindəki V işlənmələrinə baxmaq yetər. Orta 
əsrlərdə söz başında V yoxluğu da, görünür, orfoqrafiya 
problemidir – məsələn, vur fe’li ərəb əlifbası ilə belə yazılmalı 
idi:وور. Yazı münasibliyi üçün sözü اور yazmış, ancaq vur 
oxumuşlar. Beləlikl ə, ümumi qənaət: Orxon abidələrində 
olmayan səslər Azərbaycan türkcəsində var idi. Ona görə də q – x 
– h paralellikləri, habelə başqa səslərin işlənməsindəki 
müvaziliklər əksərən Azərbaycan türkcəsinin tarixi fonetikası 
yox,  imla tarixi kimi alınmalıdır. Hələ VII əsr abidəsi «Dədə 
Qorqud kitabı»nın dilində yoq قKM və yox خKM qaq, قGt və qax خGt, 
aqşam مG}tا və  axşam مG}eا, otaq قGاط və otax خGاط müvazilikləri 
özünü  göstərir.  Halbuki   XIII-XVI   əsrlər   yazı   dilimizdə  
yoq, çoq,   qanı   (hanı)   yazılışlarının   çoxluğunu   görüb,  bu    
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fikrə düşənlər olublar ki, guya bu dövrlərdə Azərbaycan dilində x səsi 
olmayıb. Bəs onda Türküstan türkcəsində kağan             şəklində 
işlənən titul söz XII əsrdə bizim şairimizin soyadı kimi Xaqani 
gedirdi. Hələ ondan da beş əsr əvvəl «Dədə Qorqud kitabı»nda 
xanlar xanı xan Bayındır (Orxonda – kan      ), Burla Xatun 
nümunəsi vardı. Və Xatun ilə yanaşı, abidənin dilində onun 
etimoloji kökü olan qadın (qadınım ana) fonetikası işlənirdi.  
Deməli: hələ yeddinci əsrdə Azərbaycan oğuzcasında q – x 
paralelliyi var olub. Və deməli:  həmin dövrdəcə sözün xalq 
danışıq (x) və ədəbi-yazılı (q) təzahürləri fəaliyyət göstərir.  

XIII əsrdən bir maraqlı müqayisə. Erməni şairi Hovanes 
Yerzinkatsinin Azərbaycan türkcəsində  yazdığı şeirində qutardı 
sözü xutardı kimi işlənir:  Bizi tamuxdan xutardı. Görünür, belə 
işlənmə şifahi-canlı dillə yazılı-ədəbi dilin fərqlənməsindən gəlir.  
Yəni  əcnəbi şair görür ki, yox və yoq, bax və baq, yaxşı və yaqşı 
işlənmələri var və xalq dilində x variantı işlənir, o da xalq 
deyilişindəki x variantını götürür. Yəqin mənzərəni özü üçün tam 
təhlil edə bilmədiyindən o, ikinci dəfə ğurtardı şəklində yazır, 
hətta məhz yazı dilində olan r sonorunu da əlavə edir: Bizi 
yeqdən ğurtardi. Məhz danışığı əsas aldığı üçün birinci halda 
xurtardi demir. Eyni zamanda iki hecalı tamuq, yazıq, uçmaq 
sözlərində yazıdakı  q yerinə danışığın x səsini verir: Yazixlarimə 
dərman; Uçmax ğapusun açdi. Beləlikl ə, XIII-XVI əsrlərdə 
qanı, baq, yaqşı, otaq yazıldığı dövrdə Azərbaycan türkcəsində x 
səsi var idi.   

Deməli, ق (qaf) yazılmış, ancaq müxtəlif səslər oxunmuşdur. 
Göstərdiyimiz kimi, bu oxunuşlardan biri mütləq x səsi olmalıdır. 
Yaxud d-t paralelliyi: «Kitab»da dayı NMدا və tayı NMGط, 
qardaş داش`t və qartaş شGط`t. Təbii ki,  bugünkü deyilişə uyğun 
olan variant (d) o zamanın canlı xalq dilinin faktıdır. Füzuli 
yazırdı: Taş dələr ahim oqi şəhdi-ləbüŋ şövqindən. Füzuli 
burada alliterasiya və assonansdan istifadə edir: ya «taş tələr» 
deməli idi, bu mümkün deyil, çünki «dəl» feli «təl» kimi 
işlənmir, ya da «daş dələr» yazmalı idi – bu, alliterasiyadır. 
Sonrakı sözlərdə (şəhdi, şövqündən) d assonansı da bu 
melodiyanın davamıdır. Deməli, taş yazılışdır, deyiliş deyildir.   
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Maraqlıdır ki, «Dədə Qorqud kitabı»nın dilində ərəb, fars 
dillərindən alınmaların yazılışında ikilik özünü göstərir: eyb �@� 
və ayıb �Mا, moxənnət IcLB və  müxənnət  IceKB, qorz ز`� və 
gürz رزK�, aşpəz ��� və düşmən د�doşmən QT ,ا��Gز və  aşpaz ا

�QTدو , hiç o@ھ və heç oھ və s. Bu paralellərdə ikinci tərəflər 
bugünkü azərbaycanlının dilində işlənir. Deməli, dövrün katibi 
ərəbcə, farsca ilə yanaşı, öz ana dilini, onun canlı danışıq tərzini 
də gözəl bilmiş və ara-sıra qeyri-ixtiyari olaraq işlətdiyi gündəlik 
dil faktı qələminin ucuna gəlmiş və imla ənənəsindən kənara  
çıxmışdır. Deməli, ən azı ilkin orta əsrlərdə imperiyanın ədəbi 
dilini əks etdirən Orxon kitabələrinin imla norması bir tərəfdən, 
yerli Azərbaycan türklərinin gündəlik danışıq nitqinin faktları da 
o biri tərəfdən üz-üzə dururdu. Əlbəttə, yerli danışıq elementləri 
katiblərin «səhvi» olaraq şüurlu şəkildə tətbiq edilən imperiya 
dilinin imla normasına girmişdir. Təsadüfi deyil ki, bu «mexaniki 
səhvlər» XIV-XVI əsrlərin folklor-danışıq dilində, xüsusilə nəsr 
nümunələrində nisbətən artır1: uyqu//uyxu, çoq//çox, yaqdı // 
yaxdı, yigit//igit, yuca//uca, ilərü//ir əli, olduqca // olduğca // 
olduxca, ötri//ötrü, doğri//doğru, sayrılıq//sayrulığ//sayrılıx və s. 
Deyək ki, dogri / doğru, şadluğ/şadlıx tipli nümunələrə 
Azərbaycan dilinin Şərq və qərb  dialektlərinin tələffüzləri  kimi 
də baxmaq olar. Ancaq onlara ilk orta əsrlərin nümunələrində 
imperiya dili və yerli deyiliş paralelliyi kimi baxmaq daha 
məqsədəuyğundur. Bən/mən (b-m) paralelliyinə ilk yazılı 
nümunələrdən tutmuş Füzuliyə qədər çox təsadüf olunur. Ancaq 
bu əvəzliyinin hallanarkən danışıq folklor  abidələrinin dilində 
munun, muna, munu, munda yazılışlarını bu gün Azərbaycan 
dialektlərində də görürüksə, deməli: 1. bu hadisə həmin tarixi 
təzahürün qalığıdır. 2. bən//mən paralelliyində mən yerli 
Azərbaycan faktıdır.    

Göstərilənlərdən fərqli olaraq bu nümunələrdəki paralellər 
tarixi fonetikadır: Camədən çıqdı yeni ayuni göstərdü təmam; 
                                                           

1
 Эениш мялумат цчцн бахын: Наьысойлу М. ХВЫ яср Азярбайъан тяръцмя 

абидяси «Шцщяданамя». Бакы, 2003; Йеня онун. Щязининин «Щядиси-ярбяин» 
тяръцмяси. Бакы, 2008; Шейх Сяфи тязкиряси (тяртибчи вя няшря щазырлайанлар: 
Наьысойлу М., Ъаббарлы С., Шейхзаманлы Р.) Бакы, 2006. 
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Hər gün açur köŋlimü zövqi-vüsalüŋ yengidən (Füzuli); Könlim 
gəmisün qərq edə  gör eşq dəngizünə Kim, bu dəngizün bəhrinü 
ümman bilür ancaq (Nəsimi); Durğurma, yollarun yügirüb tutma, 
ey sirişk (Füzuli) – bu çox qədim morfemin fonetikasıdır; 
təsirlilik v ə icbar mənası yaradır. Bu gün dialektlərdə durğuz – 
kimi qalır –deməli, bu hələ sabitləşməmiş qədim r – z dövrünün 
qalığıdır. Burada da eyni fonetikadır: Kuhkəndən gözükir kuhdə 
asar hənuz (Füzuli). İndi dialektlərdə görünür -dən çox görükür  
işlənir. Bu gözükür formasının qalığıdır; Səni görmək mütəəzzir 
görünür, böylə ki…(Füzuli). Nəzirün yazamaz ayruğ əzəl 
nəqqaşi rüxsaruŋ; Dilbəra, mən səndən ayru ömrü canu neylərəm 
(Nəsimi) – ayruğ qədim qapalı heca dövrünün əruz yaşantısıdır.   

Tarixən «o» əvəzliyi ol şəklində işlənir və onun uzun-
ömürlülüyü əruzla bağlıdır. Məsələn, M.Vaqifin, Q.Zakirin qoş-
malarında o, əruz şeirlərində ol işlənir. Nadir hallarda  əvəzlik 
açıq heca kimi çıxış edir: Qoman bu üzi  qaranu o lövhi-sadə ilə 
(Füzuli) – deməli: hələ ilk orta əsrlərdən Azərbaycan oğuzcasında 
«o» forması işlənirmiş. Hallanarkən  əvəzliyin «a» şəkli alması 
da bunun nəticəsi olmalıdır: Nə bənzər ol maŋa, dərdi anuŋ 
dərmanə qabildür (Füzuli) – yəni ol forması an şəklinə düşə 
bilməz, o – a isə mümkündür. 

Köməkçi feilin et və eylə fonetikası ilə işlənməsi də ədəbi dil 
ənənəsi ilə yerli ünsiyyət faktının paralelliyidir. Əslində, bu, 
danışıq dilindəki elə(mək) şəklinin şeir dili variantıdır – burada 
da məqsəd ilk hecanı qapalı hala gətirməkdir: Həzər et, şişəyə 
nagəh zərər eylər, dolıdur (Füzuli). 

XVI əsrə qədər əsas forma tezliyinə malik olan qaranqu 
sözünün fonetikasında qədim nq afrikatı qalır (yuxarıdakı yengi 
və dəngiz deyiliş və yazılışı ilə müqayisə edin): Qaranqu yerdə 
məni tərk etdülər (Həzini); Qaranqudan necə bulmış bu oğri ol 
babi (Nəsimi).   

Fonetik paralelizmə bir neçə nümunə: q-x-h. 
Xanda bulam təriqi-vüsalin məhəbbətün (Nəsimi, 1,75); 

Qanı Mənsurləyin bir həqqə aşiq; Keç qamudan Nəsimi tək, 
baqma anın bəqasına (Nəsimi).  

Bir pəri heyraniyəm, bilmən məkani xandadır, Kimsə bilməz 
dünyadə namü nişani xandadır (Xətai, I, 169); Quşlar qamusu 
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fəğanə düşdü (Xətai, 2,43); Oqu Ktاو kitabi-nəfsini dilində eynin 
sağ ikən (Nəsimi, 1,19); Oxu Keاو ki, sən gör müştəri, həm çun 
məhi-taban gəlür (Nəsimi, 1,20); Bildigün sənsən, Nəsimi, 
səndən özgə kimsə yox خKM (Nəsimi, 1,80); Çərxə çıqardı _Gxردی  
ahimi, canumı narə yandırır (Nəsimi, 1,37); Çıxmaya b@TL_ 
miskin Xətayi köŋlü zülfündən nola (Xətai  121): Şagirdlər ustası 
görən handadı (Qurbani).  «Şühadanamə»dən   müqayisə   edin: 
aqşam (222 b), ancax (82 b), uşax. (70 b), uşağ (74 b); və s. 
«Şeyx Səfi təzkirəsindən: Çanaq (113), bıçaq//irağ, qalmağ, 
qonağ, qaranğu, qatıluğ, şeyxlığ//şeyxlig, aqça/ağça/axça, yoksa-
yok, qorxu, yok/yox, çoq/çox, saxlar, çıxıb, boxça, yaxşı/yakşı, 
yuxaru, yaxiŋ/yaqın, dışkarı, qalduk, yakasundan, çıkarub, uyku, 
dut/tut, verməg/vermağ, yenə/genə»1.   

Məsələ burasındadır ki, belə q-x paralelliyi sovet dövründə də, latın 
əlifbasına  keçincə, davam etmişdir. Hətta 30-cu illərdə həmin qrafik 
ənənəni mexaniki şəkildə latın əlifbasına da köçürürlər və belə yazırlar: 
çoq, baq, çıq və s. Halbuki  yaşlı nəslin  şəhadətinə görə bu sözlər çox, 
bax, çıx kimi tələffüz olunmuşdur. Deməli, analoji olaraq orta əsrlərin 
yazılışında müvafiq qrafik    təzahürlərin şərtiliyini qəbul etməliyik.    

Səslə qrafem arasındakı həmin şərtilikl ər aşağıdakı paralellərdə də 
saxlanır: d-t.     

Dünya duracaq yer degil, ey can, səfər eylə; Yüzini doğri dut 
həqə, ur qamunıŋ qəfasinə (Nəsimi); Nəsiminün gözi yarun ğəmündən 
Dolub, hər qətrəsi dəryayə düşmiş (Nəsimi, 1,422). Yumulmış qönçəyə 
bənzər ki, ağzı toptoli qandı (Nəsimi, 306). Qayğu çəkmək nə üçün 
cam ilə aləm tolıdur; Taş dələr ahim oxu şəhdi-ləbüŋ şövqindən; 
Qanda olsa, qanlıyu, əlbəttə, qan dutar (Füzuli). Həmçinin müxtəlif 
abidələrdə: daş-taş, düş-tüş,  dün-tün, damu-tamu və s.   

B-m. Sözüŋ bu dərdimə hər dəm dəvadır (Nəsimi, 1,308); 
Munca kim dərdündə zəhmət çəkmişəm, ey yar, Çünki səndəndür 
bu zəhmət, cümlə rahətdir maŋa: Baxdım ki, munuŋ qırımı özgə 
(Xətai). Həmçinin «Dədə Qorqud»da: Bən-mən, bin-min, binət-

                                                           

1 Шейх Сяфи тязкиряси. Бакы, 2006 (сящифяляр oна эюря эюстярилмир ки, 
нцмуняляр сайсыз-щесабсыздыр. Мягсяд г-к-э-х паралеллийинин боллуьуну 
эюстярмякдир.  
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minət...; və müxtəlif əsrlərdə ayrı-ayrı mənbələrdə: bən-mən, 
bunda-munda və s.  

Həmin mərhələdə müxtəlif mənbələr ayru-ayruğ, yigit-igit, 
yiyə-iyə, yuca-uca, yüz-üz, ur-vur, ulu-uluğ, kiçi-kiçig 
qəbilindən etimoloji xarakterli çoxlu paralellərlə səciyyələnir.  

Ancaq elə paralellər də var ki, bunlar ədəbi normanı təmsil 
etmir və hətta ədəbiləşmə prosesindən kənara çıxmadır. Belə: od-
ot, boş-poş, tabşurdı-tapşurdı, tobrağ-tofrağ, uşax-uşağ, kəndə-
kəntə («Şühədanamə»).   

Həmin dövrdə ol-şol, bu-şu-uş-uşbu, kendi-kendöz, iləri-
irəli  və s. kimi onlarla morfonoloji paralelliklər fəaliyyətdədir. Bu 
təcrübədə: Boğuldum, qaldım uş irmağ içində («Dastani-Əhməd 
Hərami»); Gör nələr qaldı mana şol nərgisi-xunxarədən (Xətai, 
1,121); Bu dərd ilə dərdnak oluram. Ol dəxi eşitdi uşbu halı 
(Dəhnamə.); Şu fəttan eyninüŋ eynünə gəlməz (Həbibi). 

Paralelizm morfoloji əlamətlərin işlənməsində də görünür. III 
şəxs xəbərlik şəkilçisi -dir və -dürür; Günəş gögçəkdürür derlər, 
bəli, gögçəkdürür, əmma. Sənüŋ gögçəkligiŋ yanında ol naçarı 
gögçəkdir (Kişvəri). Hökm anın hökmüdürür, fərman anın  
fərmanıdır  (Füz).    

İsmin hallarında - yiyəlik hal : Bağlamazsa tilbə köŋ- 
lümnün ayağı bəs nədən (Kişv.); Nərgisüŋ fikri, Füzuli, gözü köŋ-
lümdə gəzər (Füzuli); 

Yönlük hal:  Düşmüşəm bir hala sənsiz natəvanü zar olıb. 
(Kişvəri);   

Etməsən rəhm Əmaniğə, anı hicr qəmi varlığındın yoq edər, 
ey məhi-taban, sənsiz; Ya rəb, axır necə bolğay halımız -  Qövlqə 
sadiq iməs əf’alımız (Əmani); 

Təsirlik hal : Mən özümnü yoluna qıldım fəda (Q. Bür-
hanəddin); Gözlərim yaruŋ qəmindən axıdır dürdanəyi; Bil doğru 
bu sözümnü, ya sınamavü ya sına (Nəsimi); Suzi-eşqüŋ 
yürəgimni hərdəm eylər yarələr; Dörd şey vardır-cənnət yüzünü 
görməz; Kişi çəkmək gərək qüssəyi, qəmi (Xətai); Deyildim mən 
sənə mail, etdin əqlimi zail (Füzuli); 

Çıxışlıq hal: Dartaram həsrət bilə bağrımdın odlu ahlar 
(Kişvəri); Ey xoş ol aşiqi-şeyda, bu fəna dünyadə Eşq sevdasidin 
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özgə sərü saman bilməz (Əmani); Taş dələr ahim oxu şəhdi-ləbüŋ  
şövqindən (Füzuli);  

Məlum hal şəkilçil ərinin forması ilə müxtəlif morfoloji 
mənalar bildirilir. Yönlük yerlik m əqamında: Köŋlüm yar 
yoluna yanasıdır (Q.Bürh.); Bu ağzıma gər olaydı yüz dil, Bular 
sifətiŋ sözün deyəydi (Xətai). Yerlik yönlük m əzmununda: 
Aydın sorayım, nə kişidir bu Kim, munda aqilli kimsə gəlməz 
(Xətai). Qılmın mana ev hekayətin çoq—Dəxi mənim anda 
getməgim yoq (Füzuli).    

Əmr formasının I şəxsində -ım; -ayım, -ayın  /tək/, -alım, -
avuz, -aq /cəm/: Gəlin barı bu gün söhbət qılalım, Məani kanının 
dürrün bulalım; Ol ucdan mənzilə irəməyəvüz, Ögümüz, usumuz 
dərəməyəvüz; Əlin öpüb anınla görüşəyim («Dastani-Əhməd   
Hərami»).  

Gələcək zaman şəkilçisi  -acaq, -isər, -ası: Zülfü ömrüm-
dürür şükür həqqə kim, Gəlincə gedər dəxi uzanasıdır 
(Q.Bürhanəddin), Qopasıdır qiyamət güni, ol gün; Qaçan tutan 
olisər axirətdə ol həqqə (Nəsimi); Çıxacaqdır fələğə naləvü 
zarum bu gecə (Füzuli); Dəxi xansı mərd mərdanə meydana 
qədəm basacaqdur («Şühədanamə»); şəxs şəkilçil ərind ə -əm /m/ 
və mən: Ta dikən tolamayınca bağçadə Bən anı balta ilə 
qırmamışmən;  Qalmışam mən xəstəvü bixab, dili-bimar gəz 
(Kişvəri); Mahimi gördim ki, yüzindən niqab almış gedər (Xətai). 

Belə paralelliyə başqa morfoloji kateqoriyaların da göstə-
ricilərində rast gəlmək olur və ümumiyyətlə, bu vəziyyət mərhələ 
üçün kütləvidir. Ədəbi dil üçün səciyyəvi olan variantlılıq bu 
paralellərin timsalında aydın görünür. Paralellik müxtəlif şərtlərlə 
bağlıdır. Aydın olur ki, faktların müəyyən qismi canlı Azər-
baycan dilinə məxsusdur. XIII-XVI yüzilliklərdə yaşayan, 
danışan azərbaycanlıların nitqidir. Bir qismi isə ancaq ədəbi 
səviyyədə işlənir. Belə faktlar formalaşmış başqa türkcələrdən, 
xüsusilə qeyri-oğuz mənşəli Türküstan türkcələrindən alınmalarla 
bağlıdır. Canlı yerli ünsiyyət dilindən kənara çıxmalar, başqa 
türkcələrə müraciət hansı vaxtlarda baş verir? 1. Xüsusilə ilk 
misaldan göründüyü kimi, xalq danışığındakından o vaxt kənara 
çıxılır ki, yerli variant şeirin poetexnik ölçülərinə, vəzn tələbinə 
sığışmır - məsələn, eyni misrada həm - dürür həm də -dür: 
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hökmüdürür və fərmanıdır, həmin poetexnik tələblər -ə və –qə,  -
ı və –nı şəkilçil ərində də (həmçinin sair məqamlarda) qalır: 
məlum olduğu kimi əruz vəznində hecaların sayı yox (belə  olsa, -
ə və -qə... fərqlənmir), səslərin ümumi balansı, hecaların açıq və 
ya qapalılığı əsasdır. Məsələn, şəkilçinin samitindən asılı olaraq 
müvafiq sözlər belə hecalanır: bül + bü+lün—bül-bül-nün,  
ö+zü+mə - ö+züm+qə, bağ+rı+mı – bağ+rım+nı və s. – belə 
bölgülərin əruz vəznində rolu var. Təsadüfi deyil ki, Xətainin 
heca-vəznli şeirlərinin dilində -nı (bağrımnı) və  -qə (özümqə) 
şəkilçil əri yoxdur. Yaxud yenə yuxarıdakı kimi heca tipinə təsirlə 
bağlı qonşu misralardan birində yerlik məzmunu -a şəkilçisi il ə 
ifadə olunduğu halda, başqalarında -da vasitəsilə verilir: Bu 
ağzıma gər olaydı yüz dil, Bir dilim əgər olaydı min dil - Bullar 
sifətin sözün deyəydi, Ollar cəmi-eşqini yeyəydi. Hər başda həzar 
başum olsa, hər  gözdə həzar yaşum olsa—Başları yolında  oyna-
daydim, Yaşları: saŋa nisar edəydim (Dəhnamə). Yenə eyni 
prinsiplə: -nə (didənə) və -ğə (didəğə) variantlar səs balansına 
görə fərqlənmədiyindən Kişvəridə -nə forması (Azərbaycan xalq 
dilindəki) işləkdir: Halbuki təsirlik halda -ni (əlimni) geniş 
fəaliyyətə malikdir.     

2. Misallardan bu da görünür ki, variantlar üslublara, janrlara 
və şeir-nəsr mətnlərinə görə də diferensiallığın təzahürləridir. 
Müşahidələr və araşdırmalar göstərir ki, -alım daha çox şeir, -
avuz isə nəsr dili üçün səciyyəvidir. Məsələn, Füzulinin ancaq 
nəsrində -avuz formasına təsadüf olunur; yaxud əmr məzmunu 
üçün eyni morfoloji əlamət «Şühədanamə»də çox işləkdir1. 
Gələcək məzmunu bildirmək üçün -isər Füzuli dilində son dərəcə 
seyrəlir2. O biri tərəfdən, həmin zaman kəsiyindəcə bədii dilin 
folklor-danışlq təzahüründə, xüsusilə onun nəsr qolunda –acaq 
üstünləşir3 ki, bu da ədəbi-gəlmə müqabilində xalq dili 

                                                           

1
 Рящимов М. Азярбайъан дилиндя фе'л шякилчиляринин формалашмасы тарихи. Бакы, 

1965, с. 17-18; Ялизадя С. Орта ясрlярдя Азярбайъан йазы дили.. Бакы, 1985, с. 50. 
2 Мирзязадя Щ. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы. Бакы, 1962, с. 252 
3 Хялилов Ш. Орта яср Азярбайъан дилиндя гяти эяляъяк заманын -аъаг, -яъяк 
яламяти щаггында.  АДУ-нун елми ясярляри (дил вя яд. сер.). 1979, № 3, с. 49-44; 
Ялизадя  С. Орта ясрлярдя Азярбайъан йазы дили. с. 66. 
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formasının fəallaşmasına dəlalət edir. Daha bu, ədəbi dil 
normasında zaman irəlil əyişi il ə bağlı təkamül deməkdir – XIII-
XIV yüzillikl ərlə XV-XVI  yüzillikl ər arasında yarımmərhələ 
səviyyəsində norma fərqləri yaranmasına gətirib çıxarır.   

Təmiz Azərbaycan dili bazasında maraqlı variantlaşmalardan 
biri bütöv morfoloji əlamətlə (ədəbi təzahürlə) danışıq formasının 
(yarımçıq əlamətin) qarşılaşmasıdır: ... Mürğ onda həzar oxur 
zəbanı… Kişnər çalağan qulun misalı…Qullar günah etsə, şah 
bağışlar... Sallam ayağına yüzlərimni... Fərzəndinizi mənə 
bağışlan (Xətai); Nola zənbur evinə bənzəsə beytül-həzənim; 
Qəmzən sökə cismim, dələ bağrım, tökə qanım (Füzuli). Ədəbi 
dil üçün səciyyəvi sayılan tam morfoloji oxuyar, kişnəyər, 
salaram, bağışlayın, nə ola, cismimi, bağrımı, qanımı 
əlamətlərinin əvəzində müvafiq olaraq danışıqdakı oxur, kişnər, 
sallam, bağışlan, nola, cismim, bağrım, qanım yarımçıq-ixtisar 
formalar işlənmişdir. Beləlikl ə, poetexnik tələblərə görə ədəbi 
variantdan kənara çıxanda məhz danışıqda işlək olan forma seçilir və 
bədii nitqə danışıq təbiiliyi axır. Bu variantların tez-tez növbələşməsi 
isə vəziyyətin məhz şeirin texniki şərtlərindən irəli gəldiyini bir daha 
göstərir; şərait tələb edəndə variantlar müxtəlif mətnlərdə gəlir - 
belə: Buynuzını saldı dağ keçisi; Pərdəsün açdı çöhrədən gül 
(Xətai) və lazım gələndə ardıcıl misralarda işlənir – belə: Zülfün  
anıban çü cim yazdım, Ağzını açanda mim yazdım (Xətai).   

Əmr formasının I şəxs cəmində işlənib, -avuz, -alım variantlarının 
müqabilində çox az təsadüf olunan -ayın da danışıq təzahürüdür:1  Bir 
şəbxun ilə həlak edəyin, Hiddətindən cəhanı pak edəyin (Füzuli). Əmr 
formasının bu şəklinin bugünkü şivələrimizdə işləkliyi onun həmin 
dövrlərdə yazılı dilə məhz gündəlik ünsiyyətdən gəlmiş olduğunu 
göstərir. I şəxsin cəmində işlənən -gilən  şəkilçisi də eynən danışıq-
dialekt  mənbəyindən gəlir (ədəbi -gil müqabilində); Arif  isən, dünyanı 
sevməgilən, at ardına (Nəsimi). Təsadüfi deyil ki, bu formanı  mütəxəs-
sislər müasir dialektlərimizdəki -ginən ilə müqayisə edirlər.2 Həmin  
şəkilçinin canlı danışıq dilindən gəlməsi oradan da görünür ki, 

                                                           

1
 Мирзязадя Щ. Эюстярилян ясяри, с. 231.  

2
 Рящимов М. Эюстярилян ясяри, с. 63.  
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əvvəllər yazılı dildə məhdud işlənən bu forma Azərbaycan ədəbi 
dilinin demokratikləşdiyi, folklor-danışıq nitq təzahürünün apa-
rıcı olduğu dövrdə çox fəallaşır: Soruşsa yar ki, bu kimdəndir 
bizə? Söyləgilən, sizin divanədəndir (Vaqif).  

Müasir ünsiyyətimiz üçün arxaikləşmiş türk mənşəli yüzlərlə 
söz həmin dövr ədəbi dilimiz üçün fəaldır: danla sabah, tanıq 
şahid, damu cəhənnəm, uçmaq çənnət, yazı çöl, duş yuxu, ayaq 
badə, sayru xəstə, əsən sağlam, əsrük sərxoş, yeg yaxşı, dirilik  
həyat, kəndi öz, dün gecə, qat dəfə, qat yan, qatı bərk, möhkəm, 
qutlu mübarək, yavlaq çox, yügüş çox, dügəli çox, ikən çox, 
pitik yazı, məktub, tutuq pərdə, us ağıl, çələb allah, çətik pişik, 
bay varlı, xoşbəxt, bayıq doğru, gerçək, qaqı acıqlan, din sakit, 
alp igid, cilasun igid, tuğ bayraq, sancaq bayraq, çəri  qoşun, 
çərik  əsgər, tana sırğa, baqır mis, bən xal, tilbə dəli, dərnək 
yığnaq, yavuz pis, yeq şeytan, yond at, utlu həyalı, şülən kef 
məclisi, qonaqlıq, könlüalçaq sadə, təvazökar, çöz aç, ulaş çat, 
tünə gecələ, ir  çat, yetiş, ilət yetir, çatdır, cizgin fırlan, ağırla 
əzizlə, onar sağal, yaxşılaş, bunalmaq halı pisləşmək, sun ver, 
təqdim et, ayıt de,  sayrı oxu, dər topla, oxu çağır, göydür yandır, 
uğra get, var get, ulal böyü, çavlan yayıl, şirək həvəslən, donat 
geyindir və s.    

Bu sözlər müasir qarşılıqları ilə paralel işlənmişdir. Əlbəttə, 
paralellərin işlənmə tezliyində üstünlük indi arxaikləşənlərindir. 
Göründuyü kimi, paralellərin tərəfləri həm türk sözlərindən: alp-
yigit-cilasun, tilbə-dəli, yumru-dağ və s., həm də türk mənşə-
lil ərlə ərəb-fars vahidlərindən ibarətdir: qutlu mübarək, nəsnə 
şey, uruğ nəsil və s. Əvvələn, buradan aydın olur ki, gələn ərəb-
fars sözləri boşluğu doldurmamış, onların yerli müqabili, özü də 
semantik siqləti, fono-morfoloji ahəngdarlığı ilə cilalı qarşılıqları 
olmuşdur.  Məlumdur ki, ərəb sözləri Azərbaycan dilinə, birinci 
növbədə, dini anlayışlarla yol açmışdır. Halbuki  məhz onların da 
türk mənşəli qarşılığı var idi. Məsələn, əzan vermək yerində 
banlamaq: Saqqalı uzun tat əri banladıqda (Dədə Qorqud). 
Yaxud allah yerinə tanrı (hələ çələb...), behişt yerinə uçmaq, 
xeyir-dua yerinə yum və s. işlənirdi: Ol öydügüm uca tanrı dost 
oluban mədəd versin. Yum  verəyin, xanım!... Ağ birçəkli anan 
yeri behişt olsun, Ağ saqqalı baban yeri uçmaq olsun (Dədə 
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Qorqud). Başqa qəbildən milli sözlər də mətndə (yazılı və şifahi) 
eyni dərəcə uğurla çıxış  etmişdir. Şərq yerinə gündoğan, qərb 
yerinə günbatan: Günbatandan güntoğan yerə dəgin eşq ərinin 
bir nəfəs seyranıdır  (Q.Bürhanəddin); Əlvan, rəngarəng yerinə 
al-yaşıl; Al-yaşıl geyinib durma qarşıda (Aşıq Qurbani). 
Maraqlıdır ki, tərcümə etmək yerinə döndərmək işlənmişdir: 
Məhəmməd Mustafanun hicrətündən doqquz yüz qırq beş sənə 
keçmiş idi ki, Qazi xan - Sarı Şeyxüŋ oğlı «bunı döndərə gör 
türkiyə» dedi  («Şühədanamə»). Ərəb-fars dillərinin dövlət dili 
olduğu şəraitdə, həmin dillərdən çevirməkdən danışıldığı vaxt və 
o dillərin sözlərindən geniş istifadə edildiyi halda «tərcümə» 
əvəzinə «döndərmə» işlənirsə, deməli, bu söz Azərbaycan dilində 
o anlayış üçün çoxdan sabitləşib, yəni bizdə tərcümə sənəti ərəb 
sözlərinin kütləvi nüfuzundan qədimə gedir.  

Hətta alınma sözün əcnəbi morfologiyasına müqavimət hiss 
olunur. Məsələn, dərhal-dər+hal məqamında şoluqdəm: Məgər 
qapuçılar ani gördilər, Şoluqdəm xatuna xəbər verdilər (Dastani-
Əhməd Hərami). Görunür, sintaktik üsulla söz yaradıcılığına 
əcnəbi söz «ehtiyatla», milli sözün «nəzarəti» ilə buraxılır: 
şoluqdəm.  İkincisi, aydın olur ki, arxaikləşən türk mənşəli sözləri 
hər yerdə ərəb-fars sözləri sıxışdırmayıb, türk mənşəli sözlər də 
bir-birini işləklikdən çıxarmışdır (burada qalib söz yerli canlı 
ünsiyyətdə işlənən olmuşdur). Ancaq bu prosesdə ərəb-fars 
sözləri  qızışdırıcı rol  oynamışdır. Çünki   həmin proses sinonim 
cərgədə onların yer tutmaq mübarizəsi ilə başlamışdır.  

Doğrudur, qeyd etdiyimiz türk mənşəli leksikanın müəyyən 
qismi bilavasitə azərbaycanlıların gündəlik ünsiyyət prosesi  ilə 
bağlı olmayıb, ədəbi hadisələrlə bağlıdır; ancaq bunlar türk 
mənşəli olmaqla xalis Azərbaycan sözləri il ə bir sistem yaradır və 
arxaikləşmə həmin sistemdə bütövlükdə gedir. Bunlar üslubi-
ədəbi məqamla bağlı yox, xalqın zehni, mədəni, ictimai-siyasi 
inkişafının müəyyən mərhələsində işləklikdən çıxır. Həm də 
bunların hamısı fonetik və morfoloji paralelizmin aradan qalx-
ması, həmin məqamlarda sabitlik yaranması, xatırlatdığımız tipli 
yüzlərlə milli sözün ünsiyyətlə vidalaşması əlaqəli şəkildə eyni 
vaxtda baş verir. Bu o deməkdir ki, həmin dövrdə Azərbaycan 
xalqının düşuncə tərzində, mədəni-maddi-siyasi həyatında dönüş 
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yaranır, yeni dövr başlanır. Bu milli dilin  müəyyənləşməsi, 
sabitləşməsi deməkdir və onunla bağlıdır.   

Əslində, bu gün Azərbaycan dilində işlənən əsas lüğət fondu 
və qrammatik quruluş milliyəqədərki mərhələdə var. Bu gün 
işlənən bir morfoloji fakt yoxdur ki, həmin dövrün yazılarında 
əks olunmamış olsun - bu, yetkin, sabit Azərbaycan xalq dilinin 
mövcudluğu deməkdir. 

Mərhələnin sintaksisində  belə konstruksiya var: Dəxi bənim 
anda getməgim yoq; Gün ki, sayən düşdügi yerdən durar, bir 
vəchi var: Gəlsə ali-qədrlər, fəqr əhli durmaqdır ədəb (Füzuli). 
Həmin söz birləşmələri müasir redaktədə bu quruluşa uyğundur: 
mənim ora getmək meylim yoxdur; ədəb fəqr əhlinin durmasıdır 
və ya fəqr əhlinin durması ədəbdəndir. Füzulidəki …konstruk-
siya arxaikdir. Yaxud mübtədanın təsirlik halda işlənməsi: 
Atamın ölən çağı dilini  bağlandı («Şühədanamə», 331 b); Bu gün 
mənim Səkinəmni yetim olacaqdır («Şühədanamə», 285 a); 
Haman ki bu niyyəti xatirimdən baş çıxardı; dəniz üstündən bir 
kişiyi gözükdü; Donunıŋ yenini yırtıldı. («Şeyx Səfi», 129) - bu 
isə hərfi tərcümənin təsirilədir, kalkadır.    

Müəyyənləşmiş xalq dili şəraitində ədəbi dildəki bu müxtəlif-
likl ər Azərbaycanda ərəb və farscanın dövlət dili olması, Orta 
Asiya türkcələri il ə əlaqə kimi ekstralinqvistik amillərlə bağlıdır. 
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XIII -XIV ƏSRLƏR ƏDƏBİ DİLİ 
 

1. Bu əsrlər XIII-XVI yüzillikl əri əhatə edən mərhələnin 
tərkib hissəsidir. Ancaq şərti olaraq bu müddəti iki yarım-
mərhələdə nəzərdən keçirmək münasibdir. Münasiblik, bir 
tərəfdən, öyrənilmənin metodik cəhəti il ə bağlıdır – tədrisdə 
asanlıq yaradır. İkinсi tərəfdən, tiploloji cəhətdən bütün əsrlər – 
XIII, XIV, XV, XVI əsrlər uyğun gəlsə də, səviyyəcə bu 
yarımmərhələlərdə müəyyən fərq vardır.      

XIII-XVI əsrlərdə Azərbaycanda divan ədəbiyyatının dili 
formalaşır. Ədəbi dilin lüğətində ərəb və fars sözləri xüsusi 
fəallıq qazanır, geniş kütləyə  çevrilir. Müasir xalq dilindəki ərəb 
və fars sözlərinin hamısının həmin dövrlərdən gələn yazılı 
ədəbiyyatın dilində  işlənməsi göstərir ki, bu sözlər dövrün xalq 
ünsiyyət dilinə də nüfuz edibmiş. Beləlikl ə, XIII əsrin ədəbi dili 
ərəb, fars sözləri il ə divanlaşır. Gələcəkdə bu bazada şeir və nəsr 
mətnlərində klassik-kitab dili formalaşacaqdır. İlk əsrlər mərhələ-
nin başlanğıcı kimi səciyyələnir, dil-uslub baxımından yarım-
müstəqillik k əsb edir. Hətta onun nisbi yekunu görünür: Nəsimi 
bu yarımmərhələni ümumiləşdirir, nailiyyətləri qabarıqlaşdırır. 
Nəsimi zirvəsini yaradır və yeni perspektiv müəyyənləşdirir. Eyni 
zamanda dilin inkişafına ton verən tarixi-ictimai şəraitdə, 
ekstralinqvistik mühitdə fərq görünur.  Monqol istilası başlanır.   

Bu zaman ölkə monqol işğalına məruz qalır. Monqol işğalı 
haqqında K.Marksın belə bir sözü var: «Monqol əsarəti öz  qanlı  
çirkabı  ilə hakimiyyətinə tabe etdiyi  xalqı  nəinki  təzyiq  altında   
saxlayır, hətta onun ruhunu təhqir edərək əzib boğurdu». 
Azərbaycanşünasların monqolları daim söyüşlə qarşılaması, 
görünür, Marksa, marksizm-leninzmə inam və sədaqətləri il ə 
bağlıdır. Biz bu söyüşü ruslardan öyrənmişik, ancaq V.V.Bartold 
yazır ki, mərkəzləşmiş rus dövlətini monqollar yaratdılar1. 
Saysız-hesabsız, pərakəndə, bir-birindən ayrı rus knyazlıqlarını 
öz hakimiyyəti altında birləşdirən  monqollar vahid rus dövlətini 
qurub, gələcəkdə  də Çingiz xanın dövlət idarə üsulunu onlara 

                                                           

1 Бартольд В.В. Сочинения, II том, I часть. М. 1963, с. 719-720.  
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miras qoyub getdilər1.  Bu hadisə bizdə  təkrar olundu. XIII əsrə 
(monqollara) qədər ancaq əski Midiya-Atropaten ərazisinə, indiki 
təbirlə ölkəmizin cənubuna Azərbaycan deyirdilər, şimalı, əski 
Albaniyanı Arran, Şirvan və s. kimi tanıyırdılar. Məhz monqollar 
Şimalı və Cənubu birləşdirib, hər ikisinə birlikdə Azərbaycan  
dedilər. Və yadımıza salaq ki, Azərbaycan türkcəsində bizə ilk 
yazılı nümunələrimiz məhz XIII əsrdən, monqollar dövründən 
gəlib çıxmışdır. Səbəbi odur ki, bilavasitə həmin dövrdən türkcə 
yazılı nümunələr mədrəsəyə, məscidə, saray kitabxanalarına girir 
və qorunub zəmanəmizə çatır. Dövrümüzə gəlib çıxan ilk 
lüğətlər, qrammatika və tədris  materialları da bu dövrə  aiddir.  
Monqol dilini öyrənən elita, aristokratiya yetişir, ərəb, fars dilləri 
ilə yanaşı, monqolca da ədəbiyyat oxunur. Orta Asiya, 
Türküstanla əlaqələr genişlənir və Azərbaycanda ərəb, fars 
mədəniyyətlərinin müqabilində türk ideologiyası böyük çəki 
qazanır. Əlbəttə, torpağı işğal edən sənin başını sığallamağa 
gəlməyib, ancaq tarixi gerçəkliyi olduğu kimi yazmaq gərəkdir: 
ağı ağ, qaranı qara, bozu boz. Ölkə işğal olunur.  Səylə   çıxış 
yolu axtarılır.  Belə  halda  azadlıq  ideyası  formalaşır,  söz sənəti 
xalqın  mənəvi havadarı olur, kütlə öz  havadarını yetişdirir. Xalq 
öz dərdinə şərik olan, ona  təsəlli v ə dayaq olan, həm də çıxış 
yolu göstərən şəxslərə  -  dahilərə ehtiyac hiss edir və bu ehtiyac 
bəhrəsini yetirir. Dahilər  xalqın dərdini  öz  üzərinə  götürmək, 
ona mənəvi yüngüllük vermək, onu zülmə təslim olmağa   
qoymamaq üçün yetişirlər. Buna görə də həmişə ağır zamanda, 
bıçaq iliyə dayananda dahi doğulur.  Bu dahi dövrə görə yetişir: 
o, bir zaman  şair, söz ustası, nəğməkar sifətində,  başqa dövrdə 
sərkərdə, siyasi xadim, filosof kimi ərsəyə çıxar, elə vaxt da olar 
ki, bu keyfiyyətlər birləşər.  

Xalqın  monqol işğalı  altında gərilən istedadı  gözü tıxanan  
gur bulaq kimi özünə yol tapıb sızır. Xalqın yaradıcılığı bu sərt 
maneələr içərisindən şüalanır. Bu zaman filosof-alimlər, filosof-
şairlər, şair-xadimlər xalqa mənəvi  havadar çıxırlar.  XIII-XIV  
əsrlərdə  Azərbaycan xalqının  Zülfüqar  Şirvani,  Arif  Ərdəbili, 

                                                           

1 Йеня орада. 
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Əssar Təbrizi, Marağalı Əvhədi, Mahmud Şəbüstəri, Fəzlullah  
Naimi  Təbrizi,  İzzəddin  Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin kimi 
bütün Şərqin elmi-fəlsəfi və bədii sənət tərcümeyi-halını 
dolğunlaşdıran  görkəmli  oğulları  yetişirlər. Bütöv dünya elm  
və mədəniyyəti tarixini zənginləşdirən, bu gün də qiymətini 
saxlayan Nəsrəddin Tusi, İmadəddin Nəsimi kimi qüdrətli şəxslər 
doğulurlar. Bu zaman Azərbaycanda mədəni şərait o səviyyəyə  
yüksəlir ki, ölkədə güclü təhsil şəbəkəsi yaranır. Artıq XIII əsrin 
sonlarında Təbriz şəhəri Şərqin elm-mədəniyyət mərkəzlərindən 
biri kimi tanınır. XIV əsrin əvvəllərində istedadlı tarixçi və 
vətənpərvər dövlət xadimi Fəzlullah Rəşidəddin Təbrizin 
yaxınlığında Rəbi’i-r əşidi (Kamal baharı) adlı şəhərcik saldırır və 
orada  yerləşən böyük təhsil ocağı da şəhərciyin adı ilə 
adlandırılır. Burada ölkənin özündən olan min nəfərdən əlavə 
kənardan  - islam ölkələrindən altı min nəfər tələbə təhsil alırdı. 
Dörd yüz əlli nəfərdən çox müəllim çalışırdı. Bu, sözün əsl 
mənasında akademik universitet təhsili olub. Rəb’i -rəşidi  Uni-
versitetinin Şərqin müxtəlif mədəni ölkələrindən alınmış 60 
mindən çox əlyazma-kitabdan ibarət kitabxanası var imiş. 
Universitetdə təbiətşünaslıq, fəlsəfə, tarix, təbabət, nücum, 
məntiq, ilahiyyat ixtisasları verilir*. XIII-XIV əsrlər Azərbaycan  
ədəbiyyatı  belə bir mədəni mühitdə yaranıb və bu ədəbiyyatın 
dili də həmin mühitin yetirməsidir.  

3. Doğrudur, bu zaman da ərəb və fars dilləri elm və 
ədəbiyyat dili, dövlət dili kimi  Azərbaycanda hakim mövqe 
tuturdu. Ancaq XIII əsrdən tarixi, ictimai-siyasi şəraitlə bağlı 
ölkədə ədəbi dilin  üçləşməsi müşahidə olunur. Ərəb-fars dilləri 
ilə yanaşı, Azərbaycan dili də dövlət, sənət və elm dili kimi 
işlənmək hüququ qazanır. Hələ Azərbaycanda ədəbi ünsiyyət 
vasitəsinin dördləşməsindən də danışmaq olar: bu zaman monqol 
istilası ilə bağlı sarayda və orduda monqol dili də işlənməyə 
başlayır. Düzdür, monqolların ordusunda çoxlu  türkdilli əsgərlər 
olduğundan monqol dili ilə yanaşı, orduda türk dili də işlənir və 
                                                           

*
 Эениш мялумат цчцн бах: Онуллащи Сейидаьа, Мuрадoв Сювдяэяр. 700 ил 

бундан яввял Азярбайъанда илк али тящсил оъаьы фяалиййятя башламышдыр. 
«Азярбайъан» гязети, 27 ийун 2003. 
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bu cəhət monqolcanın hegemon ünsiyyət imkanı qazanmasına 
mane olur. Ancaq bu prosesin  başlıca  nəticəsi odur ki, ərəb və 
fars dillərinin vahid fəaliyyət cəbhəsi yarılır. Monqol ordusunda    
türkləşmənin  getdikcə güclənməsi  azərbaycancanın ədəbi  forma   
kimi  tədricən fəallaşmasına, ordu vasitəsi ilə saraya və yüksək 
təbəqələr arasına nüfuz etməşinə təsir göstərir. B.Çobanzadə 
yazır: «Türk dilinin saraya, ədəbiyyata, camiyə, mədrəsəyə, 
təkyəyə və əlhasil islam aləminin  ictimai  müəssisələrinə    
girməməsinin başlıca səbəbi onun şəhərlərə girməməsidir... şəhər 
dili olmayan türkçə eyni zamanda ədəbi dil də ola  bilməmişdir.  
Çünki  ədəbi dil, hər şeydən  əvvə1, hansı tipdə olursa-olsun, 
şəhər dilidir. Köy və köçəbələrin toplandığı yurtlar yalnız anonim  
və yazısız xalq ədəbiyyatı meydana gətirə bilər»1. Əvvələn, 
zadəgan təbəqəsi arasında ancaq dövlət sənədləri il ə bağlı yazılı 
ünsiyyət vasitəsi kimi azərbaycanca fəaliyyətsiz ola bilərdi. 
Şəhərlərdə azərbaycanlı zadəganların ana dilində şifahi ünsiy-
yətini  heç kəs dayandıra bilməzdi. İkincisi, bu fikir olsa-olsa, 
monqol  istilasına qədərki dövr üçün səhihdir. Monqol istilaları 
dövründən  Azərbaycan dili saraya, orduya, mədrəsəyə daxil olur. 
İlk dövrlərdə monqollar — çingizilər müsəlmanlığa düşmən 
idilər2. XIII əsrin sonlarına doğru çingizilər müsəlmanlığı qəbul 
etsələr də, hələ dəfn mərasimi buddist qaydası ilə icra olunurdu. 
Deməli, hələ Batı, Hülaki dövründə ölkədə islam münasibəti 
xeyli zəifl əyir. Müsəlman olmayan, müsəlman mədəniyyətinə, 
xüsusilə fars ədəbiyyatına xor baxan monqolların Azərbaycanı 
istila etməsi ilə ölkədə ərəb-fars dillərinin nüfuzu parçalandı. 
Ərəb dili hegemoniyasının zəifl əməsi fürsətindən istifadə olunur. 
Görünür, bu fürsətin sayəsində ana dilində yazılar genişlənir. 
Əvvəllər azərbaycanca yazılar məhdudlaşdırıldığından, himayə 
olunub, qorunub saxlanmadığından bizə gəlib çatmamışdır. 
Ancaq bu dövrdən yazıların üzü köçürülüb yayıldığından onların 
müəyyən qismi dövrümüzə qədər gəlmişdir. Doğrudur, XIV əsrin 
ortalarına doğru, xüsusilə Özbəyin dövründə islam və onun 

                                                           

1 «Nəvayi» məcmuəsi, Bakı, 1926,  səh. 76. 
2 Бартольд В.В. Сочинения, II том, I часть. М. – 1963, с. 148.  



 157

mədəniyyəti yenidən hakim kəsilir, ancaq ana Azərbaycan dilində 
yazılar bu qısa sərbəstlik zamanında elə kütləvi rəğbət 
qazanmışdı ki, daha onun qarşısını almaq mümkün deyildi. 
Türkcə (azərbaycanca) məscidə, mədrəsəyə girmişdi. Bizə gəlib 
çatan ilk ana dilli yazıların XIII əsrə aid olması məhz həmin 
tarixi-siyasi şəraitlə bağlıdır. Bu dövrdən Azərbaycan dilində həm 
elmi, həm də xüsusən bədii ədəbiyyat nümunələrinə müntəzəm 
rast gəlirik. Azərbaycan dilində yazıların genişlənməsi, şübhəsiz, 
ərəb-fars dillərinin daralmış nüfuzunun yerini doldururdu. Artıq 
bu dövrdən üç dildə  (ərəbcə, farsca, azərbaycanca) eyni dərəcədə 
yazmaq ustalıq sayılır.  

4. Bizə «Dədə Qorqud kitabı»ndən sonra ana dilində gəlib 
çatan ilk yazılı nümunə XIII əsr şairi Həsənoğlunundur. Tarixi 
mənbələr təsdiq edir ki, onun Azərbaycan dilində «Divan»ı 
olmuşdur, Həsənoğlu mükəmməl söz ustası kimi tanınmış, ona 
türk və fars dillərində çoxlu nəzirələr yazılmışdır. Şairin əlimizdə 
olan məşhur qəzəli həm öz söz sənətinin, həm də bütövlükdə o 
dövr Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin səviyyəsi haqqında   aydın   
təsəvvür yaradır:  

  
Apardı köŋlümi bir xoş, qəməryüz, canfəza dilbər; 
Nə  dilbər, dilbəri-şahid, nə şahid, şahidi-sərvər!  
Mən ölsəm, sən büti-şəngül, sürahi, eyləmə qül-qül;  
Nə qül-qül, qül-qüli-badə; nə badə, badeyi-əhmər.  
Başumdan getmədi hərgiz sənüŋlən içtigüm badə;  
Nə badə,  badeyi-məsti;  nə məsti, məstiyi-sağər. 
Şəha, şirin söziŋ qılur Misirdə bir zaman kasid; 
Nə kasid, kasidi-qiymət, nə qiymət, qiyməti-şəkkər. 
Tutuşmayınça  dər  atəş, bəlürməz  xisləti-ənbər,       
Nə  ənbər, ənbəri-suziş, nə  suziş, suzişi-məçmər. 
Əzəldə canum  içində yazıldı surəti-mə’ni, 
Nə  mə’ni, mə’niyi-surət, nə surət, surəti-dəftər. 
Həsənoğlu saŋa gərçi duaçıdır,  vəli sadiq, 
Nə  sadiq, sadiqi-bəndə, nə bəndə, bəndeyi-çakər.  

 
Qəzəlin dili klassik poeziya formasının mükəmməl  

nümunəsidir. Burada   milli sözlərlə əcnəbi sözlər artıq qaynayıb-
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qarışmışdır – semantik və   qrammatik  cəhətdən uyğunlaşmışdır.   
Klassik  poeziya üçün səciyyəvi göstəricilərdən biri kimi izafət 
birləşmə tipi geinş yer tutur. Qəzəlin dilində aydın məcaz və 
idiomatika görünür – şirin söz, sürahi, apardı könlümü, 
qəməryuz, çanım içində, başımdan getmədi və s. Milli sözlərlə 
milli, alınma sözlərlə alınma və milli sözlərlə alınma sözlərin 
məna və qrammatik cəhətdən bağlanmasındakı  çeviklik  qəzəldə  
bədii  fikrin ifadəsinə  sərrastlıq və dərinlik verir. Qəzəlin ümumi 
forma - kompozisiya xüsusiyyəti də diqqəti  cəlb edir: dörd-beş 
sözün iştirakı ilə həcmli beyt yaradılır. Hər beytin birinci 
misrasında verilən bədii atribut-obraz ikinci, farsca misrada 
sürəkli və incə şəkildə konkretləşdirilir, dərinləşdirilir, geniş-
ləndirilir: əvvəlcə — qəməryüz dilbər, yaxud canfəza dilbər, 
sonra dilbəri-şahid (dilimizdəki gözəllər gözəli  qəlibinə uyğun-
dur), daha sonra şahidi-sərvər (təxminən  bu mənada:  gözəllər 
sərvərinin – gözəllər tacidarının gözəli). Bu, az  sözlə dərin məna 
ifadə etməyin XIII əsrdə gözəl nümunəsidir. Qəzəlin dilində 
müəyyən ifadələr dövr haqqında müəyyən təsəvvür yaradır: 
gözəlin şirin sözünün Misir səkəri il ə müqayisəsi; yaxud 
duaçıdır, vəli sadiq ifadəsi dua etməyin həmişə ürəkdən yox, 
bəzən boğazdan yuxarı  icrası haqqında məlumat verir.  

Həsənoğlu qəzəlində şairin  fərdi istedadı ilə Azərbaycan 
türkcəsinin milli mükəmməlliyi birl əşir, dahilərə məxsus bir sənət 
nümunəsi yaranmış olur. Əlimizdəki ədəbi faktlar göstərir ki, 
qəzəl  öz dil sənətkarlığı ilə Şərqi, türk dünya ədəbiyyatını iki əsr 
heyrətdə saxlamışdır. XIII əsrin əvvəllərində yazılmış bu şeirə 
XIV əsrin sonunda, yüz əlli il sonra yazılmış bu nəzirə – Misir 
məmlük şairi Seyfi Sarayinin şeiri:    

  
Tapulmas hüsn mülkündə saŋa təŋ bir qəmər-mənzər, 
Nə mənzər, mənzəri-şahid, nə şahid, şahidi-dilbər. 
Bu gün Yusuf camalini qılubdur haq saŋa bəxşiş, 
Nə bəxşiş, bəxşişi-devlət, nə devlət, devləti-məfxər. 
Söziŋ dürrü cəvahirdür köŋüllər gəncinə layiq, 
Nə layiq, layiqi-Xosrov, nə Xosrov, Xosrovi-kişvər. 
Bu hüsnüŋ şövqü zövqinə köŋül tutiləri tapdı, 
Nə tapdı, tapdı xoş ləzzət, nə ləzzət, ləzzəti-şəkkər. 
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Cəmaliŋ nəqşinə Seyfi-Sarayi bağladi surət,  
Nə  surət, surəti-həsna, nə həsna, həsnai-canpərvər. 

 
Bu da Həsənoğludan iki əsr sonra yaşamış Türkiyə şairi 

Əhməd Dainin nəzirəsidir: 
 

Eyya, hurşidi-məhpeykər, cəmalüŋ Müştəri-mənzər, 
Nə mənzər, mənzəri-tale’, nə tale’, tale’i-ənvər. 
Yüziŋdür ayəti-rəhmət, öziŋdür mazhəri - kudrət, 
Nə qüdrət, qüdrəti-sani’, nə sani’, sani’i-əkbər. 
Cəmalüŋdən cihan rövşən, yanağuŋ qöncai-gülşən, 
Nə gülşən, gülşəni-cənnət, nə cənnət, cənnəti-kövsər. 
Müənbər saçlaruŋ dilkeş, münəvvər hilkatüŋ məhvəş, 
Nə məhvəş, məhvəşi-cazu, nə cazu, cazuyi-dilbər. 
Süleyman surəti səndə, Sekəndər sirəti səndə. 
Nə surət, surəti-Yusif, nə Yusif, Yusifi-sərvər. 
Fələk şətrəncini utdun, səadət mülkini tutdun, 
Nə mülkət, mülkəti-dövlət, nə dövlət, dövləti-qeysər. 
Əgərçi kullaruŋ bihəd, vəli kəmtər qulıŋ Əhməd, 
Nə Əhməd, Əhmədi-Da’i, nə da‘i, da’ii-çakər*.     

 
Hələ yəqin ki, arada nə qədər ikinci dərəcəli şairlərin sözü 

olub.    
Başqa bir cəhəti: Həsənoğlunun bu şeiri müləmmə 

formasında yazılıb: beytlərin hər birində birinci misra türkcə, 
ikinci farscadır. Elə bil Həsənoğlu bu iki dili yarışa qoşur. 
Nəvainin «Mühakimətül-lüğəteyn» (iki dilin yarışı – türkcə ilə 
farscanı müqayisə edir) traktatından  iki yüz il əvvəl Həsənoğlu 
Şərqin məşhur şeir dili olan  farscanı əyani surətdə türkcə ilə üz-
üzə qoyur. Və öz ana dilinin  qüdrətini göstərir. Əsas bədii fikir birinci 
misradadır, ikinci misra sintaksisdəki bir cümlə üzvünün əlavəsi 
hüququndadır. Yəni əsas mətləb cümlənin qanuni üzvündədir, əlavə 
üzv məhz onun əlavəsidir, köməkçi ifadəsidir. Birinci misra ikincini 

                                                           

* Нязиря Фцзулинин «Мяни ъандан усандырды…» гязяли кими дахили гафийя иля 
йазылыб: Яэяръи кулларuŋ бищяд, vяли кямтяр кулıŋ Ащмяд. 
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yedəyində aparır. Birinci misra müstəqil (cümlə kimi) işlənir və bədii 
məna ifadə edir: Apardı köŋlümi bir xoş, qəməryüz, canfəza dilbər – 
mübtədası, xəbəri, tamamlığı, təyini olan sadə cümlə. İkinci cümlə 
müstəqil işlənə, fikir ifadə edə bilmir, cümlənin əlavə üzvü kimi: Nə 
dilbər, dilbəri-şahid, nə şahid, şahidi-sərvər. Yaxud birinci misra 
mürəkkəb cümlənin  baş, ikincisi budaq cümlə hüququndadır. Birinci 
cümlə hakimdir, dominantdır, ikinci asılıdır, ona xidmət edir. Bu 
misralararası güc nisbəti türkcə ilə farscanın arasındakı mükəmməllik 
dərəcəsinin fərqinə bərabərdir. Türkiyə ədəbiyyatşünası N.S.Banarlı 
yazır: «Sarayinin…azəri şairi Həsənoğluya söylədiyi qəzəl nəzirəsi 
gərək söylənilməsindəki ustalıq və təbiilik bakımından, gərək Türk 
Divan şeirinin Misir coğrafiyasındakı həyatını göstərməsi və bilhassə 
əsrin türk ədəbiyyatları arasında bağlılığı bəlirtmək bakımından  
tanınmaya və təkrarlanmaya dəyər bir mənzumədir». Yəni türkcə 
sənət vasitəsi kimi uzaq-uzaq coğrafiyaların türkcələrini bir-birinə 
bağlayırdı. Bu şeirlərin hamısında Azərbaycan türkcəsi aşkar görünür. 
Bu, türkcəmizin  tarixi yaşama materikinin genişliyidir. Buna görə də 
gələcəkdə  fransızca ilə müqayisə edib avropalılıar deyəcəklər ki, 
«Azərbaycan türkcəsini bilərək bütün Şərqi gəzmək olar.» 

Son vaxtlarda alman türkoloqu Barbara Flemminq ədəbi 
iсtimaiyyətə Həsənoğlu imzalı yeni bir qəzəl təqdim etmişdir:  

 
Necəsin, gəl, ey yüzi ağum bənüm!  
Sən əritdün odlara yağum bənüm. 
And içərəm, səndən artuq sevməyəm,  
Sənün ilə xoş keçər çağum bənüm. 
Hüsn içində, saŋa manənd  olmaya,  
Əsli  yuca,  könli  alçağum  bənüm.  
Al əlumi,  irəyüm məqsuduma,  
Qoma yürəkdə yana dağum bənüm.  
Sən rəqibə sirrini faş  eylədün,  
Anun i1ə oldu şıltağum bənüm.  
Qışladum  qapuŋda itlərüŋ ilə,  
Oldı kuyuŋ uşda  yaylağum bənüm.  
Bən ölicək yolına gömün bəni,  
Baqa tursun yara toprağum bənüm.  
Toprağumdan bitə həsrətlə ağaç,  
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Qıla zari  cümlə  yaprağum  bənüm.  
Bu  Həsənoğlı sənüŋ bəndəndürür,  
Anı rədd etmə, yüzi ağum bənüm! 

 
Bir sıra faktlara görə hesab etmək olar ki, bu, həqiqətən 

«Apardı könlümü» qəzəlinin müəllifidir. 1. Möhürbeytdə 
müəllifin imzası  var  (ancaq  Həsənoğlu  adlı  başqa şairlər  də 
ola bilərdi). 2. Qəzəl sənətkarlıq səviyyəsinə görə qəbul olun-
muşun keyfiyyətindədir. Dil, ifadə aydınlığı, məcaz, təşbih 
sarrastlığı hər iki qəzəldə eyni istedadın bədii düşüncə 
məhsuludur, kamillik dərəcəsi üst-üstə düşür. 3. Hər ikisinin son 
beytində aşiqin məşuqəyə sədaqəti üçün bəndəlik (qul) təşbihi 
işlədilir. Bu, ilk baxışda saman çöpündən yapışmaq kimi görünə 
bilər, ancaq fərdi bədii üslubun daxili məna strukturu və formal—
tipoloji komponentlərinin vəhdəti baxımından mühüm detaldır; 
çox hallarda sənətkar müxtəlif əsərlərində eyni tipli dil 
materialına müraciət edir və  bu uyğun ifadə — detallar əsərlərin 
strukturunda  analoji  mövqelərdə yerləşdirilir. 4. Bu qəzəl  də 
əvvəlki tapılan tipli  mənbədə  aşkar edilmişdir. 5. Əsər dil, ifadə 
və nəfəsinə görə XV—XVI əsrlərin yazı abidələrindən çox 
«Kitabi-Dədə Qorqud» mizanı ilə səsləşir. Klassik poeziya 
janrının ölçü-tələbləri qalmaqla xalq ədəbiyyatı ifadələri qəzəlin 
dilində aşkar iz buraxmışdır: (ürəyinin) yağını əritmək, and 
içmək, əlini almaq,— bu ifadə «əlindən tutmaq» mənasında bu 
gün də munisdir, — çağı xoş keçmək, ürək  dağı, əsli yuca (əsil-
nəcabətli, zatlı-köklü), könlü alçaq (sadə, təvazökar mənasında 
«Dədə Qorqud»da işlənən bu idiom indiki dialektlərimizdə də 
qalır), yuzi ağ (pak, alnı açıq mənasında, üzüqara idiomunun 
antonimi. Birinci misradakı yüzi ağ—müstəqim mənada ağ üzlü, 
göyçək məqamında işlənir. Eyni zamanda ağ qədim türk 
dillərindəki günəş. İkinci misradakı əritmək sözü bunu təsdiq edir. 
Yenə danışıq dilindən gələn şıltaq sözü çox orijinal məqamda 
görünür. Klassik poeziya janrlarının dili üçün səciyyəvi olmayan 
haldır ki, qəzəldə milli Azərbaycan sözləri aparıcı üstünlüyə malikdir. 
Birinci beytdə bir dənə alınma söz yoxdur, ikincidə ancaq xoş, 
yeddincidə isə yalnız yar sözü farscadır. Bunlarda da, göründüyü 
kimi, fonetik və semantik cəhətdən alınmalıq hiss olunmur.      
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Qəzəl, bütün gözəllikl əri öz yerində, birinci növbədə, aydın 
ifadə tərzi ilə ürəyə yol tapır. Burada aydınlıq estetik faktora 
çevrilir. Dil həm üslubi zərifliyi, h əm də qrammatik kamilliyi ilə 
cəlbedicidir. «Bən ölicək» və «Toprağumdan bitə» sözləri il ə 
başlanan beytlər bir-birini tamamlayan şəffaf, mənalı rəssam 
tablosu yaradır. Torpaqdan ağacın həsrətlə bitməsi, onun 
yarpaqlarının zar qılması ifadələri şairin-aşiqin daxili-hissi 
yanğılarını və səmimiliyini sözlə ifadə etməkdən çox əşyalaşdırıb 
göz qabağında canlandırır. Bu səmimilik və cəfakeşlik aşiqin 
məşuqəsinin itləri il ə qışlaması mübaliğəsində də görünür — bu, 
tipik, koloritli klassik poeziya ifadəsidir.   

Bu yaxınlarda İ. Həsənoğlunun türkcə üçüncü qəzəli bizə 
məlum oldu. Qəzəlin dili bir çox cəhətdən diqqəti çəkir, birinci 
növbədə, anlaşıqlı olması ilə: 

  
Əcəb, bilsəm, məni şeyda qılan kim?! 
Baŋa bu eşq odın peyda qılan kim?! 
Əcəblərəm, əcəb qaldum, ilahi, 
İman əhlün dutıb tərsa qılan kim?! 
Qamışdan şəkərü taşdan cəvahir, 
Ağacdan daneyi-xurma qılan kim?! 
Tənüm  yetmiş iki dürli  damardır, 
Kimün irmaq, kimün dərya qılan kim?! 
Qo bu tədbiri, gəl təqdiri gözlə, 
Bugünki vədəyi fərda qılan kim?! 
Bu nət’üŋ fərri şi hər dəm bu fərraş, 
Bu ərşüŋ rəngini mina qılan kim?! 
Həsənoğlu, bu bir qarta mə’nidən 
Anuŋ, xub, surətin ziba qılan kim?! 

  
Qəzəlin dilində 33 ərəbcə, farsca, 26 türkcə olmaqla 59 söz 

var. Bir dənə farsca izafət işlənir: daneyi-xurma. Əcnəbi söz-
lərdən bugünkü ədəbi dildə işləməyənlər bunlardır: tərsa 
(xristian), tən (bədən), fərda (sabah), nət (süfrə/həsir/döşək), 
fərri ş (fərş edən, yayan, açan), fərraş (həmin məna: fərş edən və 
əlavə: Kəbə xidmətçisi). Bu sözlərdən hamısı Həsənoğludan bəri, 
XX əsrin əvvəlləri də daxil olmaqla bütün dövrlərdə ədəbi 
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dilimizdə işlənmişdir. Söz birləşmələri və cümlələrin türkcənin 
milli, müasir qrammatikası ilə qurulması göz qabağındadır: eşq 
odu, iman əhli , qamışdan şəkər qılan, bu tədbir, bugünkü və’də, 
«Əcəb, bilsəm, məni şeyda qılan kim/dir», «Tənüm yetmiş iki 
dürli damardır»…Qəzəlin dili göstərir ki, hələ XIII əsrdə, 
Nəsimidən yüz əlli il əvvəl türkcəmiz təsəvvüf  düşüncəsinin 
ifadəçisi kimi uğurla işlənirmiş. Həsənoğlu indi «qamışdan şəkər, 
daşdan cəvahir, ağacdan xurma dənəsi yaradan, yəni yoxdan hər 
şeyi var edən, heç nədən hər şeyi zahirə çıxaran, peyda edən 
kimdir» sualını verir; gələcəkdə Nəsimi deyəcək: «Aləmül –
qeybəm, vücudam, həm anın dəryasiyəm; Allahi-nurun nuruyam; 
kafü nunun məbdəi, həm kainatın mənşəyiyəm»; Füzuli deyəcək: 
«Bu nə sirdir ki, olur hər ləhzə yoxdan var söz; Hər dəm göstərir 
niqabi-qeybdən rüxsar söz». Həsənoğlu deyir: Bu nət’ün fərrişi 
hər dəm bu fərraş-yəni ərşlə fərşi, yeri, göyü yaradan bu fərraş-bu 
yaradıcıdır. Nəsimi deyəcək: Ərşlə fərşü kafü nun məndə  
bulundu cümlə. Həsənoğlu deyir: Əcəb, bilsəm, məni şeyda qılan 
kim?! Füzuli deyəcək: Heyrət, ey büt, surətin gördükdə  lal eylər 
məni. «Əcəb» Füzulinin «heyrət» dediyi təsəvvüf anlayışıdır – 
arifin, aşiqin Allahın xilqəti, Haqqın camalı qarşısında heyrətə 
dalmasıdır. Həsənoğlu eynən əcəb (heyrət) deyir və Tanrının 
möcüzələrinə əcəblənir (heyrət edir). Şeirində Həsənoğlu 
əvvəldən axıra Tanrı eşqini  vəsf edir, bu eşqin oduna yandığını 
nida qılır – şair Allaha sevginin ən ali mərtəbəsindədir, o, sadəcə 
seyr etmir, elə belə eşqə can atmır, bu eşqin odunun içindədir, 
deməli, həqiqətə çatıb. Yəni Həsənoğlu artıq bu fəlsəfənin 
mürşididir, təsadüfi deyil ki, o, zamanında Şeyx İzəddin kimi 
tanınmış və sufi şairlər ona nəzirələr yazmışlar.   

Bu da maraqlıdır ki, Həsənoğlu dilində aqlütinasiya daha 
möhkəmdir, analitizm  Füzulidəki səviyyəyə çatmayıb-«heyrət 
etmək» yerində «əcəblə» (mək)  işlənir. Qəzəlin dilində aydınlıq, 
geniş anlaşma dərəcəsi divan ədəbiyyatı sistemində xəlqiliy ə 
nümunə olacaq səviyyədədir. Ancaq Füzulidəki  danışıq türkcəsi, 
canlı dil deyimləri, frazeologiya burada yoxdur. 

Həsənoğlu dilindəki alınma və milli leksikanın sonralar və 
indi də yaşaması göstərir ki, o zaman sabitləşmə getmiş ədəbi dil 
nümunəsi var idi, onum möhkəm ənənə və zəmini olmuşdur.    
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5. 1. İlk yazılı nümunələrdəncə üslubi fərqlənmələrin əla-
mətləri nəzərə çarpır. Yazılı abidənin varlığı nə qədər qiymətli 
xəbər-hadisədirsə, onun dilində janra, vəznə, mövzuya görə dil 
materialının sistemləşdirilməsi faktı da eyni dərəcədə əhəmiy-
yətlidir. Məhz bu faktorlar ümumxalq dilinin dərinlikl ərindəki 
zənginliyi aşkar edir, hər söz, hər ifadə, hər qrammatik biçim bir 
mətləblə, bir məcaz və ya təşbihin təhriki il ə üzə çıxır. O ifadə 
tərzini ki, qəzəldə görə bilmirik, onu məsnəvi formasında tapırıq, 
yaxud bunlarda olmayanı qoşma və ya bayatı janrlarında mü-
şahidə edirik. Əli adlı şairin «Qisseyi-Yusif» mənzum dastanının 
dili xalq şeiri üslubuna uyğundur. Bu cəhət həm mövzunun 
rəvayətdən — xalq ədəbiyyatından alınması, həm də qoşma 
formasında yazılması ilə şərtlənir: 

 
Misr içrə bir tacir olur irdi, 
Anuŋ adı Məlik ibn Doğər irdi. 
Doğər oğlı Məlik bir tuş gördi, 
Müəbbirə tə‘vilün sorar imdi. 
Aytur: bu tün bir tuş gördüm, 
Tuşim içrə Kən’ana varur irdim. 
Ad qoyusı təqrəsində yürər irdim, 
Gün həqiqət kökdin yerə ensə imdi, 
Tolub  ay  müəyyən  gögdin  endi, 
Qoynımdın girübən yaqamdın çıqdı, 
Həm kökdin dür, mərcan, yinçü yağdı, 
Mən anı ətəgimə dərdim imdi.  
Saqınuban mən anı dizər irdim, 
Cəm’ qılub sanduqıma qoyar irdim, 
Bu duşı hiç gümansız böylə gördim, 
Ya müəbbir, bunca tə’vil qılgil imdi. 
Müəbbir aydur: gəl otur sən bu yanumda, 
Yorayım   duşunqı   tə‘birimdə. 
İki qızıl-altın qoygil bu yanumda, 
Duşını  mübarək   yoram  imdi...  

 
Göründüyü kimi, nağıl-təhkiyə formasında söhbət gedir: «biri var 

idi» nağıl başlanğıcı mühafizə olunur, xəbərlər irdi (idi) əlaməti ilə 
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qurtarır. Hətta  təhkiyə forması belə tələb etdiyindən təxminən hər 
bənddə misra – cümlənin sonunda – rədif məqamında imdi ünsürü 
təkrar olunur. Bu da söz seçilməsini məhdudlaşdırır və göründüyü 
kimi, hətta qafiyə sisteminin pozulmasına gətirir. Ümumiyyətlə, belə 
əhatəli mövzu üçün qoşma forması yaramır, müəllifin söz və ifadə 
imkanlarını ləngidir. Xalq dilinə yaxınlıq aşkar görünür; milli sözlər 
üstündür, izafət biçimi yoxdur, tə‘vil, tə‘bir ərəb kəlmələri ilə yanaşı, 
yorma sözü də işlənir. Hətta bu çevirmə adın verilməsində də 
görünür: əvvəl əcnəbi forma—Məlik ibn Doğər, sonra milli: Doğər 
oğlu Məlik. «Qoynundan girib yaxasından çıxmaq» ifadəsi də 
koloritli danışıq nümunəsidir. Dastanın qoşma  formasında yazılması 
o dövr şifahi xalq poeziyası janrları, onların kütləviliyi v ə yazılı 
ədəbiyata təsiri haqqında müəyyən qənaət hasil edir; indiki xalq şeir 
formalarımız XIII əsrdə sabit şəkildə mövcud olub. Məzmunca həmin 
dövrlərin hadisələrini əks etdirən bu bayatı misraları da fikrimizi 
təsdiqləyir:   

   
Apardı  Batı  məni,  
Qul  eylər, satı  məni.  
Yollar  uzun,  mən  yorğun,  
Doğrayır  çatı məni. 

 
Bayatının yalnız məzmunu deyil, başlama tərzi (bəziləri 

«Mən aşiq», «Əziziyəm» sözləri il ə başlanır. Görünür, hər dövrün 
öz kütləvi qəlibi olub), leksik tərkibi, müqayisəsi də uyğundur. 
Bu bayatıdakı rəvanlıq, emosional dərinlik, sözlərin müvafiqliyi 
Həsənoğlunun yazılı ədəbiyyatdakı dilinə müqabildir. Bu dövr 
xalq ədəbiyyatımızın dili formaca cilalı, məzmunca həzindir. 
Hətta həzin lirika pərdəsinin altında ictimai siqlət dayanır. 
Deməli, XIII-XIV əsrlərdə yazılı ədəbiyyatda Həsənoğlu şeiri, 
şifahidə bayatılar ədəbi dilimiz üçün etalondur. «Qisseyi-
Yusif»də qoşmanın effektsizliyi müəllifinin f ərdi istedadı ilə 
bağlıdır. 

5. 2. Bu cəhətdən həmin dövrün başqa bir mənzum əsərinə, 
«Dastani-Əhməd Hərami»yə diqqət yetirək. Əsər klassik poeziya 
janrında – məsnəvi   formasında yazılıbsa da, dilində xəlqilik 
prinsipi izlənir. Klassik poeziya janrları üçün səciyyəvi olan 
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qeyri-kütləvi ərəb-fars sözlərinin, izafət və izafət silsilələrinin 
bolluğu burada görünmür, alınma sözlər semantik cəhətdən 
millil əşmişdir, bir sözlə, xalq dili  norması gözlənir:   

 
Bu dastanı bu gün bünyad edəlüm,  
Haqquŋ  qüdrətlərün  biz  yad edəlüm. 
Gəlün, ey  mə‘ni  bəhrin seyr edənlər,  
Bu dərya gövhərindən xeyr edənlər, 
Məanidə qılı iki biçənlər, 
Dilindən daima gövhər saçanlar! 
Gəlün barı bugün söhbət qılalım, 
Məani kanınuŋ dürrin bulalım. 
Anuŋ birligün zikr eyləyə  dil, 
Xatırda   qalmaya  zərrəcə   müşgil... 
...Nə zahirdir ol kim, gözdən iralmaz, 
Nə batindir ol kim, hərgiz görülməz. 
Anuŋ  əvvəlinüŋ  öni  bulunmaz, 
Anuŋ  axırınuŋ  sonı bulunmaz... 
...Olursa   həq-təaladan   inayət, 
Qılam  bu  qissəyi  bir-bir  hekayət. 
Məgər kim ol  zamanda  bir  hərami 
Dərüb döşürmişdi  çoq hərami. 
Bilürdi sehr elmindən bəğayət, 
Nücum elmində də qadirdi ğayət.  
Gər  əfsun  oquyub  bir  gəz  ürəydi*,  
Olıqdəm  ayı  gögdən  endirəydi...  
Qılıc  salsa, bir ərə dəpinəydi,  
Qoğan aslan kibi kim çapınaydı.  
Demişlər  adına  Əhməd  Hərami,  
Çavı  tolmuş  idi  ellər  təmami... 

 
Verdiyimiz parçada müasir dil baxımından arxaik sayılan 10 

sözdən (kan, iralmaq, qissə, döşürmək, oxumaq, gəz, ürmək, 
olıqdəm, qoğan,  çav)  ancaq ikisi (kan, qissə) alınmadır. Qalanı 

                                                           

*
 Цфцрмяк 
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milli sözlərdir ki, bunlardan ikisi (iralmaq, olıq) morfoloji 
cəhətdən arxaik sayılır, ikisi də (oxumaq,  ürmək) yalnız semantik 
yükünü dəyişib. Parçadakı leksik materialın belə tərkiblənməsinin 
nisbəti bütün dastana aiddir. Belə aşkar olur ki, bu dövrdə ərəb-
fars sözləri gələcəkdə yerini tutub ədəbi və ümumi ünsiyyətdən 
sıxışdıracağı türk mənşəli sözlərin mövqeyini hələ sarsıda 
bilməyib; ərəb, fars dilləri Azərbaycanda dövlət dili sayıldıqla-
rından dilimizə nüfuz edən öz sözlərini siyasi cəhətdən himayə 
edir və qədim tayfa yadigarları kimi qalan sinonimləri sıxışdırır,  
həmin cərgədə yer tutur. Xalq birliyi yarandıqdan  sonra  dilimizə 
nüfuz etdiyindən bu sözlər cavan və perspektivli görünür.  Bunun 
nəticəsidir ki, həmin dövrdə xalq dilində, geniş ünsiyyətdə 
işlənən milli və alınma leksikanın ümumi balansından sonralar 
arxaikləşmə prosesində türk mənşəli sözlər nisbətən daha çox 
işləklikdən düşməyə məruz qalır (yuxarıdakı rəqəmlə müqayisə 
et: 10 arxaizmdən səkkizi millidir). Müasir xalq dilimizlə müqa-
yisədən belə aydınlaşır ki, XIII-XIV əsrlər ədəbi dili xəlqi bünöv-
rədə meydana gəlir: milli sözlərlə işlənən alınmalar ümumxalq 
ünsiyyətinə keçmiş, semantik anlaşma cəhətdən bu iki mənbə 
arasında fərq təxminən yoxdur. Görəcəyimiz kimi, klassik janrın 
inkişafı sonrakı əsrlərdə bu fərqi yaradır və hiss etdirir. 

«Dastani-Əhməd Hərami»də dilin mükəmməlliyi, ifadənin 
zənginliyi il ə yanaşı, təbiiliyi m əsnəvi forması ilə də bağlıdır. Bu 
forma dili nəsr-təhkiyə imkanları ilə təmin edir. İki at yükü odun 
varub aldı, qılı iki biçənlər, yaşı xərc etmək (omrü keçirmək), 
gəlin barı, qara bağrı qan olmaq, ürəyinə su səpilmək, əlindən  
can qurtarmaq, boğazlayıb atmaq, nə kim var (tamam), mənim 
ucumdan, düni günə ulayuban (calayıb) getmək, həyasından 
qızarmaq, yemək-içmək kimi geniş yayılmış ifadələr və ümumiy-
yətlə, bu ifadə tərzi epik formanın dil-təhkiyə tələbləri il ə 
bağlıdır. Bu, aşkarca mənzum hekayə dilinin başlanğıcıdır. Epik 
təsviri lövhələr danışıq dilinin, folklor dilinin ədəbi-bədii material 
kimi istifadəsinə şərait yaradır: burada «Dədə Qorqud»un dili ilə 
çoxlu səsləşmələr vardır. Türk mənşəli sözlərin «Dədə Qorqud»-
dakı işləklikdə müvaziliyi və antonim birləşmələri: sağ-əsən, 
qızıl-altın, dərib-doşürmək, ulu-kiçi və s. Həmin baxımdan bu 
beyt tipikdir:  
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Nə turursuz, turun, bir-bir quşanun, 
Nə qayırun, nə qorxun, nə üşənün.  

 
Bu sinonim cərgədən ancaq qorxmaq yaşayır (turmaq felinin 

omonimliyindən bədii nitq üçün sənətkarlıqla istifadə olunub: 1-
ci də dayanmaq, ikincidə qalxmaq). Uyğunluq qədim leksikon və 
morfoloji təzahürdə də görünür: yağma (Güləndam könlin anun 
qıldı yağma), oxumaq (çağırmaq), becit, qoğan (kükrəmiş, qızğın 
– qoğan aslan), önərmək, evərmək, iralmaq (iraq olmaq, uzaq-
laşmaq), məgər (heç demə, ola ki), ulamaq, donanmaq 
(geyinmək), gedirmək (aparmaq) və s. Sintaksisində, təşbih və 
məcazlar sistemində də xalq danışıq nümunələri, milli t əmizlik – 
yad təsirin azlığı nəzərə çarpır. Bütün bu əlamətlər göstərir ki, 
«Dastani-Əhməd Hərami» «Dədə Qorqud» boyları kimi xalq 
türkcəsindən geniş bəhrələnmişdir. Söz yaradıcılığı cəhətdən də 
maraqlı faktlar var ki, bunlar həm qədimlik, həm də xalq dili 
göstəriciləridir: bəkçi (gözətçi), bilüm (elm), yoldaş, haldaş (eyni 
vəziyyətdə olan), kindarlıq, xalq (camaat – şəhrün  xalqı) və s. 
Klassik poeziya dilində ən çox dünü gün kimi işlənmə 
məqamında həm eyni forma (Düni günə ulayıban gedərdi), həm 
dünü gündüz, həm də gecə gündüz qarşılıqları işlənir. Bu, 
görünür, danışıq variantıdır. Cünbüş fars sözünə ancaq danışıq 
dili abidələrində təsadüf olunur, indi də dialektizm səviyyəsində 
qalır. (M.Ə.Sabirdəki mənası ilə müqayisə et). «Dədə 
Qorqud»dakı xanlar xanı, bəylər bəyi qəlibi və titulu ilə yanaşı, 
şahənşah da (fars dilinin təsiri) işlənir (Şahənşaha der, ey bəglər 
bəgi, Sən cahan içində daim olgil əsən – burada «cahan içində» 
konstruksiyası da danışığa məxsusdur, klassik poeziya dilində 
«cahan içrə» kimi işlənərdi).   

5. 3. Azərbaycan dilində bütov halında bizə çatan ilk divan 
Qazi Bürhanəddinindir. Klassik poeziya dilinin təşbih, obraz-
məcazlar sistemi, leksik-qrammatik tərkibi haqqında ilk müfəssəl 
təsəvvürü məhz bu «Divan» əsasında alırıq. İlk dəfə burada 
klassik poeziyanın xüsusi isimlərdən ibarət söz-obrazları əhatəli  
kəmiyyətdə görünür: 

Xızr, Məryəm, İsa, Yəhya, Yusif, Musa, Adəm, Həvva, 
Nəmrud, Davud, Bağdad, Misir, Nil, Rum, Çin, təxti -Süleyman, 
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Yusifi-Kənan və s. Belə xüsusi adların təşbihləndirilməsinə tipik 
bir nümunə; Xətti Xızr, ağzı Məryəm, sözi İsa, ləbi Yəhya, özi 
Yusif, gözi Musa, zehi  Adəm, zi  Həvvadır.  

İzafət sonrakı klassiklərin dili il ə müqayisədə çox deyil, 
ancaq var: xüsusilə təşbih mövqeyində duran standart izafətlər:  
abi-heyvan, əşki-sürx, rəngi-ruyi-zərd,  atəşi-Nəmrud,  badi-səba, 
xunbahayi-eşq (şairin bu koloritli izafəti, güman ki, azərbaycan-
canın kalkasıdır: eşqin qan bahası). Bununla belə  Q.Bürhanəd-
dinin dili üçün izafət və onun əcnəbi lüğət komponentləri 
müqabilində milli qarşılığın işlənməsi daha  səciyyəvidir: qaşı   
yay,  kiprikləri şəcər, yüzü  gül, gözü nərgiz, göz yaşı, üz sarusı... 
Maraqlıdır   ki,  ilk dəfə   məhz  bu  «Divan»da   izafətlərin leksik  
və ən zərurisi, qrammatik cəhətdən çevrilməsini görürük:   
heyvan suyu (Bən sənüŋ ləlü-ləbüŋə, yə’ni heyvan suyinə  Təşnə 
oldım... – qəribədir ki, şair leksikoqraf işi görür: lə‘ li-l əb  
məcazını  yəni  deyərək  aydınlaşdırır və daha aydın olmaq üçün 
abi-heyvan yox,  heyvan suyu işlədir), cadu göz (çeşmi-cadu), 
təni bərg,  kirpikləri cadu, xədəngi cadu, yürəgi səng (səngdil) və 
s.    

Şairin təşbihləri dəqiqliyi və təbiiliyi il ə gözəl təsir bağışlayır. 
Bir neçə nümunə: könül kəkliyə, gözlər şahbaza bənzədilir: 
Köŋüllər kəkliginə bu dünyadə, İlla şahin gözlərin şahbaz imiş; 
qaplan, aslan, əjdəha – güclülük, ahu – zəiflik r əmzi: Qaplan, 
aslan, əjdəhalar cümləsi Əcəlüŋ qıynağında ahu imiş, Badi-səba 
– qəmmaz (söz gəzdirən); Nilufər yandı, başun taldı suya, 
Neynəsün qəmmazdurur badi-səba. Zülf – dam (tor), xal – danə; 
Yar yüzündə incidür, dürdanədir, Zülfi damü qara xalı danədür. 
Dünya – keçid: Dünya bir keçütdürür, gələn keçər («dünya bir 
pəncərədir» müqayisəsindən dəqiqdir) və s.   

Qazi Bürhanəddin dilinin koloritli – özünəməxsus məsəlləri, 
aforizmləri vardır. Bunların xeyli qismi gələcək klassiklərdə 
müşahidə olunur. Bu o deməkdir ki, bunlar fərdi  aforizmlər 
deyil, xalq dilindən gəlir: 

Ta dikən tolmayınca bağçada Bən anı balta ilə qırmamışmən; 
Ərənlər cərgəsində deyilən sözə Yerinə yetmək gərək meyda-
nunda; Canə can verməyənün nə canı var - Can verənin adı ilə 
sanı var; Ər kişinün mətaı ərlik olur; Əzəldə həq nə yazmış isə 
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bolur, Göz nəyi ki, görəcək isə, görür; Ər oldur, həq yolunda baş 
oynaya. Döşəkdə ölən yigit murdar bolur; Əldə beş barmağı düz 
kim görmüşdür; Hər zaman tanrı yaxar bir çırax; Mərd olan 
yerdə labüd namərdi var; Hər günün günəşi, gecənin mahi var; 
Qanğı canda od varını ah bilir; Hər zaman bir yigidün 
dövranıdur; Əgərçi damdur zülfi, vəli quş danəyə düşər  və s.  

Q.Bürhanəddinin bədii dili lirik mahiyyəti il ə səciyyələnir. 
Ancaq onun dilində qəhrəmanlıq motivi, patetika boyası yaradan 
bir qrup söz aydın görunür. Əslində bu sözlər dastan 
leksikonudur: ər, ər kişi, əranə, ərən, ərlik, ər güni (döyüş, sınaq 
günü), erkək, nər, qoç, aslan, qaplan, əjdəha, şiranə, nəranə, 
buğra, düşmən, meydan, ox, qılınc, cövlan  etmək  və s. 

Bu sözlər şairin bütün əsərləri boyu yayılmış işlək leksikadır. 
Bunlar şairin lirikasını həzinlikdən qurtarır, ona yüksək əhval-
ruhiyyə daxil edir, gümrahlıq gətirir. Şairin yaratdığı bədii lövhə 
elə bir tablodur ki, onun bir tərəfində qılınclı-qalxanlı ərlər, o biri 
tərəfində ala gözlü, al yanaqlı gözəllər dayanırlar. Həm də sadəcə 
dayanmırlar, onların arasında hissi və fikri ünsiyyət gedir, 
bununla da tablo şəkillikd ən çıxıb, canlı həyata çevrilir: döyüşlü, 
vuruşlu, məhəbbətli bir həyata. Bu sözlər həm məcazi mənada 
işlənir: 

Haqqa şükr, qoçlarun devranıdur...Günbatardan güntoqan 
yerə dəkin Eşq ərinün bir nəfəs seyranıdur. Həm də həqiqi-
müstəqim mənada işlənir: Hədəf ilə oxü qılıc urırısax, 
Qoparalum Misir eli qayasını.  

Məhz bu cəhətlə bağlıdır ki, «Dədə Qorqud»dakı «xanım» 
xitabı ilə səsləşən «bəgim» işlənir: Səni sevməyən, bəgim, adəm 
dəgül (maraqlıdır ki, hər iki söz bu gün qadın adı kimi geniş 
işlənir — Xanım, Bəyim). Belə bir leksik—semantik qrupun 
işləkliyi, şübhəsiz, Q.Bürhanəddinin dövlət xadimi olması ilə 
bağlıdır; şair monqol əsarəti dövründə, Əmir Teymur işğalı 
zamanı xalqda ruh düşkünlüyü yaranmasın deyə, nikbinlik, 
döyüşkənlik təlqin edir, işğalçı sərkərdələrə mənəvi meydan 
oxuyur: İki aləmdə həqqə sığınmışuz. Toxtamış nə ola, ya Axsax 
Temur? Ümumiyyətlə, dövlət xadimliyi onun dilində aydın əks-
səda tapır: onun dilində abstrakt müqayisə və məcazlar yox, 
konkretlik səciyyəvidir, şair bədii ümumiləşdirmələrlə tərbiyə 
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məqsədinə ciddi fikir verir, insanlara həm ailə, həm də cəmiyyət 
üçün yararlı olmaq hissi aşılayır: Yar gərək yarı ilə həmrəng ola. 
Gər nişatü eyşü sülhü cəng ola. Bu konkretlik şairin ictimai 
qayəsi ilə şərtlənir: o, bədii əsərlərində müəyyən təbliğat məqsədi 
izləyir. Öz bədii təbliğatı qavransın deyə, xalq dilinə, aydın 
danışıq dilinə müraciət edir. Şairin dilindəki aydınlıq və 
konkretlik ictimai-didaktik məzmunlu tuyuq və rübailəri il ə 
yanaşı, sevgi şeirlərində də görünür. Anlayışlar arasındakı koor-
dinatın dəqiqliyi, müxtəlif sintaktik vahidlərdə leksik mənaların 
aydın əlaqələri həm kamil bədiilik yaradır, həm də onun 
qavranmasını asanlaşdırır:   

   
Dedim ki:  ləbüŋ ! Dedi: nə  şirin söylər!  
Dedim ki:  belüŋ !  Dedi: nə  narın söylər! 

 
Burada ləb və şirin, bel və narın söz-anlayışları arasında 

aydın assosiasiya vardır. Bəzən dilində nahəmvarlığa rast gəlinsə 
də, ümumən, sadə və xəlqi dil, aydın və şəffaf portret, dolğun və 
nüfuzedici bədiilik Q.Bürhanəddin şeirləri üçün doğma atributlar-
dır: 

     
Ol göz ki  yüziŋ görməyə, göz demə ana,  
Şol yüz ki tozıŋ silməyə, yüz demə ana.  
Şol söz ki içində, sənəma, vəsfüŋ yox,  
Sən badi-həva dut anı, söz demə ana. 
 
Tolanub zülfiŋə  itirmiş  özin,  
Ey  koŋül, qarə köŋül,  miskin  köŋül. 
 
Can çün yüzüni gördi, yılduzi neylərəm bən?  
Dil çün saçuni gördi, gündüzi neylərəm bən?  

 
Sonralar Nəsimi və Füzulidəki səs melodiyasının uyarı 

görünür: Gül ol ola, bülbülünü gözləyə, Şah ol ola, bir qulunu 
gözləyə. Xub anə deyəm ki, hər dəm içində Bülbülünün qülqülünü 
gözləyə. Bu tuyuqda l səsinin yaratdığı ritm gül və bülbül 
məfhumlarını daim xatirə gətirir. Bəzən burada Füzuli 
obrazlarıının kökü görünür: Yürək dəlük-dəlük oluban nalələr 
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qılur, Dəvası bu ki, yə’ni bənəm şimdi nayi-eşq (Füzulinin 
«nalədəndir ney kimi...» beyti ilə müqayisə et). Şair tipik danışıq 
dili ifadələrini klassik poeziya dilinə gətirir: yaxşı-yaman, qatı-
yumşaq, alax-bulax (indiki: ələk-vələk), ağız-ağız (bu, başqa heç 
kəsdə işlənmir, indiki ağız dolusu, çoxlu mənasındadır: Ağız-
ağız, yardan raz olsa xoş), kükür-kükür kükrəmək və s. Onun 
dilində aparmaq (daha işlək olan ilətmək müqabilində), ölməklik, 
oynamaq (qurban vermək), çələb (allah) kimi sözlərin işlənməsi 
göstərir ki, bunlar o, vaxt canlı dildə mövcud olmuşdur. 

Q.Bürhanəddin oğuzların salur tayfasındandır. Buna görə də 
onun   dilində oğuz elementləri cəmləşməli idi. Həqiqətən burada  
oğuz  xüsusiyyətləri  seçilir: söz sonunda karlaşma – yamax, irax, 
ayax, son hecada dodaq   saitlərinin   işləkliyi – yürəgüm, aparur,  
ərənlərün, meydanidür, təsirlik halda  -yı işlənməsi – dünyayı, 
qapuyi və s. Eyni zamanda qıpçaq dil qrupuna məxsus 
xüsusiyyətlər də güçlüdür: söz başında t – toğru, tamu, taş; 
təsirlik halda nı— vəsfimüzni,   Bağdadnı, bənizümni;  feli   sifət   
şəkilçisi -qan — tutqan, yazılğan; - mən şəxs şəkilçisi -
irməmişmən,  dərməmişmən,  qırmamışmən;  -əd indiki zaman 
şəkilçisi: - dillənədür, yanadurur və s. Deməli,  Qeysəriyyədki  
oğuzlar anlayışı  qədim  oğuz  tayfasını  əks  etdirmir, məzmunca 
metamorfoz   olmuş etnonimdir. Şairin doğulduğu   və  böyüdüyü   
yerdə   müxtəlif  tayfa  dilləri  əsasında formalaşmış  Azərbaycan  
xalq dili  fəaliyyət  göstərmişdir. 

Lüğətlər . İslamın qəbulu ilə türklər və ərəblər arasında 
ikitərəfli – türk-ərəb və ərəb-türk münasibətləri yaranır. Təbii ki, 
bu münasibətlər qarşılıqlı  anlaşma üzərində qurulmalı idi. Bu 
siyasi-tarixi tələbat türklərdə ərəbcəyə və ərəblərdə türkcəyə 
meyil doğurur.  Bu qarşılıqlı maraq onların  qarşısında bir- birinin 
dilini öyrənmək ehtiyacı yaradır. Həmin ehtiyacı ödəmək üçün dil 
əsərləri, qrammatikalar, lüğətlər yazılmalı idi. Bu tarixi zərurətin 
ilk məhsulu kimi M.Kaşğarinin monumental «Divanü luğat-it-
türk» əsəri meydana çıxır. Bu divan-lüğətdə ərəblərin türkləri 
tanıması üçün hər şey vardı: türkün etnik tarixi, yaşadığı  
coğrafiya, yaratdığı yazılı və şifahi ədəbiyyat və türkü var edən 
dili – lüğəti, fonetikası, qrammatikası ilə. İslamın qəbulu prose-
sində ərəblərin türk coğrafiyalarına aramsız axınları ikinci 
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mərhələdə türklərin ərəb ölkələrinə  fasiləsiz yürüşlərilə əvəz 
olunur. Və XI-XII əsrlərdən İslam Şərqində türklərin nüfuzu artır. 
Ərəb ölkələrində türk dili hakim olur. Xüsusilə Səlcuqların 
hakimiyyətə gəlməsi, Anadoluda türk dövlətini yaratması və 
geniş imperiya quruculuğu ilə bu nüfuz daha da güclənir. Monqol 
yürüşləri zamanı türkün və türk dilinin kultu davam etməyində 
qaldı. Çünki monqol ordusunda türk döyüşçüləri əksəriyyət təşkil 
edirdi və türk sərkərdələri böyük hörmət sahibləri idi; türk dili 
monqol ordusunda ünsiyyət vasitəsi kimi işlənirdi. XIII əsrin 
ortalarından Misirdə qıpçaq-məmlük  hakimiyyəti il ə uzunömürlü 
bir yeni türk imperiyası yaranır. Bununla islam Qərbində, 
Afrikanın Şimalında, İspaniyada türkün və türk dilinin meydanı 
daha da genişlənir.  Buna görə də XIII-XIV əsrlərdə çox dəyərli 
türk dili lüğətləri yaradılır. 

Bütün islam ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda ərəb dili 
din dili, elm dili, dövlət dili kimi i şlənir və deməli, yerli xalqlar, o 
cümlədən Azərbaycan türkləri ərəb dilini öyrənməli olurdular. Bu 
şəraitdə qədim dilçilik məktəblərindən olan ərəb dilçiliyi bütün 
türk dünyasına və eləcə də Azərbaycana  nüfuz edir. Yetişən 
böyük Azərbaycan dilçiləri yalnız türk dilinin deyil, ərəbcənin də 
tədqiqi ilə məşğul olurlar. Yetişən türk dilçiləri ərəbcə-türkcə və 
türkcə-ərəbcə lüğətlər hazırlayırlar. Ərəb dilçiliyinin inkişafında 
bilavasitə Azərbaycan dilçiləri də iştirak edirlər: Cəmaləddin 
Ərdəbili (XII-XIII əsrlər), Sə‘dəddin Bərdəyi (XIV əsr)1 və b. 
Ancaq qeyri-azərbaycanlı türk dilçilərinin yaratdığı əsərlər, 
xüsusilə lüğətlər bilavasitə Azərbaycan türkcəsinin tarixi üçün də 
böyük əhəmiyyət kəsb edir.   

Bu lüğətlər, birinci növbədə, türk dillərinin işlənmə 
coğrafiyasından məlumat verir. Türk dili işləndiyi həmin 
iqlimlərə mədəniyyət aşılayırdı*.  Bu lüğətlərdə  ərəb Şərqində və 

                                                           

1
 Эениш мялумат цчцн бах: Агаева А.А. Азербайджанские языковеды 

средновековья. Баку, 1990.  
* Аллащ, сян сахла: еля бил тцрк юз мядяниййятини сяриб даьыдыб. Йайыб, 
совуруб, щярби сирлярини Авропайа юйрядиб юзцня мцгабил щазырлайыб, 
Авропаны юз ялейщиня капиталист инкишаф йолуна салыб йеня Асийайа гайыдыб. 
Даща онун габаьында дура билмир…  
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Qərbində yaşayan türklərin dillərinin öyrədilməsi və ərəb 
dillərinin onlara öyrədilməsi başlıca məqsəd götürülür. Bu 
lüğətlər içərisində Əndəlusda (İspaniya) doğulan, Qahirədə (ərəb 
dünyasının mədəniyyət beşiyi olan Misir) ömrünü başa vuran 
Əbu Həyyanın (1256-1344) ərəbcə-türkcə «Dürrül-mudiyyə fil 
lüğat-it-türkiyyə» (Türk dilində inci) və türkcə-ərəbcə «Kitabül-
idrak li-lisanül-ətrak» (Türklərin dilinin idrak kitabı) lüğətləri 
xüsusi tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Əsirəddin Əbu Həyyan 
Əndəlusinin bu əsərləri yaratdığı ərazilər qıpçaq-məmlük 
imperiyasını təşkil edirdi. Deməli, bu lüğətlərin söz tutumunda 
qıpçaq-türk sözləri mühüm yer tutur. M.Kaşğarinin müqayisəli 
təqdimatına görə oğuz və qıpçaq tayfalarının dilləri arasında 90-
95 faizə qədər uyğunluq vardır. O biri tərəfdən, yenə M.Kaşğari-
nin məlumatına görə, oğuzların zəngin yazılı və şifahi ədəbiyyatı 
və bu ədəbiyyatın mükəmməl dili olmuşdur. Yəni zamanında 
ədəbi təzahür kimi oğuzcanı bütün türklər bilmişlər. Deməli, 
ikinci nəticə çıxır ki, Əbu Həyyanın lüğətlərində oğuz sözləri də 
öz miqdarına görə seçilməlidir. Nəzərə alanda ki, Azərbaycan 
dilinin etnik təməli oğuz və qıpçaq dillərinin üstündə durur, onda 
aydın olur ki, Əbu Həyyan lüğətlərinin Azərbaycan türkcəsinin 
tarixinin öyrənilməsində mühüm əhəmiyyəti vardır. Bunu həmin 
lüğətlərin  tədqiqatçıları da təsdiq edirlər1. Lüğətlərdə eynən  bu 
gün türkcəmizdə işlətdiyimiz fonetika və semantika ilə yüzlərlə 
söz var: ana, ata, ad, altı, ayğır, ancaq, oğlaq, oğru, bıçaq, bit, 
boşa(maq)-talağını vermək, batman, boğ(maq), əvli(evlənmiş), 
qılıc, qın, qol, qul, su, susa(maq), saç, sarı, təkə, yoldaş, əş, yay 
qabı…   

                                                           

1 З.Рцстямованын щесабына эюря, «Дцррцл-Мuдийyя»дяки 1250 сюзцн 80 
фаизи мцасир Азярбайъан ядяби дили вя диалектляриндя галыр (Ясиряддин Ябу 
Щяййан ял-Яндялуси, Яд-дцррял-мuдиййя фил-луьатят-тцркиййя. Бакы, 1997, с. 
17). Lüğətdəki «Дядя Горгуд китабы», Фцзули дилиндя ишляниб бу эцн 
архаикляшмиш сюзляри дя бура ялавя етсяк, бу фаиз бир гядяр дя артар. 
Э.Ямированын щесабламасына эюря, «Китабцл-идрак»да 2400 сюз вар ки, 
бунун да 1080-и бу эцн Азярбайъан тцркъясиндя ишлянир (Э.Ямирова. 
Ясиряддин Ябу Щяййан ял-Яндялусинин «Китабцл-идрак» ясяри Азярбайъан 
дили тарихи цчцн мянбя кими (ф.е.н.авторефераты), Бакы, 2004, с.20.  
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Eyni zamanda müasir ünsiyyət üçün arxaikləşmiş, ancaq 
«Dədə Qorqud kitabı»nın, Nəsimi, Füzuli dilinin lüğət tərkibində 
olmuş yenə yüzlərcə leksik vahid işlənmişdir: əsən (sağ), əsənlə 
(mək), sağraq (badə, kasa), sası (üfunət, çirkin), səmiz (kök), 
görk (gözəllik), görklü (gözəl), qarındaş (qardaş, bacı), əsrük 
(sərxoş), əsrü (mək)-sərxoş olmaq, ülüş (pay), ülə(mək)-bölmək, 
paylamaq, ud//ut1 (həya, abır), güz//küz (payız), yazı (çöl), us 
(ağıl), qısraq (at), əyər (yəhər), tanuq (şahid), yalavac 
(peyğəmbər)… 

Sözlərin tarixi fonetikası  haqqında bu kitablar söz deyir: 
kirbik, yulduz, yaşıllık (q yox, məhz k), anlar (onlar), bular 
(bunlar), mən//bən, ussi (uslu-ağıllı), yaxışşı (q yox, x)…   

Türkün məişət mədəniyyəti haqqında məlumat verir: quru 
(y)ət (hisə verilmiş ət, kolbasa), çuçka (donuz balası, çoşka), turb 
(turp), soğan, sarımsaq, mərcimək, taraq//daraq, bıçqıç (qayçı), 
bəşik (beşik)… Əbu Həyyanda ən maraqlı faktlardan biri 
«Dürrül-mudiyyə» lüğətində türklərin kişi və qadın adlarının 
verilməsidir. Kişi adları «Dədə Qorqud kitabı»nda, «Koroğlu»da, 
ümumiyyətlə, qəhrəmanlıq dastanlarındakı adları xatırladır – 
adlar türkün tarixi qəhrəmanlıq obrazını  canlandırır: Qaçmas, 
Qorqmas, Ölməs, Qayıtmaz, Ürküməs (Hürkməz), Laçın, 
Balaban (Tərlan), Sunqur (Şahin), Canqılıc, Aqbars (Ağbars), 
Aqbay. Bu siyahıda məmlük-qıpçaq imperiyasının əsasını qoyan, 
böyük türk sərkərdəsi Baybarsın da adı var. Burada Tağrıbərmiş 
(Tanrıverdi – Allahverdi adından əvvəl türk bunu işlədirmiş), 
Toqutumuş (Toxtamış), Canum, Qanum, Canberdi (Canverdi) 
xüsusi isimlərinə rast gəlirik. Qadın adları da eyni dərəcədə 
maraq doğurur. Bu gün türkün keçmiş titul bildirən sözlərini 
qadınlara ad veririk – bu, babalarımızın qadına ulu münasibətidir. 
Atalar sözündə deyildiyi kimidir: Aslanın erkəyi, dişisi olmaz. 
Ona görə də qadınlara deyiblər: Bəyim (bəy+im – mənim bəgim), 
Xanım (xan+ım – mənim xanım), Sultan, Salatın (Sultanlar), 
Ağabəyimağa. Əbu Həyyanın qadın adları siyahısında bu ad 

                                                           

1
 Утан(маг) феiлинин кюкцдцр, йалныз «Дядя Горгуд китабы»нда утсуз 

(щяйасыз) шяклиндя растланыр. 
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modelini görürük: Qonanbəy, Sevərbəy, İncibəy, Göhərbəy, Tat-
lıbəy (Dadlıbəy), Verdiqan (Verdixan). Bu isə əsl zərif qadın 
adıdır: Cansevər. 

Əlamət və keyfiyyətin dərəcəsi müxtəlif yollarla ifadə olunur: 
alaca-bulaca (rəngbərəng), sarıca (sarımtıl), abbaq (apağ, ağap-
pağ), qıbqızıl (qıpqırmızı), gömgöy, yamyaşıl, sabsarı, qabqara. 

Maraqlıdır ki, samitlərin qoşalaşmasından qrammatik seman-
tika üçün istifadə olunur: qqıb (qırmızı), yyam (yaşıl), ssab (sarı), 
yoqssız (yoxsul, tamam heç nəyi olmamaq), saqalssız (tamam, 
saqqalsız), kossa (tamam tüksüz), yaxışşı (çox yaxşı). Məlumdur 
ki, qədim türkcədə səsin və sözün təkrarı ilə kəmiyyət artıqlığı 
ifadə olunmuşdur1. Bu gün də əlamətin çoxluğunu tələffüzlə 
bildiririk: gözzəl, qəşşəng, qoççaq, böyük-böyük binalar (həm 
bunların çoxluğu, həm də çox böyük olması bildirilir). Təsadüfi 
deyil ki, Əbu Həyyan «Kitab əl-idrak»da təkidlilik m əqamında 
təkrardan istifadə  olunmasını deyir: «Tə’kid iki cürdür: ləfzi və 
mə’nəvi. Ləfzi tə’kid hər hansı bir sözün təkrarından ibarət olub, 
həm təkdə və həm də cümlədə vaqe olur.  Tək isimdə Səncər, 
Səncər turdı, feildə Səncər turdı, turdı, ədatda əvət, əvət 2».    

Qrammatik baxımdan «Dürrül-mudiyyə»də Azərbaycan 
türkcəsinin tarixi sintaksisi, «Kitab əl-idrak»da tarixi morfo-
logiyası üçün qiymətli dil faktları var. 

Azərbaycanlı olmayan türk dilçilərinin əsərləri türkcəmizin 
tarixi üçün nə dərəcədə faydalı material versə də, azərbaycanlı 
dilçilərin hazırladığı lüğətlərin öz tarixi dəyəri var.        

1. Hüsaməddin Xoyi. Töhfeyi-Hüsam (XIII əsr). Bilindiyi 
kimi, orta əsrlərdə türkcə xeyli mənzum elmi əsər var. «Töhfeyi-
Hüsam» türkcələrin tarixində ilk mənzum lüğətdir. Hüsaməddin 
Güney Azərbaycanın Xoy şəhərində doğulmuş və ilk təhsilini də 
burada  almışdır.  Ancaq tarixin yaddaşına həkk etmiş olduğu 
yaradıcılığı Anadoluda keçmişdir. Böyük leksikoqraf-dilçi kimi 
tanınan Hüsaməddin Xoyi həm də zəmanəsinin sayılan 
                                                           

1 Бах. Гаджиев Т. О происхождении геминат в тюркских языках. 
Советская тюркология. Б.,1971, №6, с.26-31. 
2
 Ясиряддин Ябу Щяййан. «Китаб ял-идрак ли-лисан ял-ятрак. Бакы, 1992, 

с.109. 
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şairlərindən olmuşdur. Öz əsərlərində adı belə keçir: Hüsaməddin 
Həsən bin Əbdülmö’min Xoyi. Mardində olmuş və əsas ömrünü 
Kastamonidə Çobanoğullarının sarayında yaşamışdır. Çoban 
oğullarını mədh edən şeirlərində yüksək bədii sənətkarlıq var. 
Bədii əsərlərini fars dilində yazıb. Azərbaycanın və bütövlükdə 
Şərqin böyük filosofu sayılan Seyid Zülfüqar Şirvaniyə həsr 
etdiyi qəsidəsi nadir sənət nümunələrindəndir. Ona cavab 
qəsidəsində Seyid Zülfüqar Hüsaməddin Xoyini «millətin və 
dinin qılıncı», «sözün Allahı» adlandırıb. Hüsamın «Nəsib əl-
fityan və nəsib ət-tibyan» adlı ərəbcə-farsca və «Töhfeyi-Hüsam» 
adlı türkcə-farsca mənzum lüğətləri vardır. 

Türkcə-farsca «Töhfeyi-Hüsam» mənzum lüğəti 20 qit‘ədən 
– fəsildən, 302 beytdən ibarətdir1. 

Lüğətin yazılışında şair əruzun müxtəlif bəhrlərindən istifadə 
edib. Ən yığcam bəhr 8-ci qit‘ədir – I növ mütəqarib (fə‘Ulin   
fə‘Ulin f ə‘Ulin f ə‘Ul ): Bəgəl yenə qoltuq, ərişdür, biləg… Ən 
uzunu 7-ci qit‘ədir – I növ rəcəz bəhri (müstəf‘ İlün, müstəf‘ İlün, 
müstəf‘ İlün, müstəf‘ İlün): Hirə qafa, pilə papaq, pişani atın, ruy 
yüz… Ən az həcmli 18-ci qit‘ədir – 12 misradan, ən iri həcmlisi 
9-cu qitədir – 64  misradan ibarətdir. Şeir forması qəzələ uyğun 
gəlir: ilk iki misra həmqafiyə olur, sonrakı beytlərin ikinci misrası 
həmin qafiyə ilə davam edir.  Bütün qitələrdə son beytin misraları 
öz aralarında qafiyələnir.  

Lüğətin başlanğıcı dövrün məsnəvilərinin, poemalarının 
əvvəli kimi Allahın adı ilə açılır:   

  
Xuda Taŋrı, təvangər mə‘nisi bay,  
İşə buyruq edici karfərmay. 
  

Sonra peyğəmbərin ünvanı gəlir: 
 
Bozorq ulu, peyğəmbərdür xəbərçi, 
Fəriştədür, soruş, öŋdən keçən pay.  

                                                           

1 Бах: Ялясэярова Т., Садыгова Ъ. Щцсамяддин Хойи. Тющфейи-Щцсам. 
Бакы, 1996, 238 с. 
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Sonra da başqa lüğətlərdə olan kimi göy cisimləri:    
 
Setarə ıldız o xorşid Günəş, 
Zəmin yer, asiman gög, mahdur ay.   

 
Lüğətdə, ümumiyyətlə, bədii-mənzum əsərlərdəki kimi bədii 

təsvir vasitələrindən, dili bədiilikl ə təmin edən müxtəlif 
göstəricilərdən istifadə olunur. Məsələn, tərcümə olunan sözlərin 
seçim ardıcıllığında antonimliyə fikir verilir: 

Bəbala rəv yuqary var deməkdür, 
Aşağı en demək, yə’ni foru ay, – 
– bədii təzad yaranır və yadda saxlama asanlaşır. Əksərən 

sözlər semantik qruplar üzrə sadalanır ki, bu da qavrayışa 
sürəklilik gətirir:   

 
Təbər balta, qılınc şəmşi o tir oq, 
Sepər qalqan, kəmin busu, kəman yay. 

 
Misralarda melodiya yaradılmasına şair-leksikoqraf xüsusi 

diqqət yetirir: Dərd ağrı, dozd oğrı, dərun iç o dər qapu, Bigah 
er, dir gec o dur iraq durur – d və r samitlərinin yaratdığı 
assonans əsl şeir ritmi kimi qavranır. 

Bəzən farsca və türkcə sözlər adi ikidilli lüğətlərdəki kimi 
sadəcə qarşı-qaşıya qoyulur: 

 
Bər-üzər, ba-ilə, dən-əz, dər-də*, 
Sən-to, mən-bən, şoma-siz o ma-biz.  

 
Bəzi hallarda isə de, ayıt deməkdir, denür (deyilir), nədir, 

bil, yəni sözləri il ə aydınlıq gətirilir: ayranə de duğ; xer ayu, səg 
it, tonuz qoraz denür; qaçacaq yerə ayıt: caye qoriz. 

Bəzən farscalar həmcins üzv kimi sadalanır, sonra türkcələr 
eyni sıra ilə verilir: Bərfo zemestan: biri qar, biri qış. Bəzən də 

                                                           

* Бу мисрада кюмякчи сюзлярин (цзяр//цзяриндя, иля) вя шякилчилярин (-дя 
йерлик, -дян чыхышлыг щал шякилчиляринин) фарсъа гаршылыглары верилир. 
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misranın birində birbaşa qarşılıqlar, o birində həmcins ardıcıllıq 
verilir:   

 
Yek bir o do iki, se üç, həm çar dörd o pənc beş,  
Şeş həft o həşt altı, yedi, səkiz o dəh on. 

 
Bu da həmin prinsipə uyğundur ki, misranın birində 

türkcələr, ikincisində farscalar gəlir:   
 

Aşağa vo yuqaru vo ard o öŋ, 
Mə‘nil əri: zir o zəbər, pəs o piş. 

 
Adətən qafiyə  mövqeyində eyni dilin sözləri işlənir. Türkcə:  
 

Xoy dər* o xakestər kül, xam çig, 
Dərz yit o əndazə təsim** duk ig. 

 
Parə qafa, pilə qapaq, pişani alın, ruy yüz, 
Bini burundur, rox yanağ, kirpik mojə, sinə köküz. 

 
Farsca:  
 

Təni-lağər o ruğ, ayranə de duğ 
Quruq qorə, vəli boyunduruğ yuğ. 

 
Lüğətdə onlarla məişət sözləri var ki, bunlar XIII əsr 

Azərbaycan  cəmiyyəti haqqında, məişət  və evdarlığı, təsərrüfat 
və məşğuliyyəti haqqında təsəvvür yaradır: çardaq, çarıq, çomaq, 
çölmək, çəküc, çərçi, çöp, başaq, başmaq, boyunduruq, burun-
duruq (noxta, yiyən), qılçıq, gön, tava, arğac, uyuq (bostanda 
qurulan müqəvva), ayran, qatıq, qab-qacaq, baldır, yengə, gədük, 
savurmaq, sezmək…Bu sözlərin əksəriyyəti şeir dilində yoxdur, 
ancaq gündəlik danışıqda-ünsiyyətdə işlədilir. Bu sözlərin 

                                                           

* тяр. 
** тясим тцркъя сюздцр: юлчц. 
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hamısının farsca qarşılığı verilir, yəni türklərin və farsların 
həyatın bütün sahələri il ə bağlı canlı  ünsiyyət saxlaması üçün 
gerçək dil təminatı yaradılır. Tam ünsiyyət üçün leksik vahidlərlə 
yanaşı, qrammatik vasitələrin də qarşılığı verilir: məndə-dər mən, 
baŋa qarşu-be pişəm, -da(-də) – dər, - dan (-dən) -əz, idi (imiş) – 
bud və s. 

Lüğətin dilində (sözlüyündə) müasir dil baxımından onlarla 
türk mənşəli arxaizmlər cəmləşmişdir. Bunlar Nəsiminin, 
Füzulinin  dilindəkindən dəfələrlə çoxdur. Lüğətdə bədii nitqin 
sözləri yox, dilin, bilavasitə işlək, canlı dilin materialı əhatə 
olunur. Deməli, bu arxaizmlər Hüsaməddin Xoyinin zamanında 
Azərbaycan xalqının gündəlik danışığında işlənmişdir. Deməli: 
bu qədim türk sözləri hələ XIII əsrdə yaşamaq, qalmaq üçün 
müasir ünsiyyətimizdəki qarşılıqları ilə vuruşurmuşlar: ayıt (de), 
alp (qəhrəman), baqır (mis), bilgə (daneşməndə, müdrik), qavıç 
(xəbərçi), qısraq (madyan, at), ilət (yetir-), irmək (yetmək), iss 
(sahib), ırlamaq (oxumaq-melodiya ilə), ısırmaq (dişləmək), yaya 
(piyada), yilim (yapışqan), çətük//çədük (pişik), süŋü (nizə), çaqıl 
(daşlı), çayan (əqrəb), sırıtmaq (təyin etmək), sırça (şüşə cam), 
soqman (uzunboğaz çəkmə), suçı (şərab), sülük (zəli), tanla 
(səhər, dan yeri), təkələ (minik heyvanı), ünəkülük (düşmənçilik 
etmə), ağ (tələ)… 

Xeyli məqamda sözlüyün türkcə tərəfində də alınma (ərəb, 
fars) sözlər işlənir: hakim – davər, hasil-xəvid, heybət-şokuh, 
həmlə-tək, hirs-az (tamah), şe‘r-camə, şəbnəm-jalə, divanə, 
əvvəl, aləm, busitan (bostan), əpsəm ol (sus-xamuşkon). Birinci 
tərəfdəki sözlər Azərbaycan dili faktı kimi verilir və farscaya 
çevrilir. Deməli: həmin ərəb və fars sözləri XIII əsrdə semantik 
cəhətdən tam türkcələşiblərmiş. 

Lüğətdə morfoloji-aqlütinativ yolla söz yaradıcılığı geniş yer 
tutur: qısac (qayçı), əksüglig, düdükçi (tütək çalan), ələk, əlsüz, 
yırtmac (yarıq), götürüci (sahib), üşiləyəcək (yelpik, sərinlədici-
üşütmək felindən), xəbərçi (peyğəmbər-ərəbcə xəbər+türkcə-çi), 
yaldanmaq (yaltaqlanmaq, gal «itin yemi» sözündəndir), biliş 
(tanış, aşina)… 

Maraq doğuran mürəkkəb sözlər var: mumturacaq (şamdan), 
çəribaşı (sərkərdə, ordu başçısı), işə buyruqedici (hakim), gün-
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toğduğı (şərq), günbatdığı (qərb), əkin başı (başaq), arqası qoz 
(qozbel), qızoğlan (qız uşağı)… 

Ümumiyyətlə, analitizm geniş yer tutur, bir çox hallarda 
anlayış təsviri yolla ifadə olunur: sənduq ki, balçıq ilətələr 
(təhnə), suda binilən tuluq (suda batmamaq üçün üfürülüb 
taxılan qurşaq), cahil kimsə (nadan), yerüŋ altında arq (kəhriz), 
saç bölügi (hörük), eşək sürən dəgirmən (eşşək çəkməklə 
hərəkətə gətiril ən dəyirman), şəxsi gücdən qurtaran (dadrəs-
dadaçatan), işüŋ təmamı (nəticə)… 

Ədəbi dilin lüğət tərkibinin  türkcə mənzərəsini qavramaq 
üçün ictimai-terminoloji və müxtəlif məzmunlu elitar leksika 
diqqəti çəkir: buyruq (fərman), verim (borc), qalqan, dəmrən 
(oxun dəmir ucluğu), varlıq, dərnək (əncümən, ictimai qurum), 
axşamiçün (şam yeməyi), əvət, omuz, yelkən, qopuz, eş/əş, 
yavru, bəgdaş (yoldaş, tay-tuş), savaş… 

Belə nümunələr var ki, lüğətdəki məlum türkcə qarşılıq indi 
arxaikləşmiş, o zaman tərcümə ilə anladılan isə indi lüğət 
tərkibində milli i şlənmə pasportu alıb: huş-us, mis-baqır, kəniz-
qırnaq, kar-sağır, çeşmə-biŋər (pinar, bulaq), xəstəgi (lik)-
sayruluq, ayin-törə, girov-tutuz, behişt-uçmaq. 

Lüğət tarixi fonetika üçün xeyli material verir: axşam (x 
işlənməsi), əyər (yəhər), kiçi, yedi, səkiz, saruqğa//qasırğa, 
saqsığan (saqsağan), tavuk. 

Lüğətdə frazeologiya çox zəif əks olunur, görünür, lüğətin 
hərfi mənaya meyli, məcazdan qaçmaq tələbi bu nəticəyə 
gətirmişdir. İşimiz oldu göy (işi yaxşı olmaq), nəsnə bilməz 
kimsə (bacarıqsız), sınub qanmaq (həzm etmək). Bu hikmətli söz 
verilir və farscaya çevrilir: Kim gülə iri şürsə, aqibət dikən dərə – 
hər ke ba qol estizəd, aqebət beçinəd xar. 

2. Fəxrəddin Hinduşah Naxçıvani. Əs-sihah əl-əcəmiyyə. 
Əsər farsca-türkcə lüğətdir. Oğlu Şəmsəddin Məhəmməd ibn 
Hinduşah Naxçıvanlının 1328-də bitirdiyi «Sihahül-furs» 
lüğətinin müqəddiməsində işlətdiyi «atam mərhum Fəxrəddin 
Hinduşah» ifadəsindən aydın olur ki, Fəxrəddin Hinduşah ibn 
Səncər Naxçıvani XIV əsrin əvvəllərində (1328-ci ilə qədər) 
ölmüşdür. Hinduşah Naxçıvani dövrünün görkəmli alimi – 
tarixçisi, dilçisi, şairi, tərcüməçisi, münşisi (katibi) olmuşdur. 
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Eyni zamanda tarixi məlumatlara görə, o, dövlət xadimi kimi də 
tanınmışdır. Türkcə, ərəbcə, farsca mükəmməl bilmişdir. Öz 
yazdığına görə o, Bağdadda mədrəsə təhsili görmüş, ümumən 
vətənindən kənarda yaşamışdır. Farsca şeirlərindən birində 
arzularının içində doğma torpağına qovuşmasını da deyir: «Ya 
rəbb! Ey məkan və zaman yaradan, peyğəmbəri göndərən, 
Qur‘anı göydən endirən Allah! Mən dərvişə güc bəxş elə, mən 
ürəgi yaralıya şəfa göndər. Bir də arzum  budur ki, məni 
Naxçıvan torpağına yetirəsən»1. Hinduşah Naxçıvaninin qiymətli 
əsərlərindən biri də farsca-türkcə lüğətdən ibarət olan «Sihahül-
əcəm»dir. Lüğətdə 10 minə yaxın türkcə söz əhatə olunmuşdur. 
Bu lüğət XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dilinin və xalq dilinin 
lüğət tərkibi haqqında təsəvvür yaradır. Oğul Hinduşahın atasının 
1320-ci illərdə öldüyünü deməsindən aydın olur ki, lüğət XIII 
əsrin sonları, XIV əsrin əvvəllərində yazılmış olmalıdır. Əsər üç 
hissədən ibarətdir: ərəb dilində müqəddimə; farsca-türkcə lüğət; 
fars dilinin qrammatikası (ərəbcə).  

Maraqlı cəhətlərdən biri fars dilinə keçmiş türk sözlərinin 
qeydə alınmasıdır. Yəni xalis türk sözləri fars sözləri siyahısında 
sıralanır və türkcə qarşılığı verilir: qazğan-qazan; lal-dilsiz və 
lal; qulınc-xəstəlik  adı; ovmac-xörək adı; kutlu -qutlu, boğaz-
çevi və s. 

Lüğətdə əksərən sırf farsca sözlər əsl türkcə sözlərlə çevrilir: 
xab-uyqu; sipər -qalqan; zənbur -arı; sərvər -ulu; jənqar-pas; 
kuh-tağ, ahən-dəmir; tənha-yalnuz; tarac-yəğma; əsb-at; ma-
biz; cüda-ayrı. 

Bir sıra hallarda ərəb, fars  sözlərinin türkcə qarşılığı olaraq 
məhz ərəbcə və farsca sözlər verilir: tərsa-kafər; bəxt-dövlət və 
tale; can-can; kan-mə‘dən; zəncir -zəncir; ər -əgər (ancaq klassik 
şeirimizin dilində ər [«əgər»in müxtəsər tələffüzü] bağlayıcısı da 
işlənir); xuda-Allah; gəncinə-xəzinə; raz-sirr.  

Lüğətin əsasında XIII-XIV əsrlər Azərbaycan türkcəsinin söz 
yaradıcılığı, düzəltmə və mürəkkəb sözləri haqqında təsəvvür 
                                                           

1
 Щиндушащ Нахчывани. Яс-сищащ ял-яъямиййя (эириш, елми-тянгиди мятн, 

ялавя сюзлцк фил.елм.намизядляри Ъ.Я.Садыгова вя Т.Я.Ялясэярованындыр), 
Бакы, 1993, с.10. 
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almaq olar: dəvəçi (şotorban), ətməkçi (çörəkçi), taraqlıq 
(şamdan), bilici (dana), süpürgə (çərub), eşidici (şinəva), pərvər-
digar (bəsləyici), dördayaqlı ( çəharpa), çəribaşı (sərləşgər), ton-
qoyucaq (camadan), üçtərəflü (sesu). 

Tərcümədə sözlərin sinonim qarşılıqları ilə verilməsinə tez-
tez rast gəlmək olar: fərzan-elm və hikmət; lal-dilsiz və lal; 
buriya -saz və qamış… 

Diqqət çəkən bir haldır ki, farsca sözün türkcə qarşılığı kimi 
Avropa (yunan) sözü göstərilir: ahənrüba-maqnitis.  

Bir çox hallarda tərcümə vahidləri kimi nominativ şəkildə 
sözlər yox, qrammatik formalar, prediktativlər, söz birləşmələri 
qarşılaşdırılır: əz an şoma – sizin; əz an ma – bizim; inca – 
bunda; anca – anda; əz inəst – bundandır; nikəst – iyidir; həst –
vardır, koca – qanda, çera – neçin… Məsələn, ma – biz,  şoma –
siz eyni zamanda mara – bizə, məra – baŋa, şomara – sizə… 

Bu cəhət onunla bağlıdır ki, lüğət birbaşa dil öyrənmək, tədris 
məqsədini  izləmişdir.    

Tarixi fonetika baxımından gərəkli faktlar var. Məlumdur ki, 
şeir dilində yeddi, səkkiz* sayları ortada bəzən bir, bəzən iki 
samitlə yazılır. Ancaq lüğətdə bu sözlər təşdid işarəsilə verilir:     

  ّAMی (yeddi),  �aّy (səkkiz). Deməli, onların fonetikası lüğətdəkidir, 
şeirdə vəznin tələbi ilə samit təkqat işlənir. Yaxud farsca işan 
(onlar) əvəzliyi lüğətdə zəmmə ilə yazılır:  `O�ٌْا (onlar).  Halbuki  
bu əvəzlik həmin dövrün mətnlərində anlar şəklində gedir. 
Deməli, anlar yazı dilinin, onlar xalq danışıq dilinin faktıdır. Ruz 
sözü gündüz kimi çevrilir, halbuki bədii mətnlərdə gün işləkdir – 
deməli, danışıq dilində belədir. 

Alınma sözlərin qarşılığı baxımından maraqlı nümunələrə 
rast gəlmək olur. Məsələn, bu gün dilimizdə işlənən və lüğət 
tərkibində sabitləşmiş fars dilinə məxsus saxtakar sözünün 
qarşılığı kimi lüğətdə işdüzüci işlənmişdir – türkcə gözəl söz 
yaradıcılığıdır.   

Lüğətdən nümunə: (avəridən) اورAMن     TvM�BرKv� و � (yetmək və 
götürmək); �Tc{ (sınmaq) –  QvR��  (şikəstən);  �BرKPد  (dəlürmək) 

                                                           

*
 .сюзцндя тяşдид гойулмамасы катиб хятасы олмалыдыр (тогуз) طKxز 
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- (aşüftən) Qv��(behtər) ) ;آ  `v�X – (yekərək)  ْک َ̀ �M; قK_ (çoq) – رG@RX 
(besyar); (qucmaq)   �T�Kt – (ağüşidən)  نA@�Kآ� ;  �BرKJآر (artur-
maq) –  نA@ا��ا� (əfzanidən);  �TPد (diləmək) –  QvyاKe  (xastən);  
�TxPGt (qalqmaq) –  QvRe (xəstən); (güldürmək) �BرAO� – (xəndani-
dən) نA@ا�Ace; (gülmək) �TO�  –  (xəndidən)  نAMAce .   

«Lüğət» ancaq söz məcmusu kimi qalmır, onda dilimizin 
tarixi fonetika, morfologiya, leksika və frazeologiyasına aid xeyli 
qiymətli material vardır. Buradakı sözlər məhz XIII-XIV əsrlər 
Azərbaycan dilinin fonetik cildindədir: yucaltmaq, yudmaq, 
toğramaq, tondurmaq, dəprənmək, arturmaq, sığdırmaq, 
yuqarı, qomaq və s. 

Morfonoloji xüsusiyyət: ıslamaq (islatmaq), orturmaq 
(oturmaq). Morfoloji quruluşa aid: yoğruğurmaq, oyarmaq, 
tuydurmaq, turğurmaq, yavuqmaq, geydirişmək, dəprətdirmək, 
səgirmək və səgirtmək, sınatmaq və s. , 

«Lüğət»in müəyyən sözləri müasir dilimiz üçün arxaikdir: 
dinləndirmək (istirahət etdirmək), dinlənmək (dincəlmək), yəltəmək 
(həvəsə gətirmək), yarlığanmaq (bağışlanmaq), ilətmək (aparmaq), 
dəpmək ((ayaqlamaq), yelmək (yortmaq), yeldirmək (yortdurmaq), 
uçmaq (cənnət-behişt), qaftan (geyim-qəba).  

Bəzi sözlər leksik vahid kimi «Lüğət»də də, bugünkü dildə 
də var, ancaq müxtəlif mənalarda işlənir. Ya tarixən bu sözlər 
omonim olub, sonra omonimlikdən təcrid olunub, ya tarixən 
mənasını dəyişib–semantik arxaizmə çevrilib, yaxud mənasında 
daralma və ya genişlənmə baş verib: saçmaq (səpmək); tapmaq 
(səcdə etmək), qaldırmaq (kökünü kəsmək. Bu gün «aradan 
qaldırmaq» idiomunda qalır), bağlanmaq  (özünü saxlamaq), 
dərmək (qalib gəlmək) və s.  

«Lüğət»dəki bir sıra sözlər etimoloji mülahizələrə kömək 
edir: uzmaq (uzanmaq), köymək (yanmaq. İndi: göynəmək), 
ilmək (hörmək. İndi: ilmə, ilgək), yıldırmaq, yalınlanmaq 
(parıldatmaq, yandırmaq. İlıq/yılıq, alov/yalov sözlərini müqayisə 
et), çizmək (cızmaq, xətt çəkmək. Çız, çızıq sözləri il ə müqayisə 
et), ərikmək (toxtamaq. Ərinmək sözünü yada sal), qonmaq 
(istirahət üçün dayanmaq, düşmək. Qonaq sözü ilə müqayisə et)  
və s.    
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Burada yalnız kitab sözləri deyil, çox koloritli danışıq söz – 
ifadələri vardır. Bu sözlərin əksəriyyəti bugünkü dilimizdə də 
qalır: yaraqlamaq (hazırlamaq); yaraqlanmaq (hazırlaşmaq. Xalq 
danışıq dilindəki iraqlamaq sözu də bunlarla eyni kökdəndir), 
gərək olmaq (yaramaq), boğazlamaq, tasalanmaq (əhvalı 
pozulmaq), duncuqmaq (tıncıqmaq), yağlı olmaq (bol olmaq), 
göz(ü) yaşarmaq, satun almaq və s. Görünür, koloritli ana dili 
sözünü axtarmaq, işlətmək zərurətini heç kəs leksikoqraf və 
tərcüməçi qədər duya bilmir. 

«Lüğət»in idiomları, ümumən, indi də işlənir: hörmətli 
dutmaq, diş qurçalamaq, asma düzmək (qurutmaq üçün üzümü 
düzmək) və s. Ancaq qiymətli cəhətlərdəndir ki, burada tarixi 
idiomatikamızdan xeyli nümunəyə rast gəlirik: bəhayə dəgmək 
(layiq olmaq), can tartmaq (can vermək), tışra gəlmək   
(ötürmək, yola   salmaq),   çıqa  gəlmək (görünmək), uru turmaq 
(qalxmaq, sıçramaq), taşı quyu toldurmaq, püzəvəng dutulmaq 
(ağzı tutulmaq), arzu ilətmək (həsrətində olmaq), ağıza nəsanə 
saçmaq (ağzı yummaq), sığınca sanmaq (ümid etmək, bel 
bağlamaq), ögüt dutmaq (məsləhət almaq), tasa dutmaq 
(kədərlənmək), yəncur sığmaq (suyunu çıxarmaq), tay 
bəlinl əmək (day öyrətmək), təfərrüc birl ə gəzmək (əylənmək), 
ayaq ilə basmaq (tapdamaq) və s. 

Alınma sözlərlə əlaqədar dilimizdə müşahidə olunan bir 
prosesi göstərmək üçün də «Lüğət» müəyyən imkan verir: ərəb 
və fars sözlərindən feil yaratmaq üçün etmək, olmaq, qılmaq 
köməkçi feilləri əsas yer tutur. Bu, mahiyyət etibarilə 
aqlütinatizmi pozur, analitizmə meydan açır. «Lüğət» 
materialında iki meyl müşahidə olunur: 1. Aqlütinatizmin 
saxlanması – dəlürmək (dəli olmaq), xorlamaq (xor baxmaq), 
sormaq (xəbər almaq), tapmaq (səcdə etmək) və s. 2.Analitizmə 
meyl – axır olmaq (qurtarmaq), kahil olmaq (tənbəlləşmək), 
əndişə etmək (düşünmək), qəsd eyləmək (hazırlaşmaq, niyyət-
lənmək), qəbul eyləmək (almaq, götürmək), tamam eyləmək 
(qurtarmaq, bitirmək), üzr eyləmək (bağışlamaq), əpsəm olmaq 
(susmaq), qurbağa etmək (quruldamaq, səs salmaq), təfərrüç 
eyləmək (əylənmək), bükülüş olmaq (bükülmək), cənk etmək 
(vuruşmaq) və s. Bunlardan qurbağa etmək və bükülüş 
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olmaqdan başqa qalanlarında ad komponenti ərəb və fars 
sözləridir. 

«Lüğət» fars dili omonimlərini də gözəl əks etdirir: axtən—
qılıc çəkmək və çapınmaq və çalmaq; ahixtən – tartmaq və qəsd 
eyləmək: bəsudən — dəgmək və dutmaq və batmaq; taftən – 
bükmək və qazmaq və döndərmək və doğmaq; xastən – zəhmlü 
və xəstə eyləmək və uru turmaq və s. (belə misallar hətta sintaksis 
haqqında da məlumat verir: və bağlayıcılı alınma konstruksiya).  

Bu lüğətlər təsdiq edir ki, bunlar ərəb və fars dillərinin 
öyrənilməsi ilə, tədris prosesi ilə əlaqədar yaranıb. Bu o deməkdir 
ki, Azərbaycan dili hələ XIII-XIV əsrlərdən şəhərə yol tapmışdı, 
o, mədrəsə və təkyələrdə işlənirdi. Orduda bu dildə danışılırdı, 
deməli, onun sarayda da varlığını gümam etmək olar.        

3. Seyid Əhməd Cəmaləddin İbn Mühənna. Hilyətül-insan 
və həlbətül-lisan (İnsan bəzəyi və dilin sahəsi). Adı və müəllifi 
göstərilməyən beş nüsxəsi əsasında bu əsəri ilk dəfə rus türkoloqu 
Platon M.Melioranski «Ərəb filoloqu türk dili haqqında»1 adı ilə 
nəşr etmişdir. İlk nüsxə Oksfordun Bodleyan kitabxanasında 
«Fars, türk və moğol dillərindən tərcümə kitabı» («Kitabi-
tərcümani-farsi və türki və moğoli») adı ilə qeydə alınmış və 
P.Meliorenski də əsəri həmin adla tanıtmışdır. Xeyli sonra 
İstanbulun «Müzeyi-Humayun» kitabxanasında əsərin altıncı nüs-
xəsi tapılmışdır. Bu nüsxədə həm müəllifin,  həm də kitabın adı 
var idi: Seyid Cəmaləddin İbn Mühənna. Hilyətül-insan və 
həlbətül-lisan («İnsanın bəzəyi və dilin sahəsi»). Əsəri bu 
ünvanla ilk dəfə muzeyin direktoru Xəlil bəy 1909-cu ildə 
İstanbulda çıxan «Türk dərnəyi» adlı məcmuənin birinci 
nömrəsindən başlayaraq bir neçə dəfəyə əlavə kimi çap etdirir. 
Ancaq bu çap şərqşünasların diqqətini çəkmir. 192l-ci ildə Kilisli 
müəllim Əhməd Rüfət Bilgə əsəri kitab halında nəşr edir və 
bununla əsər türkoloji ictimaiyyətin fəal şəkildə diqqətini 
çəkməyə başlayır.       

                                                           

1 П.М.Мелиоранский. Араб-филолог о турецком языке. Санкт-Петербург. 
1900. 
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Əsəri ilk dəfə nəşr etdirən P.Melioranski demişdir: «Bu əsər 
ehtimal ki, XIV əsrdən gec olmayaraq, hətta ola bilsin ki,  XIII 
əsrin sonlarında hülakilər dövründə şimali-qərbi İranda (Güney 
Azərbaycanın Urmi ətrafı nəzərdə tutulur. - T.H.) yazılmışdır».1 
Melioranski əsərin dil materialına və lüğət müəllifinin etdiyi 
konkret işarələrə söykənərək öz fikrini kifayət qədər inandırıcı 
əsaslandırır. Əsərdə fars, türk, monqol dilləri əhatə olunur. 
Deməli, bu əsər həmin üç dilin mövcudluğu şəraitində yaradıla 
bilərdi. Bu mənada, türk dili Misir-məmlük səltənətində də, 
İspaniyada da, başqa coğrafiyalarda da tarix yaşayıb. Ancaq o 
yerlərdə monqol dili işlənməyib. P.Melioranski tarixi əsasla deyir 
ki, bu əsər nə Misirdə, nə Kiçik Asiyada, nə Avropa Türkiyəsin-
də, nə də orta əsrlər İspaniyasında yarana bilərdi, çünki o 
ölkələrdə heç vaxt monqol dinastiyaları olmayıb. Bu lüğət 
bilavasitə tədris üçün yazılıb, bir halda ki, həmin məntəqələrdə 
monqol dilinin öyrənilməsinə ehtiyac olmayıb, təbii, o yerdə 
monqol lüğəti yarana bilməzdi. Bu dillərin Türküstanda, Orta 
Asiyada paralel işləndiyi dövrlər olub. Ancaq bu məkanı lüğətin 
müəllifi özü rədd edir. Belə ki, müəllif d əfələrlə «Türküstan 
türkləri və bizim ölkənin türkləri», «türkmənlər və bizim türklər» 
deyə müqayisələr aparır, şəkilçil ərin orada və burada, 
tələffüzlərin orada və burada müxtəlif olduğunu göstərir. Deməli, 
bu əsər Orta Asiyada və Çin Türküstanında da meydana çıxa 
bilməzdi (Türküstan dedikdə Altay, Çin Uyğurustanı da daxil 
olmaqla, Xəzərlə Çin arası türk coğrafiyası nəzərdə tutulur).   

Nəhayət, P.Melioranski deyir: «... hər halda elə hadisələr var 
ki, əsərin indiki Azərbaycanda meydana gəlmiş olduğunu hesab 
etməyə hüquq verir. Elə hadisə yoxdur ki, mənim hesabımı qeyri-
mümkün etsin»2.   

P.Melioranski əsərin fonetika və morfologiyasını təhlil 
edərkən yeri gəldikcə bilavasitə məhz Azərbaycan türkcəsi ilə 
bağlanan məqamları vurğulayır. Bu dil faktları onun tarixi 
coğrafiya ilə bağlı fakt-mülahizələrini bir daha möhkəmləndirir. 
                                                           

1 П.М.Мелиоранский. Араб-филолог о турецком языке. Санкт-Петербург. 
1900, с.16. 
2 Orada, s.18.  
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Lüğət müəllifi dill ərin daha zəngin dillərdən söz almasını adi 
qanunauyğunluq saydığı yerdə gürcü və erməni dillərinin 
yunancadan söz almalarını xatırladır. Melioranski göstərir ki, bu 
dillər Azərbaycan türkcəsi ilə qonşu olduğu üçün lüğət müəllifi 
məhz qonşu dillərə fakt kimi müraciət etmişdir. Bu fakt da 
Melioranskinin nəzərindən qaçmır ki, lüğət müəllifinin qeydinə 
görə onun yaşadığı ölkə bir monqol nəslinin hakimiyyəti 
altındadır. Başqa yerdə isə müəllif «bunların» (monqolların) 
türklərin himayəsində yaşadıqlarını söyləyir. Bu, monqol 
ordusunda türklərin çoxluğu, aparıcı mövqe tutması ilə izah oluna 
bilər - məsələ burasındadır ki, monqolların fəthində türklər 
həmişə əsas rol oynayıblar; çingizilərin ordusunda çox vaxt 
türklər xalis monqollardan sayca üstün olublar. Hələ bu azdır, 
monqol ordusunda sərkərdələr, divanda vəzirlər, xəzinədarlar, 
katiblər türklərdən olurdular; monqol xan ailələri nəsil-nəsil 
türkləşirdilər. Həmin tarixi şərait, həmin monqol-türk müna-
sibətləri Hülakinin Azərbaycanda hakim olduğu dövrdə burada da 
var idi. Məhz hülakilərin zamanında Azərbaycanda türk, fars və 
monqol dilləri əməli şəkildə işlənirdi (ərəbcənin elm dili və 
dövlət səviyyəsində işlənməsi də öz yerində - təsadüfi deyil ki, bu 
əsər məhz ərəb dilində yazılıb, görünür, ərəbcə elm dili kimi bu 
üç dili əlaqələndirir, ünsiyyətə gətirirmiş). Məhz indiki 
Azərbaycanda, daha dəqiq desək, Güney Azərbaycanda bu üç dil 
birləşirdi. Məhz burada farslar farsca, həm də türkcə və türklər 
türkcə, həm də farsca danışırdılar. Hülakilər dövrü Azər-
baycanında dövlət səviyyəsində dil mənzərəsi belə idi: elxanilər 
ordusunun əsas hissəsi və inzibati ünvanlar türkcəni işlədirdilər; 
elxanilərin özləri, ətrafları, saray və ordunun monqollardan ibarət 
hissəsi monqolca danışırdılar (adətən ordunun belə bölmələrində 
komandanlar Çingiz xan nəslindən olurdular). Nümunələri 
qalmayıbsa da, hesab olunur ki, o zaman Azərbaycanda monqol 
dilində ədəbiyat da olmuşdur. Bu lüğətin tədris məqsədi ilə 
yazılmış olması da bu fikrə bir dəstəkdir. Yəni ölkədə monqol 
dilini öyrənən geniş auditoriya olmuşdur, yalnız rəsmi dövlət 
qulluğu xatirinə inzibatçılar yox, həm də ədəbiyyatla maraqlanan 
ziyalılar və ziyalı ailələri də bu dili öyrənməyə həvəs göstər-
mişlər.  
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Beləlikl ə, bu üçdilli lüğət məhz hülakilər dövründə və məhz 
həmin coğrafiyada yarana bilərdi.  

P.Melioranskinin bu fikri 6-cı nüsxənin Rüfət Bilgə nəşrinə 
qədər yeganə mövqe kimi qalırdı. Rüfət Bilgənin İstanbul nəşri 
ilə tanış olan S.Y.Malov lüğətin Türküstan türkcəsində, hətta 
daha konkret olaraq uyğur dili materialı əsasında yazıldığını iddia 
etdi1. Doğrudan da, lüğətdə Türküstan türkcəsi var, bunu 
Melioranski özü qeyd edir: «... bizim müəllif t ərəfindən 
qlossariyə yalnız «yerli» sözlər yox, həm də «türküstanca» sözlər 
daxil edilmişdir ki, bu da qlossarinin məzmununun qarışıq 
xarakterdə olduğu ilə aydınlaşır»2.  

Lüğətin «qarışıq xarakteri» iki səbəblə bağlı olmalıdır: 
1. Müqayisə məqsədi daşımışdır - lüğət müəllifi Q ərb 

türkcəsindəki, daha dəqiqi isə Azərbaycan türkcəsindəki hansı 
faktı isə aydınlaşdırmaq üçün müqayisə məqsədi ilə Türküstan 
türkcəsinə müraciət etmişdir; bura örnəyinin spesifikası qabarıq 
nəzərə çarpsın deyə, «ora» örnəyini onun qarşısına çıxarmışdır.  

2. «Lüğət» qərb türkcəsini, «bura» türkcəsini əsas tutsa da, o, 
tədris vəsaiti idi. Belə tədris vəsaiti öz zamanı üçün dərslik işini 
görürdü. Və təbii ki, belə mükəmməl «dərslik» türk dərsliklərinin 
nadir fakt olduğu bir epoxada konkret coğrafiya ilə məhdudlaşa 
bilməzdi - ondan müxtəlif türk ölkələrində istifadə olunmalı idi. 
Əsər müxtəlif türk coğrafiyalarında istifadə üçün iki baxımdan 
yararlı idi: a) türkcələr leksik-qrammatik baxımdan yaxın 
olduqlarından onun lüğətindən az və ya çox dərəcədə hər yerdə 
istifadə oluna bilərdi. b) bu əsərdən sadəcə bir örnək kimi, model 
kimi istifadə oluna bilərdi; yəni «ora» türkcəsini tədris edənlər 
«bura» türkcəsindən fonetik, leksik, morfoloji misal-nümu-
nələrin yerinə «ora» türkcəsinin müvafıq faktlarını qoyardılar. 
Melioranski və İstanbul nəşrlərindəki lüğətin  nisbəti də mənim 
dediklərimi dəstəkləyir. Belə ki: bəzi sözlər Melioranskidə var, 
İstanbul nəşrində yoxdur və əksinə. İstanbul nəşrində olub, 
Melioranskidə olmayanlar, bir qayda olaraq, ümumən Türküstan 
                                                           

1 С.Е.Малов. Ибн-Муханна о турецком языке. ЗВК. Л., 1928, т. ЫЫЫ. вып.2, 
с.247. 
2 П.М.Мелиоранский. Араб-филолог…., с.20. 
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türkcəsinə məxsusdur. Və bu da diqqəti çəkir ki, İstanbul 
nüsxəsinin sözlərində Türküstan fonetikası xüsusi yer tutur. 

Deməli, İstanbul nəşri Türküstan nüsxəsidir, yəni Türküstan 
katibinin köçürdüyü variantdır. Söz tutumuna görə də İstanbul 
nüsxəsi Melioranskidəki nüsxələrin ümumiləşdirilmiş nəşrindən 
böyükdür. Təbii, bu da «ora» türkcəsindən «ora» katibinin 
əlavələrinin hesabınadır.   

İbn Mühənna lüğəti üç hissədən ibarətdir: ərəbcə-farsca lüğət; 
ərəbcə-türkcə lüğət; ərəbcə-monqolca lüğət.  

Bunlardan hər biri iki hissədən təşkil olunur. 1. Öyrənilən 
dilin (fars, türk, monqol) fonetik, morfoloji, leksik-terminoloji 
təhlili  -  bu  təhlil  tədris  prosesi  üçün  şərh  xarakteri  daşıyır.  
2. Müvafıq dilin (fars, türk, monqol) lüğət tərkibinin qlossarisi - 
sözlərin ərəbcəyə tərcüməsi.  

Bizim üçün tədqiqat obyekti lüğətin ərəbcə-türkcə hissəsidir. 
Fonetika bəhsində türk səslərinin təbiətini, məxrəcini və 

tələffüzünü izah edir. Türkcədə olub, ərəb dilində olmayan 
səslərin tanıdılmasına xüsusi yer ayırır. Ərəb əlifbası ilə türk 
səslərinin ifadəsindəki problemlərin, ərəb hərfinin türk səsini 
olduğu kimi çatdırması üçün diakritik işarələrin tətbiqi üzərində 
dayanır. 

Morfologiya ilə bağlı bölmədə türk dilinin morfologiyası 
türkcəni öyrənənlərə məlumat şəklində getməyib, nəzəri təhlil 
səviyyəsinə qalxır. Yəni nəzəri dilçilik ölçüləri il ə dərslik 
metodikası birləşir. Əvvəl müəyyən kateqoriyalar haqqında 
(inkarlıq, növlər, zamanlar və s.) məlumat verilir, sonra hər 
şəkilçinin üstündə müfəssəl dayanılır - işlənmə yeri, qrammatik 
semantikası açılır. Bu, əsl metodikadır: deduktivdən induktivə iş 
prinsipidir - ümumi nəzəri məlumatın ardınca dilin qrammatikası 
dəqiq öyrədilir. 

Seyid Cəmaləddin deyir ki, o, əsərini yazmaq üçün həm 
şifahi, həm də yazılı mənbələrdən istifadə etmişdir. Burada iki 
faktı görürük: müəllif canlı danışıq dilini nəzərə alır, yəni onun 
predmeti kitab dili deyil, öyrənənlərə kitab dili, şeir dili yox, canlı 
türk dili öyrədir, ikincisi, odur ki, bu canlı dil ədəbi dilin əsasında 
duran dialekt dilidir, normalı nitqidir.  
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«Lüğət»in adındakı «dilin sahəsi»1 anlayışı altında İbn Mühənna 
orta əsrlər Şərq filoloji düşüncəsi üçün  tipik olan çoxmənalılıqdan 
istifadə edir: 1. Dilin fəaliyyət, işlənmə sahələri; 2. Dilin semantik 
sahələri. Və məlumdur ki, semantik sahə anlayışı müasir dünya 
dilçiliyinin modern və aktual tədqiqat sahələrindən biridir. Deməli, 
İbn Mühənna lüğəti öz timsalında dünya dilçiliyini bir neçə əsr 
qabaqlamışdır. Təsadüfi deyil ki, P.Melioranski bu lüğətin 
səviyyəsindən  çıxış edərək söyləyir ki, XIV əsrin Şərq və türk 
dilçiliyi XIX əsrdən Avropada meydan çıxan tarixi müqayisəli 
dilçiliyə güzəştə getmir. Semantik sahə məzmunu lüğətin quruluşuna 
uyğundur. Belə ki, «Lüğət»in əvvəlində müəllif fonetik, morfoloji 
təhlildən sonra adları məna qruplarında birləşdirib 24 bölməyə, 24 
məna sahəsinə ayırır. Məsələn, bu ardıcıllıqla gedir: İkinci hissənin 
birinci fəsli «Tanrı adları və ona uyğun söz1ər», ikinci fəsli «İnsan 
bədəninin üzvləri»..., altıncı fəsli «Sənət, peşə adları» - burada belə 
ardıcıllıq gözlənir: daşyonan alətləri, çəkməçi alətləri, əkinçilik 
alətləri, toxucıı alətləri və s. İyirmi ikinci fəsildə ilin zamanları, 
təqvim adları verilir; burada illərin adı göstərilir, məsələn, birinci il 
«Siçan ili», ikinci «İnək ili», on birinci «İt ili», on ikinci «Donuz ili».  
Beləcə gündəlikdə işlənən və bu dili bilmək üçün zəruri olan adlar 
qrup-qrup əhatə olunur. Hətta İbn Mühənna özü bu qeyd-şərti verir: 
elə vacib adlar seçiləcək ki, onları bilmədən, onları mənimsəmədən 
istəyənlər türk dilini öyrənə bilməzlər. Deməli, bu «Lüğət» və hər bir 
lüğət ünsiyyəti quran sözləri birinci növbədə əhatə edir. 

«Lüğət»də türk mədəniyyət tarixi üçün maraqlı sözlər var. 
Melioranski nüsxəsində «til» (dil) sözünün mənalarından biri 

kimi «quş lələyinin ucu» verilir. Məlumdur ki, vaxtilə yazını quş 
lələyinin vasitəsilə yazıblar - hətta ruscada bu gün yazı vasitəsi metala 
«pero» (lələk) deyirlər. İndi bizim üçün burada maraqlı olan odur ki, 
həmin vasitəyə qədim türkcədə «dil» deyilib. Deməli, o zaman türkdə 

                                                           

1 Щялбят сюзц мейдан, йарыш (ъыдыр) мянасыны да билдирир.  Бу щалда 
«щялбятцл-лисан» Ялишир Няваинин «Мцщакцмятцл-лцьятейн» (ики дилин бящси) 
ясяринин адына уйьун эялир – доьрудан да, бурада фарс, тцрк, монгол 
дилляринин эцъц нцмайиш етдирилир; бу дилляр, бир нюв, бящся эирирляр. Анъаг 
мязмунундан вя гурулушундан чыхыш едяряк лцьятин ады кими биринъи 
мянаны гябул етмяйи мцнасиб билдик. 
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«şifahi dil» və «yazılı dil» və ya «yazı dili» anlayışları və qavrayışları 
olmuşdur - həmin yazı dilini gerçəkləşdirən vasitəyə - lələyin ucuna 
«dil» adı veriblər. 

«Lüğət»də diqqəti çəkən hadisələrdən biri aqlütinasiyanın 
fəallığıdır.  

«Lüğət»də aqlütinasiyanı yaradan şəkilçil ər sonralar da işlənir, 
hətta bu gün də söz yaradıcılığında qalır. Ancaq sonralar həmin 
şəkildə və həmin mənada arxaikləşib. Bir neçə nümünə: yüzləmək 
(ikiüzlülük etmək) yastıqlamaq - yastıq düzəltmək; yavuqlamaq - 
yavuq olmaq, yaxınlaşmaq; yaxşılamaq - yaxşı olmaq; otlamaq - otla 
müalicə etmək... Aqlütinasiya baxımından «Lüğət» Orxon - 
Yeniseyin morfologiyasına yaxındır. 

Ümumiyyətlə, lüğət dilimizin  söz yaradıcılığını mükəmməl 
şəkildə ifadə edir. Yol sözündən həm ad (yoldaş), həm də feil 
(yollamaq) yaranır. Eyni  zamanda tarixi məzmunda yoluğ (bir 
obyekti, bir şəxsi xilas etmək üçün verilən əvəz, qarşılıq, fidyə) sözü 
işlənir (yol+uğ). Bu hərbi strateji məzmunlu  termindir. Həm dilli  
(dilli-dilavər), həm də dilluğ (natiq, bəlağətli danışan) işlənir. Məişət 
mədəniyyəti bu söz yaradıcılığında  əks olunur. Alçuğ-gips; alçuğçi-
gipsçi, gips hazırlayan; yonğac-rəndə; yignəlüğ-iynə qabı. Neft 
mənasında yer yağı mürəkkəb sözünə rast gəlinir. İndi və tarixən şəxs 
adı kimi işlənən Toğrul (toğ//doğ+rul) sözü ət yeyən, yırtıcı quş 
adıdır. Deməli, bu söz Aslan, Laçın semantik qəlibi il ə xüsusi ismə 
çevrilib. Arxaikləşmiş sözlərdə müasir şəkilçil ər özünü göstərir: 
orunc-rüşvət; orunclamaq-rüşvət vermək; oruncaq-əmanət; 
oruncaqlamaq-əmanət vermək. Türkcə şəkilçil ərlə alınmalardan da 
yeni sözlər düzəldilir: zindan+çı (zindana baxan, zindan rəisi); 
zindan+lamaq (zindana, həbsə almaq); ədəb+siz. Analitik yolla: 
ziyan qılmaq (ziyana salmaq, ziyan etmək). İki toponimə – lı şəkilçisi 
artırılır: bağdad+lı, abad+lı (İbn Mühənnanın doğulduğu yer sayılan 
Abad kəndi). Bilindiyi kimi, türkcədə f səsi ilə başlanan söz yoxdur. 
Burada italyanca fluri  (qızıl pul, italyan pul vahidi) sözü  əks olunur. 
Eləcə də türkcə r səsi ilə söz başlanmır. Lüğətdə bir ərəb sözü verilir: 
razı. Bəzi vahidlərdə sözün tarixi fonetikası oxunur: inckə-inci şəkli 
göstərir ki, incə (zərif) sözü tarixən inc+kə olub. Eyni ilə: yonca (bitki 
adı) – tarixən yonc+ğa. Yaxud altın (alt, alt tərəf) və altun (qızıl) 
yazılışlarından sözlərin morfoloji sifəti açılır: altın=alt+zərf düzəldən 
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-ın şəkilçisi. Lüğətdə düşmək sözü müasir dilimizdəki kimi düşmək, 
enmək mənasındadır. Bu və onlarla belə nümunələr göstərir ki, 
lüğətdə məhz Azərbaycan oğuzcası əks olunur.  

«Lüğət»də xeyli söz var ki, müxtəlif fonetika ilə, ancaq eyni 
mənada verilir: Ada və Adağ (coğrafıya termini kimi), Ayaq və Adağ 
(bədən üzvü kimi), Varmaq (getmək) və Barmaq, Acı və Açuğ (dad 
bildirən söz kimi). Göründüyü kimi, birinci tərəf Azərbaycan 
türkcəsindədir. Onlarla belə nümunələr göstərmək olar. (Türküstan və 
Azərbaycan türklərinin lüğətdəki müvaziliyinə diqqət yetirin). 

Müasir dil baxımından sağraq (bardaq, qədəh), edgü /eygü 
(yaxşı), tamuq (cəhənnəm), tün (gecə), bitikçi (katib), yeng (paltarın 
qolu), yaş (cavan), simiz (yağlı, kök) kimi onlarla arxaizmlərlə yanaşı 
XIII əsr lüğətində yüzlərlə söz var ki, Azərbaycan türkcəsi üçün 
fonetika və mənası ilə heyrətləndirici dərəcədə bugüncədir: qarmaq, 
qarqış (etmək), qarın, qarışdırmaq, qazanc, qınanmaq, qonşu, 
qulac, qarışlamaq, qusmaq, öcəşmək, ödünc (borc), ummaq, yaxın 
(x səsi ilə), alqış, alın, acı, qablamaq, ağırlamaq (əzizləmək), 
anılmaq, biriktirmək, bit, çoğan (bitki), ertə, eşitdirmək, erkəc, qayış 
(toqqa), çin (doğru), eniş.... 

Eləcə də lüğətdə fonetikası, morfologiyası ilə leksik-semantik 
nümunələr bugünkü Azərbaycan sintaksisindədir: Filanı yerindən 
durğuzdum; Od yandırdınmı?; Kim gəldi?; Bu kimindir?; Kim 
gəlirsə, gəlsin; Kimdir ol? («ol» forması tarixən Azərbaycan 
türkcəsində geniş ölçüdə işlənib)... 

Məlum olur ki, İbn Mühənnanın istedadı təkcə konkret dil 
biliyində deyil. O, dil qanunlarını hətta müasir dilçilik səviyyəsində 
qavramışdır. Məsələn, o, fars və türk dillərinin ərəbcədən, monqolun 
türkcədən, erməni və gürcülərin yunan dilindən söz almasını  
müşahidə edərək, belə ümumiləşdirir: bir dildə bir anlayışın adı 
olmayanda onu başqa, özündən zəngin bir dildən almaq vacib olur. 
Aydın olur ki, bu dövrdə yazılan lüğətlər yalnız sözlərin siyahısından 
və tərcüməsindən ibarət deyil, eyni zamanda fonetik və qrammatik 
təhlill ərlə müşayiət olunur. Bu təhlill ər öyrədilən dilin öyrənilməsini 
asanlaşdırmaq məqsədini izləmiş, mükəmməl öyrənmək üçün 
müqayisə etmək, tutuşdurmaq, bununla da şüurlu qavramaq şəraiti 
yaratmışdır.            
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NЯSИMИNИN DИLИ 
 
1. ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр ядяби дили йалныз заман е’тибариля 

Нясими дюврцндя йекунлашмыр, щям дя бу мцддятдя дилин 
тякамцлцндя мцяййян кейфиййят щисс етдирян кямиййят йыьымы 
баша чатыр. Бу дювр садяъя заман шкаласында йухары мяртябяни 
тутдуьу цчцн йох, мязмунъа, кейфиййятъя дольунлуг кясб 
етдийиня эюря зирвя ляйагятиня галхыр. Бу йарыммярщялянин 
камиллик щяддиня чатмасы Нясиминин шяхсиййяти иля баьлыдыр. 
Нясими Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркибини хейли 
зянэинляшдирди; о щям ана дилинин бцтцн лексик-семантик 
имканларыны цзя чыхарды, халг дилинин идрак потенсиалыны ашкар 
етди, щям дя яряб вя фарс дилляриндян зярурят щяддиндя мящз 
ещтийаъ олан гядяр, ифрата вармадан материал мянимсяди, 
бунунла да Азярбайъан ядяби дилинин фялсяфи, елми ифадячи 
сявиййясини тя’мин етди. Нясими ядяби дилин грамматик 
гурулушъа да мцяййян дяряъя ъилаланмасына наил олду. Дилин 
цслуби фяалиййят имканларыны хейли айдынлашдырды вя цслуби 
истифадя тяърцбясини эцъляндирди.        

Нясиминин бядии дилиндя йазылы норма иля йанашы, шифащи 
ядяби дил дя ишлянир. Бу щалда шаир лору, ъанлы данышыг фактларыны 
да (лексик, фонетик, морфоложи вя фразеоложи) фолклор дилиня 
гошур. Бяллидир ки, ъанлы данышыг − цнсиййят, бир тяряфдян, фолклор 
дилиня, бир тяряфдян дя, йерли-мящялли диалект нитг актына баьлы 
олур. Нясими дилиндя яряб, фарс лцьяти иля мцгайисядя тцркъянин 
Фцзулидян цстцнлцйц щям дя онун ше’рляринин тяблиьат мягсяди 
иля баьлы иди: Нясими ше’рини йайан, тяблиь едян дярвишляр ашыглар, 
озанлар кими ъамаат ичиндя олур, сюзлярини цз-цзя инсанлара 
дейирдиляр. Ше’рини йазанда Нясими буну дцшцнцрдц. Нясими юз 
ше’рлярини философлар  цчцн йох, эениш халг кцтляси цчцн йазырды, 
Фязлуллащын бюйцк фялсяфясини халга чатдырмаг мягсядини 
изляйирди. Она эюря дя мцмкцн гядяр халгын анлайаъаьы 
сявиййядя йазмаьа, халгын эцндялик цнсиййятдя истифадя етдийи 
сюзляри ишлятмяйя чалышырды. Тябии ки, эцндялик цнсиййятдя 
инсанлар диалект дилиня дя мцраъият едирдиляр. Мя’лум олдуьу 
кими, сюзляр ядяби цнсиййятдя архаикляшяндя чох щалларда 
диалект нитгиндя йашамалы олур. Бу мя’нада дцшцнмяк олар ки, 
бу эцн Нясиминин анлашылмайан архаик тцркизмляри юз 
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заманында халг дилиндя, диалектлярдя ишлянмишдир (Бу архаизм-
лярдян бир чоху щятта бу эцн дя диалектляримиздя галыр). Бурайа 
лексик архаизмляр дя, фонетик вя морфоложи, щямчинин фразеоложи 
архаизмляр дя дахилдир. 

Исимляр: яйаь (бадя), гат (мяртябя, йан), нясня (шей), суч 
(эцнащ), йяьма (талама), таныг (шащид), бяŋ (хал), алтун (гызыл), 
чяри (гошун), даму (ъящянням), учмаг (ъяннят), данла (сабащ), 
чяляб (Аллащ), юэцш (юъяшмя, бящс етмя – Мящбуб гямяр йцзли, 
бойу сидря юэцшдир);  

Сифятляр: сайру (хястя), ейц (йахшы), гутлу (мцбаряк); 
Явязликляр: нийшя (ня цчцн), шюйля (беля), öylə, 

кяндюзц//кянди (юз), нетяр ким (неъя ки), уш//цшбу (бу), шол (о); 
qanğı, xanda, xaçan. 

Фе’лляр: юнцлмяк (саьалмаг), измяк (чатмаг, йетмяк), 
айытмаг (демяк), ясримяк (сярхош олмаг, ъошмаг), сунмаг 
(вермяк, тягдим етмяк), улашмаг (йетмяк), илятмяк (йетир-
мяк), йашырмаг (эизлямяк), чизэинмяк (щярлянмяк), булмаг 
(тапмаг), йавузламаг (пислямяк), уьрашмаг (эиришмяк, мяшьул 
олмаг), йахмаг (йандырмаг), ойармаг (ойатмаг), тцтмяк 
(тцстцлянмяк), ушмаг (тамащсынмаг), ушатмаг (унутмаг, ял 
чякмяк), бандырмаг (батырмаг: Ялини гана бандырмаг), 
вармаг (эетмяк), йапмаг (етмяк); 

Зярф: шимди (инди), анъалайын (онун кими)... 
Нясими дилиндя, аз да олса, семантик архаизмляр вар: айру 

(г) (узаг, кянар), дцшцрмяк (салмаг: Дцшцрмиш янбярин зцлфин 
щумайун кюлэясцн айя), дяэмя (баш чалмасы), уьрамаг 
(эетмяк, йюнялмяк), гаму (щамы − бцтцн), яэяр…яэяр (истяр… 
истяр), эяряк…эяряк (истяр…истяр), эиллямяк (атмаг, вурмаг), 
йемиш (мейвя), доьру (дцз: доьру хятт=дцз хятт. Доьруйам 
ешгцŋдя ох тяк, кирпиэцŋ таныгдурур), бурьу (сур, бору: Бурьу 
чалындивц щяшр олди сящищ), дашламаг (атмаг, тулламаг: 
Яждящайи эюриъяк Муса ясасун дашлади), кяпяняк (йапынъы), аш 
(йемяк). 

Семантик дяйишмя алынма сюзлярдя дя мцшащидя олунур: 
эцмращ (йолуну азмыш), нязм (низам: Дишлярцŋ нязмцня 
дцрданейи-эювщяр дедцляр).   

Фонетик вя морфоложи архаизмляр (морфоноложи): анын 
(онун), ол (о), ганда (щанда), имди (инди), ганы (щаны), гачан 
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(щачан), уйху//уйьу (йуху), кюпрц (кюрпц), бунъуг (мунъуг), 
урмаг (вурмаг), гарангу (гаранлыг), айрць (айры), йенэи (йени), 
дянгиз (дяниз). 

Нясиминин дилиндя, бир тяряфдян, дцнц эцн//шябц руз//лейлц 
нящар ишлянир, о бири тяряфдян, дцнц эцн вя эеъя-эцндцз паралели 
юзцнц эюстярир. Биринъиси Фцзулидя дя вар, икинъиси йохдур. 
Демяли: бу икинъини Нясими данышыг тцркъясиндян, ян’яняви 
эялян Азярбайъан oьузъасындан эютцрмцшдцр. Бу, ян’яняви 
Азярбайъан оьузъасы буэцнкц дилчилийин тя’бириля Азяр-
байъанын халг данышыг дилидир. Демяли: Нясимидя Азярбайъан 
халг тцркъяси иля тцрк-Азярбайъан ядяби дили синтез олунур. 
Классик − китаб дили ХВЫ ясря доьру апарыъы цслуба чеврилдийи 
цчцн Фцзули икинъи паралелдян сярф-нязяр едир. Чцнки яряб, фарс 
алынмалары классик-китаб дили цчцн ясас яламятлярдяндир. 
Нясиминин дилиндя щям баша гахмаг (йерли ъанлы дил), щям дя 
чяри чякмяк (шярг тцркъясинин факты) вар (артыг ХВЫ ясрдя чяри 
йериндя орду, гошун ишляняъяк). Анъаг цз тутмаг вя ру тутмаг 
щям Нясимидя, щям дя Фцзулидя вардыр. 

Нясими дилиндя тцрк мяншяли, йа алынмалыьындан асылы 
олмайараг, бу эцн дя мяишят сявиййяли лексика кими 
сяъиййялянян сюзляр баш алыб эедир: хирмян, нырх, инъинмяк, 
гатланмаг, тутушмаг, хош эялдин, аьу, гапмаг, хали, чохдан 
бяри, нечя йол, мин кяря, эиллямяк, уйумаг, йатмаг… 

Бунларын щамысы шаирин мятниндя поетик йцк газаныр. О 
бири тяряфдян, затында поетик мязмун олан сюзляр ейни дяряъядя 
чохлуг тяшкил едир: хублар, пейманясизляр, севдайиляр, фитнябашы, 
ъананя, чющря, дилбяр, мишкин, хал, зцлф, сцнбцл, янбяр, мящру… 

Онун сюз вя ифадяляри ъямиййяти, ъямиййятин гатларыны тарих 
вя эерчяклик кими ифадя едир: тярхан, султан, буйруг, щюкм, 
дювлятя садиг олмаг, дцнйа евинин сялтяняти, султани-алям, бяйлик 
елямяк, абдал олмаг, гяляндяр, намуса дя’вят етмяк… 

Щяйаты мярдлик, фядакарлыг мейданы билдийи цчцн вя йа еля 
эюрмяк истядийи цчцн бунлары дилиня эятирир: азад олмаг, туфан 
гопармаг, Мянсурляйин, эерчяк яри, мярданя, мейданя эирмяк, 
Мисри гылынъ, яр кими, ешг мейданы, Рцстями-дастан… 

Инсанлары, ъямиййяти йеткин эюрмяк истяйир вя йеткинлийя 
чаьырыр, милляти иля, Шяргля интеллект дили иля данышыр – о, миллятинин 
йеткинлийиня инандыьы цчцн юз фялсяфясини поезийанын дили иля она 
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чатдырмаьа эиришир. Буна эюря дя онун дилиндя интеллектуал 
сюзляр ишлядилир: мцтляг, нури-мцтляг, мащиййят, ешгин ясасы, 
султани-мцтляг, натиги-елмцл-йягин, мцхалиф, «Ъавиднамя», 
идрак етмяк, мягбул олмаг, ешг ящли иглими, ващидиййят, вящдятин 
дярйасы… 

Нясими юз ана дилинин аглцтинатив эцъцндян максимум 
истифадя едир − онун бядии нитгиндя бу бахымдан фяал 
грамматик тяшкилатчылыг эюрцнцр: сянсиз, сянсизин, тапыъы, 
аьлайыъы, йандырыъы, ъанвериъи (ляб), йаланчы (дцнйа), йолдаш, 
муштучу, бурьу, йяьмачы (йяьмачы моьол: Ня йяьмачы 
моьолчиндир бу, йаряб, Эюзуŋ севдалары йяьмайя дцшмиш. Шаир 
монголларын давранышыны эюзялин портретинин васитясиля ифадя 
едир: эюзялин мяъази амансызлыьыны монголун мцстягим 
сяртлийинин тимсалында ъанландырыр), дураъаг (Дцнйа дураъаг 
йер дейил, ей ъан, сяфяр ейля)… 

Айры-айры мисралары, бейтляри, бя’зян бцтюв ше’рляри сяс мятни 
олур – бядии мя’на ейни вя уйьун сяслярин, щеъаларын тякрары иля 
йаранан ащянэин, мелодийанын мцшайияти иля тягдим олунур, 
ше’р бястялянмиш вокал мятни кими мусиги иля гавраныр: Ейнинц 
ач, ейнцмя баг, ъцмля ейнцн ейнийям…; Ал иля ала эюзлярцŋ 
алдады алды кюнлцми, Алуни эюр, ня ал едяр, кимся иришмяз алиŋя; 
Чякди мяни бялайя бяласынуŋ бяласи; Эцл кими эцля-эцля эял 
арадян пярдя эютир. Дил бярц ейля, ей кюŋил, кеч гамудан ки, 
гамудан Ейлямяэцнъя дил бярц. Булмады кимся дилбярц. Бцтюв 
ше’р бу цслуби ритмин цстцндя дурур: Нушин лябцŋ ля’ли-лябцŋ нушиŋ, 
Ширин эюрирям ъандан, ъандан эюрирям ширин. Ъана, цзиниз айи, 
айи цзиниз, ъана. Рянэцŋ чу эцли-əщмяр, əщмяр чу эцли-рянэин. 
Щяр кимся сяни эюрмяз, эюрмяз сяни щяр кимся, Кяндцн чякядцр 
щиъран, щиъран чякядцр кяндцн. Щяр ким сюзиня ешитдц, ешитдц 
сюзиŋ, щяр ким, tящсин гыладур яз ъан, яз ъан гыладур тящсин. 
Ъана, Нясимини эюр, эюр Нясимини, ъана, Цстцн гамудан сюзи, 
сюзи гамудан цстцн. 

Бу бир тясниф мятниня бянзяйир, мусигиси юзцндя, бястяси дя 
Нясиминин юзцнцндцр. 

Бу ишдя о сябяб дя вар ки, Нясими ше’рлярини дярвишляр ел 
арасында мусиги иля ифа едирдиляр. Мусиги дярвиш ифачылыьынын 
тяркиб щиссясидир. Фцзули гязялляри мцьянниляр тяряфиндян 
мяълислярдя охунуб халга чатдырылдыьы, ашыг ше’рляри тойларда, 
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мярасимлярдя кцтля гаршысында сюйляндийи кими, Нясими ше’рляри 
дя (гязялляри, мяснявиляри, рцбаи вя туйуьлары) динляйянляри ъялб 
етсин дейя, чальысыз мелодийа иля дярвишлярин дилиндя ел-ел, юлкя-
юлкя эязирди. Йухарыдакы ше’рдя чох эюрцняъяк шякилдя мусиги 
тяqтляри мисралара щякк олунмушдур. Тясадцфи дейил ки, 
гязялляриндян бириндя классик муьамлар вя муьам ифачылыьы иля 
баьлы анлайышлар вясф олунур, щяр муьамын интонасийа 
мязмуну, няфяс мязмуну ачылыр: … «Цшшаг» мейцндян гылалу 
ишряти-«Новруз», Та «Раст» эяля чянэи-Щцсейнидя сяряфраз. Бу 
«Чарэащи» лцтф гыл, ей щцснц «Бцзцрэц», «Кучик» дящянцŋдян 
бизя, ей дилбяри-«Тянназ», Зянэулясифят наля гылам зар 
«Сеэащ»а, Чцн язми-«Щиъаз» ейляйя мящбуби-хошаваз. Ащянэи-
«Сифащан» гылур ол нами-«Яраги», «Рящави» йолунда йеня ъанум 
гыла пярваз. Кюŋлцми «Щисар» ейляди ол рущи – «Мцбярэя». Эял 
олма «Мцхалиф» бизя, ей дилбяри-«Шящназ». Чцн «Шур»я эялцб ешг 
сюзин гыла Нясими, Шювгиндян анун чушя эялцр, Ся’дийи-Шираз. Вя 
демяли, муьама гязял щяср етмяси тясадцфи дейил. 
Азярбайъанын Шейх Сяфияддин, Нясиряддин Туси, Ябдцл Гадир 
Мараьалы кими мусиги сяркярдяляри Нясиминин ян йахын сяляфляри 
вя мцасирляридир. О дюврцн алим, шаир вя сянятшцнаслары 
щяртяряфли билик сащибляри иди. Демяли, Нясими дя мусигинин 
нязяриййя вя тяърцбясини билмямиш дейил. Нясиминин дилиндя 
аллитерасийа вя ассонанс боллуьу щеч бир шаирдя йохдур. Ону бу 
бахымдан анъаг «Дядя Горгуд китабы»нын дили иля мцгайися 
етмяк олар. Бу да Нясими дилиндя мусигинин, ритмин 
мятнляшмяси вя йа мятнин тяркиб щиссяси олмасы иля баьлыдыр. 
Дилиндяки дюврцнцн мусиги алятляринин вя анлайышларынын адлары 
да (саз, ней, уд, мцтриб − чальычы) эюстярир ки, Нясими юз 
зяманясинин мусиги щяйатына бяляд олмушдур. 

«Мяндя сыьар ики ъащан, мян бу ъащана сыьмазам» 
дейяндя юз миллятинин мя’няви зянэинлийинин, ягли-интеллектуал 
енержисинин вятянин сярщядляриня сыьмадыьыны демиш олур… 
«Мяням Аллащ» (янял Щяг) дейяндя миллятинин кюлялик 
буховларына дюзмязлийинин Танры ряьбятиня лайиг олдуьуну, 
халгынын азадлыг дуйьуларынын Танры гатына дайанан уъалыгда 
дурдуьуну сюйлямиш олур, бу азадлыг дуйьулары она ше’р 
йаздырыр вя ону охуйан дярвишляри милляти динляйирди. Нясими 
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Азярбайъан халгынын о заманкы варлыьыны бцтцн тяряфляри иля 
бядии сянятиндя сянядляшдирир, тарихляшдирир вя тарихя тящвил верир. 
Шаир о дювр Азярбайъанынын онилликляриня, илляриня, айларына, 
щяфтяляриня вя щяфтянин эцнляриня гядяр тяръцмейи-щал 
йашанышларыны йазыйа алыр вя Азярбайъанын эяляъяк инсанлары 
Нясими дюврц щямвятянляринин щяфтянин эцнлярини неъя 
йашамасындан да хябяр тутурлар: Шянбя эцни мян уьрадым ол 
сярви-ряваня, Шейда гылубан салды мяни ъцмля ъящаня. Йек шянбя 
эцни мяънун олуб щейраны олдум, Эюрдим йцзин, охшатдым аны 
мащи-тябаня. Дцшянбя эцни рази-дилими дедцм ахыр, Ол эюзляри 
нярэис, йцзи эцл, гашы кяманя. Сешянбя эцни сяййад олыб сейрана 
чыгдум, Мян сейд олыбан гурбан олым пцстя дящаня. Чяршянбя 
эцни йар эязя эялди чямян ичря, Бцлбцл дяхи эюрди йцзини, дцшди 
фяьаня. Пянъшянбя эцни йаря дедцм: пяндцм ешитэил, Фаш етмя 
бу рази-дилцми йагши-йяманя. Адиня эцни эюрди ъямалуни Нясими, 
Ямди ляби-ля’ли-шяккярцн ол ганя-ганя. 

Бу, дцшярли-дцшярсиз, аьыр вя йа уьурлу цнванлары иля бизим 
буэцнкц щяфтя эцнляридир. Бу щямин чяршянбядир ки, щямин эцн 
булаг башында эюрдцйц эюзялин ъавабындан Ашыг Ялясэярин гол-
ганады сыныб йанына дцшцр. Бурада да чяршянбя эцнц Нясиминин 
севдасында ирялиляйиш олунур вя сящяриси эцн (пянъшянбя) йарындан 
эилейлянир, ону юйцдцнц ешитмяйя чаьырыр. ХХ ясрин яввялляриня 
гядяр биздя щяфтянин эцнляри беля дейилиб, бир адына эцнц йериня 
базар ишляниб. Бу адлардан цчц буэцнкц тягвимимиздя галыр: 
шянбя, чяршянбя (ядяби дилдя), адына (халг арасында). Бу адлар йа 
Нясими дюврцндя халг арасында беля ишлянмишдир, йа да шаир ядяби 
дил нцмунясини эютцрмцшдцр (йягин халгда милли адлар олмамыш 
дейил, mясялян, халг арасында дуз эцнц, сцд эцнц, тяк эцнц, базар 
эцнц адлары бу йахынлара гядяр ишлянирди). Яслиндя бу эцн 
щяфтянин эцнляри Нясимидякинин щярфян милли гаршылыгларыдыр: биринъи 
эцн (йекшянбя), икинъи эцн (дцшянбя), цчцнъц эцн (сешянбя), 
дюрдцнъц эцн (чяршянбя<чящар шянбя), бешинъи эцн (пянъшянбя). 
Бцтцн бунлар Азярбайъан дилинин йалныз эениш мя’нада ясас лцьят 
фонду вя грамматик гурулушунун дейил, конкрет шякилдя милли 
тягвиминин тарихи сабитлийини эюстярир. 

Нясими дилиндя титул вя рясми анлайышлары ифадя едян лексик 
гат вар. Бунлар щям цмумшярг тя’йинатлы олур: дювлят, сялтянят, 
шащ, падшащ, диван, щям дя билаваситя тцрк дювлятчилийи иля 
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баьлыдыр: бяй, бяйлик (тцркъя), султан (ярябъя), яфянди (йунанъа). 
Ганунчулугла баьлы щям милли (буйруг), щям дя алынма 
(фярман, щюкм) сийаси-дювлятчилик терминляри ишлянир. Нясими 
шящид сюзцнц дини мязмунда, мя’лум ислам фядаиляри 
цнванында йох, мящз юзцнцн азадлыг, севэи идейасы йолунда, 
щцруфи идеалы цчцн гурбан мя’насында тягдим едир, сюзц юз 
номинатив-лцьяви мяхряъиндян чыхарыб, иътимаи мязмунла 
йцкляйир: Ъаныны гурбан едяндир йар ичцн эерчяк шящид, Сяд 
щязаран рящмят олсун ол шящидин ъанына. Бурадакы йар (дост, 
севэили) дедикдя бир мясляк инсаны да (Нясими ше’рлярини дейиб 
онун йолунда шящид эедян дярвишляр варды), вятян дя, миллят дя 
гавраныла биляр (Нясими юзц бу йолда шящид олду).     

Классик ше’римиздя щеч кясдя Нясимидя олдуьу гядяр етнос 
ады йохдур: тцрк, гыпчаг, булгар, татар, моьол, азяри, ермяни, 
зянgи (зянъи), щинду. Бунларын сайъа да яксяриййяти тцрк 
етносларыдыр, ян чох ишлянмя тезлийи дя онлара аиддир. Щям тцрк, 
тцрки, татар, щям дя тцрки-татар ишлядир (бу эцн ейнян татар 
тцркц, юзбяк тцркц, азяри тцркц ифадяляри вар). Бя’зян дя сырф 
поетик мягамда, тцрки-пяризад (эюзял тцрк ханымы) дейилир: Бу 
ня адятдир, ей тцрки-пяризад, Гямцндян олмадым бир лящзя 
азад. Бя’зян садяъя моьол, бя’зян дя йяьмачы моьол сюйлянир 
вя мараглыдыр ки, щяр ики щалда етноним лирик-естетик семантика 
ифадя едир: Мцняввяр ябщярцн тцрки евцн йяьмалады яглцŋ, 
Моьол щяр ганда варурса, дцшяр тараъц йяьмайя; Ня йяьмачи 
моьолчындыр бу, йа ряб. Эюзин севдалары йяьмайя дцшмцш. 
Биринъи мисалда да ишыглы бир эюзялин тцрк евинин (шаир юзцнц 
нязярдя тутур) талан олунмасы монгол таланчылыьына тяшбещ 
эятирилир. Икинъидя дя ейни тяшбещ гялиби эютцрцлцр. Мараглыдыр 
ки, Нясими тцрк етносларыны М.Кашьаридяки кими тясниф едир: 
тцрк, гыпчаг, татар тцркц, булгар. Булгар щям дя етнотопоним 
вя дювлят кими ишлядилир. Нясими дилиндя ономастика – Шярг 
поезийасынын ян’яняви образ – тяшбещляри олан топоним вя 
антропонимляр эениш йер тутур. Бу, Нясими дилинин цслуби 
кейфиййятидир ки, онда етноним вя ономастик ващидляр адятян 
силсиля шяклиндя ишлядилир: Яэярчи гулларуŋ чогдур, Нясими 
щамудан кямтяр, Бяса тцркц, бяса зянэи, бяса гыбъаг, бяса 
щинду; Вцъудуŋ Миср-ъаме’дцр, сачуŋ Шам, Хорасанц Яъям, 
Булгаря бянзяр; Анда иманя эялямяйян билмяди сирри-Ящмяди, 
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Бунда Яли эяряк, яли та йыга баби-Хейбяри; Мя’рифят ящлиня 
йцзиŋ Кя’бя, Билали бянлярцŋ Мещраб ъан гушуŋ, Вяли ейнцŋ 
имами-Ъя’фяри… 

Нясими дилинин фонетикасына эялинъя, фактлара аналитик 
йанашмаг лазымдыр. Бя’зи фактлара, щягигятян, тарихи фонетика 
кими бахылмалыдыр. Сюз башында й сясинин етимоложи яламят кими 
галмасы: йцз (<цз), йцряк, йылдыз, йудум; саьыр нун (ŋ) дейилян 
сясин илкин аффрикат мяхряъини (нэ//нг) сахламасы: йенэи, дянэиз. 
Бу щалда сясин говушуг мяхряъя эялмяси ярузун тяляби кими 
цзя чыхыр – биринъи щеъанын гапалылыьы вязни тя’мин едир: Кющня 
дцнйа йенэц хял’ят эейди бу мювсимдя уш; Кюŋлим эямисцн 
гярг едя эюр ешг дянэизцня Ким, бу дянэизцŋ бящринц цмман 
билцр анъаг. Йедди, сяккиз, доггуз сайларынын ортада бир вя йа 
ики самитля ишлянмяси дя яруза эюрядир.   

Бир сыра щалларда гядим йазы ян’яняси, Орхон ядяби дил 
нормасы иля йерли Азярбайъан − оьуз данышыг шякли паралелляшир. 
Сюз башында д вя т мцвази ишлянир: даш//таш, даь//таь, диш//тиш, 
дурмаг//турмаг, додаг//тодаг; б вя м: бян//мян, буни//муни; 
сюзцн мцхтялиф щиссяляриндя г вя х: агшам//ахшам, йогсул 
//йохсул, йог//йох, огу(маг)//оху(маг), ганда//ханда, 
гансы//хансы, уйгу//уйху, чох аз мягамларда гаму явязлийинин 
щаму варианты да растланыр. Бу нцмуня эюстярир ки, 
Азярбайъан оьузъасында щ сяси олмушдур. Беля мцлащизя вар 
ки, эуйа орта ясрляр Азярбайъан тцркъясиндя, цмумиййятля, щ 
сяси олмайыб. Яввялян, яэяр бу дювр яъдадымызын дилиндя щ 
мяхряъи йох идися, щюкм, щикмят, шящяр, сящяр кими сюзляр нийя 
щямин дювр йазыларымызда щ иля ишлянмишдир? 1 О бири тяряфдян, 
мясялян, Азярбайъан тцркъясиндя, яряб вя фарс дилляриндя х иля 
дейилян сюзляр Тцркийя тцркъясиндя щ иля ишлянир: хал>щал, 
хан>щан, харцгя>щарцгя вя с. Демяли: оьузъанын щ мяхряъи 
олмушдур. Сонра Орхон-Йенисей вя сяс системинин аналоэийа-
сына галса, орада х сяси дя йохдур. Щалбуки бу сяс Азярбайъан 
тцркъясиндя илкin орта ясрлярдя варды, мясялян: Ханлар ханы хан 

                                                           

1 Мясялян, рус дилиндя щ, ц, я, ю, c мяхряъляри олмадыьы цчцн щямин сяслярин 
иштирак етдийи алынмалар дяйишдирилир: Щейне>Гейне, Щцго>Гюго, 
Мяммяд>Мамед, Азярбайъан>Азербайджан вя с. 
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Байындыр. Йахуд бир аз сонра бюйцк шаиримиз Яфзяляддинин 
тяхяллцсц Хагани кими ишлянди. Щалбуки бу сюз Орхонда каьан 
фонетикасы иля эедир. Щесаб едирик ки, явязликлярин ганы, гансы, 
ганда шяклиндя йазылмасы тарихи орфографийанын нятиъяси иди – бу 
г щямин мягамларда йерли халгын дилиндя щ кими дейилмишдир. 
Тясадцфи дейил ки, Тцркийя тцркъясиндя г (гаф) иля йазылмыш 
сюзляр мцасир дилляриндя тяляффцз етдикляри кими к иля верилир. 
Щесаб едирляр ки, сяс г йазылмыш, анъаг ону сялъуглулар к 
дейибляр, бу эцн дя щямин дейилиш давам едир1. Щямин 
аналоэийа Азярбайъан тцркъясинин тарихи цчцн дя тятбиг 
олунмалыдыр: г (гаф) мцасир дейилишя уйьун олараг щ кими 
транслитерасийа олунмалыдыр. Ейни сюзц д//т паралеллийи вя вур 
фе’линин ур йазылышы щаггында да демяк олар. Йя’ни таш вя ур 
йазылышлары ян’яняви ядяби дил нормасы, даш вя вур ися халгын 
дилиндяки дейилиш − тяляффцз варианты олмушдур. Бизя эюря, айры 
сюзцнцн айруь йазылышы да белядир. Тясадцфи дейил ки, мясялян, 
ачыг, ираг сюзляриндя г мятндя ики саит арасында ь-йа кечир: Эяр 
ачуь ися бясирятцŋ баг; Ей Щягдян ираь олан язазил. Йахуд 
тяляффцздя фасилягабаьы Ы шяхс ъям шякилчисиндя г мцасир 
шивяляримиздяки кими карлашыр – х олур: Дювляти-дидаря вясл 
олдух, язял булдух вцсал.     

Башга орта яср абидяляринин дилиндя дя сюзлярин мцхтялиф 
имлаларла йазылдыьына тез-тез раст эялинир: ютри//ютрц, йиэит//иэит, 
илярц//ирялц, чог//чох, йагин//йахын, бин//мин, бян//мян, 
гырг//гырх2 вя с. – ядяби дил вя халг данышыг дили вариантлары 
нювбяляшир. Демяли, сюзлярин йазы вя данышыг нормалары 
ишлянмишдир. Вя демяли: биздя вахтиля гядимя эедян цмуми 
ядяби тцркъянин цстцндя дуран сярт ядяби дил нормасы олмуш, 
йерли данышыг заман-заман, тядриъян орайа дахил едилмишдир. 

                                                           

1 Тцркъялярин вя онларын орфографийаларыны мцкяммял билян М.Казымбяй г 
 ,KxyKB. Анъаг бу да вар киا  >иля йазылан сюзляри к иля охуйур: Москва (ق)
щямин сюз шивяляримиздя Мосгова шяклиндя сюйлянир. Демяли: щямин щярф 
щям г, щям к иля транслитерасийа едиля биляр. 
2 Бах: Наьысойлу М. Щязининин «Щядиси-ярбяин» тяръцмяси. Бакы, Нурлан, 
2009, с. 29-52. 
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Нясиминин грамматикасы да лцэяти кими мцяййянляшмиш 
Азярбайъан тцркъясидир. Вя ейни дяряъядя бу эцнцмцзя 
уйьундур. Фяргляр бармагла сайылаъаг дяряъядя аздыр. 

Эяляъяк заманда -исяр шякилчиси: … Чцн эедисярсян, ей 
мяляк ахирятцŋ сарайына; Булмийясяр (инкарда) щяр ким, ол ешгя 
мцрид олмады. Щямчинин -яси: Тцлкиля гачан билясидцр бизим 
мя’намызы. Щям дя -яъяк (-аъаг) шякилчисиндя илк саит 
гапалылашыр, -иъяк олур: Ай иля эцн сцъуд едяр сурятини эюриъяэцз 
(бурада едяр фе’ли сифятдир). 

Хябярлик шякилчиси -дцрцр: Мян эядавц кямтяря артыгдурур 
щяр дям нясиб. 

Ямр ядаты: -эил (эюр): Йаридян юзэя ня чаря, сюйляэил, сян 
ейлиб; Лцтф иля сюйляшя эюр, ей ля’ли-хяндан. 

Фе’ли баьлама шякилчиляри: -ц, -а, -яли, -ыбан, -иъяк; Кюŋцл 
лачын дейц, дцшди ки, ала шол эюйярчини; Йердя чыха эялди 
дабятцл-ярз; Мящяммяд цммятцндян сян доьалу, Сяни 
эюзяллярцŋ султаны эюрдим; Зцлфиня башун топ едцбян гойды 
Нясими; Тюкилцр сюзя эялиъяк дцррц лю’лю ляблярцŋдян. Ола биляр 
ки, бу ъцр ишлянмя вязн-щеъа тялябидир. Чцнки шякилчинин мцасир 
дилдяки шякили дя вар: Гям деэил, сяндя, шяща, эюръяк дамарлар 
аьламаз. 

Тя’сирлик щал шякилчиси -йы: Йа илащи, кимсяйи сян бисярянъам 
ейлямя. 

ЫЫ шяхсдя -ыб нягли кечмиш шякилчиси: Ашиги-ъанан олубсан, ей 
Нясими, сян бу эцн. 

Ъаьатай елементляринин ишлянмяси. Тя’сирлик щал шякилчиси -ни: 
Баьрумны дялцр навяки-мцжкани-филани, Ганумны тюкяр сещр иля 
чешмани-филани (дялцр фе’линдя -цр мцасир Тцркийя тцркъясиндяки 
кими мцзарени билдирир); индики заман шякилчиси –яд: Мещри-рузиŋ 
табиня дцшди кюŋил, йанядцр. 

Ваъиб шякли -са+эяряк: Шям’я дцшян нариня йанса эяряк, 
йанядцр? 

Мцзаренин инкарында р-з ишлянмяси: Мяндя сыьар ики ъащан, 
мян бу ъащана сыьмазам. 

Мцзаренин Ы шяхсин ъяминдя -з шяхс шякилчисинин ишлянмяси: 
Лайянялу бу гапыдан эетмякцз. 

Чох надир факт кими фе’ли баьламада мянсубиййят 
шякилчисинин ишлянмясиня раст эялинир: Ей сяба, уьрашдыьынъа шол 
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хураман сярвя туш… Тцркийя тцркъясиндя бу эцн дя ишлянир. 
Мараглыдыр ки, щямин ше’рдя Тцркийя тцркъяси иля башга 
сясляшмяляр дя вар: ямр шяклиндя Ы шяхсин тякиндя -айым ишлянир: 
Щцсниня гурбан олайым бялкя сяр та насына; сормаг фе’линин 
васитяли тамамлыьы йюнлцк щалда идаря етмяси: Сорма 
севдайилярин щалин тябиби-амя ким…; «Мяним тяряфимдян» 
явязиня «мяндян» ишлянмяси: Мяндян юп ануŋ айаьун, сяъдя 
гыл баласиня; «шимди» заман зярфлийинин ишлянмяси: Башлады 
йасиня, шимди кимся эялмяз йасиня. Ола биляр ки, Тцркийя 
тцркъясиндя бир ше’ря нязирядир.   

Цмумиййятля, бу йюнлцк щалын идарясиня Нясимидя тез-тез 
растланыр: аны сор маŋа, Хызра сор вя с. Баъарыг формасынын 
Анадолу дейилиши дя Нясимидя ишлякдир: йазамаз, ирямяз. 
«Доьулмаг» йериндя «доьмаг» (Мящяммяд цммятиндян 
сян доьалу…), мцстягил эярякмяк фе’линин (Маŋа сянсиз ъащанц 
ъан эярякмяз), дцрлц (нюв-нюв, ъцрбяъцр), булмаг (тапмаг), 
уьрамаг (эетмяк) вя с. сюз вя формалар ядяби дилимизин 
тарихиндя мцхтялиф ясрлярдя ишлянся дя, Тцркийя тцркъяси цчцн 
билаваситя цмумхалг цнсиййят фактлары олмушдур. Ширвандан 
Щялябя гядяр йол кечян Нясими вя онун ше’рляринин ифачысы олан 
дярвишляр мцхтялиф тцрк яширятляри иля ъанлы контактларда 
олмушлар ки, бу цнсиййятляр бу ше’рлярин дилиндя якс олунмалы 
иди. Нясимидя йарьу сюзц ишлянир: Сяни севянлярцŋ щали бу дюрд 
ишдян деэил хали: Эящи говьа, эящи севда, эящи диван, эящи 
йарьу. Бу сюз Тцркийя тцркъясиндя щюкм, мцщакимя; дава, 
гязиййя; йасаг мя’наларында ишляниб (вя мараглыдыр ки, ХЫВ 
ясрдян − мящз Нясими дюврцндян гейдя алынмышдыр1). 
Нясимидя дя щюкм/мцщакимя мя’насындадыр. Мцасир Тцркийя 
тцркъясиндя щямин мя’нада галыр вя онунла ифадя олунан сюз 
бирляшмяси вар: йарьы аланы, йарьы чевреси, йарьы денетими, йарьы 
эцъц, йарьы органлары, йарьы цсулу, йарьы йери, йарьы йеткиси, 
йарьы йолу2 вя с. Демяли: йарьы билаваситя вя мящз Тцркийя 
тцркъясининдир, ону щям Азярбайъан, щям Тцркийя 

                                                           

1 Тарама сюзлцьц. ВЫ ъ. Анкара, 1972, с. 4343-4344. 
2 Тцркъя сюзлцк. Анкара, 2005, с. 2135. 
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тцркъяляриндя ишлянмиш ирмяк, булмаг кими сюзлярдян 
фяргляндирмяк эярякдир. 

Ялбяття, Нясими дилини мцасир тцркъямиздян фяргляндирян 
бу грамматик фактлар онда анлашма чятинлийи йаратмыр. 
Садяъя, Фцзули дили иля мцгайисядя милли ядяби дилимизин там 
сабитляшмямяси демякдир. 

2. Нясими дюврцндя дювлят дили кими яряб, фарс, гисмян дя 
монгол дили рясми фяалиййят эюстярирди. Шаир ана дили иля йанашы, 
яъняби дилин дя ишляндийиня ишаря едир. «Нясиминин дили» дейяндя 
мящз ана дилини нязярдя тутур вя «Нясиминин дилини анла вя 
сюзцнц бил» чаьырышында ана Азярбайъан тцркъясиня диггяти 
йюнялдир: 

 
Сян бу Нясиминин дилин анла, сюзцн бил 
Ким, вар бу дилдян юзэя бир лисанымыз. 

 
Мараглыдыр ки, шаир юз цнсиййят васитясини милли сюзля (дил), 

йабанчыны яъняби сюзля (лисан) ифадя едир. Щятта бурада «юзэя» сюзц 
гясдян сечилир: бу сюз щям башга гошмасыны, щям дя йабанчы, йад 
анлайышыны дцрцст верир. Щямин принсипя классик поезийа жанрларынын 
тялябиня эюря яряб вя фарс дилляринин фактларына хейли йер верян 
Нясими апарыъы мювгейи ана дили матералына верир; мисраларда, 
бейтлярдя, ъцмля вя ифадялярдя ясас бядии мятлябин верилмясиндя 
милли сюзя истинад едир, она эцвянир, башга сюзляр онун бядии 
дяйярини ачмаьа йюнялдилир. Щятта бир ше’рин цмуми лексик 
тутумунда баланс алынма материалын хейриня олса беля, ишлянмя 
тезлийи милли сюзлярин тяряфиня дцшцр. Бунунла да милли дилин мювге 
цстцнлцйц щямишя горунур. Нясими халг дилини ядяби материал кими 
ъилалайыр, алынма иля миллини бирикдириб йени нцмуня щасил едир, сюз 
йени семантик дольунлугла сяслянир; ана дили сюзцнцн ширинлийиндя 
шаир йени дад цзя чыхарыр. Анъаг бядии дилин бцтцн эюзяллийинин, 
щазыръаваблыьынын – дадынын мянбяйини шаир халг дилиндя эюрцр: 

 
Эярчи Нясими сюзцн дадини верди, вяли 
Дадя эятирди аны ляфзи-шякярбарымыз. 

 
Демяли, шаир тарихин она щяваля етдийи миссийаны – йазылы 

ядяби дили камала йетирмяк, ряндялямяк, яъняби дилли ядя-
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биййатын мцгабилиня ана дилинин йазылы нцмунясини чыхармаг 
вязифясини вя бу ишдя истинад мянбяйини дцзэцн дярк едир. 
Азярбайъан халг дилинин йцксяк сявиййясини эюрцр вя 
мцасирляриня чатдырыр ки, дилля мю’ъцзя йаратмаг цчцн халг 
дилини мцкяммял билмяк эярякдир. Халг дилинин дяринлийиня 
ендикъя мю’ъцзя йаратмаг сявиййясиня галхмаг олар. 

Нясиминин сюзя мцнасибяти Фцзулийанядир. Даща доьрусу: 
Фцзулинин сюзя веряъяйи мя’налар Нясимисайаьы олаъагдыр. 
Нясими дейир: Динляэил бу сюзи ки, ъандыр сюз. Фцзули дейяъяк: 
Ъан сюздир, яэяр билирся инсан. Нясими «Сюз» гязялини беля 
битирир: Агил исян сюзцŋи мцхтясяр ет, Ей Нясими, чц биэирандыр 
сюз. Йя’ни сюзцнц мцхтясяр ет ки, чох сюз йцнэцл олур, уъуз 
олур. Фцзули гязялини беля битиряъяк: Эяр чох истярсяŋ, Фцзули, 
иззятиŋ, аз ет сюзи Ки, чох олмагдан гылулдыр чох язизи хар сюз. 

Нясими дейир: Назилц мцнзил, аŋла ки, бирдир, Кянду кяндуйя 
тяръцмандыр сюз. Йя’ни: анла ки, енян дя (Аллащ тяряфиндян назил 
олан, эюндярилян дя), ендирян дя (мцнзил) ейнидир – сюз юзц-
юзцня тяръцмандыр. Нясимийя эюря защир дя, дахил дя, яввял дя, 
ахыр да, ашкар олан да, эизли олан да сюздцр: Защирц батин, 
яввялц ахир. Ашикаравц щям нищандыр сюз. Дцнйа юзц сюздян 
йараныб – каф иля нундан (кон «ол» сюзцндян) йараныб: Кафц 
нундан вцъудя эялди ъащан, Яэяр анлар исян, яйандыр сюз. Вя 
мараглыдыр ки, дейир: Ей цгули нясяб едян исбат, Гамуйа сюз де 
ки, щамандыр сюз. Йя’ни идракы, тяфяккцрц вар едян сюздцр. Бу, 
фикрин сюз васитясиля йаранмасы вя ифадя олунмасы щаггында бу-
эцнкц елми дилчилик фикридир. Буна эюря дя даща конкрет олмаг 
цчцн щцруфилийин нязяриййя китабы олан «Ъавиданнамя»нин дя 
сюздян ибарят олдуьуну дейир ки, инди баша дцш ки, сюз ня 
ъандыр: «Ъавиданнамя»йи эятирэил яля, Та билясян ки, нясня ъан-
дыр сюз. 

Бир сюзля: Нясими сюзцн (йя’ни дилин) няйя гадир олдуьуну вя ня 
цчцн мювъуд олдуьуну бир елм кими билир вя юз фялсяфи-елми фикрини, 
бядии-севэи дуйьуларыны ифадя етмяк цчцн дили камил билмяйин ня 
демяк олдуьуну дярк едир, дил силащынын ня демяк олдуьуну вя 
ондан истифадя етмяк усталыьыны зяманясинин бцтцн елмляриня 
йийялянмяк йолу иля, мящз елмля юйрянир. Нясими дили илащи варлыг 
сайыр вя бу илащи эцъля халгынын, ъямиййятинин дярдляриня щякимлик 
етмяк йолуну тутур, еля-беля ше’р йазмаг севдасы иля шаирлийя эял-
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мир: Шярбяти-ширин лябиŋдир, Исяви нитгцŋ тябиб. Дилля тяфяккцрцн 
мцнасибятини Нясими буэцнкц елми-фялсяфи мцкяммялликля тя’йин 
едир: Ей Нясими, эяр сюзиŋ мя’ниси бипайан деэил, Нечин юлмяз 
кимсянцŋ фикри ануŋ пайанына? – шаир сюзцн чохмя’налылыьыны юз дил 
тяърцбясиндян дя билир. Ялбяття, щяр шейин олдуьу кими, сюзцн 
чохмя’налылыьынын да щядди олмалыдыр. Анъаг сяняткар гяляминдя 
сюзцн мя’на чюзцлмяси баш алыб эедирся, бу, мя’наны йарадан 
тяфяккцрцн сайясиндя олур. Шаирин гянаяти будур: тяфяккцр щарайа 
гядяр эедирся, «сюзцн мя’насы да орайа эедир. Тяфяккцрцн сон 
нюгтяси йохдур, демяли, сюз дя мя’налана-мя’налана дяринляшир». 

Нясиминин сюзя вердийи атрибутлара айрыъа бахаг: ъандыр 
сюз, асиманмякдир сюз, халиги-ъящандыр сюз, кянду кяндуйя 
тяръцмандыр сюз, бищяддц бинишандыр сюз, ашикар, щям нищандыр 
сюз… Эюрцндцйц кими, шаирин сюзя мцнасибятиндя онун естетик 
вя цслуби програмы якс олунур; сюзцн ъанлылыьы, онун йарадыъы 
габилиййяти, чохмя’налылыьы, дцшцнъя, елм, маариф васитяси 
олмасы е’тираф едилир. 

Вя яслиндя бу, сюз сянятиндя Фцзули мювгейи кими таныныр. 
Демяли, эюрцндцйц кими, щеч демя, бу ъящятдян Фцзули юз 
бюйцк сяляфинин платформасында дайанырмыш. 

Нясими дюврцнцн бюйцк мцтяфяккири олдуьундан онун дили 
садяъя бядии нитг нцмуняси дейил, щям дя елми-фялсяфи дцшцнъя 
ифадячисидир. Буна эюря дя онун дилиндя бя’зян икилик эюрцнцр: 
лирик, севэи ше’рляриндя дил чох садя, кцтляви анлашыглыдыр:  

 
Вя’дяйи гой, ей кюнцл, эял бу дями хош эюрялим, 
Дцн ки кечди, данла гаиб, бяс бу дям хош дямдцрцр. 
 

Йахуд: 
 
Кюŋлцмцŋ виранясиндя эянъи-пцнщан булмушам, 
Олмушам шол мащя гурбан, ъанц ъанан булмушам вя с. 
 
Щятта бу бейтлярдяки алынма сюзляр дя (вя’дя, гаиб, вираня, 

эянъи-пцнщан, мащ, ъанц-ъанан вя с. – эюрцндцйц кими, бунлар 
аз дейил) бядии фикрин анлашылмасыны лянэитмир, дуйулмасындакы 
чевиклийя хялял гатмыр. Анъаг щцруфилик идейасы ашылайан елми-
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фялсяфи мязмунлу – тяригят ше’рляринин дилиндя кцтляви 
анлашылмайан яряб кялмяляриня нисбятян эениш йер верилир: 

 
…Эювщяри-ламякан бяням, кювни-мяканя сыьмазам, 
Яршля фяршц кафц нун бяндя булунду ъцмля ъцн. 
Кяс сюзцнцвц ябсям ол, шярщи-бяйаня сыьмазам вя с. 
 
Шаир: 
 
Щеч кимся Нясими сюзцни кяшф едя билмяз, 
Бу, гуш дилидцр, буни Сцлейман билцр анъаг  − 

 
дейяндя дя мящз бу фялсяфи дили, ондакы щцруфилик анлайышларыны, 
тяригят терминляринин архасындакы иътимаи мязмуну нязярдя 
тутур. Беля ше’рлярдя бя’зян щятта анлашыглы сюз фялсяфи дил 
мцщитиндя мцяййян дяряъя думанланыр (йухарыдакы мисалда 
эювщяр, мякан, ярш, шярщ, бяйан сюзляриня диггят йетир). Лирик-
ашиганя ше’рдя ися фялсяфи термин севэи шцасында шяффафлашыр, 
мящяббят няфяси онун елми габыьыны зярифляшдирир, фикир щиссин 
ичярисиндя ярийиб она чеврилир, чякиъя щисси аьырлашдырыр; тяфяккцр 
феномени щисси идиому сиглятя долдурур. Сюзцн анлашылмасында 
вя енержи кяшф етмясиндя бядии нитг мцщити, мятн шяраити 
щялледиъидир: 

 
Эюзляри, гашы янялщялг чаьырыр, 
Эюр бу сирри кимдя пцнщан ейлямиш. 

 
Бурада янялщяг термини бядии нцфузетмядя лянэлик йарат-

мыр. Яксиня, эюзялин эюзц, гашы ъанландырылыр, шяхсляндирилир, 
щяряси бир илащи гцввя кими тягдим олунур. Бу сюзлярдян щяр 
бири атрибут олмагдан чыхыб субйектя чеврилир, сонра бу 
субйектляр силсиля щалында бядии обйектин – эюзялин тямсилчиси 
олурлар. Нясими сюзцн мя’насындакы бюйцмя имканындан 
усталыгла истифадя едир, ону максимум енержи иля щиссин 
ифадясиня йюнялдир. Шаирин йаратдыьы бядии лювщядя сюзцн мя’на 
диаметри щиссин даирясиня уйьун эялир. 

Нясими тцрк ярузуну туйугла дольунлашдырды; Азярбайъан 
(вя тцрк) фолклорундакы ъинасы яруза эятирди. Эюрцнцр, Нясими 
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халг ше’риня йахшы бяляд олуб. Нясиминин яруз дилинин беля 
хялгилийи, йягин ки, щямин бялядликдян гайнагланыр. Туйуг-
ъинас нцмуняляри иля Нясими Фцзулидян ики йцз ил яввял 
тцркъямизин поетик долулуьуну фарс ше’ринин гаршысына чыхарды, 
тцркъянин Няваидян габаг цмумшярг контекстиндя явязсиз 
эцъцнц эюстярди. Нясими Фцзулидян габаг Азярбайъан ше’ринин 
фялсяфи мязмунуну Шяргин мцдрик поезийа мцщитиндя юня 
чякди, тцркъянин фялсяфи фикир ифадя етмяк исте’дадыны яйани-
ляшдирди. Онун ъинас гуруъулуьунда ана дилинин инъяликляриня 
бялядлик, алынмалары мя’наъа миллиляшдирмясиндяки сяриштя айдын 
эюрцнцр. Бир туйугун ъинасы: Эяр ирясян сурятцŋ мя’нисиня, 
Билясян, сурят нядцр, мя’ниси ня, Ящли-мя’ни шишясиня атма даш, 
Щейф ола ким, шишейи-мя’ни синя (1. мя’насына; 2. мя’насы нядир; 
3. сынмаг). Бир гязялинин бир бейтиндя: Дцшди кюŋцл ала эюзиŋ 
аьынавц гярасиня, Айруг анунла кимсянцŋ аьы нядцр, гяраси ня? 
Нясиминин бцтюв бир гязялиндя гафийяляр ъинас шяклиндя эедир: 
Щяр ким ки бага бир дям дилбяр гашы йасына, Навяклярцня гаршу 
йа ъан тута, йа синя… Бил доьры бу сюзцмни, сынамавц йа сына… 
Йа ряб, нола бир сорсан бу щаляти-йасына… Гаршу тутарам, шишя, 
билмям, гала, йасына… Инанмаз исян, багэил голлары бойасына… 
Йа ряб, дилярям сяндян бу сурейи-йасиня… Сормаьына чцн 
эялмяз, бары эяля йасына (1. йайына – йай сюзцнцн илкин кюкц: 
йа; 2. дюш, йаха; 3. сынамаг; 4. йас+ы+на; 5.сынмаг; 6.рянэ, 
бойа; 7. йасин; 8. йас, матям). 

Нясими яруза тцркъянин гафийясини дахил едир – ъинасла 
яруза Азярбайъан халг ше’ринин дилини дахил едир. Бу туйуг тцрк 
тяънисинин технолоэийасы-поетехникасы иля инша едилиб: 

 
Чцн сянцŋдир, щяр ня ким вар, ей кюŋцл, 
Кимдян умарсан ята, вар, ей кюŋцл? 
Чцн йетярсян сян ъаŋа йар, ей кюŋцл, 
Йарыны бил, олма яьйар, ей кюŋцл! 
 

Вар – 1. вар олмаг; 2. эет. 
 

Ъинаслы туйугла яруза мцдахиляси эюстярир ки, ярузун 
тцркляшдирилмясиня Фцзулидян яввял Нясими башламышдыр. Ярузла 
тцркъянин тябии тяляффцз мяхряъиндян чыхмасынын гаршысыны 
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алмаг цчцн данышыьын ядяби дилдян кянара чыхан 
нцмуняляриндян истифадя ишиндя дя Нясими илк аддымы атыр, 
Фцзули ону даща эениш даирядя давам етдирир. Якс щалда 
Нясими ярузу сындырмамаг цчцн мцвафиг мягамларда узун 
саитли яряб вя фарс сюзлярини ишлятмяли иди. Дилинин хялгилийини 
сахламаг хатириня Нясими даншыг дилинин гейри-ядяби фактларына 
мцраъият едир: Шол ляби шириня, йаряб, эяр шякяр дерсям, нола 
(дейярсям вя ня ола); Дяхи недярям дцнйа маŋа ярзани гылса 
(ня едярям); Рягиб мяндян сорар: няндцр сянцн йар? – 
Язизимдцр, цмидимдцр, ням олсун (няйиндир вя няйим) вя с. 

3. Нясиминин тяшбещлярини, образларыны анлашыглы, шяффаф эюс-
тярян ъящятлярдян бири онун мцгайисяляриндяки мянтигли яшйа-
виликдир. Онун сюзц охуъуну мцъяррядлийя, бошлуьа чякмир, 
эюз гаршысында конкрет образ йарадыр. Буна «ялдя ойнаныл-
маг» ифадясинин сюз олмагдан чыхыб яйани нцмайиш етдирилмяси 
тимсалында бахаг: 

 
Ъанц дил щяр дям неъя топ олмасын, 
Чцн ниэарим зцлфи човэан ейлямиш.   

 
Бянзятмянин мцкяммял эюрцнмясиндя лювщя-образын 

икинъи предметинин (зцлфцн яйриси иля човэанын уйьунлуьу) 
щазыръаваблыьы да сечилир. Бядии тя’йинлярин ишлянмясиндя шаирин 
щяйат фактларына бялядлийи яшйа вя щадисяляр арасында мянтиги 
ялагяни эюрмяк габилиййяти, тябият предметляри иля мя’няви, рущи 
яламятлярин ащянэдарлыьыны дуймаг исте’дады ашкар олур. Бир 
бядии предметдя ня гядяр атрибут эюрмяк олар: Ниэарым, 
дилбярим, йарым, янисим, мунисим, ъаным. Ряфигим, щямдямим, 
юмрцм, ряваным, дярдя дярманым. Шящим, мащым, диларамым, 
щяйатым, дирлиэим, рущим, Пянащим, мягсядим, мейлим, мяда-
рым, фикрятим, шаŋым, Гямяр чющря, пярируйим, зярифим, шухи 
мцшянэим, Сямянбуйим, эцляндамым, зящи сярви-эцлцстаным. 
Лятифим, назиэим, хубим, щябибим, тцрфя мящбубим, Щиъазим, 
Кя’бявц Турим, бещиштим, щури-ризваным, Диляфрузым, вяфадарым, 
ъиэярсузим, ъяфакарым. Худавяндим, ъящандарим, ямирим, шащц 
султаным. Эцлцм, рейщаным, яшъарым, ябирим, яндярим, удим. 
Рцрим, мирварим, каным, ягигим, ля’лц мяръаным. Чираьым, 
шям’имц нури-зийамц йылдузим, шямсим, Щязарим, бцлбцлцм, 
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эцлим, Нясимийи-хошялщаним. – Бцтюв ше’р яввялдян ахыра кими 
бянзятмялярля апарылыр. Щям дя йада дцшян епитетляри вязня 
уйушдурмагла иш гуртармыр: бурада семантик ащянэдарлыг 
нязяря алыныр; щяр епитет бир рянэ щцгугундадырса, бу рянэлярин 
уйарлыьы юлчцлцб бичилир. Демяли, уъдантутма бцтцн рянэляр 
эютцрцлмцр, бир портретя дцшянляри алыныр. Яввял беля тя’сир 
йараныр ки, шярг ше’риндяки тяшбещляр садаланыр вя гуртарынъа 
садаланаъаг. Анъаг диггят йетирдикдя бу тяшбещляр арасында 
сых рабитя эюрцнцр, ардыъыл мянтиг излянир, дилдя тяшбещляр 
мцхтялиф семантик груплар тяшкил едир, бурада бир гцтб сечилир. 
Бундан ялавя мисра вя бейтлярдя дя микрогруплашма эедир, 
даща йахын мя’на – епитетляр бир ъярэяйя дцшцр вя бунлар цслуби 
синоним мювгейиндя тясниф олунур. Епитетляр щям мя’няви – 
дахили (щямдямим, мунисим), щям дя ъисмани – хариъи (сярви-
эцлцстаным) яламятляри ещтива едир. Ейни заманда, щяр ики типли 
яламятя ейни дяряъядя дцшян епитетляр (лятифим, хубим) вар. 
Щятта семантик уйьунлуг тяляби бя’зян тяшбищи тякрар етдирир: 
эцлцм, рейщаным; бцлбцлцм, эцлцм. 

Санки буну тякрар едян башга ше’р: Бу эцн ол шащиди-шянэцл 
хамудан ихтийарымдыр, Цмидимдир, цмидимдир, вяфалу, доьри 
йарымдыр. Щябибимдир, щябибимдир, эцлцмдцр, яндялибимдир, 
Ряфигимдир, нясибимдир, гямимдир, гямкцсарымдыр. Вцъудимдир, 
ряванымдыр, дамарымдакы ганымдыр, Бу эцн шащи-ъящанымдыр, 
лятафятли ниэарымдыр. Язизим, нури-дидямдир, дц алямдя 
эцзидямдир, Сачы бяхти-рямидямдир, йанаглары янарымдыр. Эцлц 
рейщанц лалямдир, мейц саьяр, пийалямдир, Эцлцстанц 
кялалямдир, мцзяййян нювбащарымдыр. Кюнцл йяьмя гыланымдыр, 
мяни дярдя саланымдыр, Эеня дярман гыланымдыр, яван тцрки-
татарымдыр. Сяряфразым, щябибимдир, бу дярдимя тябибимдир, Бу 
эцн йари-гядимимдир, ъящанда ифтихарымдыр. Цзи нури-илащимдир, 
мцняввяр шямсц мащимдир, Кюнцл тяхтиндя шащимдир ки, зиряк 
шящрийарымдыр. Бойу сярвц чинарымдыр, сачы мишки-татарымдыр. 
Яъяб ширин ниэарымдыр, эцлцстани-бащарымдыр. Шярабымдыр, 
шящдимдир, бу эцн новрузи-ейдимдир, Мяним бяхти-сяидимдир, 
бещишти-эцлцзарымдыр. Хяйалымдыр ки, фикримдир, намазымдыр ки, 
зикримдир, Додаьи гянди-Мисримдир, мцкярряр шящрийарымдыр. 
Ъимим, мимим, щцруфимдир, хуб яхлагц лятифимдир. Эцляндамым, 
зярифимдир, эцлцмдцр, эцлцзарымдыр. Нясимини бу эцн, йаряб, 
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яъяб йад ейлямиш дилбяр: Щягиримдир, фягиримдир, гярибц 
дилфикарымдыр. Биринъи ше’рдяки образларын чоху бурада галыр. 
Анъаг йениляри дя вар. Бу фяргляр бядии мцндяриъя иля баьлыдыр. 
1-ъи ше’рдя щейранлыг, йалварыш, щясрят вардыр – тясадцфи дейил ки, 
ше’р бцтювлцкдя щяъмли бир хитаб сяъиййясиндядир, ашиг цзцнц 
мя’шугяйя тутуб юз мцнасибятини ачыр. 2-ъидя ися гятиййят, 
архайынлыг, севинъ вар. Бу лювщя биринъидякинин сонракы 
мярщялясидир – вцсал дюврцдцр. Бу, бир йандан, инамлы играрда 
цзя чыхыр – яввялки атрибутлар бурада предикативлик кясб едир, 
хитаблар ъцмляляря чеврилир. О бири тяряфдян, ялавя олунмуш 
епитетляр хатиръямлик йарадыр: дамарымдакы ганымдыр, новрузи-
ейдимдир, додаьы гянди-Мисримдир вя с. Бурадакы «Кюнцл 
йяьма гыланым, дярдя саланымдыр» е’тирафы щиъран эюстярмир, ашиг 
дярщал «эеня дярман гыланымдыр» дейир. Айдынлашыр ки, бу 
щиъран дярди дейил, севэидяки кцсцб-барышмаг диалектикасынын 
ляззятидир. Ашиг тясдиг едир ки, севэилиси бу эцн кюнцл тахтында 
онун шащыдыр. Щятта (хан вя дещган сющбяти олмасын) йары ону 
диндирир дя: щягиримсян, фягиримсян, кюнлцсыныьымсан (дилфикар). 
Шярг ядябиййатынын зянэин образлар системиндян бюйцк бир 
силсиляни шаир усталыгла ики ше’риндя ящатя едир. Бу ики ше’р 
Нясиминин образ вя тяшбещляр системи, онун зянэинлийи 
щаггында тясяввцр йарадыр. Эятирилян нцмуняляр щям хариъи 
алям щаггында аналитик тясяввцря, щям инсанын дахили-мя’няви 
сифятляри барясиндя ресепт-гянаятя, щям дя зянэин лцьят 
ещтийатына малик олмагла баьлыдыр (икинъи ше’рин бядии 
эюзяллийиня шаирин дахили гафийядян мящарятля истифадясини ялавя 
едирик; бу, ащянэи, мелодийаны даща да ряванлашдырыр). 

Нясими дили ади тяшбещлярдян тутмуш гейри-адиляриня гядяр 
бянзятмялярля зянэиндир. Дилиндя лю’люидцр = диш, ля’лц мяр-
ъан=додаг, гашлар = (Чачы) каман, фитняли нярэис=эюз, 
бой=туба кими щамыда олан мцгайисяляр кифайят гядярдир. 
Анъаг бцлбцли-шейда=хятиби-лалязар тяшбещиндя «бцлбцл» 
ян’яняви билдийимиз кими няьмя, мелодийа ифачысы дейил, хитаб 
едян, хцтбя охуйан, нитг сюйляйян, Гур’ан охуйан 
мювгейиндя шяхсляндирилир. Бу бейтдя антонимляр синоним-
ляшдирилир вя тяшбещ мювгейиня эятирилир: Ашиг гатында кцфр иля 
ислам бирдир, Щяр ганда мяскян ейляся, ашиг ямирдир – кцфр вя 
ислам, ашиг вя ямир (щюкмдар, падшащ). Йахуд: Хейiр иши гой 
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сян узана шол гара зцлфцн кими – зцлфцн узунлуьу вя хейир ишин 
узунлуьу тяшбещляриндя мяишят ифадяси (хейир ишин давамлылыьы) 
классик pоетизмля (зцлф) бир сырайа галдырылыр; Мцнкиря олду 
Нясиминüŋ кяламы Зцлфигар – «Зцлфигар» Щязрят Ялинин икиуълу 
гылынъынын адыдыр. Бу щалда Нясиминин кяламы, мцдрик сюзц 
щям кясиъилийиня, итилийиня, щям дя икиаьызлылыьына, йя’ни 
чохмя’налылыьына эюря вя тябии, щям дя мцгяддяслийиня эюря, 
ислама хидмятиня эюря Зцлфигара бянзядилир. Мараглыдыр ки, дин 
хадимляринин динсизлик цстцндя е’дам етдикляри Нясимидя ислам 
тяшбещляри, ислам ифадяляри баш алыб эедир: Мя’рифят ящлиня йцзиŋ 
Кя’бя, Билали бянлярцŋ, Мещраб ъан гушуŋ, Вяли ейнцŋ имами-
Ъя’фяри – бурада цзцн Кя’бяйя, ъан гушунун мещраба (гибля 
мя’насында) бянзядилмяси эюзляниляндир. Анъаг эюзялин 
эюзцнцн (ейн) имам Ъя’фярин эюзц иля мцгайисяси эюзлянмяз 
щадисядир вя дилбярин халынын (бян) пейьямбярин севимли 
язанчысы зянъи Билалын рянэиня тяшбещ эятирилмяси, цмумиййятля, 
гейри-ади фактдыр. Гядд-гамятин ялиф щярфиня бянзядилмяси 
бцтювлцкдя Шярг поезийасында эениш йер тутур. Анъаг бу 
мязмунда ишлянмя тязя вя орижиналдыр: Дцнйавц ахирятдя азад 
идим ялиф тяк – ялиф юзцндян сонра эялян щярфлярля бирляшмир, йя’ни 
о, башга щярфляря яйилмир, табе олмур. Шаир бу гейри-асылылыьы 
азадлыг билир вя юз яйилмязлийини она бянзядир. Мя’лумдур ки, 
Азярбайъан Русийа тяряфиндян икийя парчаланандан сонра 
Араз чайы айрылыг, дярд-кядяр мянбяйи кими ше’римиздя тез-тез 
ишлянир. Мараглыдыр ки, илк дяфя Нясимидя ашигин эюз йашы Аразла 
мцгайися олунур: Сянцŋ эцлэун йанаьуŋ щясрятцндян Агар 
чешмцм йашы щям чцн Арасвар. 

Шаирин «Яъяб ля’лиŋми шол, йа ъани-ящбаб?», «Бу неъя 
гяддц гамятдцр ки, бянзяр сярвц балайя?» мисралары иля 
башланан гязялляри бцтювлцкдя тяшбещлярин цстцндя йазылыб. Вя 
беля образлар системи тяшбещлярдян гурулан ше’рляри чохдур – 
ше’р комасы тяшбещлярдян читянир, ше’рляри тяшбещдян щюрцлцр. 
Щятта синтаксиси, ъцмля цзвляри тяшбещлярдян ибарят олур: 
щямъинс цзвляр тяшбещляр кими чыхыш едир. Нясиминин тяшбещ 
боллуьу онун ъямиййятя фяал мцнасибяти иля баьлыдыр. 
Ъямиййятдя бцтцн вар оланларын онун дцшцнъясиндя аналитик 
портретляри вар. Мцхтялиф ше’рляриндя бу оланларын мцхтялиф 
ъизэиляри, мцхтялиф яламятляри ше’рин ясас мязмуну олараг юн 
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плана чякилир. Беляликля, неъя дейярляр, «синоним ше’рляр» 
йараныр. Вя бу синонимлийи щямин мцхтялиф яламятлярин тяшбещя 
чеврилмяси иля цзя чыхарыр. Щям дя Нясими тябиятля ъямиййят 
арасында щеч кясин дуймадыьы йахынлыьы дуйур. Чцнки о, щяр 
кясдя вя щяр шейдя Щагг ъамалы, Щагг няфяси эюрцр. Щяр кяс 
вя щяр шей, демяли, ъямиййят вя тябият Щаггын юз йарадыъылыьы 
олараг бир-бириня баьлыдыр. Вя демяли: щяр кяс щяр шейин, щяр шей 
щяр кясин тяшбещи ола билир. Нясими тяшбещин васитясиля ъямиййяти 
вя тябияти инсанлар цчцн ашкар едир. Чцнки бунларын щамысы 
кювни-мякандыр – мякан варлыьыдыр, йя’ни бу дцнйанын юзцдцр. 

4.1. Нясиминин дили ХЫВ-ХВ ясрляр ядяби дилимизин бцтюв 
лексик вя семантик мянзярясини якс етдирир. Онун (вя демяли, о 
дюврцн) бир чох сюзц сонралар мя’насыны даралдыр: аш – йемяк, 
йемиш – мейвя, киши – адам вя с. Бя’зи сюзлярдя семантик 
архаикляшмя эедир, йахуд омонимлярдяки шцалардан бири сюнцр: 
гат – йан, ятраф; гондурмаг – отурмаг, кючцрмяк; ганмаг-
доймаг; уфа – йара; уьрамаг – эетмяк, йолланмаг; баш – 
йара; йар – аьыз суйу, зцлал вя с. Онун дилиндя милли дилимизин 
илк тяшяккцл дюврц цчцн ишляк олан лексикон эениш йер тутур: 
юнцлмяк, айытмаг, ясримяк, сунмаг, йяьма, улу, таныг, нясня, 
сайру, гутлу, учмаг, айаг (гядящ) вя с. Бунларын мцяййян 
гисми Нясими дили цчцн билаваситя спесификдир: билямяк 
(итилямяк), тайынмаг (сцрцшмяк), юрцнмяк (ишыгланмаг, 
тямизлянмяк), иркцрмяк (йыьмыг, топланмаг), уьан (гадир 
олан, Аллащ), дяэирмяк (апармаг, чатдырмаг), якши (турш), 
галмаш (йаланчы, данлаглы) вя с. Нясими дилиндя ишлянян тцрк 
мяншяли лексиканын бир гисми мцасир Азярбайъан дили цчцн 
тамамиля ишлякликдян галмышдыр: ысыртмаг – дадыздырмаг, исси – 
йийя, ушмаг – тамащсымаг, цшятмяк – ял чякмяк, унутмаг, уй 
– фикир, чяляб – Аллащ, чаьыш – сай, щесаб, бандырмаг – 
булашдырмаг, чяри – ясэяр вя с. Бя’зиляри ися диалект вя 
шивяляримиздя галыр: цшянмяк, азуг, йек, йазы, йашырмаг, ал, 
вармаг, цн, душ, ары вя с. 

4.2. Нясими дилиндя яряб вя фарс сюзляри дя хейли йер тутур. 
Бу алынма лексиконун яксяриййятинин милли гаршылыьы вар. 
Алынма вя милли сюзляр бир чох щалларда бюйцк силсилядян ибарят 
синоним ъярэя тяшкил едир. 
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Ейни ъярэядя бир нечя алынма сюз олдуьу кими, бир нечя дя 
ана дили сюзц ишляня билир. Бу синоним ъярэяляр шаирин лцьят 
зянэинлийи щаггында айдын тясяввцр верир: ай − гямяр – щилал – 
бядр, сай – сан – саьыш – щесаб – шцмар, эеъя – дцнлейл – шяб, 
эцн – эцндцз – нящар – руз, цз – рцхсар – сурят – ъамал, эюз – 
ейн – чешм – дидя, буйруг – щюкм, дяниз – дярйа – цмман – 
бящр, дил – лисан – зябан, ал – мякр – щийля, кюлэя – зилл – сайя, 
сайру – хястя – бимар, гара – сявад – сийащ, айдынлыг – зийа – 
январ, эизли – пцнщан – нищан вя с.      

Мараглыдыр ки, яксярян милли вя алынма сюзлярдян ибарят 
синонимляр ейни мятндя, бир-биринин сямтиндя ишлянир: Щесабун 
саяти эялди, ня сайырсан, ня сайырсан, Шцмарын саьышын бил ким, 
щесабун бишцмар олды (щесаб, шцмар, сай, саьыш). Бяндян ираг 
олдуьун баьрымы ган ейляди. Олды эюзимдян ряван хуни-ъиэяр, 
йанарам (баьыр-ъиэяр, ган-хун). Чцнки дцнц эцн анунла бян 
лейлц нящар ичиндяйям (дцн-лейл, эцн-нящар), Шол эцняш тял’ятлц 
айя гямяр дерсям, нола (ай=гямяр). Вя яъняби иля милли 
грамматик яламят гаршылашдырылыр: Нясиминин мяканы 
ламякандыр, Мякансыз ашигиŋ щягдир мяканы (ламякан – 
мякансыз, ла- -сыз); Яэярчи бинишансан, Кимся щярэиз Нишансыз 
булмамышдыр бинишаны (бинишан=нишансыз, би=-сыз) вя с. Бу 
ъящят шаирин дилиндя бир нечя мягсяд изляйир: 1) сюз тякрар 
олунмур, цслуби мцнасиблик йараныр, 2) алынма сюзцн мя’насы 
милли сюзля тяръцмя едилиб, миллиляшдирилир. 3) Ейни анлайышын 
зещиндяки мцхтялиф нишанларындан щяр бири ишлякдир; бунлар 
ишляндикъя парлайыр – мя’наъа кцтлявиляшир. Демяли, алынма сюз 
тяблиğ олунур, синоним ъярэя йараныр.  

Йухарыдакы синоним ъярэялярдя алынма сюзлярин кямиййят 
цстцнлцйц илк бахышда онларын ишляклийи тясяввцрцнц йарадыр. 
Анъаг конкрет статистик мцшащидяляр бу илк тясяввцрц рядд 
едир. Беля щесаблама апарılmışdır: Нясиминин 10 гязялиндя 
ишлянян 833 сюздян 562-си милли, 281-и алынмадыр. Фцзулинин 10 
гязялиндяки (щяр икисиндя севэи ше’ри эютцрцлцр) 740 сюздян 253-
ц милли, 487-си  алынмадыр*. Ана дили сюзляри Нясимидя даща 

                                                           

* Щесабламаны тялябя А.Мянсумова апармышдыр.  
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ишлякдир (щямин гязяллярдяки лексиконун балансына эюря милли 
сюзляр Нясимидя 68%, Фцзулидя 34% тяшкил едир). 

Фцзули дили иля мцгайисядя Нясиминин даща тцркъя олма-
сынын сябябляри: 1. ХЫЫЫ ясрдя яряб, фарс дилляринин мянэяня-
синдян чыхмаьын ъошгунлуг ящвалы щяля галырды, щяля М.Кашьари 
миллиййятчилийи иля ялагя цзцлмямишди; 2. Нясими идейа йайырды, 
дили ъанлы данышыг тцркъясиня уйьун олмалы иди.  

5.1. Милли лексиконун цстцнлцйц иля йанашы, Нясими дилиндя 
хялгилийи бцтювляшдирян башга ъящятляр дя вардыр. Бу эюстяриъиляр 
арасында халг данышыг ифадяляри, идиомлары мцщцм йер тутур. 
Данышыг цнсцрляри айры-айры сюзлярдя дя билинир (гатланмаг, та 
ки, сыныг дцшмцш, уммаг, цшянмяк, айруг), фразеоложи мцщитдя 
дя цзя чыхыр. Ялбяття, фразеолоэийа шаирин дилини хялгиляшдирмякля 
бярабяр, щям дя ъанлы едир, ифадя йыьъамлыьына сябяб олур, 
образлылыг габарыьы верир, нцфузедиъилик эятирир: мин дилли, ода 
йахмаг, уй вермяк (сяс вермяк), гядям басмаг, кюнлцня 
дцшмяк, эюзцндян ираг олмаг, ящдини сындырмаг, бел баьламаг, 
ганы гайнамаг, пейманындан ял йумаг, ял вермяк (йарамаг, 
башдан айаьа, гапысы баьланмаг, дили тутулмаг), бармагла 
эюстярмяк, йцряэи кабаб олмаг, ъан эюзц, дяли кюнцл, хяйала 
дцшмяк, башына чеврилмяк, кюнлц сусамаг, ганына сусамаг, 
ганы гайнамаг, эюзляри сцзцлмяк, кар ейлямяк (тя’сир етмяк), 
баша гахмаг, бир пула дяймяк, дярисини йцзмяк, яъял йели, шякяр 
дилли, эюзцн чыраьы, аьыз ачмаг, эюзц доймаг, аьы гарадан 
сечмяк, башына гийамəт гопмаг, айаьына дцшмяк, бойнуна 
бичилмяк, бир пула дяймямяк, щеч няйя дяймяк, щечя дяймяк, 
ганыны щалал етмяк, айаьынын тозуна сусамаг, айаьын тозуна 
дяймямяк, йолуна bаш гоймаг, аьзы допдолу ган, юлц йерин 
дирилмяси. Беля нцмуняляр минлярлядир, она эюря дя онларла 
мисаллар вердик. Бя’зян бцтюв мисра фразеоложи ващидлярдян 
гурулур: Гюнъядян эцл баш чыхарды, салды башындан нигаб. Чох 
олур ки, афоризми фразеолоэийа цстцндя йарадыр. 

Бя’зян милли идиомун алынма сюзцн иштиракы иля щярфян 
гаршылыьы верилир ки, бу да идиомун тез гавранмасына кюмяк 
едир: эюзцнц ач, эюзцмя бах – ейнини ач, ейнимя бах; ачыла 
вцсал ябваби − эюрцш гапыларынын ачылмасы;  шякярдил – 
ширинзябан, цз тутмаг – ру тутмаг. Бу гялибдя архаик милли 
идиом (баш вурмаг – гафа урмаг) вя миллинин лексик-
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грамматик ъящятдян яъняби дублети дя (башдан айаьа – сяр та 
па) ишлянир. 

5.2. Сюз йарадыъылыьында да хялгилик нязяри ъялб едир. Щям 
мцстягим мя’нада сюз йараныр: йаланчы, башагчы, бирикмяк, шаг 
олмаг (сынмаг), йолдаш; щям дя мяъази мцнасибятля. Бу да 
щям морфоложи йолла олур: мянлик, икилик, итлик, икицзлц; щям дя 
синтактик-перифрастик йолла; пярва-нясифят, яэридил, дилияэри, 
яэринязяр, гараэцн, эюзцбаьлы, цзцгара, бойну баьлы вя с. 
Сонунъу нцмунялярдя мяъази мязмун, идиоматик башланьыъ 
даща цздядир. Нясимидя тябиилийи нятиъясиндя образлылыг бя’зян 
семантик цсуллу сюз йарадыъылыьы сявиййясиня галхыр: Дцшмцш 
мцянбяр сцнбцлцн хуршиди-табан цстцня (сцнбцл=сач, хуршиди-
табан=цз). Мяъазын юзц дя тя’йинлянир. Гара сцнбцлцн нигабы 
ки, дцшмцш айя… Нясимидя титул щявясля образа чеврилир: Яэярчи 
гашларындыр фитня баши… (бу, халг дилиндяки оьрубашы, гулдурбашы 
гялиби цзря дцзялир). 

5.3. Айры-айры сюз вя ифадяляр, тябии ки, хялгилик ахарында 
бюйцйя-бюйцйя ъцмля щяддиня гядяр чатыр; халг дилиндян эялян 
мясял вя аталар сюзляри бу гябилдяндир. Халг дилинин щикмят 
тябягясиня дцшян, мцдриклик гыьылъымлары кими шцаланан бу 
ясяр-ъцмляляр, мятн-ифадяляр Нясими дилиндя, цмумиййятля, 
бядии, фялсяфи нитгдяки бцтцн цслуби, естетик имканлары иля 
тязащцр едир: нитгя емосионаллыг верир, ифадя тярзиндя йыьъамлыг 
йарадыр, фялсяфи-щяйатi цмумиляшдирмя кими сяслянир вя с. Аталар 
сюзляри вя мясялляри шаир йа бцтюв, йа гисмян эятирир, йа да 
онлары йада салан бир нишаня верир: Сынуга ваъиб деэилдир мунъа 
атмаг дашлар (мцгайися ет: йыхылана балта вурмазлар). Шюйля 
йанар ъиэяримдя, ей сяням, ешгцн оди Ким, тутушмуш шю’лясиндян 
щям гуру, щям йашлар; Доьру сюз доьрулара аъы дяэцл; Яьйар 
ятяэцн дутмавц яьйаря йапышма: Дедиляр, ей Нясими, доьруйа 
йохдур завал; Наданун тярбийятцндян щям йеня надан битяр; 
Залым олдун, зцлм якярсян йеня кянди тарлана, Залымун зцлмц 
шяриндян тарлада цсйан битяр. Икилик сифятдян икилик битяр вя с. Шаир 
бя’зян халг щикмятиндян яталяти цсйанкарлыг ахарына салыр: 
Дцнйа евинин сялтяняти беш эцн имиш чцн, Бцнйадыны йых, яр кими 
зирц зябяр ейля – Дцнйа беш эцндцр фялсяфясини, онун сцстлцк 
тяблиь едян нцвясини тамамиля дяйишир. Йахуд: Чцн щяр ня ким 
якярсян, аны бичярсян ахыр, Дцнйадя аны якмя ки, ады олди цсйан 
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– яввялян, мисралар бир-бирини тамамласа да, мцстягил 
афоризмляр кими дя ишляня биляр. Ейни заманда, икинъи мисра иля 
хябярдарлыг, тящдид олунур (цсйан мянфи мя’нада, галмагал 
мя’насында ишлянир). 

6.1. Классик поезийа дилинин тяляби нятиъясиндя Нясимидя 
яряб, фарс сюзляри иля йанашы, сюз бирляшмяляри вя сюз бирляшдирмя 
васитяляри дя ишлянир. Нясимидя, бир тяряфдян, дярди дярмансызлар, 
назы чох, эюзляри нярэиз, цзц эцл, гашы каман, бели инъя, ляби 
гюнчя кими милли сюз бирляшмяси, колоритли данышыг 
конструксийасы ишлянир, диэяр тяряфдян, Азярбайъан дилинин фе’ли 
хябярляри яъняби васитялярля бирляшир: сынамавц йа сына, гойдивц 
эетди вя с. Бир йандан ала эюзляр, аъы щиъран, гара сач, гара гаш, 
йаман гонши, доьру сюз, эюрклц йцз, ешг оди, ъиэяр ганы, 
эюзцмцн чыраьы, ешгин йолу кими тя’йини сюз бирляшмяляри, о бири 
йандан, яъняби конструксийалар – халигцл-бяшяр, йювмцл-щесаб, 
зцлфц рцхсар, шамц сящяр, эцли-ящмяр, щяйати-ъавидан – изафятляр, 
табесиз бирляшмяляр ишлянир. Бир тяряфдян, морфоложи вя синтактик 
азярбайъанлашдырма эедир: Эцл цзиня ашиг олуб ганда бир цшшаг 
вар (цшшаг ярябъя ъям олса да, бурада тяк ишлянир, бир сай-ядаты 
да буну тясдиг едир); Эял нигабын тя’рфини эцлэцн йанаьындан 
эютцр, Та эцлцстан эцлмясин айруг, эцли-хянданына (2-ъи 
мисрадакы эцлмяк фе’ли дя эюстярир ки, эцлэцн азярбайъанъа 
фе’лдян дцзялян сифятдир); Ъаны, ъащаны сянсизин нейляр Нясими 
хястядил (башгаларында бу мягамда ъанц ъащан ишлянярди); 
Икинъи тяряфдян, йад грамматик васитя вя формалар йер тапыр; яз 
хуни-ъиэяр, дяр пайи-ешг, дц алям, та ябяд вя с.  Азярбайъан дили 
сюз бирляшмясинин бир тяряфи яъняби детал олдуьу кими (Афярин 
олсун ниэарын зцлфц иля гашиня), изафятин дя бир тяряфиндя 
Азярбайъан сюзц эяля билир (йяьмайи-ешг, мяни-дилтяшня, тцрки-
пяризад). 

6.2. Нясими классик шярг поезийасынын ян’яняви сюз об-
разларыны азярбайъанъа вермяйя хцсуси диггят йетирир. Буну, 
дедийимиз кими, айры-айры лексик ващидлярин милли гаршылыьыны 
вермяк йолу иля дя иъра едир: ъамал-йцз, зцлф-сач, хядянэ-ох вя 
с. Ян файдалысы ися, миллиляшдирмяни грамматик йарусда апарыр. 
Шаир аби-щяйат, зцлали-ляб, ля’ли-ляб, тири-мяламят, шямси-
рüхсар//сурят, буйи-зцлф дедийи кими, щяйат абы, лябин зцлали, лябин 
ля’ли, мяламят тири, рцхсары/суряти шямс, зцлфцнцн буйи дя ишлядир. 
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Ейни заманда щям лексик, щям грамматик чевирмя апарыр: 
нури-чешм – чешм нуру – эюзлярим нуру//ишыьы, хядянэи-мцжэан 
мцжэан хядянэи – киприэин оху, зцлфи-сийащ, сийащ зцлф//зцлфин 
сявады//гара зцлф//гара сач//сачын гарасы, зянъири-зцлф – зцлфцн 
зянъири//сачын зянъири, чини-зцлф – сачын чини//сачын яэриси, мцрьи-
дил – дил мцрьи//кюнцл гушу, йари-вяфадар – вяфалы йар//доьру йар 
вя с. Бу инкишаф силсилясиндя, шцбщясиз, ян кясярлиси биринъи – 
грамматик чеврилишдир. Чцнки бунунла шаир дилин рущуну саф 
сахламаьа чалышыр, щям дя сонракы аддым – лексик гаршылыг 
яввялки ямялиййатын лабцд давамыдыр; биринъидян сонра о истяр-
истямяз, олмалыдыр. Бу шякилдя гаршылашдырмалар, щярфи 
тяръцмяляр Нясими дилиндя синоним боллуьу йарадыр. Шаир 
мяъази образлары да гаршылашдырыр, мясялян, сачын зил гаралыьыны 
ифадя етмяк мягамында зцлфцн эеъяси//сачын шяби мяъазларыны 
ишлядир: Зцлфиŋ эеъяси гядрдцрцр, ал йанаьуŋ ай (сачы 
мцгяддясляшдирмяк цчцн ону гядр эеъясиня бянзядир); Сачынуŋ 
шябцндя йцзи ики щяфтялик гямярдир. Бу ямялиййатлары Нясими 
тяърид олунмуш щалда апармыр, синкретик шякилдя иъра едир. 
Бунлар щамысы бир поетик ишин тяркиб щиссяляридир. Бу просесдя 
дцшцнъя еля автоматлашыр ки, иш стихийа кими нязяря чарпыр. 
Анъаг бу стихийа ичярисиндя дцшцнъянин мящсулу бцтцн 
сямяряси иля ъанланыр. Бу мисалларда щям лексик, щям 
грамматик, щям дя лексик-грамматик чевирмя ащянэдар 
шякилдя чульашыр: Киприэин навяк охудур, гашларын çачы каман, 
Уьрамаз ашигдян юзэя шол охун пейканына. Тутидцрцр бу 
шяккярцн дадинц ляззятцн билян. Гарьа недяр бу эцлшяни; Заья 
шякяр ня фаидя? Ляблярин абин мяни-дил-тяшнядян гылма дириь. 
Киприэин охуна, гашын йайына Ашигин синясин сипяр демишям вя с. 
Яъняби детаlларын щамысы милли дилин синтактик бичиминдя 
доьмалашыр. Бцтцн сюзляри, ифадя тярзи буэцнкц дилимиздяки иля 
ейни олан бу мисрада щеч вя баьлайыъысынын яъняби тяляффцзц дя 
йад ешидилмир; Дцшди кюнцл ала эюзцн аьынавц гярасиня. «Кюнлц 
дцшмяк», «алаэюз», «аьы-гарасы» бирляшмяляри юз мянлийини -вц 
цнсцрцня дя гябул етдирир. Нясими мящз бу шякилдя ядяби-бядии 
дил йаранмасында ана дили материалыны юн плана чякир, алынма 
сюзляря щядд мцяййянляшдирир. Ана дили сюзляри, ифадяляри вя 
алынмалар арасында милли дилин гялябяси иля нятиъялянян йарыш 
тяшкил едир. 
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6.3. Лцьят тяркиби ня гядяр зянэин олса да, шцбщясиз, 
Нясими дилинин тя’сиредиъилийи, ашылайыъы габилиййяти билаваситя 

синтаксисинин еластиклийи иля баьлыдыр; онун бцтцн цслуби фяндляри, 
рянэляри фикрин башлыъа чатдырыъысы олан ъцмлядя ъямляшир. Ъцмля 
щям бунлардан тяшкил олунур, щям дя онлары танытдырыр. Буна 
эюря дя Нясими дилинин шящди билаваситя синтаксисиндя ашкара 
чыхыр. Образлылыг, бядии вя фялсяфи фикир эащ наьыл, эащ да ъанлы 
данышыг синтаксисинин донуна эирир. Ичиндяки дярин мязмун 
цстцндяки садя, анъаг бичимли, отурумлу, эейими, милли тикилишли 
дону васитясиля Нясиминин мисраларында, бейтляриндя асанлыгла 
дярк олунур. Бу, Нясиминин синтаксисидир. Нясими щеч бир 
зоракылыг ишлятмядян усталыгла халг синтаксисини ядябиляшдирир. 
Щятта яъняби сюз дя синтаксисин шяффафлыьына кюлэя салмыр: Эюзим 
сявадиня эирмиш бяŋцŋ кими нягшцŋ, Гарангудан неъя булмуш бу 
оьру ол бабı. Йя’ни: шяклин халын кими эюзцмя эириб, бу 
гаранлыгдан (эюз бябяйинин гаралыьы  нязярдя тутулур) бу оьру 
(сянин шяклин) оранын гапысыны неъя тапыб? Щям дя эюзялин халы 
бябяйя бянзядилир. Йахуд: Гямцŋдир кюŋлимцŋ тахтында султан, 
Бир иглимя ики султан эярякмяз – дярин вя айдын. Ян ясасы, 
мя’на апарыъылыьыны милли сюзя верир: Язялдя гылмышам ешгцŋля 
пейман, Бцтцн пейман, сыныг пейман эярякмяз. Бейтдя ъями 
цч тцрк сюзц вар: гылмаг, бцтцн, сыныг. Биринъи мисрада гылмаг 
фе’ли пейманы фе’лляшдирир, бцтцн мисра фе’лин башына ъямляшир. 
Сонракы мисрада тямиз тцркъя бцтцн вя сыныг антонимляри 
пейманы юзцня чякир вя бу ики сюз бейтин ян вурğулу анлайышлары 
кими сяслянир. Классик шярг ядяби-бядии дилляринин поетик ойун-
маневрлярини милли синтаксися кючцрян шаир эюзял еластика 
йарадыр. Адятян хцсуси исим атрибут гябул едир вя тя’йинляшир. 
Беля: Хястя Нясими йарын ящвалыны щеч сормаз. Анъаг беля дя 
олур ки, шаир юз бядии мянини епитетя чевирир; хцсуси исим юз 
хцсуси чякиси иля тя’йин мювгейиня чыхыр вя бунунла да ифадянин 
тя’сир эцъц артыр: Ъаны, ъащаны, сянсизин нейляр Нясими хястядил. 
Сяндян мцдам ещсан умар, чцнким эядадыр бинява. (Щяля 
уммаг, эяда, бинява халг сюзляринин поетикляшмясини демирик. 
Мцгайися ет: Видади хястядян Баьдад елиня…) Нясими гулуна 
гыл чаря, дярман Ки, ъанлы эялди, биъан олду сянсиз. Шаир сюзлярин 
синтактик ялагяси васитяси иля нейтрал, бир гядяр дя лору ващидляри 
поетикляшдирир: Хырманында щцснцнцн эцндцр башагчы, ай иля, 
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Утан, ей нисбят гылан, гаши-щилалы дасиня. Вящдятин дярйасы 
(Эювщяри-фярд олду, дцшди вящдятцн дярйасиня) кими фялсяфи 
анлайыш билдирян бирляшмя иля йанашы, фярагин ипи, щясрятин ипи, 
шювгин ипи (Эял, ей мящбуби-рущани ки, щярдям бойнума гямдян 
Фярагин, щясрятин, шювгин ипини тахарам сянсиз) кими гейри-ади 
семантик вящдят йарадан синтактик бирляшмя ишлянир. Мянтиги 
вурьу цчцн хябярлик шякилчисини епитетдян айырыб бядии субстанта 
гошур: Бармаг илян эюстярярляр ким, цзцндцр гибляэащ («цзцн 
гибляэащдыр» явязиня). Бя’зян мянтиги вурьуну гцтбляря 
кечириб бцтюв мисраны тарым сахлайыр; предикативликля башлайыб, 
предикативликля гуртарыр, там вцс’ят йарадыр: Бойундур сидрявц 
туба, додаьын аби-щейвандыр.  

Шаир ъцмляни еля еластикляшдирир ки, истядийи йердя ону гырыб 
ъалайа билир. Ара ъцмляни чевикликля бура дахил етмиш, 
мцнасибятини ачмышдыр: Додаьыŋ сялсябилцндян хябярдар 
олмайан гафил, Аныŋ мащиййяти олдур, зцлалыŋ гядрини билмяз. 
Гиймятли ъящдлярдян бири ше’рдя нясри ъцмля ишлятмясидир. 
Бунунла шаир ъцмляни мисра гялибинин мянэянясиндян гуртарыр 
вя фикрин ифадясини ясас мятляб кими изляйир: Чякмяйян ешгцн 
бяласын, эюрмяйян щиърцн гямин Дярди дярмансыздыр, анын чаря 
йох дярманына. Нясиминин дилиндя мцяййян конструксийалар 
вар ки, онун дахилиндя сюз ихтисар олунур, лакин бу гянаят 
ихтисара дцшян сюзцн гавранмасына мане олмур: Уьрамаз 
ашигдян юзэя (щеч кяс) шол охуŋ пейканына. Севэилимцн 
севэисиндян юзэя (щеч ня) сыьмаз кюŋлцмя. Ол (адам) ки бу сирри 
билцр, олди шящи-Мисри-вцъуд. Мяндян (мяним тяряфимдян, 
адымдан, явязимдян) юп анын айаьын, сяъдя гыл баласиня. Биринъи 
ики мисалдакы вязиййят гошманын щяля лексик семантикадан 
тяърид олунмамасы иля баьлыдыр (мцгайися ет: Лябцŋ сиррин эялцб 
эюфтаря бяндян юзэядян сорма − Фцзули). Бяндян гялибиня 
эялинъя, эюрцнцр, бу, Нясими дюврцнцн конструксийасыдыр ки, 
инди архаик сайылыр. Нясими синтаксиси йайа дюндярир, ону яйиб 
истядийи шякля салыр, онунла «ойун чыхарыр», сюзляр илан кими 
гыврылыр, йерини сцр’ятля дяйишир. Сюзлярин синтактик трайекторийасы 
мелодийа дальасына чеврилир: Цзиŋ бярэи-эцли-тярдир, эцли-тяр, 
Бойуŋ сярви-сянубярдир, сянубяр. Вя йа: Яэярчи ъандасан, 
ъандан нищансан, Дейилсян ъандан айры, бялкя ъансан. Нясими 
сюзц вя сюз бирляшмясини ъцмля щцгугуна чатдырыр. Бунунла 
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мя’на фикря чеврилир. Сюз бирляшмяси силсилясини ъцмля гатарына 
дюндярир. Бунунла да щям динамика йараныр, щям образ 
айдынлыьы, щям дя гаврайыш тезлийи. Образлар силсиляси бядии фикри 
кино лентляринин сцр’яти вя яйанилийи иля зещня ахыдыр: Щеч 
олмайа сана нисбят ъящанда бир дяхи дилбяр-Сяидяхтяр, 
мялякмянзяр, пярипейкяр, фириштяху… Бели инъя, ляби гюнчя, хяти 
ря’на, рцхц нику. Гашыŋла кирпиэиŋ , зцлфиŋ , йцзиŋдя бянлярин – 
Бири яййар, бири тяррар, бири мяккар, бири ъаду… 

7. Нясими юз дюврцнцн бюйцк мцтяфяккири олдуьундан дили 
елми-фялсяфи ъящяти иля дя сечилир. Онун дилиндя ишлянян зярурят, 
идрак, идрак етмяк, ващидиййят, сабитлик, вящдят, вцъуди-ващид, 
ягли-кцлл, шярщц-бяйан, мцщит, камал кими онларла сюз-терминляр 
сонралар да елми вя бядии ядябиййатымызын дилиндя фялсяфи 
анлайышларын ифадяси цчцн истифадя олунур. Онун дцнйаэюрцшцнц 
тяшкил едян щцруфиликля баьлы терминляр дилиндя хцсуси тябягя 
тяшкил едир. Ялбяття, шаирин дилиндяки щцруфилик терминляринин 
ядяби-бядии дил мювгейиндянся, фялсяфи мащиййятиндян 
данышмаг эярякдир. Йя’ни бу терминляр дилчи обйектиндян чох 
философ мювзусудур, бядии дил фактындан зийадя елми дил 
эюстяриъисидир. Бядии дилля ялагядар бу терминлярин бир 
хцсусиййятини нязяря чатдырмагла кифайятлянирик. Мя’лумдур ки, 
йыьъамлыг бядии дилин щямишялик мязиййятидир. Щцруфилик 
терминляри бядии дилин бу мягсядиня максимум дяряъядя 
йарайыр. Бу терминлярин чоху сюз-ъцмлядир. Бир сюздян, бир нечя 
сюздян, йыьъам ъцмлядян ибарят олан щцруфилик терминляри 
афоризм вя фразеолоэийа функсийасы дашыйыр. Бир термин бир 
фялсяфи мязмуну, бир дидактик щадисяни йада салыр. Беляликля, 
щцруфилик термини Нясими дилиндя елмилик, гянаят вя йыьъамлыг 
эюстяриъиляриндяндир. Беля дцстурлашдырмаг олар: щцруфилик 
термини − фялсяфи мязмун (елмилик) + щикмят (аталар сюзцнцн 
вязифяси) + йыьъамлыг (идиом вя фразеолоэийанын вязифяси). Бу 
вязифяни щям сюз-терминляр: айат (яламятляр), афаг (цфцгляр), 
янфус (рущлар), ейнцл-йягин (эюзля эюрцб инанма), вядуд (дост), 
ващиби-сурят (суряти бяхш едян Аллащ) вя с.; щям дя ъцмля-
терминляр: кцнтцкянз (айянин илк сюзляридир), галу бяла/галу 
(бяли), амянна вя сяддягна (инандыг), анястцнарян (оду 
эюрдцм), ейнцл Аллащ (сянин эюзцн Аллащдыр) вя с. ейни уьурла 
иъра едир. Бу терминляр мю’тяризя арасында вердийимиз 
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номинатив мя’наларынын архасында эениш тясвирли бир ящвалаты 
хатырладыр. Термин бир мятнин рямзи кими чыхыш едир. 

Бу дейилянляр мятн ичярисиндя яйани эюрцнцр вя гавраныр: 
  

Щяр ким ки мцштаг олмады шол дилбярцŋ дидариня, 
Йетишмяди Муса кими анастцнаруŋ нариня. 

 
Анястцнарян (оду эюрдцм) эениш бир сцжети йада салыр: 

Гур’анын 27-ъи сурясинин 6-ъы айясиндя Муса пейьямбярля 
баьлы щадисяйя ишаря едир: чюл-бийабанда гаранлыг эеъядя 
дцнйайа ювлад эятирян гадынына Муса пейьямбяр нур 
парлайан аьаъдан ишыг эятирир. Гур’аны билян щяр кяс бу образы 
айдын гаврайыр (тябии ки, Гур’аны о заманын бюйцк кцтляси 
билирди). Вя Нясими бу ифадядян тез-тез образ кими, тяшбещ кими 
истифадя едир: 

 
Эярчи Щягдян Ващид олди нур иля анястцнар, 
Ей Нясими, чцн улашдуŋ нуриня, нар истямя. 

 
Щям дя, Нясими юзцнц Муса пейьямбярля мцгайися етмиш 

олур ки, бурада да онун фялсяфи мярамы эерчякляшдирилир: инсан 
илащиляшдирилир, мцгяддясляшдирилир, бюйцдцлцр. Йахуд: 

 
Галу бяладя йар иля гювлц чц гылдуŋ, ей кюŋцл, 
Гювлцндя садигдир ки, мян инанмышам играриня. 

 
Галу бяла «бяли, дедиляр»  демякдир, анъаг бу «бяли»ни ким 

дейиб вя ня мягамда дейиб, щямин щадися хатырланыр: 
Гур’анда дейилдийи кими, щяля инсанларын ъисминдян яввял 
мювъуд олмуш рущларыны бир йеря топлайараг сорушуб ки, «сизин 
танрыныз мян дейилямми?» Ъаваб верирляр («Галу»): бяла (бяли) 
вя Аллащ онлара мящяббят бадяси ичирир ки, бунун нятиъясиндя 
инсан илащи ешгя сащиб олур. Йахуд: 

  
Кцнтя кянзин эювщяриндян хяръ едярсян арифя, 
Ей бу эянъин нягди, щей-щей, бцляъяб виранясян. 

 
Йеня щядис мянбяйи вар – «кцнтя кянзин мяхфиййун» (мян 

эизли хязиня идим) сюзляри иля башлайан айяйя ишарядир; «мян эизли 
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хязиня идим. Юз танынмаьымы истядим. Она эюря дя хялги 
йаратдым ки, танынам». Беляликля, Нясими Гур’аны юз фялсяфя 
бахышы иля шярщ едир – онун ше’ри Гур’анын няфяси иля долудур, 
она эюря дя бу поезийа дяриндир. Яслиндя, заманында эениш 
халг кцтляси Нясимини дин хадимляриндян даща дцрцст 
анламышдыр. Нясими инсанын сифятиндя Аллащы эюряндя Аллащын 
инсаны севяряк йаратдыьыны, она юзцня – Танрыйа севэи бадясини 
ичирмякля ону (инсаны) илащиляшдирмиш олдуьуну сюйлямиш олур. 

8. Нясими йарадыъылыьынын иътимаи фяаллыьы иля баьлы диггяти 
ъялб едян ъящятлярдян бири ондакы сатирик цнсцрлярдир. О, биринъи 
нювбядя, дюврцнцн бюйцк лирикидир. Ейни заманда, щагсызлыьы, 
иътимаи вя мя’няви зцлмц гамчылайыр, тарихи шяраитин вердийи 
имкан дахилиндя сянят дили иля е’тираз сясини уъалдыр. Юз фялсяфи 
тяригятини дя щямин гайя иля тяблиь едир. Бцтцн бу ъящятяляр 
Нясимидя мцяййян сатирик мцнасибят йарадыр ки, о, дил 
материалында эюрцнцр. Онун лексиконунда, хяфиф дя олса, бир 
сатирик гат сечилир: див, шейтан, диви-намящрям, иблис, шейтан 
гылмаг (шейтанламаг), кцфрц зялалят, няфси-наданц килаб, 
эцмращ (азмыш), эяда, йаланчы, щоггабаз, бяднам, гяллаш, 
яэридил, дилияэри, дяъъал, залым, зцлм, тцнбятцн, ябсям, байгуш вя 
с. Бу гябил сюзляр бя’зян севэи ше’риндя дя ишлянир, бурада лирик 
мяъаза чеврилир. Анъаг яксярян бу сюзляр ъидди ифшаедиъи 
мювгейя чыхыр. Бунунла баьлы ъящятдир ки, Нясими дилиндя 
гарьышлара эениш йер верилир. Бу гарьышлар бя’зян лирик тя’нядян 
иряли эетмир (Бябяксиз галсын ол эюз ки, бу халын гядрини билмяз), 
бя’зян дя ашкар сяртлик билдирир: Ей рягиб, бир йердя юлэил ки, 
булунмаз ашц су. Йыьылсун гарьавц гузьун лешиня, щей лешиня. 
Будуна чыхсун уфалар, эюзиня щям гарасу. Тутулсун дилц 
гулаьын, бир нечя даш дишиня. Бунлары билмяйян ня билмиш ола, – 
Ады анын еви йыхылмыш ола. 

Сатирик мцнасибят билдирмяк цчцн шаирин тяшбещляри 
мащиййятъя дяйишир. Инсан хасиййяти кобуд щейван сифятляри (ит, 
донуз, щейван, тцлкц вя с.) иля мцгайися олунур. Беля щалларда 
ше’р  эащ юйцд-нясищят кими сяслянир, пислянян мянфинин о бири 
гцтбц тяблиь олунур, эащ да тазийанятящяр ифадя тярзи йараныр: 
Ким ки, Щягдян тутмады пянд, ей киши, Юнмяди Щягдян анын 
щярэиз иши, Ады ня еркякдир анын, ня диши, Чейнясин бармаьыны 
анын диши. Йахуд: Мцляввясляр, ъащилляр дивц шейтан… 
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Савашмяклик, далашмяклик, иришмяк. Гаму итлцкдцрур адям 
нишаным. Щясяд дутмаг донуз – айы сифятдир. Гарынъа щирслярим, 
киня чайаным. Сыьырлыг чох йемяк, шящвят ешяклик. Йавуз ху 
гурд, тилки щийля гыланым. 

Нясиминин тяръцмя дили. Ядяби дилимизин тарихиндя Фцзули 
зирвяси цчцн бцнювряни Нясими гойду; Фцзулинин йекун-
лашдырдыьы бцтцн имканлары Нясими башлады. «Щядигятцс-сцяда», 
«Щядиси-ярбяин» тяръцмяляри дя Нясими ишинин давамы олду. 
«Хялгя аьзын сиррини щяр дям гылыр изщар сюз» дейяъяк 
Фцзулидян ики яср яввял тцркъя олмайан, анъаг тцркъясиня 
ещтийаъ олан дцшцнъяни Нясими «халга изщар етмяйя» аддым 
атды. Фцзулийя гядяр йолда «Ясрарнамя» эялир. Фцзули тяръцмя 
дилини Нясими сявиййясиня галдырды. 

Нясиминин Мараьалы Явщядидян етдийи бир гясидя тяръцмяси 
мцкяммял, классик тяръцмя нцмунясидир. Нясими орижинала 
мцнасибятдя ясл тяръцмя нормасы нцмайиш етдирир: яслини ня 
дяряъядя сахламаг, ня дяряъядя тяръцмячи диля сярбястлик 
вермяк юлчц дахилиндядир. Тяръцмядя яслиндяки бящрин, ритмин 
эюзяллийи сахланыр. Явщяди дейир: 

   
Дяр йек мякяс моъалисяте-зящро нуш че? 
Дяр йек мякан моанисяте-эянъо мар чист? 
Ясле-фяриште яз кево, нясле-пяри зе че, 
Бин Адями бедин нясябо е’тибар чист? 

 

Нясими тяръцмя едир: 
 

Бир мякяс тяб’иня бах, бал нядян, зящр нядян? 
Йеня бир йердя яъяб мал нядир, мар нядир? 
Фялякиŋ ясли нядяндир, мялякиŋ нясли нядян? 
Адямиŋ сурятиня бунъа тялябкар нядир? 

 
Явщяди ше’ринин рущуну Нясими ейнян тутур: дцнйадакы 

яксликляр нядир, зиддиййятляр (вя бунун давамы кими чарпыш-
малар, ган тюкмяляр) нядир? Щятта бу мязмунда мя’кяс (бир 
йердя, бир сурятдя олма, ейни нюгтядя якс олунма, ъямлянмя) 
сюзц сахланыр. Будур: ары зящяр дя истещсал едир, бал да верир, 
хязинянин, вар-дювлятин цстцндя илан отурур; бир тяряфдя Кя’бя, 
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бир тяряфдя монастр − кился; мясъидин йанында бцткядя; бири 
дярвиш палтарында, бири христиан гуршаьы иля эязир; щяр шей Гур’ан 
елминдя вар икян бу гядяр щядисляр, хябярляр, вя’зляр, дярсляр 
бир-бирини тякрар едя-едя эедир. Вя баш мя’на будур ки, зцлм 
дя, е’тибарсызлыг да баш алыб тякрар-тякрар давам едир. Яэяр бу 
тяръцмя дейил, нязирядирся, демяли, Нясими юзц гясдян беля 
едир: Явщяди ше’ринин мяьзи олан бейтляри чевирир, сонра щямин 
мотиви юз истядийи образларла давам етдирир. Явщяди вя Нясими 
ше’рляринин иътимаи-поетик семантикасы бу ики бейтдядир. Бу 
мя’нада Нясими ше’рини нязиря-тяръцмя адландырмагда А.Мир-
зяйев там дягигдир1.    

Бцтювлцкдя ше’рин тяръцмяси будур: 
  

Дцнц эцн мцнтязирям мян ки, бу пярэар нядир? 
Эцнбяди-чярхи-фяляк, эярдиши-дяввар нядир? 
 

Бу тогуз чярхи-мцялляг нядян олду тяртиб, 
Фяляк алтында гямяр, кювкяби-сяййар нядир? 

 

Мусявц тур нядир, Шиблийц Мянсур нядир, 
Яждяща олан аьаъ, риштя иля дар нядир? 
 

Фялякиŋ ясли нядяндир, мялякиŋ нясли нядян, 
Адямиŋ сурятиня бунъа тялябкар нядир? 
 
Кя’бявц дейр нядир, ьейр нядир, сейр нядир? 
Мясъидц бцткядявц хиргявц зцннар нядир? 
 
Елми-Гур’ан, щядисц хябярц вя’зля дярс 
Ъцмля бир мя’ни имиш, бунъа бу тякрар нядир? 
 
Бир мя’кяс тяб’иня баг, бал нядян, зящр нядян, 
Йеня бир йердя яъяб мал нядир, мар нядир?  

 

                                                           

1 Мирзяйев А. Азярбайъан бядии тяръцмя тарихи вя Фцзули. Бакы, 2004, с. 37. 
 



 227

Одц су, торпаьц йел ады нядяндир, Адям? 
Ана сяъдя ня ичцн, иблися инкар нядир? 
 
Эцняшин гцрси нядян йер йцзиня шю’ля верир, 
Йеня бир мяшялядя нур нядир, нар нядир? 
 
Ким ки билмяз юзини, билмяйя пирляр сюзини, 
Кяндусин анламайан билмяди щяр кар нядир? 
 
Эялэил, ей дуст, гаму мцддя’инцŋ корлуьына, 
Саŋа асан гылайым, бунъа бу дцшвар нядир? 
 
Тярк евиндя сян яэяр щямчц Нясими оласан, 
Бир эцн ола, дейясян, ъцббявц дястар нядир? 

 
Классик фялсяфи ше’р дилимизин типик нцмунясидир. Алынма 

сюзляр эениш даирядя баша дцшцляндир, классик поезийа дилиндя 
хялги гат кими ишлянир, бу эцн дя ядяби дилдя вя ъанлы данышыгда 
галыр: тякрар, зящр, сяъдя, инкар, пир, иблис, ъцмля (бцтцн), мя’ни, 
тяб’ (хислят), чярх, кар, шю’ля, мцнтязир, эярдиш, тяртиб, фяляк, 
гямяр, сяййар, ясил, нясил, сурят, елм, тялябкар, сейр, гейр, щядис, 
хябяр, дярс, бя’з, ъцббя, мяш’ял, нур, дост, тярк. Анлашылмаз йох, 
анъаг даща чох ядяби-йазылы нитг цчцн сяъиййяви оланлар вар: 
мцддяи, дцшвар, риштя, гямяр, мар, щямчц. Еля алынмалар 
растланыр ки, ъанлы дилдя бунлар башга фонетика иля ишлянир, йя’ни 
эюрцнцр, вахтиля бу вариантда да мя’наъа мя’лум олуб. 
Мясялян, мцялляг данышыг дилиндя майаллаг, эцнбяд ися кцмбяз 
кими ишлянир. Еля сюзляр вар ки, тябии, юз елми-фялсяфи мятнинин 
материалы олараг мящдуд анлашма даирясиня дцшцр: мя’кяс, 
дейр (монастр), дяввар (дювр едян), гцрс (даиря – эцняшин 
гцрсц), нар (од). Бя’зи сюзляр синоним (ъцббя, дястар «яммамя, 
чалма»), бя’зиляри антоним (хиргя – дярвиш палтары, зцннар – 
христиан гуршаьы) кими ишлянир; Бир нечя изафят вар: эцнбяди-
чярхи-фяляк, елми-Гур’ан, эярдиши-дяввар, чярхи-мцялляг, кювкяби-
сяййар. 

Ики сюз омоним кими чыхыш едир: пярэар=дцнйа, фырланма; 
эцнбяд=гцббя, сяма. Алынма (ц/вц) вя милли (иля, -ля) баьлайыъы 
паралел эялир: щядисц хябярц вя’зля дярс, мясъидц бцткядявц 
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хиргявц зцннар, торпагц йол, дцнц эцн. Тцрк сюзляри ярябъя 
баьлайыъы иля (дцнц эцн, одц су), яряб сюзляри тцрк баьлайыъысы 
(вя’зля дярс, риштя иля дар) баьланыр. Архаик тцркъя нцмуняляр 
вар: дцн, кянди, гаму (бцтцн). Халис данышыг синтаксиси, аз да 
олса, эюрцнцр: Бир эцн ола, дейясян. Синтаксисдя елми-термино-
ложи тязащцр эюрцрцк: тярк еви. 

Тяръцмя халис тцрк-Азярбайъан ядяби дилидир. Бу, 
Нясиминин юз ана дилини дцнйа дилляри иля сынагдан кечирмя 
тяърцбясидир. М.Явщядинин ше’ри фарсъа ня мцкяммялликдя ися, 
Нясиминин тяръцмяси дя тцркъя щямин камилликдядир. Тяръцмя 
фарсъадакы фялсяфилийини, бядиилийини, йыьъамлыьыны, щазыръаваб-
лылыьыны арытгламасы иля сахлайыр. Нясими ана дилинин гцдрятини бу 
йюндя дя нцмайиш етдирди. 

9. Мараглыдыр: Нясими дили даща чох тцркъя олмаг е’тибарilə  
ъанлы данышыг дилиня М.Фцзулидян даща йахын олса да, аталар 
сюзц вя мясялляр Фцзулидя Нясимидякиндян дяфялярля артыгдыр. 
Анъаг фразеолоэийанын, халг ифадя вя дейимляринин боллуьуна 
эюря щяр икисиндя бярабярлик вар. Щятта тярязинин Нясими эюзц 
аьыр эяляр. Ейни заманда аталар сюзц мцдриклийиндя шаирлярин 
юзляри тяряфиндян йарадылан афоризмляр, кяламлар йеня бир 
сявиййядядир. Дилимизин тарихиндя афоризм боллуьуна эюря 
анъаг Нясими Фцзули иля мцгайисяйя эяля биляр. Бир нечя 
нцмуня: Щеч эцндцз олмаз эеъясиз, щеч фярящ олмаз гямсиз; 
Щечя дяэмяз шол киси ким, щечя сатар йарини; Ким ки билди 
кяндуйи, билди Щяги; Гянимят эюр ки, беш эцндир тамашаси бу 
базарын; Ня билсцн олмайан Мяънун ки, Лейли кимдцр, ей аьил? 
Мейданя эирмяэя йеня мярданя яр эяряк; Фяраги чякмяйян ашиг 
вцсалцŋ гядрини билмяз. Нясиминин йалныз мювгейи хяляфляри 
тяряфиндян мянимсянмир, айры-айры ифадяляри, мисралары, афо-
ризмляри нясилдян-нясиля йазылы вя шифащи ядябиййатын майасына 
гарышыр, рущуна щопур, щятта бя’зян юз нишан-дамьасы иля сечилир 
дя: Ящли-алям илдя бир гурбан едярляр ейд ичцн, щяр заман 
гурбаниням, ей ъцмля гурбан сизляря (Мцгайися ет: халгда – 
Илдя гурбан бир олса, Сяня гурбан эцндя мян). Яриди илиэим, сынды 
сцмцэим. Тянцмдян ъан эедяр, йарым, сянинчцн (Мцгайися ет: 
Хятаидя – Яриди илиэим, галды сцмцэим. Бу тяни тярэ едяр ъаным, 
ня дерсян? (Щюкм анын, буйруг анын, ол сащиби-ямрц хитаб 
(Мцгайися ет: Фцзулидя – Щюкм анын щюкмцдцрцр, фярман анын 
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фярманыдыр) (Нясимидя – буйруг, Фцзулидя – фярман). Ашыг 
олдур, ъаныны гылды фяда ъананиня, Фяраги чякмяйян ашиг вцсалын 
гядрини билмяз. (Фцзулидя: Шяфайи-вясл гядрин щиър иля бимар 
оландан сор) вя с. 

Нясими еля мцкяммял башланьыъ олду ки, онун дил ян’яняси 
щям йазылы, щям дя шифащи ядябиййатымыз тяряфиндян юрняк кими 
танынды. Щятта ъисми тарихи шяхсиййяти иля «Нясими тяк бу Ашыг 
йолунда сойуландыр» дейян халг шаиринин тяшбещи олду. Алты яср 
сонра Яли Кярим онун щаггында деди: «Бюйцк ягидясиндян бир 
мисралыг енмяди, эюзцндян бир нюгтя йаш синясиня дцшмяди, 
гашлары бир хырда верэцл гядяр чатылмады вя шящидлийин зирвяси 
олду».     
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XV-XVI ƏSRLƏR DİLİ 
 
XV əsr Azərbaycan ədəbiyyatının istedadlı lirik şairi Kişvəri 

özünü müasiri, türk ədəbiyyatının alim-mütəfəkkir şairi, türk 
dilində Xəmsə müəllifi Ə. Nəvai ilə müqayisəyə layiq bilərək 
deyir:     

 

Kişvəri şe’ri Nəvai şe’rindən  əksüg iməs, 
Gər bəxtünə düşsəydi Sultan Hüseyni-Bayqara.  

 

Deməli, Ki şvəri dəqiq başa düşür ki, bədii dili i şləyən, 
hazırlayan, üslubla zənginləşdirib ucaldan şəxsiyyəti tarixi-siyasi 
şərait, bilavasitə dövlətçilik yetişdirir. Bu, həqiqətdir ki, Nəvai 
hökmdar Hüseyn Bayqaranın sarayındakı qayğı ilə yazıb-
yaratmaq imkanı qazandı və bildiyimiz yüksəkliyə qalxdı. Şərqdə 
Türküstan türkcəsində Ə.Nəvainin gördüyü işi, dil üçün etdiyini 
Qərbdə, оğuz türkcəsində M.Füzuli icra elədi, yerinə yetirdi. 

M.Füzuli XVI əsr Azərbaycan tarixinin, Səfəvilər dövlətinin 
yetirməsidir. Ancaq deyilənlərə görə, Füzuli hətta Kərbəladan 
çıxıb heç ölkənin yüz kilometrlikdəki paytaxtı Bağdada da 
getməyib. Doğrudanmı Füzuli Azərbaycandan xəbərsiz yaşa-
mışdır?  Qəzəlində «Mi şki-Çin avarə olmuşdur vətəndən mən 
kimi», rübaisində «Qürbətdə qərib şadman olmaz imiş» deyən  
Füzuli bu həsrətli anmaların içində, şübhəsiz, Vətəninin siyasi 
havasını da duyurmuş. Və Azərbaycan dövlətçiliyinin havası  ilə 
yaşayırmış. Təsadüfi deyil ki: 1. M.Füzuli Şah İsmayıla  «Bəngü 
Badə» alleqorik poemasını həsr etmişdir; 2. Şah İsmayıl sarayının 
məliküş-şüərası Həbibi M.Füzulinin sənət müəllimidir. Bütün 
bunlara onu da əlavə edək ki, İraq məhz M.Füzulinin zamanında  
Osmanlı imperiyasının tərkibinə daxil oldu. Füzuli Sultan 
Süleyman üçün Tuğraymisal – Ali-Osman, islam padişahi, 
islamın pənahı ünvanlarını işlədir. Beləlikl ə, Füzuli XVI əsrdə 
Səfəvi Şah İsmayıl dövlətinin, türk-Osmanlı imperiyasının 
yaratdığı ümumşərq siyasi-mədəni-tarixi şəraitinin yetirməsidir 
və оğuz-türk imperiyasının dövlət dilinin qurucusudur. XV-XVI 
əsrlər Azərbaycanın ədəbi dil məzmunu belə müəyyənləşir: 

1. Teymurilər arasındakı nifaq onların һakimiyyətini 
zəifl ədir. Bundan istifadə edən Azərbaycan feodalları ölkənin 
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istiqlaliyyətini bərpa etməyə, müstəqil milli һakimiyyət 
yaratmağa nail olurlar. XV əsrin əvvəllərindən һakimiyyət başına 
gələn qaraqoyunlular Cənubi Azərbaycan torpaqları ilə yanaşı, 
Ermənistan, Gürcüstan və Ərəb İraqında da һakim idilər. Qaraqo-
yunluların paytaxtı Təbriz şəһəri sürətlə inkişaf edir, Yaxın 
Şərqin böyük elm, mədəniyyət, ədəbiyyat ocaqlarından biri kimi 
şöһrətlənirdi. Qaraqoyunlu һökmdarı Qara Yusifin oğlu, dövrü-
nün gözəl şairi Mirzə Caһanşaһ Həqiqi rəssamlıq, musiqi ilə 
yanaşı, söz sənətinin inkişafına da böyük diqqət yetirir. Əsrin 
ortalarına doğru zəifl əyən qaraqoyunlu һakimiyyətini ağqoyun-
lular əvəz edirlər. Ağqoyunlu Uzun Həsən qaraqoyunlu mülkləri 
ilə bərabər, İranın bir sıra vilayətlərini də öz һakimiyyəti altında 
birləşdirir. Düzdür, ağqoyunlularla qaraqoyunlular arasındakı 
toqquşmalardan ölkə müəyyən ziyanlara məruz qalırdı. Ancaq 
bununla belə ölkə xarici basqınlardan, yad qoşunların tapdağı 
olmaqdan xilas olmuşdu. Həm  də qaraqoyunlu və ağqoyunlu 
һərəkatlarının ümumi məqsədi mərkəzləşmiş vaһid Azərbaycan 
dövləti yaratmaq olduğundan bu ixtilaflar ölkənin yüksəlişində 
xüsusi ləngimə yaratmırdı. Həmin istiqaməti XV əsrin 
sonlarından ərsəyə gələn səfəvilər davam etdirdilər və nəһayət, 
XVI əsrin əvvəllərində buna nail oldular. XVI əsrdə, xüsusilə I 
Şaһ Təһmasib dövründə Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə ticarət 
əlaqələri genişləndi. Şaһ İsmayıl Xətai və onun oğlu I Təһmasib 
zamanında, xüsusilə 1538-ci ildən mərkəzləşmiş Azərbaycan 
dövlətinin yaranması ilə ölkə iqtisadi cəһətdən xeyli yüksəldi və 
onun siyasi nüfuzu gücləndi. 

2. İqtisadi, siyasi yüksəliş Azərbaycanı Şərqin qabaqcıl elm 
və mədəniyyət diyarına çevirir. XV əsrdə fəlsəfə saһəsində Seyid 
Yəһya Şirvani, tarix, coğrafiya saһəsində Əbdurrəşid Bakuvninin 
əsərləri bütün Şərqdə şöһrət tapmışdı. Bu zaman Azərbaycan 
incəsənəti və memarlığı da görünməmiş sürətlə inkişaf edir. Şərq 
musiqisi, onun ladları һaqqındakı təlimi məşһur musiqi ocaq-
larında bu gün də dərslik kimi qiymətləndirilən böyük musiqi-
şünas, nadir ud ustası Əbdülqadir Məraği XV əsr Azərbaycan mə-
dəniyyətinin yetişdirməsidir. Təbriz miniatürçülük məktəbi 
formalaşır. Şərqin Rafaeli adlandırılan məşһur Azərbaycan rəs-
samı Kəmaləddin Beһzad bu məktəbin görkəmli nümayəndəsidir. 
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Təbrizdəki Dövlətxana, Göy məscid, Nasiriyyə mədrəsəsi, 
Həştbeһişt binaları, Bakıdakı Xan sarayı və s. XV—XVI əsrlərin 
memarlıq yadigarlarıdır.  

Ölkənin ümumi  mədəni yüksəlişinin tərkib һissəsi  kimi bu 
dövrdə ədəbiyyatımız, xüsusilə ana dilli ədəbiyyatımız yüksək 
inkişafı ilə nəzəri cəlb edir. Caһan şaһ Həqiqinin sarayında 
Azərbaycan və fars dillərində yazan şairlər cəmləşmişdi. Şaһ 
İsmayıl Xətainin sarayında Həbibinin başçılıq etdiyi şairlər 
məclisi fəaliyyət göstərirdi. Sarayın şairlərə belə һimayəçiliyi, 
Kişvərinin düşündüyü kimi, ədəbiyyatın inkişafına geniş 
imkanlar açırdı. XV-XVI əsrlərdə Hamidi, Xəlili, Ki şvəri, Süruri, 
Tüfeyli, Şaһi, Xəzani (Əsiri), Xətai («Yusif və Züleyxa» 
müəllifi), Z əmiri, Qasım Ənvar kimi ustad şairlər yazıb-
yaradırlar. Farsca da yazan bu şairlərin mədəniyyət tariximizdəki 
ən böyük xidmətləri, şübһəsiz ki, Azərbaycan dilində yaratdıqları 
poetik irslə qiymətləndirilir. XV əsrin sonu və XVI əsrin 
əvvəllərində yaşamış Həqiri Azərbaycan dilində ilk «Leyli və 
Məcnun»un müəllifidir. N əһayət, bu dövrdə Şərqin böyük söz 
ustaları Şaһ İsmayıl Xətai və Füzuli, xalq ədəbiyyatımızın bizə 
məlum olan ilk qüdrətli nümayəndəsi Aşıq Qurbani və Şah 
İsmayılın özünə mürşid bildiyi Miskin Abdal yetişirlər. Ana 
dilində yazan sənətkarların belə bolluğu, təbii ki, Azərbaycan 
ədəbi dilinin inkişafını, böyük irəlil əyişini, üslubi zənginləşmə-
sini, normaca cilalanmasını təmin edir. 

Şah İsmayılın hakimiyyəti və Füzulinin sənət dili Azərbaycan 
ədəbi dilini ən qüdrətli türkcə kimi təqdim edir. 

M.Füzuli xalqın dilini yazılı-ədəbi dil səviyyəsində elə 
sahmana saldı ki, qrammatik quruluşu elə işlək hala gətirdi ki, 
lüğətə elə zənginləşdirmə yolunu göstərdi ki, müasirləri və ondan 
sonra gələnlər qələm işlətməkdə çətinlik çəkmədilər, «ana türkcə-
sində  yazım, yazmayım?» sualı qarşısında  dayanmadılar. Canlı 
xalq türkcəsi xəzinəsinin qapısını qələm sahiblərinin üzünə açdı. 
Əruzla türkcənin arasında ünsiyyət yaratdı, yüksək alış-veriş 
imkanları hazırladı. Füzulinin  poeziyası türkcə şeir dərsliyinin 
dili olaraq qəbul olundu.  Mədrəsələrdə «Bustan», «Gülüstan» 
dərslik kimi necə istifadə olunurdusa, Füzuli sənətindən də türk 
şairləri eləcə dərslik kimi yararlandılar. Füzulinin qafiyələri, 
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rədifləri, misraları dərslik misalları, dərslik paraqrafları kimi 
hamının dilində işlənməyə başladı. Şərq poeziyasında bu cür 
üslubi ünsiyyətə nəzirə deyirdilər. Ancaq Füzuli şeiri ilə bu əlaqə, 
onun poeziyasına dönə-dönə olunan bu üztutmalardakı intəha-
sızlıq nəzirəçilik çərçivəsindən çıxırdı, məhz dərslik təlimi kimi 
kütləviləşirdi. Bu iş məktəbi XX əsrə, M.Ə.Sabirə qədər davam 
etdi. Onun ədəbi-bədii dilinin öyrənilməsi, təlim təsiri, tətbiqi 
bilavasitə öz sağlığından başlamışdı. Yəni Füzulinin sənət dili  
milli dil hüququnda istifadə olunur, işlənirdi. Klassik poeziya 
janrlarının dilində, divan ədəbiyyatının nümayəndələrində xəlqi-
lik, canlı danışıqdan gələn frazeologiya, sadə ifadələr kütləviləşir; 
klassik poeziya üçün səciyyəvi olan fəlsəfililik v ə danışıq dilinin 
adi, sadə ifadə qəlibləri birləşirdi. Bir necə nümunə: Gər 
sənünçin qılmasam çak, ey büti-nazikbədən, Gorum olsın şol 
qəba, əgnümdə pirəhən kəfən  (Həbibi!) – Aşiq danışıq dilinə 
məxsus ifadə tərzində özünə qarğış edir: əgər səndən ötrü yaxamı 
yırtmasam, qəbam (üst geyimi) gorum-qəbrim olsun, əynimdə 
pirəhən (köynəyim) kəfənim olsun. Füzulidəki qədər aydın şəffaf 
olmasa da, beytin çox dolğun sintaksisi var. «Yaxa» sözü 
işlənmir, ancaq ifadədən asanlıqla aydın olur ki, qəbanın yaxası, 
pirəhənin yaxası nəzərdə tutulur. Yəni: qəbamın sinəsini 
dağıtmasam, gorum olsun, köynəyimin yaxasını yırtmasam, 
kəfənim olsun. Dil o dərəcədə sadəliyə gedir ki, filosof-aşiq qoca 
qarıların, yaşlı qadınların qarğışlarını işlədir: gorum olsun,  
kəfənim olsun. Məcnun özünə belə qarğışlar eləmir, sufilərin 
fəlsəfəsi ilə, ədəbi-fəlsəfi dill ə özünə Allahdan, rəbbindən dərd, 
bəla istəyir. Şair-aşiq məşuqəsinin yolunda fədakarlığı mücərrəd 
vəd kimi demir, eşq düşüncəsinin dözümünü bildirən fəlsəfi fikir 
kitab qəlibi il ə verilmir. Xalq dilinin müdrikliyi üstündə durur. 
Yaxud: Dur uru, ey saqiyi-məhru, bizə, Sun bərü bir qaç qədəh 
vinu* bizə. Ləblərüŋdir gərçi kim tiryaki-can, Əf‘i zülfin içirür 
ağu bizə (Həbibi). Yenə mükəmməl bədii məzmunun sadə, 
danışıq dili ilə ifadəsi: dur uru bizə (bir ayağa dur) – ədəbi dildə 
                                                           

* Мящру, аьу сюзляриля гафийя олараг вину (вино) Авропа 

сюзц шяраб мянасында ишлянир. 
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bizə məqamında «bizim üçün» sintaksisi məqbuldur; «sun bəri» 
(bəri ver) yenə o adi danışıq faktıdır; dodaq (ləblər) can  tiryəkinə 
təşbeh olunur, yəni məst edir; zülfə birbaşa əf’i  deyilir, daha əf’i  
kimi işlənmir; və «ağu içirmək» ifadəsi zülfün portretini yaradır: 
saçın ucu qıvrılıb badə şəklini alıb. Bütün bunlar dilin səlisliyini, 
mütəhərrikliyini göstərir. Bu mükəmməllik o həddə çatır ki, 
Həbibi onunla Füzuliyə layiq və Füzulinin özünü də heyrətə salan 
bir dil abidəsi yaratdı, bir dil heykəli yondu: 

   
Dün gördüm, ol nigari-tərabnakü ərcimənd 
Kafur əliylə dəstələmiş ənbərin kəmənd. 
Baxdım şikənci-türrəsinə zarü müstəmənd, 
Bir şəxsi-natəvan oturur gərdənündə bənd. 
- Kimdür bu miskin, ol nə rəsəndür? – dedim. Dedi: 
-  Zülfin kəməndi,  tutsaği-canuŋdürür sənüŋ. 
 
Çəkmiş cəmalə fərri-dəmi-izzü cahini, 
Ənbərlə doldırub, başə əgmiş külahini. 
Əbrün yüzindən aldı və ərz etdi mahini, 
Gördim yüzində daneyi-xali-siyahini. 
- Sol mişk lalə üzrə nədəndir? - dedim. Dedi: 
- Canuŋda əksi-daği-nihanuŋdürür sənüŋ. 

 
Adətən klassik janrlardan məsnəvidə portret təsviri verilir. Bu 

müsəddəsin ilk bəndində cazibəli bir şəkil çəkilir. Cizgilərin 
çəkili şi bir süjetin ifadəsinə çevrilir. Aşiq-şair dünən (günü də 
söylənir) bir gözəl görüb: şad, alimənsəb bir nigar. Qar kimi ağ 
əllərilə ətirli saçını kəmənd kimi dəstələmiş. Kədərlə, çarəsiz-
çarəsiz baxan aşiq onun boynunda qıvrım telinin zənciri ilə 
bağlanmış zəif, aciz bir şəxs görür. Soruşur bu miskin, bu yazıq 
kimdir, onu bağlayan nə ipdir? Bu nigar cavab verir: O ip mənim 
zülfümdür, onun kəməndində dustaq olan sənin canındır. Və 
burada dördüncü misradakı bir qeyri-adilik açılır. Təəccüblü 
səslənirdi ki, gözəlin boynuna bir zəif şəxs (şəxsi-natəvan) 
zəncirlənib. Aydın olur: o şəxsi-natəvan xəyal imiş, mənəvi varlıq 
imiş – aşiqin canı imiş. Aşiq öz canını orada zəncirlənmiş 
görürmüş. Bu, bir bəndin, altı misranın süjetidir. Bir kiçik 
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hekayədir.  Bu, gələcək hekayə dilinin bünövrəsidir. Burada 
sualın quruluşunda dəqiq ləffü nəşr var: 1. Bu miskin kimdir – 
əvvəlki misradakı birinci adı çəkilən «şəxsi-natəvan»; 2. O ip 
nədir – həmin misradakı ikinci predmet, bənd. Bu, ideal dərəcədə 
dil dəqiqliyidir.  

Sonrakı bəndlərdə bu portret bütün cizgiləri il ə, sətir boyda-
sətir boyda əlamətləri il ə, iç dünyası, əzəməti, qüruru ilə açılır. 
Bu nigar əzəmət və alinəsəbini üzünə bəzək çəkib, külahını  ətirlə  
doldurub alnına əyib, saçının buludunu (əbrini) kənara yığıb ay 
camalını (mahını) bütünü ilə göstərəndə üzündəki qara xalı 
qırmızı lalənin içindəki qara bağır kimi görünür və heç demə, bu 
xal Aşiqin canındakı gizli dağın əksidir-şəklidir və beləcə süjet 
bənd-bənd davam edir. Bu, Füzulinin XVI əsrinin dilidir. Bu 
müsəddəsdə dastan dilinə məxsus dialoq sintaksisinin klassik 
əsası qoyuldu və bu sintaksis şeir dilində ənənəyə çevrildi. İlk 
dəfə bu dil heykəlini görən, ilk qiymətini verən məhz Füzuli oldu. 
Bu dil, bu sintaksis Füzulini heyran elədi, Füzuli bu dilin 
təbliğinə başladı:   

 
Dün sayə saldı başuma bir sərvi-sərbülənd  
Kim, qəddi dilrüba idi, rəftarı dilpəsənd. 
Göftarə gəldi nagəh açub lə’li-nuşxənd, 
Bir püstə gördüm anda, tökər rizə-rizə qənd. 
Sordum: - Məgər bu, dürci-dəhəndür? – dedim. Dedi: 
- Yoq, yoq, dəvayi-dərdi-nihanuŋdürür sənüŋ.  

 
Füzuli də gözəlini dünən görüb, ancaq o, başqa görünüşdə, 

başqa gözəllikdə olub. Füzulinin gözəli öz  Leylisinə bənzəyir, 
pərişandır, həzindir. Həbibinin gözəli saçını yığıb camalını 
göstərir (o, Nizaminin Leylisi kimi şuxdur), ancaq Füzulininki 
«zülfin dağıtdı, gizlədi əbr içrə mahını». Füzuli də bənd-bənd 
süjetlər silsilələyir. O, bu sintaksisi daha da epikləşdirdi.  

Söz, dil fərdin gücü kimi hərəkət edirdi. Həbibi, ardınca 
Füzuli bu qafiyələri məşhurlaşdırdılar, ağızdan-ağıza saldılar. 
Buradakı ifadə novatorluğu, sintaksis xəlqiliyi oxuyanları, 
dinləyənləri də özünə cəlb etdi, əliqələmliləri də. Bu şeir, necə 
deyərlər, «məşhuri-cahan oldu», onu oxumaq da, elə yazmaq da 
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asan oldu. Bu şeirə nəzirə yazmaqla şairlər istedadlarını yoxla-
dılar. Füzuli dilimizə qol-qanad vermişdi, üslub zənginliyi gətir-
mişdi. Bu şeir qeyrət, ustalıq ölçüsünə  çevrilmişdi və nəzirədən 
nəzirəyə müsəddəsin dili xəlqiləşirdi:  

 
…Zülfi-siyahun ol bəlapəsənd 
Salmışdi boynımə, sanasan, ənbərin kəmənd. 
Rəftarə gəldi naz ilə ol sərvi-sərbülənd, 
Oldı ol dəmdə hurü pəri zarü müstəmənd. 
- Qandan bu huri, ol nə rəsəndür? – dedim. Dedi: 
- Cismi-nəzəri ruhi-r əvanuŋdürür sənüŋ. 
 
Dil valeh oldı zülfü xətü ruyü muyinə, 
Xuni-sirişküm aqdı o dəm sərvi-boyinə, 
Heyrətdə qaldı tuti anuŋ göftüguyinə, 
Həmrəng olıb qönçə anuŋ rəngi-ruyinə. 
Bir püstə gördim anda. – Dəhandür? – dedim. Dedi: 
- Cəlladi-ğəmzə dökdügi qanundürür sənüŋ. 
 
Gülzarə çıqdı naz ilə ol sərvi-gül’üzar,  
Güllər qızardüvü xislətdən əgdi baş çinar. 
Gül damənüŋə dökdi o dəm meyvəyi-şaxsar, 
Rəşküŋdən isə oldı çəmən səhni-laləzər. 
- Sərvi-rəvan fəzayi-çəməndür? – dedim. Dedi: 
- Yoq, nəxli-baği-ömri-cəvanuŋdürür sənüŋ.1  

 
(Ruhi Bağdadi)   

 
Nəzirənin dili özündən əvvəlkil ərin ikisindən də kütləvidir. 

Çoxlu danışıq ifadələri var: boynuna kəmənd salmaq, valeh 
olmaq, heyrətdə qalmaq, həmrəng olmaq (аtalar sözünü yada 
salaq: Atı at yanında bağlarsan, həmrəng olmaz, həmxasiyyət 
olar), baş əymək, rəng-ruy. Xeyli ərəb, fars sözləri sonralar xalq 

                                                           

1
 Рущи Баьдади. Диван. Мусабяйли Азадянин няшри. Бакы, Елм, 2005.  
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şeirinin dil materialına çevriləcək: ənbərin, huri, pəri, sərv, zülf, 
xət, ruy, muy, göftügu, qəmzə, gülzar, sərvi-rəvan. Klassik 
mükəmməl mübaliğələr rastlanır: gözəlin gözəlliyi qarşısında 
gülün xəcalətdən qızarması, gözəlin uca boyuna çinarın baş 
əyməsi. Heç kəsdə görünməmiş təşbeh: çəmənlikdə gəzən gözəlin 
uca boyu (sərvi-rəvanı) çəmənin fəzası (səması, göy qübbəsi). 

Ruhinin nəzirəsində bir sıra ifadələr, təşbehlər Həbibidən 
yox, məhz Füzulidən gəlir. Yəni Həbibi şeirinin dil-üslubca 
tarixləşməsində Füzuli nəzirəsinin xüsusi xidməti olub. Ümu-
miyyətlə, müsəddəs  və ona yazılmış nəzirələr klassik poeziya  
janrlarının dilcə  xəlqiləşməsində böyük iş gördü. Bu, bütövlükdə 
Füzuli dilinin və deməli, Azərbaycan milli ədəbi dilinin etiraf 
olunması deməkdir. İkinci nəzirə XVI əsrin axırlarının, Füzulidən 
əlli il sonranın dilidir. Bu dil nümunələri göstərir ki, milli dilin  
əsas lüğət fondu və qrammatik quruluşundan ibarət olan 
Füzulinin dilinin milliliyi fasiləsiz olaraq xəlqiliy ə doğru inkişaf 
edir. Füzuli XVI əsrin sonunu bu dillə başa vurardı: Kimünə 
olmış cahan mülkində  simüzər murad, Kimünə dövlət, kimünə 
vəsləti-dilbər murad. Ya İlahi, çün qapuŋda  hasil olur hər 
murad, Hər kəsüŋ məqsudini verüb edərsən hərmurad, Eşqi-
pakim kibi bən məhzunə qəlbi-saf ver, Halimə rəhm etsün, ol 
məhparəyə insaf ver (Ruhi Bağdadi). Hətta xəlqiləşmə ilə yanaşı, 
Füzulidən gələn lüğətdə sistem yeniləşməsi gedir: Ah kim, ol gün 
ki, basdum aləmi-eşqə qədəm, Çıqdı istiqbalümə dərdü bəlavü 
rəncü ğəm.  İrdi bir halət baŋa kim, kəndümi bildim o dəm 
(Ruhi Bağdadi). Burada təsəvvüf leksikonu Füzuli möhürü ilə 
gəlir. «Ya rəb, bəlayi-eşq ilə qıl aşina məni»  müqabilində dərdin-
bəlanın-əziyyətin-qəmin istiqbala çıxmasından söz gedir – 
«qarşılamaq» yerində «istiqbala çıxmaq» neologizmdir. Şair 
təsəvvüfün dayaq hökmünü verir: İrdi bir halət baŋa kim, 
kəndümi bildim o dəm» - özünü bilmək, dərk etmək Tanrıya 
qovuşmağa hazır olmaq deməkdir. Füzulinin fəlsəfəsi öz 
leksikonu ilə verilir. Füzuli deyirdi: «Vəfa  hər kimsədən kim 
istədim, andan cəfa gördüm», ya «Yar qılmazsa baŋa cövrü 
cəfadən ğeyri, Bən ana eyləməzəm mehrü vəfadan ğeyri». Onun 
yetirməsi əlli il sonra yazır: «Dustlığ hər kimə etdüm, etdi 
düşmənluğ baŋa, Cövri-ğeyr etdükcə, bən ərzi-vəfa etdüm ana». 
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Bu lüğət uyğunluğu Füzuli sənətinin təkrarı deyil, Füzulinin 
formalaşdırdığı milli ədəbi dilin lüğət tərkibinin davam etməsi, 
işlənməsi deməkdir (Sahib, Qövsi Təbrizilərin dilində də 
görünəcəkdir). Ruhi Bağdadinin dili o dərəcədə Füzuli dilinin 
varisidir ki,  hər ikisinin divanının ilk qəzəlinin birinci misrası 
ərəbcə verilir və məzmunca da uyğundur. Füzulidə: «Qəd ənarəl 
– eşqü lil – üşşaqu minhacəl hüda (Eşq aşiqlər üçün hidayət 
yolunu işıqlandırdı); Ruhidə: «Qəd bəda min əksi-kasil-eşqi-
ənvaril-hüda» (Eşq badəsinin əksindən daha hidayət işıqları 
göründü). Həmin dil mənzərəsi  bu nümunələrdə də görünür: - 
Lə’lü ŋi sun xəstənə, - dedim, dedi: - Xəstəyi-eşq olana yoqdır 
əlac; - Varmudır mislün? – desəm, dersən: Bütin dünyada yoq! 
– Bivəfasən, - söyləsəm, dersən ki: - Dünya böylədür – 
müsəddəsdəki dialoq bu adiliyə qədər sadələşib; Məst olıb gül-
gül açılmuşsan, bu fəttanluğ nədir?; O ğönçə bir qədəh içsə,  
cəmalı gül-gül olır, Gül cəmalı hər kim görirsə, bülbül olır – 
gül-gül açılmaq, gül-gül olmaq, bülbül olmaq ifadələri həm 
danışıqdan, həm folklor şeirinin dilindən gəlir. Bu da həmin dilin 
aforizmidir:  

Şahi-əzəl gah bizi üryan edər, Gəh siyirür, geyirür gah əba 
(Ruhi Bağdadi). Nümunələrdəki irmək, sunmaq, kəndi kimi 
sonra arxaikləşəcək sözlərin əsrin sonunda da fəallığı XVI yüz il 
ədəbi dilinin lüğət mənzərəsinin bütövlüyüdür. 

3.1. Bu zaman Qazi Bürhanəddindən gələn faydalı bir  ənənə  
davam edir və qiymətli bəhrə verir: dövlət xadimi ana dilində şeir 
yazır. Bu işin faydası yalnız o deyil ki, dövlət başçısı bədii 
yaradıcılıqla məşğul olduğundan  onda humanist meyillər yaranır, 
müəyyən dərəcəyə qədər demokratizm aşkar olur. İşin başqa 
tərəfləri də var:  

1) ana dilində yazan sənətkarlar himayə olunurlar; 
2) hökmdarın ana dilində yazdığını görən şairlər  Azərbaycan 

dilində yazmağa xüsusi cəhd göstərirlər. Belə bir imkan 
Azərbaycan  dilli poeziyanın  auditoriyasını böyüdür. Azərbaycan 
dili əvvəllər saraya pəncərədən —bacadan süzülürdüsə, indi geniş 
qapıdan daxil olur. XV əsrdə belə bir tarixi һadisə qaraqoyunlu 
һakimi  Mirzə Caһanşaһın adı ilə bağlıdır. O, «Həqiqi» təxəllüsü 
ilə şeirlər yazmış və Azərbaycan dilində «Divan» bağlamışdır. 



 239

Həqiqi dil və uslubuna görə, Nəsimi ənənəsini davam etdirir. 
Onun dili һürufiliyin  söz-terminləri  və ifadələri  ilə  zəngindir. 
Nəsiminin beyt və ifadələri, qafiyə və rədifləri Həqiqi dilində 
aşkar izlər salmışdır. Hətta һər iki şairin «Divan»ında «Boyundur  
sidrəvü tuba,  dodağın  abi-heyvandır» mətləli qəzəl var ki, bu 
uyğunluq, dərəcəsinə görə, adi nəzirə ölçüsünə sığışmır. Həqiqi-
dəki bu beytlər artıqdır. Cəmaluŋ pərtövü nuri münəvvər qıldı 
afaqı, Dоdağuŋ abi-һeyvanı saçuŋ zillündə pünhandur. Vüsaluŋ  
һəsrəti-narı məni yaxdı fərağuŋda. Nə mahiyyətsən, ey can kim, 
cəmaluŋ huri-rizvandur. Nəsimidəki bu beyt də Həqiqidə yoxdur: 
Xətüŋ ümmül-kitabıdir bəyani-əsli-tovhidüŋ Hürufi lövhi—
məhfuzin musəvvər şərhi-fərqədandur. Hər iki şairdə qalan on 
misrada müvafiq olaraq ancaq bu dörd söz və möhür beytlərdəki 
Nəsimi  və   Həqiqi  imzaları fərqlidir:    

Nəsimidə: Nazil, bilənlər, məşriqüŋ şəkli, həqiqətdir. 
Həqiqidə: Mənzil, deyənlər, məşriqə zülfiŋ, hidayətdir. (müq. 

et:  Nəsimi - Əsərləri, 3 cilldə, 2-ci cild, «Elm», nəşr., Bakı, 1973, 
səh. 498; Həqiqi - Şeirlər. «Hayastan» nəşr. İrяvan, 1966, səh. 
38). Təsadüfi deyil ki, Həqiqi öz böyük ideya və sənət müəllimini 
altuna bənzədir: Nəsimi matəmündən çak olubdur  sineyi-zarum, 
Bütün dunya və şafiha neçün bəs batmamış yasə? Qəzadən bir 
sapand daşı bir altun kasəni qırsa, Nə artar qiyməti daşuŋ, nə 
qiymətdən duşər kasə. Bu, şairin bütövlükdə Nəsimiyə, o 
cümlədən onun sənət dilinə münasibətidir. Həqiqi  dilində izafət 
tərkibləri  boldur. Onun dilində  şövqi-eşq, şəm‘i-rüxsar, çeşmeyi-
heyvan, qəmi-hiçr, dami-bəla və s. kimi sadə izafətlərlə  yanaşı, 
vəzzuha-vəlleyl, əhli-tovhid, müshəfi-xəttürüx, leylətül-əsra,   
yöhyül-izam, sidrətül-cinan, ayeyi-səbqülməsa və s. kimi qeyri-
kütləvi  izafətlər də işlənir ki, bunlar da, ümumən, təriqət 
anlayışları ilə bağlıdır. Onun dilində xəlqi ifadə tərzi, aydın obraz 
tez-tez nəzəri cəlb edir: Ol rüxüŋ  , şəm‘ünə çün canumi pərvanə 
dedüm. Yaqşı yandurdi məni atəşi-hicranə, dedüm. Yaxud: 
Zülfiŋdən ayru dami-bəlayə bəla demən. Ol damə mən mənüm 
kimi bir mübtəla demən. Az da olsa, Həqiqi dilinin öz aforizmləri 
vardır: Könlınüŋ ayinəsün saf eylə, nəfsünə arif ol. Olma həris 
dünyanuŋ gənc ilə mülkü maluna; Duşmənüŋ dəf‘inə çarə cənk 
olur, Ğeyr ölən ərlik yоlunda ləng olur. Yar ilə gerçək ölən 
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həmrəng olur. Cahilün əqli bu fəhmə dəng  olur. Bu hikmət-
tövsiyələrdə şairin hökmdar obrazı canlanır. Qiymətli yaradıcılığı 
ilə yanaşı və ondan da gərəkli xidməti o idi ki, Nəsiminin xalq 
dili zənginliklərinə söykənərək yaratdığı ana dilli sənət üçün 
Həqiqi öz hakimiyyət səlahiyyəti il ə saray keçidində yaşıl işıq 
yandırdı. Bu işıq ana dilində yazıb-yaradanlara yol açırdı.  

3. 2. Bu proses səfəvilər dövründə daha da güclənir və 
nəhayət, Şah İsmayıl Xətainin  vaxtında  istənilən bəhrəsini verir: 
Azərbaycan dili dövlət dili kimi rəsmiləşir. Azərbaycan dili 
nəinki sarayda danışıq-ünsiyyət vasitəsi kimi işlənir, eyni 
zamanda dövlətlərarası yazışmalar bu dildə aparılır. Doğrudur, 
dövlət dili kimi farsca da fəaliyyət göstərir, lakin Azərbaycan dili 
«nəticədə səfəvilər  dövlətində saray və ordu dili olaraq qaldı» 
(V.V.Bartold). Səfəvi dövlətində farsların hakimlərinə saraydan 
göndərilən fərmanlar farsca, azərbaycanlı hakimlərə göndərilənlər 
isə azərbaycanca yazılırdı. Hətta rəsmi fərmanların  başlığında   
«hökm»  əvəzinə  «sözümüz» yazılırdı. Şah İsmayıl Polşa, Roma, 
Macarıstan, Almaniya ilə danışıqlarda farsca ilə yanaşı, 
azərbaycanca yazışmadan da istifadə etmişdir. Dövlətlərarası 
azərbaycanca yazışma Şah İsmayılın oğlu I Şah Təhmasib 
zamanında da davam etmişdir. Avropa səyyahları da təsdiq 
edirlər  ki,  rütbə sahiblərinin  evlərində də  kişilər  və qadınlar 
yalnız azərbaycanca danışırlar. Dövlət – divanxana və hərb 
terminləri kimi Azərbaycan-türk dili sözləri işlənir (rəsmi 
məktublar və terminlər haqqında konkret bilik və məlumat üçün 
«Rəsmi üslub» və «Elmi üslub» bəhslərinə baxın).   

Şah İsmayılın Azərbaycan dilinə belə doğma münasibəti 
onun mərkəzləşmiş Azərbaycan dövləti yaratmaq siyasəti il ə 
bağlı idi. Bu işdə ona, şübhəsiz, şairliyi də kömək edirdi: fitrətən 
sözü, dili duymaq qabiliyyəti onun diqqətini Azərbaycan dilinin 
gözəllik v ə zənginliyinə yönəldir, onu bu dilə heyran qoyur, bu 
dili ona sevdirir. Xətainin hökmdarlıq və şairlik istedadının 
vəhdəti Azərbaycan dilinin xoşbəxtliyi il ə nəticələnir.     

Цслублар. ХВ-ХВЫ ясрлярдя ядяби дилдя цслуби  мцяй-
йянляшмя эюрцнцр. Яввялки ясрлярдя нязяря чарпан цслуби 
рцшеймляр артыг бу дюврдя айдын, мцяййян функсийалы деталлара 
чеврилир. Беляликля дя, цслублар дифференсиаллашыр. Бунунла да 
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ядяби дил бцтюв яламятляри иля фяалиййятя башлайыр. Йя’ни айдындыр 
ки, ядяби дил халг дилиндян сечилян лексик, фонетик, грамматик 
фактларын ващид орфографик вя орфоепик тялябляр чярчивясиндя 
тязащцрцдцр. Бу сечмя бцтцн дюврлярдя ейни кейфиййятдя 
олмур. Яввялляр бу сечмя ондан ибарятдир ки, лору  елементдян 
имтина олунур вя ядяби-мядяни гисим эютцрцлцр. Бир гядяр 
сонра бу ядяби-мядяни гисимдян щяр цслуб юз мязмунуна 
уйьун эяляни алыр, сечир. ХВ-ХВЫ ясрлярдя Азярбайъан ядяби 
дили сечмянин икинъи мярщялясиня чатыр, йя’ни артыг ядяби дил 
цслублар системиня чеврилир. Артыг бу заман сечмя ямялиййаты 
тякъя халг дили даирясиндя олмагдан чыхыр; юзэя дил елемент-
ляриня мцнасибят дя сечмяйя дцшцр – цслубун мцяййянляш-
мясиндя юзэя дил материалынын кямиййяти, онун нитг мцщитиндя 
анлашылма дяряъяси, лексик, йохса грамматик алынмаларын вя йа 
щяр икисинин ишлянмяси вя с. дифференсиаллашдырыъы факт  кими чыхыш 
едир. Ядяби дилин сцр’ятли инкишафы цчцн цслубларын йаранмасы 
ваъибдир. Бу, гцтблярин йаранмасы демякдир. Гцтbлярин варлыьы 
ися рягабятли  инкишафа – йарыша йюнялдир. Цслубларын йарышы ядяби 
дилин щярякятвериъи локомотиви ролуну дашыйыр. «Ядяби дил 
цслублар системидир» дцстуру Азярбайъан дили тарихи цчцн йени 
ганунауйьунлуг йарадыр. Анъаг бу цслубларын мцяййянляш-
дирилмясиндя тарихи шяраити, тарихи тязащцр шяклини, дил фактларынын 
груплашма – дифференсиаллашма мяхсусилийини  ясас алмаг 
эярякдир. Азярбайъан дилчилийиндя мцтяхяссисляр дюврцн 
цслубларыны мцхтялиф кямиййятлярдя вя адларда тягдим етмишляр. 
Щям мязмун, щям форма-дил анлайышлары нязяря алындыгда 
бя’зи уйьунсузлуглар эюрцнцр.  Али цслубун ады чякилир, демяли, 
ашаьы цслуб олмалыдыр. Беля бюлцнся, онда ашаьы адына халг 
йарадыъылыьы да дцшцр, онда ашыг Гурбанинин вя Хятаи дилинин дя 
бир гисми бурайа аид олур. Щалбуки онларын дилиндя ашаьы цслуб 
кейфиййəти йохдур (дюрд яср сонракы эяляъякдя щямин дилин 
базасында мцасир ядяби дил нормасы мцяййянляшяъякдир). Ше’р 
вя няср цслубу дейя бир тяснифат дя апарырлар. Щалбуки 
«Шцщяданамя» иля «Шикайятнамя»нин дили ейни цслуби рянэя 
уйушмур. Мясялян, Фцзулинин «Лейли вя Мяънун»ундакы эириш 
вя мцкалимяляр лексик-грамматик бичимъя мцвафиг олараг 
«Шикайятнамя»синдяки эириш вя мцкалимяляря уйьун эялир. 
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«Дибачя» нясри иля «Лейли вя Мяънун» ше’рини цслубъа айырмаг, 
бирини ше’р, бирини няср цслубу саймаг, мясялян, М.Я.Сабирин 
ше’р вя Ъ.Мяммядгулузадянин няср, драматурэийа дилини айры 
цслуб щесаб етмяк кимидир. Щятта мязмуну кянара гойсаг, 
дил фактларына эюря, елми вя бядии цслубу айырмаг да чятиндир. 
Мясялян, «Дибачя» (елми) иля «Шикайятнамя»ни (бядии-
епистолйар) мцгайися етмяк кифайятдир. Мяктубларда да, елми 
мязмунлу ясярлярдя дя цмуми образлылыг хцсусиййяти 
щакимдир. Классик ше’р вя халг ше’ри цслублары дейя айырмаг да 
юз мянтигини доьрултмур. Дцздцр, бунларын арасында  цслуби 
фярг веря билян эюстяриъиляр вар, анъаг бунлар тякбятяк, цз-цзя 
дурмур. Анъаг бунлары классик поезийа жанрларынын дили вя халг 
ше’ри  жанрларынын дили кими алмаг даща мцнасибдир. Йахуд дини-
тяблиьи цслуб ады чякилир, бу ня иля фярглянир: пейьямбяр 
адларынын чякилмяси, айялярдян нцмуняляр иля ми? Бу деталлар 
дюврцн яксяр бядии ясярляриндя вардыр. 

Эюрцндцйц кими, бу тяснифатларда форма иля (дил факты иля) 
мязмун бирляшмир.   

Цмумиййятля, цслуб нядир? Цслуб конкрет ифадя ишинин 
формасыдыр, мязмуна чатмаг цчцн щяр сянятин юзцня аид васитя 
иля маневридир. Ядяби дилдя  цслуб ядяби дил материалынын 
комплексляшмясидир, дил ващидинин мя’на вя формасына мцна-
сибятдир, онунла давранышдыр, иш цчцн нитг фактларыны тящлил етмяк, 
гаврамаг вя мягсядя йюнялтмяк тярзляринин системидир. 

Адятян, цслубда форма иля мязмун бирляшир. Мясялян, дейяк 
ки, бир бядии мятляби (бу мятляб мязмун тяряфидир) юзцнямяхсус 
шякилдя ифадя едирсян (бу ифадя анлайышын форма тяряфидир) – лцьят 
тяркибинин гатлары, милли вя алынма сюзлярин нисбяти, образлылыг, 
мцбалиья, чохмя’налылыг, сюз сырасы вя с. бир-бири иля спесифик шякилдя 
ялагяляндирилир, бядии цслуб факты формалашыр. Ейни мятляб бядиилик 
ахарындан кянарда, силлоэизмлярля, образсыз верилир вя елми 
цслубун фактына чеврилир. Цслуба, ялбяття, тарихи бахымдан 
йанашмаг лазымдыр. Бу мя’нада, мясялян, орта ясрлярин елми 
цслубунда бядии цслубун баш яламятляриндян олан образлылыг чох 
фяал шякилдя иштирак едир, щятта мянзум елми ясярляр йазылыр. 

Ядяби дилин цслубларындан сющбят эедирся, ялбяття, дил 
фактларынын сечими мцщцм фактордур. Дил фактларындан истифадя 
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бахымындан ХВ-ХВЫ ясрлярдя ики дил тязащцрц юзцнц эюстярир. 
Биринъи дил тязащцрцндя башлыъа эюстяриъи яъняби дил фактларынын – 
лексик вя грамматик фактларыnın боллуьудур. Бурада яъняби 
диллярин гялиб щалына дцшмцш ифадяляри, ъцмляляри иштирак едир. Бу 
тязащцрцн ше’р вя няср голлары вар. Ше’р голуну  классик поезийа 
жанрларынын мясняви, гит’я, тяръибянд, тяркиббянд, мцхяммяс, 
мцряббе, рцбаи, гязял вя с. дили тяшкил едир. Бу жанрлардан щяр 
биринин инъяликляри олмагла йанашы, щамысыны сяъиййяляндирян 
цмуми ъящятляр дя вар. 

Ялбяття, бу, о демяк дейил ки, бу жанрлардакы ясярлярин щяр 
бириндя вя щяр шаирдя алынма елементлярин (лексик-грамматик) 
балансы ейни олур. Бу баланс мцяллифдян-мцяллифя, мювзудан-
мювзуйа, жанрдан-жанра, щиссядян-щиссяйя мцхтялифляшя билир. 
Мясялян, мясняви-поемаларда эириш щиссялярин дили ясас щади-
сяляри данышан йердякиндян гялиздир. Хятаинин «Дящнамя»синдя 
дини мязмунлу башланьыъындан: 

«Бе исми-Аллащ вя фярди-йяздан, Рящманц рящимц щеййи-
сцбщан! Щяр карыны, ей дил, ибтида гыл, Чцн ящдя бяли дедин, вяфа 
гыл…».  «Бащариййя» щиссясиндян: Гыш эетди, йеня бащар эялди. 
Эцл битдивц лалязар эялди. Гушлар гамуси фяганя дцшди. Ешг оди 
йеня бу ъаня дцшди…Йахуд Фцзулинин «Лейли вя Мяънун»унун 
илк щиссяляриндя йад дил елементляри нисбятян чохдур: Ей 
падшящи-сярири-щювлак, Мягсуди-вцъуди-хакц-яфлак!... 

Йахуд бир рцбаи даща аз, башгасы даща чох анлашыглы ола 
биляр. Мцвафиг олараг мцгайися един: Ей затына мцмкинат 
бцрщани-вцъуб. Сабит сана имтинайи-имкани-цйуб… Вя йа: 
Мяънун ода йанды шю’лейи-ащ иля пак, Вамиг суйа батды,  ешгдян 
олду щялак…  

Щятта нисбятян аз кцтляви сайылан бир мцхяммясин вя йа 
мцряббенин дили даща кцтляви жанр сайылан бир гязялин дилиндян 
айдын вя садя сясляняр. Мцгайися един: - Нясриŋя рянэи-лаля 
нядяндцр? – дедим. Деди: Гямзям хядянэи тюкдцэи ганыŋдüрüр 
сянцŋ (Фцзули мцхяммясиндян);  Ня дерсян, рузиэарум бюйлями 
кечсцн, эюзял ханым. Эюзим, ъанум, яфяндим, севдиэим, дювлятлц 
султанум (онун мцряббесиндян); Зящи, затын нищанц ол 
нищандан масива пейда, Бищари-сцн’цня ямваъ пейда, гя’р 
напейда (онун гязялиндян) вя с. Мювзу наьыллашдыгъа дил 
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хялгиляшмяйя мейiл едир, алынма сюзляр азалыр, тяркибляр сейрялир, 
ишлянян алынмалар да данышыьа, мяишят цнсиййятиня нцфуз етмиш 
олур: Пяс ширячи эялди Йусиф йанына. Чох дуалар гылди aнуŋ 

ъанына. Юпди ялцн, сонра цзрцн диляди, Айытдыьуŋ  сюзи унутдум 
деди… Йусиф айдыр: сюйля, шащ билсцн юзи. Йедди ил боллуг олур йер 
йцзи; Боллуг олур йедди ил яввял бекам. Йедди илдян сонра эяля 
аълыг тамам. Йедди ил су даммайа эюэдян йеря. Су ичцн 
эязялляр йердян-йеря (Хятаи, «Йусиф вя Зцлейха»).  

Мцяллифин тяфяккцрц дяринляшдикъя фялсяфи ъящятля баьлы дил 
лексик ъящятдян нисбятян гялизляшир, лакин анлашма чятинляшмир. 
Чцнки синтаксис ъилаланыр. Бу дилдяки мцкяммял, ряндяли 
синтаксис фикрин баша дцшцлмяси цчцн даща артыг имкан верир. 
Классик жанрларын дилиндя ясярдян-ясяря, мцяллифдян-мцяллифя 
нязяря чарпан дяйишиклик тарихи тякамцл истигамятиндя дя 
эюрцнцр. ХВ-ХВЫ ясрлярин сонуна доьру бу жанрларын дилиндя 
хялгиляшмя эцълянир. Бу ъящятдян Фядаи «Бяхтийарнамя»синин 
дили сяъиййявидир. Дцздцр, цмумиййятля, мясняви дили башга 
классик жанрларын дили иля мцгайисядя щямишя данышыг елемент-
ляриня чох йер верир («Дастани-Ящмяд Щярами»ни, «Йусиф вя 
Зцлейха»ны хатырла). Анъаг «Бяхтийарнамя»дя дил, мясялян, 
Г.Закирин мянзум щекайяляринин сявиййясиня  гядяр хялгиляшир. 
Йалныз лцьят айдынлыьына йох, щям дя синтаксисиня эюря 
мянзум наьыла бянзяйир. Епик тящкийя поетик тясвири цстяляйир. 
Бядии-поетик предикатлар наьыл хябярляри иля явяз олунур: Цряэи 
допдолу ган, баьры паря, Чыхыбан эетдиляр юзэя дийаря. Билясинъя 
ики оьли, бир ювряти, Эедярлярди чякцб рянъц мяшяггяти. Айаг 
йалын, башы ачыг, пийадя, Дяхи мющнят нядцр бундан зийадя?... 
Эюрцндцйц кими, бядии нитгя эцълц няср дили елементляри эирир. 
Алынмаларын азалмасы, садялийин эцълянмяси жанрын мянлийини 
ялиндян алмыр. Бу садяляшмя кечид дюврц (ХВЫЫ ясря кечид) иля 
баьлыдыр. «Бяхтийарнамя»нин дилиндяки кечидлик щям садяликля 
тяркиблярин мцвазилийиндя, щям фонетик, грамматик фактларын 
мцштяряк ишлянмясиндя, щям дя ХЫЫЫ-ХВЫ ясрлярин типик ишляк 
сюзляринин (сонракы архаизмляри нязярдя тутуруг) сейряк 
эюрцнмясиндя мцшащидя олунур: гулами-падшащи-яср – силсиля 
тяркиб; азар (язиййят), эцмращ (йолуну азмыш) – илк мяналар; 
ганда, ханда, щаму, гаму, гарангу, олэил, нясня, эедяйим – яср 
гоншулуьунда паралеллик; ясярин дилиндя щям милли, щям алынма 
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фактларdа Ъянуби Азярбайъан дили хцсусиййятляри эюрцнцр; 
яндяк якмяк (бир аз чюряк), гайырмаг (щазырламаг, тяшкил 
етмяк), мяаш етмяк (йол эетмяк), биаб, бинан, беханя, дяр 
бийабан вя с. Кечид дюврцнцн ясярляриндя тяхминян синтетик 
цслубилик эюрцнцр: классик поезийа жанрларынын дилиня мяхсус 
ряндялилик, сяррастлыг, мцкяммялик фолклор цслубунун 
айдынлыьы, хялгилийи иля бирляшир. Аналожи вязиййяти Мящяммяд 
Ямани мяснявисиндя дя эюрмяк олур: Вцсалын щясряти ъанымда 
чохдур, Фяраги-яндущин пайаны йохдур. Дявасыз дярд имиш яндущ 
щяр шяб, Ана уьрашмасун щич кимся, йаряб.  

Щяр цслуб кими, щяр жанр, щяр вязн дя халг дилинин 
потенсиалындакы бир  кейфиййяти ашкар едир. Жанрларын зянэинлийи 
Азярбайъан дилинин йени сюз имканларыны нцмайиш етдирир. 
Мяснявиляр щадися вя тясвир щяъминя уйьун дил материалыны 
даща бюйцк диаметрли даирядя ящатя етдийи кими, гязял дя юз 
чевиклийиня, кцтлявилийиня уйьун ифадя йыьъамлыьы, чохмя’на-
лылыг, образ ялванлыьы иля сяъиййялянир вя с. Кичик жанрларда 
мисралара дилин зярря-гыьылъым енержиси сыьышыр, щяъмли ясярлярдя 
ися жанрын йаратдыьы сярбястликдя дил бцтцн тямкинини, аьайана-
лыьыны нцмайиш етдирир.  

5.2. Биринъи дил тязащцрцнцн диэяр голуну няср дили тяшкил 
едир. Няср дили юз нясри хцсусиййятляриндян ялавя, азярбайъанлы 
цчцн анлашылмаз яряб-фарс сюзляринин чохлуьу иля сяъиййялянир. 
Бя’зи  ъцмлялярдя Азярбайъан дили цнсцрц адына анъаг кюмякчи 
фе’лляр (етмяк, олмаг, гылмаг, булмаг), явязликляр (сян, шол, ол, 
ишбу…),  хябярлик шякилчиляри ишлянир. Силсиля изафят вя яндазясиз, 
няфяс кясян ъцмля бу дилин синтактик яламятляриндяндир. Бурада 
синтагматик щцдудларда, щямъинс хябярлярдя, ъцмля гуртара-
ъаьында вя цмумиййятля, предикатив щиссялярдя гафийя ишлядилир. 
Она эюря дя бу, сяъ’ли няср адланыр. Демяли, бу нясрин нцмуня-
лярини сяъ’лилик яламяти  иля дя цмумиляшдирмяк олар. Гафийялилик 
бядии нитг яламятидир, бунунла баьлы бядиилийин башга  бир 
кейфиййяти – образлылыг да сяъ’ли  нясрдя фяал иштирак едир. Бу 
яламятляр истяр елми мязмунлу (мяс., «Диван»ларын «Дибачя»-
ляри), истяр епистолйар сяъиййяли (мяктублар), истярся дя бядии 
нцмуняляр («Шикайятнамя») цчцн цмумидир. Нцмуняляр: 
«Илащи! Бу мящбуби-зийбаны вя шащиди-ря’наны ки, мяшшатейи-лцтфиŋ 
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рцхсарына зийнят вермишдцр вя  щил’ейи-тювфигцŋ пирайейи- щцснцн 
рцтбейи-кямаля йетирмишдцр, цмумян, ъями’и-ящли-фясаддян, 
хцсусян цч тащфейи-бяднищаддян щисни-щимайятцŋдя мящрусц 
мясун едясян» (Фцзули «Дибачя»синдян); «Ялминнятцлиллащ ки,  
шяъяряйи-елмц црфан эцн-эцндян мцтянявва’  олуб сямярейи-асари 
фяваид сачмагдадур. Вя нищали-фязлц ещсан… тазя-тазя шцкуфяляр 
ачмагдадур» (Фцзулинин «Гази Ялаяддиня мяктуб»ундан). 
«… гялями-мишкбарлары мифтащи-кцнузи-ярзаги-ясщаби-истещгаг 
ола. Вя ол нагили-я’лам истещками-бцнйани-сялтянятцŋ рягями-
янбярнисаларында щядайиги-ящдаги-нязяр бясарят була» («Шика-
йятнамя»дян). Ше’р вя няср голларындакы спесификасыны нязяря 
алараг бу дил тязащцрцня классик-китаб дили демяк олар. 
Терминин биринъи тяряфи – классик сюзцндя классик поезийа 
жанрларынын дили, икинъи,  китаб сюзцндя няср дили нязярдя тутулур. 
Она эюря китаб дили ки, бу дил анъаг китабда, йазыда 
мювъуддур, инсан бу дилля данышмаз, ондан анлашма цчцн 
истифадя етмяз. Йухарыдакы мисаллардан эюрцндцйц кими, няср 
дили бя’зян халг дилиндян тяърид олунмаг щяддиня чатыр. 

Икинъи дил тязащцрц халг дили фактларынын, ъанлы данышыг дили 
хцсусиййятляринин цстцнлцйц иля сяъиййялянир. 

6.1. ХВЫ ясрдян няср нцмуняляри артыр. Сяфявиляр дюврцндя 
бядии ядябиййатын апардыьы мянзум тяблиьата няср дя гошулур. 
Беляликля,  дилин ше’р вя няср голлары формалашыр. Ше’р голу халг 
йарадыъылыьы жанрларынын дилиндян ибарятдир. Бунун да шифащи вя 
йазылы нцмуняляри вардыр. Шифащи ше’р дили Ашыг Гурбанинин 
йарадыъылыьы иля тямсил олунур. Йягин ки,  щямин дюврдя зянэин 
байатыларымыз олмуш, анъаг анонимлик (имзасызлыг) нятиъясиндя 
щямин ясрлярин пайыны мцяййянляшдирмяк чятиндир. Халг ше’ри 
дилинин йазылы голуну Шащ Исмайыл Хятаи вя Мящяммяд Ямани 
тямсил едир. Бу дилин щям йазылы, щям дя шифащи голлары лексик-
грамматик тяркиби вя мяъазлар системиня эюря уйьун эялир. 
Хятаи вя Ямани бядии фикир тарихимиздя даща чох классик 
жанрлардакы ясярляри иля танынырлар вя шцбщясиз, онлар, биринъи 
нювбядя, классик ядябиййатын нцмайяндяляридир. Анъаг онлар 
халг ше’ри жанрларына жанрын дилинин спесификасы иля йанашмышлар. 
Икиганадлылыг онларын щяр ики цслубдакы ясярляринин дилиня 
мцяййян тя’сир эюстярир. Ямани бу цслубда Хятаи ян’янялярини 
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давам етдирся дя, жанрларын дилиндя дяйишиклийя ъящд эюстярир. 
Бу, хцсусиля онун байатыларында мцшащидя олунур. Онун алты 
мисралы байатылары билаваситя классик жанрларын тя’сиринин 
нятиъясидир. Эюрцнцр, классик ше’р  жанрларында дюрд (мцряббе), 
беш (мцхяммяс), алты (мцсяддяс) вя с. олдуьу кими, Ямани 
халг ше’риндя дя бяндлярдя мисраларын сайыны дяйишдирмишдир. 
Анъаг бцтювлцкдя байаты дилинин ащянэи вя образлары мцщафизя 
олунур: Йцзиŋ эцл хцласяси, Лябцŋ мцл хцласяси, Янбярфяшан 
какилцŋ Тяр сцнбцл хцласяси. Йарадылмышда затуŋ ъцзвц эцл 
хцласяси. Йахуд: Ъананым тяк ъан аз вар, Арамызда мин раз 
вар. Андя яркц наз варса, Мяндя иъзц нийаз вар. Щязяр ет, кюŋцл 
гушун Кямининдя  шащбаз вар. Байатыда йазылы вя шифащи дил 
бирляшир, халг ше’ринин дили классик ше’р дилинин ядяби 
мцкяммяллийини яхз едир: раз, иъз (яъз’ин данышыг-тяляффцз шякли), 
кюŋцл гушу, кямин (пусгу), Мянсур, дар йазылы дилин, ярк, 
шащбаз данышыг дилинин (шифащи ядябиййатын) нцмуняляридир. 
Гошмаларында, эярайлыларында да ашыг поезийасынын   дил-ифадя 
тярзи ейнян эюрцнцр: Щиъран сусады ганума, Билмян нолаъагдыр 
щалум? Дювран сусады ъанума, Билмян нолаъагдыр щалум?  
Классик жанр дили цзяриндяки хялгиляшдирмя иши Яманини мянзум 
щекайя дилинин бцнюврясини гоймаьа эятирмишдир. Онун 
мянзум щекайяляринин дили лексик-грамматик хцсусиййятляриня 
вя фразеолоэийасына эюря фолклор данышыг дилинин тялябляриня 
ъаваб верир. 

Ящмядинин фарс шаири Фяридяддин Яттарын  щекайяляриндян 
етдийи «Ясрарнамя» мянзум тяръцмяси садя, хялги епик дили иля 
диггяти чякир. Лцьяти данышыг дилиня уйьун эялян бу тяръцмянин 
синтаксиси  наьыл дилиня бянзяйир: Щякими-Щинд шящри-Чиня варди, 
Варуб Чин шащынуŋ  гясрцня  эирди. Эюряр, бир тути шащуŋ  щямнишини, 
Гяфясдя баьлу бянди-ащянини. Чц тути эюрди щиндуйи бярабяр, Ряван 
сюйлядц тути щям чц шяккяр: Апар тутиляря мяндян сялами, Иришдцр 
анларя щям бу пяйами Ки, ол бичаря  шюйля зарц мящъур Галупдыр бу 
гяфяс ичцндя мястур. Ня бир щямдярди вар, ня ьямкцсари, 
Безиндани-гяфяс едцрди зари… Тяръцмядяки бцтцн щекайятляр беля 
рявайят-тящкийя цслубунда йазылмышдыр. Тяръцмянин дили Фядаинин 
«Бяхтийарнамяси»нин вя Яманинин «Дявяси юлмцш гары» 
мянзумясинин тящкийясиня бянзяйир. Анъаг нязяря алмаг 
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лазымдыр ки, онларын дили «Ясрарнамя»дян бир яср сонра вя мящз 
онун ян’яняси ясасында мцяййянляшир. Демяли: тяръцмя дилинин 
цслуби тя’сир ян’яняси йараныр. 

Халг йарадыъылыьынын дил нормасы, садя ифадя тярзи, щятта 
бя’зян данышыг-цнсиййят актына мяхсус лорулуг кими ъящятляр 
бурада дифференсиал эюстяриъилярдир. Бу дил тязащцрцнц фолклор-
данышыг дили адландырырыг. Терминин  биринъи – фолклор тяряфи фолклор 
шери жанрларынын дилини, икинъи – данышыг тяряфи няср дилини ящатя едир. 
Бурайа гошма, байаты, эярайлы, варсаьы ше’рляри иля йанашы, щям дя, 
яруз вязниндя олса да, мянзум щекайялярин дя дили дахилдир – 
мянзум щекайялярин лцьяти, фразеолоэийасы халг дилиня чох 
йахындыр, синтаксиси наьыл синтаксисиня уйьундур. Мясялян, бу 
дюрд вя алты мисралы байатыларын да дили бу дилин нцмуняляридир:  
Йцзиŋ  эюз рювшянидцр, Зцлфин ъан ъювшянидцр. Хяйалуŋ  иля кюŋлцм  
Мящяббят кювшянидцр; Баьча барун арзулар, Щейва, нарун арзулар, 
Дцнйада щяр ня ки вар, Юз мигдарун арзулар. Мящяббят 
мейданунда Мянсур дарун арзулар (Мящяммяд Ямани). Бурада 
эюз ишыьы йериндя эюз рювшяни, зирещ явязиня ъювшян ишлянир. Щяр ики 
сюз (рювшян, ъювшян) халгын дилиндян алыныр – рювшян, хцсуси исим 
кими (Короьлунун ады) эедирся, демяли, халг онун мя’насыны  
билир. Образ да эюзялдир – бцтцн эярдяни юртян сач (зцлф) зирещ 
(ъювшян) кими эюзялин бядянини горуйур. Кювшян сюзц мараг 
доьурур – сюз бу эцн дя диалектлярдя «мал-гара, гойун-гузу 
отлайан вящши чюл» анлайышыны билдирир. Халг ше’ринин дилиндя классик 
жанрлардакы эцлзар, чямянзар поетизмляринин гаршылыьыдыр. 
Данышыгдакы сюзляр ясас тутулдуьундан фарс ше’риндян щазыр 
алынан эцлзар, чямянзар мцгабилиндя ъанлы дилин сюзц ясас 
эютцрцлцр. Демяли, халг ше’ринин классик поезийадакындан 
фярглянян сюз-образлары вар. 

Ейни заманда ярузла йазылмыш бу мянзум щекайянин дя 
дили фолклор-данышыг нцмунясидир: Наэящан бир нечя гонаг эялди, 
Гара баьруни гцссяляр дялди. Ейляйя билмяз иди ким, изщар 
Етмяэя люк щекайятцн тякрар. Деди: «Оьланлар, агчаŋуз  
Щямйаныŋуз ичиня салыŋуз. Вясфинцŋ нягли бирля дямсазям, 
Люкъийязцми мян унутмазям». Агчану атубани гылды итаб, 
Башладу люк сюзиня нювщя хитаб  (М. Ямани, «Дявяси юлмцш 
гары»). ХВЫ яср дилинин мцасир охуъу цчцн айдынлыьы эюз 
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габаьындадыр. Бурадакы ифадяляр халг данышыьына вя няср дилиня 
мяхсусдур: бир нечя, гонаг эялмяк, гцссянин баьры дялмяси, 
ейляйя билмямяк, щямйанына (ъибиня) салмаг, люкъийязиня. 

Бу да щямин дилин няср нцмуняси: Исфащанлу Мювлана 
Ъямаляддин Не’ман (р.я) деди ким, чцн щязрят Шейх Сяфияддин 
илян намаз гылурдук, намазуŋ сяфцндя ейля дурурдым ким, 
йцзцм щязрят Шейхцŋ дцрцст ардунда иди.  

Гачан ким намаз гылурдум, бир узунбойлу, аьсагаллу 
кимсяни эюрярдцм ким, щязрят Шейхцŋ йанында  дуруб намаз 
гылырди. Щяман ким намазун сяламы сол голына верцрди, дяхи 
эюрцнмяз олыр иди. Чцн щязрят Шейхдян аŋы сорардум, буйурурди: 
«Бяли, гардашум Сялащяддин Ряшиддцр ким, щяр беш намазуŋ 
чаьы гядям илян эялцр вя эеня гядям илян эедяр». 

ХЫЫЫ-ХВЫ ясрлярин апарыъы дили классик-китаб дилидир. Бу дилдя 
лцьят тяркибинин бцтюв мянзяряси ачылыр. Щям милли, щям дя 
алынма лексика бурада ядяби дил сявиййясиндя ъямляшир. Бу дилдя 
грамматик гурулуш да юз мцкяммяллийи иля сяъиййялянир. 

Мязмуну нязяря алдыгда бу мярщялядя ядяби дил цч цслуб 
ясасында тяшяккцл тапыр. Бу мязмунлар дил тязащцрлярини ичиня 
алыр вя щяр цслубда ики дил тязащцрц юзцнц эюстярир. Беля: бядии 
цслуб (тяркиби: классик-китаб дили; фолклор-данышыг дили), елми цслуб 
(тяркиби:  классик-китаб дили, фолклор-данышыг дили), рясми-епистолйар 
цслуб (тяркиби: классик-китаб дили, фолклор-данышыг дили). 

Йухарыдакы тящлиллярдя бу цслублардан щяр биринин тяркиб 
щиссяляри айдынлашды. Анъаг яйанилик цчцн вя методик йардым 
кими бу цслублара конкрет нцмуняляр веририк. 

Бядии цслуб.  а) классик-китаб дили (ше’р): Ей няш’яти-щцсни-ешгя 
тя’сир гылан! Ешгиля бинайи-кювни тя’мир гылан! Лейли сяри-зцлфини 
эирещэир гылан! Мяънуни-щязин бойнына зянъир гылан! (Фцзули); 
няср: Ол дям  ки афитаби-зярринфам фяляки-минафямдя иртиба’и-
мягам булди, ол Щязрятцŋ рянэи-мцбаряки зцмцррцдфам олыб, 
ятрафиндя олан ящиббадян суал етди ки: «Рянэцм ня эцндядцр?» 
Дедиляр: «Сябзцдцр». Щязряти-Щцсейня бахуб айытды: «Сяддягя 
Рясулцллащ»× (Фцзули, «Щядигятцс-сцяда»).   

                                                           

× Рясулцллащ доьру сюйляйиб. 
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б) фолклор-данышыг дили (ше’р): Гаршудакы гарлу даьы 
эюрдцŋми? Йолдурмыш яййамын, ярийцб эедяр. Аган сулардан сян 
ибрят алдунмы? Йцзини йерляря сцрийцб эедяр (Хятаи); Сычраду, 
палчуьа батцб юлди, Гарынуŋ бяŋизц гцссядян солди. Щяр кимя ол 
яъузц фярсудя*  Люк сюзин сюйляриди бищудя (Ямани «Дявяси 
юлмцш гары»); (няср):  «Иблис Щяъярдян нацмид олуб Хялил йануна 
эялди вя деди: Ей Ибращим, йцз мин мцгяддяс ъанлары Исмайылуŋ 
гашы йайына гурбан олсын. Сян истярсян ки, аны гана булашдуруб 
торпаьа саласан… Мял’ун Шейтан Ибращим ъавабындан вя юз 
вясвясясцндян мящрум галды. Исмайыл йануна эялцб деди: «Ей 
рисалят эцлцстанынуŋ чичяэи вя ей иззят вя ъящалят бустанынуŋ 
мейвяси, щеч билцрсян ки,  атаŋ сяни няряйя апарур?... Исмайыл 
ядяб иля атасына деди: «Йалабяти-цф’цл-мятцмара», йя’ни, ей ата, 
ол нястя ки, сана буйуруг олубдур, ямяля эятцр…» 
(«Шцщяднамя»). 

Елми цслуб. Елми цслубу бядии цслубдан фяргляндирян анъаг 
мцяййян терминоложи ващидлярин иштиракыдыр. О да щямишя 
габарыг эюрцнмцр. Мясялян, Фцзули диванынын «Дибачя»-
синдяки кими – образлы елми тясвирин ичярисиндя цслуби профес-
сионализми (сащя лексикасыны) ше’р, яш’ар, нязм, бейт, кялам, 
фцнун вя с. кими сюзлярля гаврамалы олуруг. 

Елми цслубун классик китаб дили тязащцрцня юрняк: «Ямма 
щянуз ол нюврясляря нязакяти-тяб’дян таби-иктисаби-дягайиги-цлум 
вя тагяти-мяшяггяти-тя’лими-щягайиги-щцдудц рцсум олмамаьын 
мящфили-бещиштасаляриндя щямишя яш’ари-ашиганядян гейри нясня 
охунмазды. Вя  мцталия етдикляри юврагда ъиэярсуз ьязяллярдян 
ьейри бир хятт булунмазды… Ол таифейи-эирами мцдавимяти-
сянайейи-яш’ар вя мцвазибяти-лятаифи-ьюфтар иля щям щцсн щала-
тындан вцгуф булмушларды вя щям ешг кямалатындан хябярдар 
олмушларды» (Фцзули диванынын «Дибачя»синдян). 

Елми цслубун фолклор-данышыг дили  тязащцрцня нцмуня: 
«Ъямря шол няснядцр ки, Эцняшин иссиси зямщярирцн аьусыны алур. 
Суныŋ** бухарыны вя  щявануŋ шидятинц, йерцŋ буьуни бу цч нясня 

                                                           

* Гоъа вя бцзцшмцш гары. 
** Суйун. 
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эютцрцр. Ъямря  дцшди дедцкляри  бу цч няснядцр. Ъямрядян 
сонра йерцŋ тамары ачулур» (Ябру Хаъя Ибн Адил, «Ихтийарати-
гяваиди-кцллиййя», ХВ яср). Нцъум елминдян бящс едян бу 
ясярдя астрономийа вя торпаьа аид азярбайъанъа хейли термин 
ишлянмишдир; Эцняш, эюэ, эюэ кянары (цфцг), Аь йол, Арслан, 
Оьлан, йылдуз, бюйцк йылдуз, кичик йылдуз, ушаг йылдуз, ай 
артаркян (бядирлянмя), юлэцн йылдуз, сачлы йылдуз, гуйруглу 
йылдуз (комета), йылдуз дцшцми (метеорид), эюэ эурласа, йер 
дяпрянся, толу, сунун бухары, йерцн буьу, йерцн тамары. Ялбяття, 
бунлар чохлу яряб терминляри (иглим, хятти-яства «екватор», 
ъямря, зямщярир, щява, бцръ, Гювс бцръц, Ъювза, яфлак («эюэ») 
иля бярабяр ишлянир. Анъаг орта ясрлярдя елм дили кими ярябъянин 
эениш ишляндийи вя елми терминлярин бир гайда олараг яряб 
сюзляриндян ибарят олдуьу дюврдя бу, бюйцк щадися 
сайылмалыдыр.   

Елми цслубун фолклор-данышыг дилинин нцмуняси олан «Шейх Сяфи 
тязкиряси»ндя мцхтялиф елм вя пешя сащяляри иля, щцгугла, 
дювлятчиликля баьлы, ян азы, бу гядяр тцркъя термин ишлянир: йарлыь 
(фярман), йарлыьамаг (баьышламаг), йарлыь вермяк (ямр етмяк), 
йаса (гайда-ганун), йасавул (щярби вязифя), йашмаь (горуйуъу, 
мцщафизячи), тикдирмяк (вязифя тапшырмаг), табын (гуллугчу), 
табынбашы (хидмятчилярин башчысы), тюря (адят), гуръи//гурчи (гошун 
щиссяси, силащлы дястя), гяпъур (верэи нювц), гялан (верэи нювц), 
кялмячи (тяръцмячи – бу сюз ярябъядир), эяняш (мяслящят) (диалектля-
римиздя бу эцн дя мяслящятляшмяк мя’насында «эяняшмяк» сюзц 
ишлянир),  яйьаь (ъасус), ешик (сарай), донлуь (мааш – 1950-ъи иля 
гядяр мааш мянасында халг дилиндя «доннуг» ишлянирди), 
даруьа//дарьа (кяндин бюйцйц, дястябашы, эюзятчилярин башчысы), 
даьдаьан (издищам), чяри (гошун, орду), чярик (ясэяр, дюйцшчц), 
чалыш (вуруш, дюйцш), ъаньы (мяшвярят, мяслящят), ъаньычы (мцшавир, 
мяслящятчи), бити//битик (мяктуб), битикчи (катиб, мирзя), араъы 
(васитячи, барышдыран), аьаъ (узунлуг ващиди – 7 км-я йахын), 
йырламаг (мащны охумаг), йырлайыъы (охуйан, мцьянни), йолуруъы 
(йолкясян, гулдур), гяйтул (щярби дцшярэя), иэчи (ох дцзялдян), ядцк 
(чякмя), ядцкчи (чякмячи), улъа (ясир), улус (ел, халг), тумаь 
(сойугдяймя, тумов), ала (хястялик ады),  ябячи//ябякчи (мамача), 
бцэцн (ойнаг, буьум), тцп//тиб//туб (щцъум мяркязи). Эюрцндцйц 
кими, Тцркцстан тцркъясиня аид хейли сюз-термин ишлянмишдир. Ейни 
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заманда сяфявиляр дюврц мцстягил Азярбайъан дювлятчилийи иля баьлы 

йерли милли терминляр щазырланмаьа башлады: чярик >гошун, чяри > 

ясэяр//дюйцшчц, битик > йазьу//мяктуб, битикчи > мирзя >катиб. Бир 
фе’ли сифят  формасынын абидядя ишлянмя шякли мараглыдыр: ейнян 
«йерийян» фе’ли сифяти олан сюз э самити иля ишляняряк, фе’лдян дцзялян 
сифят (дцзялтмя сифят) олур: йериэян – йцйряк, тез ъялд. Щямин самит  
Молла Пянащ Вагифдя дя щямин иши эюрцр: Сюйляэян, ойнаьан, 
дцрцст бичимдя (сюйляйян – фе’ли сифят шякилчисидир. Сюйляэян ися 
дцзялтмя сифятдир). 

Цмумиййятля, ХЫВ-ХВЫ ясрлярин лцьятляри Азярбайъан дилиндя 
мцфяссял терминолоэийа олдуьуну эюстярир ки, бунларын сырасында 
яряб, фарс сюзляри иля йанашы , тцрк мяншяли лексика да мцяййян йер 
тутур. Мясялян, «Тяръцман-цс-сищащ» лцьятиндяки (ХВЫ яср) 
терминляря нязяр салаг. Иншаатла баьлы гала, гяср вя с. алынмалар иля 
йанашы, тцрк мяншяли ев, эирямид, кярпиъ//кярбиъ, аьаъ, сувамаг вя с; 
тягвимля баьлы фяър (дан цзц), ряъяб вя с. алынмалар иля бярабяр тцрк 
мяншяли  ай, айын ахыры, эеъя, юйля (эцнорта), тан (дан) вя с.; тябият 
анлайышларыны билдирян сюзлярин щамысы тцрк мяншяли – йаьмур, йулдуз, 
булут, шимшяк, тцтцн (тцстц), тцтен (папирос чякмя), гянд (долу), ъящ 
(шещ) вя с.; щяшярат адлары, щамысы тцркъя – синяк (милчяк), сцмцк 
(зяли), юрцмъя, эяня, кяртянкяля, кяпяняэ, бюъяк//бюъя, гызыл дуд 
(барама гурду -  «дуд» фарсъа); файдалы газынтылар, щамысы тцркъя – 
дямир, алтун, эцмцш, бакыр (мис), бцрцнъ, галай, туъ (тунъ), живя вя с.; 
эейим-бязяк-палтар яшйалары, тцркъя – без, йцз юртцсц, йенэ (гол), 
бунъуг, билязик вя с.; сцфря-маса терминляриндян: чагыр, бякмяз, 
ахшам шярабы, ичэц, нябиз (шяраб), бузя (пивя), мизр (дарыдан шяраб) 
вя с.; тибби-физиоложи анлайышлар – чибан, йара, ирин, шиш, сивилчи (кичик 
чибан-ъивзя), чичяк, иситмя, бур (гарын аьрысы), голаг (ифлиъ), тумаьу 
(тумов) вя с.; филоложи терминлярдян – лисан, лцьят, щярф, мясдяр, фятщя, 
кясря, зяммя, кялимя, мцзаре, мяхряъ, фе’л, мцтяядди фе’л (тя’сирли) вя 
с.; йалныз икиси тцрк мяншяли – сюз, дил.  

Щ. Нахчыванинин «Сищащцл-яъям» (ХЫВ ясрин яввяли), Ъяма-
ляддин Ибн Мцщяннанын «Щилйятцл-инсан вя щялбятцл-лисан» (ХЫЫЫ 
ясрин сону ХЫВ ясрин яввяли) лцьятляриндя дя бу гябилдян зянэин 
терминолоэийа ящатя олунур. Бу о демякдир ки, елми цслубун 
инкишафы цчцн дил имканы олуб, яэяр щансы замандаса лазыми 
сявиййяйя галхмайыбса, сийаси шяраитля баьлыдыр. 
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Рясми-епистолйар цслуб. Цслубун классик-китаб дили тязащцрцня 
мисал: «Ялминнятц-лиллащ ки, шяъярейи-елмц ирфан эцндян-эцня 
мцтянявве’ олыб, сямярейи-асари фяваид сачмагдадур… Яэяр бу 
тяригейи-мярзиййя нящъи-истимрар булмасайды вя бу адяти-мя’щудя 
мцстямир олмасайды, бягайи-сцвяри-нювиййя вя яфради-шяхсиййя 
зярурят ещтимал булмаз иди. Вя силсилейи-низамя истещкам мцйяссяр 
олмаз иди… 

 
Газийи-адил Ялаиддини-алигядр ким, 
Щюкми-мягбули гязадан щасил етмишдцр риза. 
Бир хяляф вермиш она ийзяд ки, зати-габили 
Елм ъям’ини, щцняр кясбини етмиш игтиза, 
 

Нягди-газидир, яъябми ол мцтящщяр нцтфяйя, 
Олса тарихи-вилайят «Кювкяби-ювъи-гяза».  

(Фцзулинин Гази Ялаиддиня мяктубундан) 
 
Цслубун фолклор-данышыг дили тязащцрцня нцмуняляр: «Сяа-

дятлц падушащимызуŋ хаки-пай кимийа ясярляриня йцз сцрмяк-
дян сонра ярзи-щал будур ки, бу дуаэуйиŋцз Ъащаншащ 
падушащуŋ оьлунуŋ оьлы олыб, сцрхсяр залым вилайятимизи талан 
ейляйцб, зябт ейлядикдя Ширван вилайятиня варуб, мцтямяккин 
олмуш иди. Щятта ики дяфя Ширван падушащындан шащ бу 
дуаэуйиŋизи тяляб ейляди, вермяди… (Гарагойунлу щюкмдары 
Ъащаншащын нявясинин Османлы щюкмдары Султан Сялимя 
мяктуб -яризясиндян). 

 
Мцршиди-камилцм, Шейх оьлу шащцм, 
Бир ярзим вар гуллуьуна, шащ, мянцм. 

                                                                (Гурбани) 
 
Фярманларын, дювлят башчылары, сяркярдяляр, мянсяблиляр 

арасындакы йазыларын да дили бурайа дахилдир. Беля няср сарай 
нитгини тямсил едир вя али мянсяб сащибляринин дил нормасы 
сайылыр. Бу нясрин щям гафийяли, щям дя гафийясиз нцмуняляри 
йцксяк нитг тязащцрц щесаб олунур.   
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Башга бир паралеля диггят йетиряк – бурада ейни мязмун 
типиндя мятнляр – ики мяктуб, ики мцхтялиф дил формасында цзя 
чыхыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мяктубларын дили лцьят тяркибиня эюря дя фярглянир. 

Биринъидя кцтляви цнсиййятдя ишлянмяйян бир нечя изафят вар ки, 
бунлар да титулlу - мянсябли адамларын атрибутуну эюстярян 
гялиб-ифадялярдир: ямири-я’зями-якрям, ифтихарцл-яазим вял я’йан, 
дярэащи-мцялла. Галанлары данышыг-цнсиййят дилиня мяхсус 
сюзлярдир. Икинъинин дили сарай жаргону сайылан лцьятля зянэиндир. 
Дцздцр, щямин гябилдян башга мяктубларла мцгайисядя 
бурада садя ифадяляр дя вар, анъаг бцтювлцкдя сарай данышыг 
нормасы ясасдыр. Бунунла беля, мяктубларын кюклц фяргляри 
синтаксисляриндядир. Бу мятнляри ики дил формасына эюря, мцасир 
анлайышла ики цслуб сявиййясиндя фяргляндирян дя, биринъи 
нювбядя, щямин синтаксисдир, сюз бирляшмяси силсиляляри вя ъцмля 
щяъмидир. 

Биринъи мяктуб. «Ямири-я’зями-
якрям Муса Дургут оьлы инайят вя  
шяфагятцмизя цмидвар оландан сонра 
шюйля билсцн ким, ифтихарцл-яазим вял 
я’йан Ящмядаьа Гараманлуны о тя-
ряфя эюндярдцк вя ол йерцŋ ихтийа-
ратуны кяндцня шяфягят етдцк. Эяряк 
ким  мцшарилейщ сюзцндян вя 
мяслящятцндян чыхмасун вя мцта-
бият она гылсун ким, иншаллащ-таала, 
щяр ня ким аныŋ мурады  вя истяйи 
олса, щасилдир. Эцндян-эцня щяр иш  
ваге, булса, Ящмядаьа иттифагы иля 
дярэащи-мцялламизя билдирсцнляр 
ким, щяр нюв’ буйруьыŋуз олса, ямял 
етсцн, кяндцни хош дурыб мярщямя-
тцнизя цмидвар олсын» (Шащ Исма-
йылын Муса Дургут оьлуна мякту-
бундан). 
 

Икинъи  мяктуб.  «Шащзадейи-
янид. Султан Бяйазид надан вя ъащил 
вя риайяти-щцгуги-пядяр вя бярадяри-
мящтяр ямрцндя гафил вя лайагял ол-
маьун шянаят вя сяфащятляри бинящайят 
олдуьуна биздя дяхи елм щасил ол-
мушдыр… эцнащларуна цзрхащ олыб 
шяфаят цмидиля мцхлисиŋиз йануна 
эялцб, бящямдцлла ки, бядяндиш вя 
бядхащимиз йануна вармады. Етдийи 
е’мали-гябищянин ъязавц сязасуни би-
лцб истиьфара эялмишдцр. Бу хцсусуŋ 
щцсули, йя’ни Султан Бяйазидцŋ вцсули  
ящсяни-вяъщля мцмкцн вя мцйяссяр 
икян тутуб эюндярмяэя ещтийаъ йог-
дыр.Щязряти-падшащи-исламдан илтимас 
олунду ки, Султан Бяйазидцŋ ъяра-
йимц эцнащларун бу мцхлислярцня 
баьышлайуб, таиби тяригцн намуси дюв-
лятя лайиг олмадыьы цзря ядайи-хидмят 
олына…» (Ы Шащ Тящмасибин ЫЫ 
Султан Сялимя ъаваб мяктубундан). 
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Гарагойунлу няслиндян олан шяхсин Азярбайъан дилиндя 
мяктубундан, Ъащан шащ Щягигинин ана дилиндя диван 
баьламасындан айдындыр ки, гарагойунлулар заманы Азяр-
байъан дили сарайда ишлянмишдир (яэяр щюкмдар-шаир ана дилиндя 
ше’р йазырса, щям дя ана дилиндя данышыр вя цнсиййят сахлайырса, 
демяли, сарайда вя дювлят идаря ишляриндя ана дилинин иштиракына 
шцбщя галмыр). Анъаг, шцбщясиз, Азярбайъан дили дювлят дили 
кими щяртяряфли фяалиййят имканыны вя тятбигини Сяфявиляр 
дюврцндя тапыр (Шащ Исмайылын вя оьлу Шащ Тящмасибин 
яввялдя верилмиш мяктубларыны хатырлайын). Шащ Исмайылдан 
Сяфявиляр дювлятиндя Азярбайъан дили рясми даирялярдя ишлян-
мяйя башлайыр, сарайда, ордуда, дювлятлярарасы йазышмаларда 
эениш сурятдя тятбиг олунур. Шащ Исмайыл Полша, Рома, 
Маъарыстан, Алманийа иля данышыг вя йазышмаларда фарсъа иля 
йанашы азярбайъанъадан да истифадя  етмишдир. Бу дилдя рясми 
дювлятлярарасы сянядляр имзаланмышдыр. 

Ян мцщцм ъящятлярдяндир ки, Азярбайъан дили ордуйа 
сирайят едир. Сяфяви дювлятиндя фарс щакимляря фарсъа, азяр-
байъанлылара азярбайъанъа щюкмляр  эюндярилди вя бу азяр-
байъанъа рясми фярманларын башлыьында «щюкм» йериня 
«сюзцмцз» йазылырды×

. Бу реаллыг онда якс олунур ки, сяфявиляр 
дюврцндя Азярбайъан дилиндя щяртяряфли терминолоэийа 
щазырланыр. Бунларын арасында щярби терминляр хцсуси олараг 
диггяти чякир: гол (ъинащ), гошун, сцрцн (щцъум), йараг (силащ), 
сахлов (казарма), чярик (ясэяр), амаъ (щядяф), атминян (йавяр), 
айагчы (гасид), санъаг (байраг), йурт (дцшярэя), гаравул, эязян 
(патрул), чархчы (чархлы дязэащла ох атан), араба (щярби сурсат 
дашыйан няглиййат), орду, алай (гошун щиссяси), алайбяэи, башлыг 
(гошун башчысы), бюлцк (щярбидя щисся), бурьу (шейпур), елчи 
(сяфир), тцфянэчибашы, топчубашы, онбашы, йцзбашы, минбашы, 
горугчубашы, ешикаьасы, ешикаьасы башы, битикчи (катиб), йазьу 
(мяктуб), буйруг  (фярман), сюзцмцз (щюкм), дюнцк (ги-
йамчы), горугчу (шащын шяхси мцщафизячиси) вя с.    

                                                           

× Эениш мялумат цчцн бах: Петрушевский И.П. Азербайджан в ХВЫ-ХВЫЫ 
веках: Сб. статей по истории Азербайджана. – Баку, 1949, вып. 1.  
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Цслубларын ХЫЫЫ-ХВЫ ясрлярдяки фяалиййятинин юзцня-
мяхсуслуьуну эюстярмяк цчцн даща ики мятнин мцгайисяси иля 
сюзцмцзц йекунлашдырырыг.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Бящри-дцряр» («Дцрляр дярйасы») яруз вязни щаггында 
мянзум трактатдыр. Мцяллифин мягсяди яруз ше’риндя тцрк 
колоритини тя’йин, тяблиь вя тя’лим етмякдир. Буна эюря дя гази 
Абдулла ярузун бцтцн бящр вя тяфилялярини тящлил етмяйиб, мящз 
тцркдилли поезийада даща ишляк оланларын цзяриндя дайаныр. 
Трактатда 16 беля бящрин ады чякилир вя бунлар алты група 
айрылыр, алты даирядя цмумиляшдирилир: тящвил, мядид (Ы даиря), 
вафыр, камил (ЫЫ даиря), щязяъ, ряъяз, рямял (ЫЫЫ даиря), мцсяриф, 
хяфиф (ЫВ даиря), мцзаре, мцгтязаб, мцътяс (В даиря), 
мцтягариб, мцтядарин (ВЫ даиря).  Бцтцн бящрлярин вя тяфилялярин 
ясасында 8 ясли тяфилянин (яъзайи-яслиййя) дурдуьу сюйлянир – 
Сяккиз яъза гомушлар ше’ря мизан. Эюстярилир ки, «Тамамы 
ушбудур ъцмля вязанун»: мяфа’илцн, фя’улин, мцстяф’ илцн, мя-
фа’илятцн, мцтфя’илцн, мяф’улятц, фа’илцн, фа’илатцн.   

Ясярин дилиндя ярузла баьлы терминолоэийа тамам якс 
олунур: сябяб, вятяд, хябн, измар, рцкн, зящф, зищаф, иллят, тяйй, 
сцкун вя с. Эюрцндцйц кими, ясл елми ясяр гайдасы иля 

Елми мятн: 
 

Щцнярдян ешидилмяз олды эюфтар, 
Йцрцдц щийлейи-рцбащц кяфтар. 
Дялц услы иля олды мцсави, 
Дцр олды алимя ъащил масяви… 
Ъяващир гиймятини билди сярраф, 
Зяканы нейлясцн пцр мцшкинаф… 
Анун ки, хястя олмушдыр мизаъы, 
Ня билсцн ки, нядцр татлу, йа аъы… 
Ки бундан юзэя няфся чаря олмаз, 
Бу йол иля эедян аваря олмаз… 
Паласа тя’н едян атлас эейирсцн, 
Йох ися аьзуни ябсям гывырсун. 

 
(Гази Абдулла Дивриэили.   
«Бящри-дцряр», ХВ яср). 

 

Бядии мятн: 
 

Мяэяр султаны ол шящрин бяьайят 
Яъайиб эюркли иди бинящайят… 
Атасы дцнйадан нягл етмиш иди,  
Ата тахтуни кянди тутмыш иди. 
Щянуз дяхи дири иди анасы, 
Кюŋилдя йох иди  зярряъя пасы. 
О рущи-салищя мястури хатун 
Нечя тутсаг ясир алмышды сатун… 
Аныŋ гапусына варды Эцляндам, 
Таш-ешикдя отурды, гылды арам. 
Мяэяр гапычылар аны эюрирляр, 
Şолугдям хатуна хябяр ерцрляр.  
 

(«Дастаныу-Ящмяд Щярами», 
ХЫВ яср). 
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терминляри, щяр анлайышын шярщи юз йериндядир. Ясяр елми дил цчцн 
сяъиййяви олан мцъярряд лексика иля зянэиндир: идрак, сярфи-дил, 
рясм, мцъярряд, алям, мяфрук, щягигят, сябяб, камал, тябият, 
мяани, мащиййят вя с.  Бунларын щамысы елми цслубун фактыдыр, 
анъаг тящлил мянзум дилля апарылыр. Ше’р дилинин мцхтялиф 
мязмунлу ясярлярдя цмуми ъящятляри олур: вязни,  гафийяси, 
ритми, мяхсуси синтаксиси – хцсусиля сюз сырасы иля баьлы вя тябии 
ки, образлылыьы.  Щямин бу елми ясярдян, верилян парчанын 
юзцндя бир нечя беля ифадя диггяти чякир: дяли иля услунун бир 
тутулмасы, рцбащ щийлясинин айаг тутмасы, ъяващир гиймятини 
сяррафын билмяси, мизаъы хястя оланын дадлы иля аъыны айырмамасы 
(мяъази), палаза тя’ня едян атлаз эейирсин («цч шащыны 
бяйянмяйян беш шащы чыхарсын» мянасында) вя с. башга 
йерлярдя дя идиоматик мязмунлу ифадяляр чохдур: гайьудан 
гуртармаг, шад олмаг, ъиэяри йанмаг, мягсудуна васил олмаг, 
гафил олмаг, ъяфа чякмяк, хялял ирмяк, биэаня олмаг, заманы 
ирмяк, кярям уммаг, вар дейянлярин зари олмасы вя с. 
Цмумиййятля, трактатын дилиндя елми-фялсяфи вя образлы ифадя 
тярзи вящдятдядир. Мясялян, ики яруз анлайышыны анлатмаг цчцн 
беля яйани бядии мцгайися апарылыр:  
 

Сягли иля хяфиф олмаг – бянц сян, 
Сябяб олдур ки, сян ъансын, бяням тян. 

 
«Дастани-Ящмяд Щярами»дян верилян паралелдя вя цму-

миййятля, трактатла поеманын башга щиссяляриндя анлашылма 
бахымындан да дилляр уйьундур. Дил цслубуна эюря, верилян 
елми вя бядии мятнляр ейни типдядир. Яэяр елми вя бядии мятнляр 
нязм вя няср эюстяриъиси иля айрылмырса, демяли, цслуби  
дифференсиасийанын мащиййятини мцасир анлайышла тяйин етмяк 
йанлыш оларды. Бу дюврдя щятта лцьятляр мянзум йазылырды.  

Тяръцмя дили. ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдяки тяръцмя лцьятляринин 
ардынъа ХВ-ХВЫ ясрлярдя тяръцмя ядябиййаты йараныр. Тяръц-
мяляр щям нязмля, щям дя нясрля едилир. Цмумиййятля, 
Азярбайъан-тцрк няср дили тяръцмя нясринин дили иля башланыр. 
ХВ-ХВЫ ясрлярдя Азярбайъан ядяби дилинин камала долмасыны 
едилян тяръцмяляр дя яйаниляшдирир. Артыг Азярбайъан ядяби дили  
еля сявиййяйя чатыр ки, яряб вя фарс дилляри кими гядим ядяби йазылы 
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ян’яняляри олан диллярдян тяръцмяйя эиришир. Унутмамалыдыр ки, дил 
цчцн орижинал ясяри якс етдирмяк тяръцмядян хейли асандыр. Чцнки 
орижинал ясярдя милли тяфяккцр тярзи дил формасына уйьундур. Даща 
доьрусу, милли дцшцнъя ана дилинин сявиййяси иля мцяййянляшир; 
бунлар гаршылыглы сурятдя бир-бирини тянзим вя тякмил етдийиндян 
араларында даими ащянэдарлыг вардыр. Ана дилинин ифадя цчцн эцъц 
чатмадыьы  фикир щеч йаранмыр ки, доьула да. Щяр дилин дахили 
хцсусиййятляриня вя енержи потенсиалына эюря халгын дцшцнъя тярзи 
формалашыр. Бу мя’нада, яряб вя фарс дилляриндян азярбайъанъайа 
тяръцмя факты юзлцйцндя Азярбайъан ядяби дилинин имканлары 
щаггында мцяййян фикир йарадыр. Бу да шцбщясиздир  ки, тяръцмя иши 
тяръцмячи дили зянэинляшдирир. Ейни (щятта ашаьы) сявиййяли диллярдян 
едилян тяръцмяляр беля, дилин имканларыны эенишляндирир: бя’зян дилин 
пассив бир конструксийасы тяръцмячи тяряфиндян фяаллашдырылыр; йахуд 
мцгабил дилдякиня уйьун эялмяйян йени модел йарадылыр. Инкишаф 
етмиш яряб вя фарс дилляри иля аналоэийа халг дилиндякиндян фяргли 
ъцмля типляри йарада биляр, йахуд халг дилиндяки ъцмлядя мцяййян 
тясщищ апарар, баьлайыъы васитялярини дяйишдиря вя йа явяз едя биляр 
вя с. Мясялян, билиндийи кими, тарихин дяринлийиня эетдикъя тцркъядя 
баьлайыъылар лексик мязмунлу баьлайыъы васитялярля явяз олунур. 
Дейяк ки, мцряккяб ъцмлянин тяряфляри интонасийа иля баьланыр. 
Тяръцмялярин дилиндя баьлайыъыларла баьлайыъы интонасийа паралел 
ишлянир вя эяля-эяля баьлайыъылар артыр. Бу васитяляр няср дилиндя 
хцсусиля ишляк олур. Беля: «Шейх Сядряддин буйурду ким, чцн 
алямдя щязрят Шейх Сяфияддинцн якин цчцн Кялхоранда щяман бир 
ъцфт сыьыры вар иди ким, анунлян зираят ейлярди вя тцрлц-тцрлц 
не’мятляр ким садир иля  варидя верцр иди, гаму андан иди вя йахшы 
хидмятляр ким Шейх Защид иля щярямляриня ейляр иди вя бцтцн 
хадимляри иля хадимляриня вя чяр-чевряси иля гювмлярцня мяъму’ 
андан олур иди» («Шейх Сяфи тязкиряси»). Щятта бу данышыг синтаксиси 
Фцзулинин нясриндя дя вар: «Рявайятдцр ки, ол дям асимандан бир 
нида эялди ки…» («Щядигятцс-сцяда»). Халг данышыг дили цчцн  
сяъиййяви олан неъя ки, нетя ки, щанда ки кюмякчи васитяляр няср-
тяръцмя дилинин васитясиля ядяби диля эятирилир. Тцркъядя данышыг 
дилиндяки бу васитялярин гаршылыгларыны ярябъя вя фарсъа (ядяби дилдя) 
эюрцб, тяръцмячиляр онлары юз ана дилиндя дя йазыйа алырлар. Щямин 
ишин давамы кими ей ки, ей хош  о ки гябилиндян нидалар емосийа 
дашыйыъылары кими няср вя ше’р тяръцмяляринин дилиня дахил олур. 
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Беляликля, тяръцмячиляр гаршылыг ахтараркян бя’зян  онлары ъанлы 
данышыг дилиндя тапыб ядяби диля эятирир, бя’зян дя  тапмадыгда 
мянбя дилдян (ярябъядян, фарсъадан) калка едирляр. Щятта бя’зян 
ещтийаъ олмадан мянбя дилдяки грамматик ифадяни даща мянтигли 
сайырлар. Мясялян, тцркъядя топлу исимляр хябярля кямиййят шякилчиси 
ишлянмядян узлашыр: Ел//оба//орду айаьа галхды. Тцркъянин йазылы 
ян’янясиндя – Орхон дилиндя белядир: Бирийеки будун, куруйакы, 
юнряки будун келти. Тонйукук (ъянубдакы халг, гярбдяки, шяргдяки 
халг эялди). 

Фарс дилиндя топлу исим хябярля ъям исимляр кими узлашыр. 
Щесаб едирям ки, тяръцмя дилиндяки бу узлашма тяръцмянin 
əslindən эялир: «… ел сяни гябул ейляйцбдирляр» («Шейх Сяфи 
тязкиряси»). Сайла ишлянян исмин хябяринин ъямлянмяси дя 
тяръцмянин тясири олмалыдыр: «Эиланлу Шямсяддин деди ким, 
Шейхцн сюзлярин ики кимся фящм едярляр: бириси бир икян 
данишмянд, йохса бир киши ки гайятдя садиг ола»× («Шейх Сяфи 
тязкиряси»). Цч кишиляр, бешгардашлар да щямин тяръцмя дилинин 
нятиъясидир. Анъаг гядим тцркъя иля  мцгайися един:  токуз 
оьуз, он ок, он уйьур, отуз татар. 

Тяръцмя дили дюврцн ядяби норmасынын тяркиб щиссясидир. 
Она эюря дя щям мянзун, щям дя нясрля, щям бядии, щям елми 
тяръцмялярдя дилин икили тязащцрц диггяти чякир: мянзум вя 
нясрля нцмунялярдя щям фолклор-данышыг дили, щям дя классик-
китаб дили мцшащидя олунур. Мясялян, «Щядиси-ярбяин» («Гырх 
щядис») мювзусунда ики тяръцмядян щяряси бир дил нормасында 
йазылмышдыр. Бири Мящяммяд бин Ябу Бякир Цчфуринин яряб 
дилиндя йаздыьы «Щядиси-ярбяин шярщи»нин Щязини тяряфинядян 
«Щядиси-ярбяин» ады иля Азярбайъан тцркъясиня мянзум 
тяръцмясидир. Халг данышыг дилиня йахындыр. Мягсяди 
пейьямбярин ады иля баьлы щядисляри эениш кцтляйя чатдырмаг 
олдуьундан айдын дилля йазмаьа чалышыб. Дилиндя халг  
рявайятляриня мяхсус епиклик вар. Тясадцфи дейил ки, щяр щядиси 
нязмя чякяндян сонра «Щекайят» ады иля ибрятли щадися данышыр. 
«Дастани-Ящмяд Щярами»дяки кими бурада да мцяллиф «Таŋры 
адын мян йад ейляйцм, Сюзцми андан сонра бцнйад ейляйцм» 
                                                           

× Щяр ики щал ХХ ясрин яввялляриня гядяр эялир. 
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нотлары иля башлайыр.  Ясяр мясняви формасындадыр. Тцркъя 
сюзлярдян орижинал, халг ше’риндяки кими шяффаф  гафийяляри вар: 
Ким ки бисмиллащ иля эирся ишя, Таŋры тювфигиля хятмя иришя. 
Щямчинин: иши-азмиши; дяэил-динляэил; йараь-дураь; киши-иши; 
гуллары-йоллары вя с. 

Данышыг дилинин гялиби иля якс мя’налы сюзлярля ифадя гурур: 
даŋ-ахшам (сящяр-ахшам), дцн-эцн, дуруб-отурмаг, эеъяси-
эцндцзи… Ъанлы дилдяки кими «эет» мягамында «йери», 
«сяксян йаш» йериня «сяксян йашар» дейир. Халг ифадяляри иля 
зянэиндир, ейни заманда тарихи фразеолоэийа нцмуняляри вар: 
йцзини йеря сцрмяк, йцзини йеря урмаг, яъял йасдуьына баш 
гоймаг, гулаг урмаг (динлямяк), йцз сцрмяк (йюнялмяк)… 

Адятян сющбятдя «филанкяс деди», «дейилляр», «дедиляр» 
гялибиндян эениш истифадя олунур; бу,  халг йарадыъылыьынын 
тящкийя формасына уйьундур. Щязининин «Щядиси-ярбяин»индя 
беля нцмуняляр эениш йер тутур: Диŋля, Абдуллащ, муни бюйля, 
деди, Фяхри-алямдян рявайят ейляди. Деди, мяхлугятя щяр ким 
рящм едяр… рящм едяр, деди, рясули-бимисал; Пяс аŋа сорди, 
деди ким, йа филан; Деди Ибращим, ешитдим мян йягин Иглимядян 
бу щядиси, ей ямин. Ол дяхи деди ки, Абдуллащдян Бюйля ешитдим 
мян, ей хялги-щясян! Деди Абдуллащ ки, деди Мустафа, Ким 
елмдян юэряня бир баб яэяр, Динцня, дцнйасиня няф’и дяэяр. 

«Дедим, деди» мцкалимя гялибидир. Цмумиййятля, 
мцкалимя бядии диля хялгилик верир. Мцкалимядя инсан гаршылыглы 
анлашма ещтийаъы иля цз-цзя дурур, данышыг акты модели йараныр. 
Нитг актында ики тяряфин олмасы, истяр-истямяз, цнсиййят 
демякдир. Цнсиййятдя тяряфляр бир-бирини анламалыдыр. Бу анлаш-
манын дяряъясиндян асылы олмайараг, тясвир дили иля мцгайисядя 
мцкалимядя мцтляг айдынлыг олмалыдыр. «Шикайятнамя»нин 
«Салам вердим…» сящнясиндяки «дедим-деди» парчасында да, 
анасы иля Лейлинин сющбятиндя дя бу мянзяряни  эюрцрцк. Щятта 
бирбаша мцкалимясиз «деди, деди ки» шяклиндя васитяли вя йа 
васитясиз нитг тярзиндя чатдырылан информасийа гаршыдакы 
динляйянин, сюз  дейилянин анламасына йюнялмиш олур, она эюря 
дя дил хялгиликля бичимлянир. Щязининин «Щядиси-ярбяин»и бцтюв-
лцкдя «деди» шяклиндя васитяли вя васитясиз нитгляр системидир; 
фолклор-данышыг дилинин эюзял нцмунясидир. Бу шякилдя йазылы 
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нитгин гурулмасы тяръцмянин яслиндян эялир – тяръцмянин 
тяръцмячи диля файдасы будур. 

Фцзулинин ейни адлы ясяриндя ифадя тярзи башга истига-
мятдядир. Фцзули Ябдцррящман Ъаминин ярябъядян фаrсъайа 
«Щядиси-ярбяин» тяръцмясини тцркъямизя чевирмишдир. Фцзули 
тяръцмясиндя норма классик-китаб дили цстцндядир. Китаб дили 
олан няср щиссяси вар: «… бу, гырх щядиси  - мю’тябярдир,  бялкя, 
гырх даня эювщярдир ки, устади-эирами мювлана Ябдцррящмани-
Ъами ялейщиррящмя интихаб едцб, фарси мцтяръям етмиш вя шярти 
мян щяфязя мин цммяти ярбяиня щядисян йянтяфиуня, бищи гялял-
ъяза бяясящуллащу йовмял-гийамяти фягищян алимян мягаминя 
йетмиш. Цмум фейз ичцн тяръцмейи-тцрки олунур» - бу, 
цнсиййят цчцн дейил, о дюврцн шярти йазы дилидир, йя’ни китаб 
дилидир. Бунун ардынъа щяр бири дюрд мисрадан ибарят гырх щядис 
эялир. Бу щядислярин дили артыг Фцзулинин классик поезийа 
жанрларынын дил бичиминдядир.  

 
Рящм гыл, рящм хялгя ким, Щягдян 
Буласан агибят ъязайи-ямял. 
Хялгя сян рящм гылмайынъа, саŋа 
Рящм гылмаз Худайи-яззя вя ъялл. 

 
Щядислярин дилиндя Фцзулинин классик жанрлардакы дилиня 

мяхсус хялги ифадяляр вар: хялгя рящм гылмаг, кярям гылмаг, 
адям оьлу, хейир эюрмяк, ъяфа иши ишлямяк, щям дили-щям яли… 
Айдын афоризмляр ишлядир: Бир дяликдян ики нювбят илан чыхыб 
дишлямяз; чох сюзцн бялалары чох олур; Чох сюзцндян дцшяр 
бялайя киши; Чох сюзцŋ чох бяласына сюз йох… Щядисин бирини 
бцтцнлцкля, лексика вя синтаксиси иля кцтляви афоризм дилиндя 
тяръцмя етмишдир: 

 
Пящливан ол деэил ки, щяр саят 
Йыха бир пящливаны гцввят илян. 
Олдурур пящливан ки, вягти-гязяб 
Няфсиня щюкм едя ищанят илян. 

 
Фцзули «цмум фейз ичцн тцркъяйя тяръцмя олунур» сюзцнц 

еля беля демир, о, пейьямбяр дилиндян чыхмыш щикмятляри юз 
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тцркдилли миллятиня йетирмяк истямишдир. Дейяк ки, Фцзули ана 
щаггында Ъ.Ъаббарлы кими айрыъа ше’р йазмайыб. Анъаг ана 
кимлийини ювладлара тялгин етмяк цчцн пейьямбярин дилиндян 
эялян бир щядисля юз сюзцнц дейир: 

  
Аналарын щюрмятини тутун ки, мцдам 
Габили-рящмяти илащ оласыз. 
Истяк онлар яйаьы алтында, 
Эяр дилярсиз ки, ъянняти буласыз. 

 
Яслиндя бу щядисин синтаксисиндяки сярт мцряккяблик, 

цмумиййятля, Фцзули синтаксисинин айдынлыг принсипиня мцнасиб 
эялмир: 

 
Мю’мин  олмаз киши щягигят иля 
Тутмайынъа тяриги-тярки-щява, 
Щяр ня юз няфсиня рява эюрся, 
Йарц гардаша эюрмяйинъя рява. 

 
Принсипъя бу, дольун, чох мцкяммял синтаксисдир; бянд 

бир  ъцмлядян  ибарятдир,  щяр  цзвц дя  юз  йериндядир.  Щям  дя 
грамматик юлчц иля бир садя ъцмлядир. Ше’ри няср синтаксисиня 
чевирсяк, беля алынар: «Няфсини тярк едиб щягигят йолуну 
тутмайынъа, юз няфсиня рява эюрдцйцнц достуна, гардашына 
рява эюрмяйинъя киши (инсан) мю’мин олмаз». Буну мцряккяб 
ъцмля васитясиля Фцзули даща айдын ифадя едя билярди. Анъаг, 
эюрцнцр, тяръцмянин синтактик яслини сахламышдыр (анъаг 
Фцзулинин тяръцмя мятни иля йаратдыьы бу синтаксис эяляъякдя 
ъилаланаъагдыр. Биз М.П.Вагифдя эюряъяйик ки, бир гошманын 
бцтцн бяндляринин мисралары биринъи мисрадакы баш ъцмлянин 
будаг ъцмляляри олаъагдыр). 

Беля цслуб айрылмасы няср тяръцмясинин дя дилиндя эюрцнцр. 
Там яйанилик цчцн «Рювзятцш-шцщяда»нын фарсъадан ики 

цслубда тяръцмясиндян нцмуняляр:  
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ХВ-ХВЫ ясрлярдя тяръцмя фактынын мювъудлуьу вя едилян 

тяръцмялярин дилин бцтцн цслубларыны ящатя етмяси Азярбайъан-
тцрк дилинин лексик-грамматик мцкяммяллийини, Шяргин инкишаф 
етмиш дилляри иля щцнярля тяряф-мцгабиллик етдийини бир даща яйани 
эюстярди вя милли дил кими гцдрятини ачыг-ашкар нцмайиш етдирди. 

Лцьятляр щаггында. Щцсамяддин Хойинин ХЫЫЫ ясрдя йаз-
дыьы «Тющфейи-Щцсам» мянзум лцьятиндян сонра тцрк дилиндя 
мянзум лцьятляр йаранмасы бир ян’яняйя чеврилди. Мясялян, 
ХВЫ яср Тцркийя алими Шащиди Мювляви «Тющфейи-Шащиди» адлы 
мянзум лцьятини Щцсамяддиня нязиря кими тягдим едир: 
 

Огудым, яввяла, «Тющфя-Щцсам»ы, 
Мцяттяр олды онынла ъан мяшамы. 
…Дилярдим ки, йазам бир хошъа намя, 
Нязиря ола ол «Тющфя-Щцсам»я1.      

                                                           

 

× «Шцбщясиз ки, бу бяла ачыг-ашкар бир имтащан иди» (Яс-Саффат суряси, айя 
106. Гур’ани-Кярим. Зийа Бцнйадов вя Васим Мяммядялийев тяръцмяси). 
Азярняшр, 1991, с. 449. 
1 Бах: Ялясэярова Т., Садыгова Ъ. Щцсамяддин Хойи: Тющфейи-Щцсам. 
Бакы, 1996, с.30-31. 

1. Рявайятдцр ки, Исмайыл ялейщцс-
сялам бир эцн авдан гайытмышды. 
Йцзиня тоз гонмуш вя эцняшин 
иссилиьиндян сачлары пяришан олмыш иди. 
Щязрят Хялил онун йолы цстцндя дурмыш 
иди. Чцн эюзи Исмайыла йетди, бир рцхсар 
эюрди – эцл кими ачылмыш вя бир цзар 
эюрди – ики щяфтялик гямяр кими эюрклик 
мяшригиндян чыхмыш. Аталыг мещри 
щярякятя эялцб Ибращимин кюŋли се-
винди. (Нишати тяръцмяси,  «Шцщяда-
намя»). 
 

2. Щязряти-Хялилцŋ бир мцсибяти 
дяхи зибщи-Исмаилдцр ки, лисани-
тянзиля ъари олмуш ки: «Иння щаза-ля-
щувя’л бялац’л мубин.× Рявайяти-
сящищ  вя нягли-сярищдир ки, бир эцн 
Щязряти-Исмайыл севдэащдан рцх-
сари-ьубаралудля Щязряти-Ибращимцŋ 
щцзуриня эялдцкдя вя Щязряти- 
Ибращим нязяри-илтифатля ол афытаби-
алямтабын сяфщейи-рцхсаруŋ  мцталия 
гылдыгда силсилейи-эейсуйи-мишкба-
рундан щяр сяри-му бир ряэи-ъануня 
пейвянд вя шя’шяяйи-ъямали-пцрну-
риндян щяр риштейи-шц’а бир цзвцня 
бянд олуб, ляззяти-дидарында мящв 
олды вя тямашейи-рцхсарында ъцмля 
нягди-вцъудин сярф гылды». 
(Фцзули, «Щядигят-цс-сцяда»).  
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Бу ян’яня Азярбайъанда да давам едир: ХВ ясрдя Ябдцл 
Мяъид ибн Фириштя, ХВЫ ясрдя Мящяммяд Фцзули мянзум лцьятляр 
йазырлар.    

Ябдцл Мяъид ибн Фириштя: Ярябъя-тцркъя мянзум лцьят. 
Ябдцл ибн Фириштянин яслиндя сойады ибн Мялякдир. Кифайят гядяр 
ад-сан сащиби олан гардашы Ябдцллятиф ибн Мялякля фярглянсин дейя, 
ярябъя Мяляк сюзцнцн фарсъа гаршылыьы олан Фириштя ишлянмишдир. 
Ябдцл Мяъид ибн Фириштя ХВ ясрин орталарында йашамышдыр (1469-
да юлмцшдцр). О, щцруфи тяригятинин идеологу Фязлуллащ Няиминин 
шаэирдляриндяндир, щцруфилийин фяал тяблиьатчыларындан олмушдур. 
Ябдцл Мяъидин «Ешгнамя» (1430) ясяри тяригят нцмайяндяляри 
тяряфиндян Няиминин мя’лум дащийаня «Ъавиданнамяси» иля бир 
сявиййядя гиймятляндирилмишдир. Тарихи мянбялярдя ялдя олмайан 
«Щидайятнамя» ясяринин да ады чякилир. 

Онун бу ярябъя-тцркъя ясяри бир тясадцф нятиъясиндя цзя 
чыхарылмышдыр. Проф. Ч.Мирзязадя ХЫЫ ясрин эюркямли Азярбайъан 
алими Хубейш Тифлисинин «Ганунцл-ядяб» ясяринин цзяриндя ишляркян 
ялйазманын щашийяляриндя бу лексикографик мянзумяни ашкар 
етмишдир1.  

Ч.Мирзязадянин щесабламасына эюря, лцьятдя 1480 сюз вар. 
Бу, бир дюврцн лцьят китабы кими бюйцк тутум дейил. Анъаг бу ясяр 
орта ясрляр тцрк дили, биринъи нювбядя, Тцркийя вя Азярбайъан 
оьузъалары щаггында чох эениш мя’лумат верир, дольун тясяввцр 
йарадыр. Бу бахымдан диггяти биринъи о чякир ки, Ибн Фириштя бу 
лцьяти нявясинин яряб дилини юйрянмяси цчцн тяртиб етмишдир. Демяли, 
лцьят бирбаша практик мягсяд цчцн йарадылыб, щям дя мящз кичик 
мяктяб йашлы ушаьа хидмят мягсяди дашыйыб. Демяли, сюзлцкдя ана 
дилинин эцндялик цнсиййят цчцн ян ишляк сюзляри ящатя олунмалыйды. 
Бу мя’нада диггяти чякян икинъи хцсусиййят одур ки, орта ясрляря 
аид башга тцрк лцьятляриндян фяргли олараг, бурада гейри-тцрк мяншяли 
лексикона хейли йер верилиб. Беля ки, тцрк дили материалы сийащысында 
онларла яряб вя фарс сюзляри вар. Бу, о демякдир ки, щямин яряб вя фарс 
сюзляри  артыг  орта  ясрлярдя,  мясялян,  лцьятин  йазылдыьы  ХВ  ясрдя 

                                                           

1 Ибн Фириште и его рифмованный глоссарий. Критический текст 
составила и снабдила переводом и введением Мирзазаде Чимназ. Баку, 
«Элм»,  2000, 274 стр.  
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адыны чякдийимиз оьузъаларын лцьят тяркибиндя вятяндашлыг щцгугу 
газаныбмыш вя тцрклярин эцндялик цнсиййятиндя истифадя олунурмуш. 

Мясялян, тябаб яряб сюзц башга яряб сюзц иля – щялак васитяси иля 
тяръцмя едилир: Мясиъ нядüр – гарышылмыш, щялак олмагдüрüр – 
тябаб. Йахуд «Щяббя – дяня, ъуння – галган, ъанна – учмаг, 
ъцсся – тян» мисрасында ъусся яряб сюзцнцн тцркъя гаршылыьы кими 
тян фарс сюзц верилир. Демяли, ХВ ясрдя тян фарс сюзц халг дилимиздя 
ишлянмишдир. Лцьятдя онларла яряб сюзцнцн гаршылыьы кими тцркъянин 
тяряфиндя яряб вя фарс сюзляри чыхыш едир: ъцсся – тян, сифащ – зина, щар 
– мейл, лигащ – дава (дярман), бяращ – завал, мубащ – щалал, имлаг 
– фягир, мищал – гцввят, нябя – хябяр, изг – хурма, мислаг – хуб 
сюйлямяк, ирса – исбат, аун- дягиг, ваьа – ъянэ, васиг – ъям, мищъя – 
ъан вя с. – икинъи тяряфлярдяки яряб вя фарс сюзляри тцркъя 
гаршылыглардыр.  

Беляъя лцьятин онларла яряб вя фарс сюзляри мцасир дилимиздя 
ейнян сахланыр: адят, ящд, ахыр, агил, арзу, ята, аваз, азад, бахт, 
бяла, ъан, дахил, даим, дярман, дост, дцшмян, ядавят, яср, язаб, 
щал, щарам, щава, хадим, защир, зат, зящмят, заман, зялил, 
зиндан, хиряк, зийан, зцлф, зцлм, тамам, тяляб, саваб, рю’йа, 
ря’й, пяри, оруъ, мцддят, музд, мцхалифят, мцряккяб (йазы цчцн 
майе) вя с. 

Мараглыдыр ки, лцьятин дилиндяки яряб, фарс сюзляринин 
тяхминян щамысы буэцнкц цнсиййятдя ишлянир. Щалбуки, 
мясялян, ХВ ясрин Азярбайъан шаирляриндян Нясими, Кишвяри вя 
башгаларындакы яряб вя фарс сюзляринин аз гисми бу эцн ядяби вя 
йа ъанлы дилдя галыр. Бу, юзлцйцндя лцьят-сюзлцклярин тарихи 
мядяни-функсионал тя’йинаты иля баьлы щадисядир. Йя’ни йазычы-
шаирин дили онун мювзу даиряси, цслуб мянсубиййяти иля баьлы 
фярди нитг тязащцрцдцр, анъаг щяр лцьят-сюзлцк тутумундан 
асылы олмайараг, йарандыьы дювр халг дилинин эюстяриъисидир.   

Яряб, фарс алынмаларынын тцркъядя семантик уйьунлашмасы 
онларын тцрк лексик шякилчиляри иля сюз йарадыъылыьында иштирак 
етмясиндя дя эюрцнцр. -даш шякилчиси иля ярябъя сирр сюзцндян 
сирдаш бу эцн дя ишлянир. Лцьятдя «сирр»ин, фарсъа гаршылыьы олан 
раз сюзцндян раздаш дцзялтмясини эюрцрцк. Сонра раз тцркъя-
дян чыхдыьы цчцн раздаш да ишдян галыр. 

Сюзлцйцн дилиндяки йцзлярля тцрк – ана дили сюзляри бу эцн 
дя щямин фонетика вя семантика иля йашайыр: аьаъ, алын, анд, 
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арыг, атлу, ай, айаг, азмаг, азу (диш), баьыр, бащадыр, бал, 
батман, башмаг, бешик, ясирэямяк, гулаъ, бцрцнъяк, сай, юд, 
отлаг, одун, гулаъ, гытлыг вя с. 

Лцьятин архаизмляри дя Азярбайъан тцркъяси лцьят тярки-
бинин тарихи системиня доьмадыр: сайрылыг (хястялик), саьыр (кар), 
ысырмаг (дишлямяк), эцз (пайыз), ятмяк (чюряк), учмаг (ъяннят). 

Орта яср шаирляримизин дилиндяки тцрк мяншяли мцяййян гисiм 
сюзлярин мцасир дюврдя ишлянмядийини эюрдцкдя онлары архаизмляр 
адландырырыг, анъаг бу архаизмлярин, дейяк ки, ядяби дил факты 
кими Нясими, Хятаи, Фцзули дилиндя ян’яня иля, мясялян, рус 
тцрколоэийасындан эялян терминля десяк, «тцрки» иля баьлы ишлянмиш 
олмасыны, йохса халг дилиндя мювъуд олмуш олмасыны мцтляг 
шякилдя дейя билмирдик. Хятаинин дилиндя дя, Ибн Фириштянин 
лцьятиндя дя чятцк (пишик) сюзц ишлянир, демяли, бу халг дилиндя вар 
олуб. Сюйкяняъяк кими йадымыза салаг ки, Хятаи халг ше’ри 
жанрларында да йазырды вя демяли, о, фолклор жанрларынын дили иля 
ъанлы халг дилиндян хябярдар олмалы иди. Йахуд Нясимидя, 
Фцзулидя ярябъя лейл, фарсъа шяб, тцркъя дцн, ярябъя нящар, фарсъа 
руз, тцркъя эцн ишлянир, анъаг «Дастани-Ящмяд Щярами»дя дя, 
ибн Фириштядя дя эеъя вя эцндцз сюзляри юзцнц эюстярир – 
классиклярин дилиндя лейлц нящар, шябц руз, дцнц эцн «Дастани-
Ящмяд Щярами»дя вя Ибн Фириштядя эеъя-эцндцз. Вя йадымыза 
салаг ки, «Дастани-Ящмяд Щярами»нин дил цслубу халг дили сюз вя 
ифадяляри, фолклор дили фразеолоэийасы иля зянэиндир.  

 Вя буна эюря дя щесаб едирик ки, Ибн Фириштя лцьятинин 
дилиндяки бу мцасир дил архаизмляри ХЫВ-ХВЫ ясрлярин 
Азярбайъан халг дилиндя цнсиййят фактлары олмушду: айытмаг 
(демяк), багыр (мис – щятта бу эцн «пахыры ачылмаг» ифадясиндя 
галыр), бян (хал), бяндас (охшарлыг – бяниз сюзц иля баьлы 
олмалыдыр), бай (варлы; хошбяхт), булуг (шяряф, ляйагят), чятял 
(екиз – сюз бу эцн дя гоша, битишик мя’насында чатал шяклиндя 
ишлянир), гушлуг (сящяр йемяйи иля эцнорта йемяйи арасындакы 
вахт), учмаг (ъяннят), яксиъи (зяряря дцшян, зярярдидя) вя с. 

Лцьятдя якс олунмуш мешя сюзцня, цмумиййятля, орта ясрляр 
ядяби дилимиздя тясадцф олунмур. Лцьятин ЫЫ Бяйазидин 
щакимиййят даирясиндя йазылмыш олмасыны вя Тцркийя тцркъясиндя 
мящз орман ишляндийини нязяря алараг бу сюзцн билаваситя 
Азярбайъан тцркъясиндян, халг дилиндян эютцрцлдцйцнц гятиййятля 
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дейя билярик. Ейни гянаяти «щяйат йолдашы» мя’насында олан яр 
сюзц иля баьлы дейя билярик; Тцркийя тцркъясиндя щямин мя’нада 
«гоъа», «яш» ишлянмялийди. Бир сыра сюзлярин фяргли мя’наларыны 
долайы шякилдя ясасландырмаг олар. Мясялян: булуг (шяряф, ляйагят) 
– булмаг фе’линдян, шяряф булуб кясб етмяк; багмамаг (башыны 
мяьрур тутмаг), йя’ни башыны щеч йеря дюндярмямяк, дцз 
бахмаг вя беляликля дя, сюзцнц дяйишмямяк, гцрурлу олмаг; 
бянлц киши (эюркямли адам, цстцн адам) – бу, хал мя’насында 
олан бян сюзц иля баьлы олмалыдыр; йя’ни сифятиндя халы олан шяхси бу 
яламят башгаларындан фяргляндирир, бу яламятля о, хцсуси эюркям 
кясб едир вя щямин мя’на мяъазиляшяряк, эюрцнцшц иля сечилян, 
эюркямли мязмунуну билдирир. Yaxud mən əvəzliyindən 
mən(+lik)+li mənli (şəxsiyyətli) ola bilər. Анъаг еля сюзляр дя вар 
ки, эюзлянмяз мя’налар ифадя едир: баьарсаг «йящяр»; алдумаг 
«эялир», «газанъ»; баьламаг «кюмяк етмяк», «йардым 
эюстярмяк»; (булут киби) даьламаг «сядд, щасар, манея»; армаг 
«йорулмаг», ары/ари сюзцнцн бу омонимлийи дя мараглыдыр: 1. 
тямиз; 2. мющкям олма; 3. етнос – ариляр. Буэцнкц фонетика иля 
мцгайисядя «бал арысы» мя’насында сюзцн бу омонимликдян 
узаглашыб ару шяклиндя ишлянмяси дя диггяти чякир. Бу сюзлярдя 
чохмя’налылыгла омонимлийин беля чульашмасы тарихи бахымдан 
мараг доьурур: дюнмяк – фырланмаг, гайытмаг, тювбя етмяк, 
эязиб долашмаг; дюшямяк − эенишлятмяк, сярмяк; дюшяк – халча, 
йатаг; дюшяк (йатаъагда алт гат – йорьан йох, дюшяк); боьмаг – 
юлдцрмяк, бойун баьы, баьламаг; гыраг – сащил, бюлэя; гопармаг 
– кюкцндян цзмяк, ойатмаг; чякмяк – ъязб етмяк, дашымаг; 
гын – хянъярин, гылынъын габы, гын; эюз гапаьы; бюлцк – дястя, груп; 
балдыр.    

Лцьятин дилиндя хейли фразеоложи ващид вар ки, бунларын 
бя’зиляри мцасир дилдякинин ейни олса да (анд ичян, язаб 
чякмяк…), мцяййян гисми тарихилийи иля сечилир: айлыг дяэцрмяк 
(йардым етмяк), айру баш чякмяк (щяйяъан, е’тираз, бунт), 
беъид дутмаг (исрарлы олмаг, тя’кидлилик), бяллцси галмайан (арыг. 
Бу эцн щямин мя’на «танынмасы галмайыб» фразеоложи ващиди 
иля ифадя олунур), чякишян киши (ялейщдар), кяндюзцн эюрян 
(тякяббцрлц, егоист), чыгармаг дил (дил чыхармаг, саташмаг), 
эцнаща гындыран (инъидян, дярдя салан), эцн толунмаг 
(гаранлыглашмаг) вя с.                                     
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Тарихи аглцтинасийа щаггында да кифайят гядяр материал вар. 
Мя’лум олдуьу кими, тарихян тцркъядя аглцтинасийа даща фяал 
олуб, орта ясрлярдян аналитизм онун мювгейиня шярик чыхыр. Бу эцн 
айырд етмяк, лцьятдя айартмаг, бу эцн яъяб олмаг, тяяъъцб етмяк, 
лцьятдя яъяблямяк.     

Ейни заманда сюз йарадыъылыьы аналитизмля мцшайият олунур: 
олан нацмид (цмидсизляшмяк), олмаг ачыг (эенишлянмя), олмаг арыг 
(арыглыг), олан яксцэ (ядалятсизлик), олмаг азад, етмяк хилаф (мцна-
гишя), олмаг гаты аь (аьаппаг аьармаг, парылдамаг), олмаг гуру 
(гурумаг), олмаг йалан (уйдурмаг, йалан данышмаг), олмаг йа-
рыг (йарылмаг, парчаланмаг), ола бяла (бядбяхтлик) – шцбщясиз, бу-
рада олмаг кюмякчи фе’линин яввял эялмяси лцьятин мянзум олмасы 
иля баьлыдыр: нацмид олан, ачыг олан вя с. шяклиндя олмалыдыр.     

Фе’лин нювлярини билдирян вя фе’лдян ад дцзялдян шякилчиляр камил 
грамматик сявиййядя чыхыш едир: ачмаг – ачылмаг; даьылмаг – 
даьытмаг – даьылмыш – даьыг (даьыныг); дюшямяк – дюшянян – дюшяни-
лян – дюшянмиш – дюшяк; билмяк – билцрмяк (билдирмяк); эюзятмяк – 
эюзчи (кешикчи). 

Лексик шякилчиляр буэцнкц мящсулдарлыьындадыр: щаглы, дадсыз, 
аълыг, башмагчы, евлц (аиляли) вя с. Фарсъа юн шякилчи ишлянир: накяс 
(хясис). 

Лцьят дюврцн сяняти, мяшьулиййяти, тясяррцфаты щаггында мате-
риал верир: без докуйан, чадыр ипи, чаган чагмаьы (чахмаг дашы иля 
од алынмасы), чоьан (палтар йумаг цчцн сабун йериня ишлядилян бит-
ки), чул, чувалдуз, чюлмяк (бардаг, кцпя).   

Сюз бирляшмяси йолу иля милли сюз йарадыъылыьы нцмуняляри вар ки, 
мцряккяб сюз мяхряъиня уйьундур: данышаъаг йер (иълас), ярябдян 
айраги (яъям, яряб олмайан), эерцйя эюрян (фалчы), эюэцн кянары 
(цфцг), айу оьул (варис), айу киши (хейирхащ) – сон ики мисалдакы 
тя’йин ийи (йахшы) сюзц олмалыдыр. 

Лцьятдя тарихи семантика бахымындан мараглы нцмуняляр вар: 
олу (маддя), олум (доьрулуг, йягинлик), олуг (нов, ахар), гарангу 
(гаранлыг), гаты гара (эеъя, зцлмят эеъя), нясня дцрмяк (сийащы. Та-
рихян мяктублар, сянядляр узунсов каьызлара йазылыр вя дцрмяк 
шяклиндя бцкцлцрдц), оьул оьлу (нявя – бурада оьул «ювлад» 
мя’насындадыр). 

Мисалларда х сясинин ишлянмяси (бахыл – хясис, бахшиш – бях-
шиш, дахыл – эялир, газанъ), й-д фактынын юзцнц эюстярмяси (адаг-
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айаг), м-н паралеллийи (кюмляк//кюŋляк) тарихи фонетика цчцн 
чох дяйярли юрняклярдяндир. 

Лцьят ярузун мцхтялиф бящрляриндя йазылмышдыр. Бящрлярин 
бюлмяляр цзря ишлянмя тезлийи ейни дейил: мцтядарик бящриндя 1 
(22-ъи), тявилдя 2 (3, 4-ъц), мцтягарибдя 2 (20, 21-ъи), ряъяздя 3 
(6, 7, 8-ъи), мцнсярищдя 5 (9, 10, 11, 12, 13-ъц), щяъяздя 6 (14, 
15, 16, 17, 18, 19-ъу) бящс йазылмышдыр. 

Мянзум лцьятдя сюзлярин гаршыльынын верилмясини яйани тя-
сяввцр етмяк цчцн нцмуняляр:   

   
Хубуз-ятмяк1, габул-юпмяк, зяр’-якмяк2, гул-ьулам, 
Халуг йаратмаг, харг-йыртмаг, улу кишидцр – щумам. 
Нябт-битмяк, фагд-йитмяк3, ра’й-эцтмяк, хал-бяŋ, 
Нящр-ырмаг, аййу-ярмаэ, нягл-ирмаг4, йилу5-’ам. 
Щяббя-дяня, ъуння-галган, ъанна-учмаг6, ъусся-тян. 
Эязл-яэирмяк, я’зал-айурмаг, сцпцрцндцдагдур7 –  
                                                                               гумам 
 
Гай-гусмаг, салб-асмаг, ъярун-агмаг, ъуллу-чул, 
Масс-сормаг, нящб-гапмаг, ъанаваръуглар − щавам. 
Аван – орта, ова – сящра, щялал оландурур – мцбащ, 
Нядцр сафван – тайынъаг8 таш, йазуг9 етмякдцрцр –  
                                                                                 эцнащ. 
Сугуф нядцр – йетишмякдцр, лящс – чыгармагдур дил, 
Тищал – талаг10, асиб-гаты11, зина етмякдцрцр – сифащ. 
Нядцр мядщур – сцрцлмишдцр, нядцр имлаг-фягирликдцр, 

                                                           

1 чюряк 
2 шумламаг 
3 итмяк 
4 эцдмяк 
5 ил 
6 ъяннят 
7 сцпцрцнтц, зибил 
8 кими, тайы-бярабяри (йя’ни сафван’ын бярабяри даш’дыр) 
9 эцнащ 
10 далаг 
11 тцнд 
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Нядцр щафид – оьул оьлы, гарышмадыг1 судур – гарещ. 
Мищал-гцввят, ъуфа-зайи2, бяращ-завал, ьайабят − диб, 
Узун – щяр сюзешидиъи кими, иссидцрцр – мяллащ  
(щязяъ бящри). 
 
Эюрцндцйц кими, тяръцмядя кими, нядир, -дцр (-дцрцр) яла-

мятляриндян истифадя олунур. Мараглыдыр ки, ше’рдя мелодийа 
йаратмаг цчцн мцяллиф бя’зян сюзляри сыралайаркян ардыъыллыгда 
сюзлярин щямгафийя олмасына чалышыр: халуг – йаратмаг, харг – 
йыртмаг; нябт – битмяк, фагщ – йитмяк, ра’й – эцтмяк; нящр – 
ирмаг, аййу – ярмаг, нягл – ирмаг; гай – гусмаг, салб – ас-
маг; галил – аздур, далал – наздур, раби’ – йаздур; щари – лайиг, 
аъиб – райиг, сцрян – сайиг вя с.    

Лцьятдя бир гайда олараг, яввял ярябъя, сонра тцркъя сюз 
эялир (чцнки мящз ярябъя-тцркъя сюзлцкдцр), анъаг бя’зян якси-
ня дя олур: сцрян – сайиг, иссидцрур – мяллащ, йилу-’ам, беъид 
дутмагдурур – илщащ, йашмаг-лисам, ъомярд кишидцрцр – ъавад. 

Бя’зян мисранын вязнини тамамламаг цчцн кюмякчи ялавя 
сюзлярдян истифадя олунур: 

Тамс-дутмаг, бид’у – гуъмаг, фарру – гачмаг, вяссялам. 
ХЫВ-ХВЫ ясрлярин тцркъя лцьятляринин щеч бириндя бу лцьят-

дяки гядяр яряб, фарс сюзляри якс олунмур. Эюрцнцр, бу, Ибн 
Фириштянин щяйатынын хейли щиссясинин Анадолуда кечмяси иля 
баьлыдыр; о, Тцркийя тцркъясиндя яряб, фарс сюзляринин даща чох 
ишлянмясиндян тя’сирлянмишдир.   

M. Füzuli. Türkc ə-farsca mənzum lüğət.  Нищад Сами Ба-
нарлы «Рясимли тцрк ядябиййаты тарихи» китабында М.Фцзулинин 
ясярлярини сайаркян «Тцркъя-фарсъа мянзум лцьят» адлы бир 
ясяринин дя адыны чякир. Лащорун Пянъаб китабханасында бир 
топлуда М.Фцзулинин адына беля бир ясярин иснад олундуьуну 
сюйляйир. Башга бир тяфяррцат вермядян лцьятдян алты мiсраны 
вермякля кифайятлянир. Мясяля бурасындадыр ки, еля «Мятляцл 
е’тигад», «Янисцл-гялб», «Фарсъа гясидяляр» вя с. ясярляри щаг-

                                                           

1 гарышыб-буланмамыш, дуру (йя’ни: гаращ – дуру судур) 
2 зай, хараб, тулланты 
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гында да бу щяъмдя мя’луматлар верир. Щямин мисралар бун-
лардыр: 

 
Йер – зямин, эюэ – асиман, эцн – афитабц, ай – мащ, 
Руз – эцндцз, эеъя – шяб, улдуз – ситаря, сюз –сцхящ. 
Йетяр – мирясяд, даŋ , ц йолдын – зе ращ, 
Эедиш – ряфтян яст, ц эялиш – амядян. 
Цряэцм йанди гямцндин – сухт гялбям яз гямят, 
Сормадун щалум – ня порсиди, бедан, щали’-мяра. 
 
Яввялян, Щцсамяддин Хойинин мянзум лцьяти иля мцгайи-

сядя, доьрудан да, бурада Фцзули сяняткарлыьы, Фцзулийя мях-
сус дил-ифадя айдынлыьы вя мцкяммяллийи ашкар эюрцнцр, о бири 
тяряфдян, Фцзули цслубуна мяхсус щязинлик, йаньы, кядяр бура-
да да юзцнц щисс етдирир. «Цряэцм йанди гямцŋдян» вя бунун 
ейни йаньы иля вя мящз щярфи дягигликля фарсъайа тяръцмяси бир 
мцляммя бейтиня бянзяйир: 

 
Цряэцм йанди гямцŋдян − 
Сухт гялбям яз гямят. 

 

Ейнян бу мцляммя бейтиндя олан кими: 
 

Гылдун ядайи-ня’т, Фцзули, тямам гыл, 
Кяммилщу бис-сялами вя тяммимщу бис-сялат *.  

 
«Цряэцм йанди гямцŋдян» икидилли тяръцмя лцьятиндяки бир 

номинатив ващид мягамындадыр. Анъаг ичи емосийа иля долу-
дур, ше’р мисрасыдыр. 

Сонракы мисрада эялян «Сормадун щалум» номинатив ва-
щиди бу мисраны бейтя чевирир: 

 
Цряэцм йанди гямцŋдян, 
Сормадун щалум.   

  
                                                           

* Салам иля ону тамамла, дуа иля битир. 
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Ейнян фарсъасы да фарсъа поетиклийини эюстярир: 
 

Сухт гялбям яз гямят, 
Ня порсидц щали-мяра. 
 

Бу «бейт» Фцзулинин бу мисраларыны йада салыр вя щямин 
мисраларын дуйьуларыны ъанландырыр: 

 
Пяришан щалуŋ олдым, сормадун щали-пяришанум, 
Гямцŋдян дярдя дцшдим, гылмадуŋ тядбири-дярманум. 
 
Вя демяли, Фцзулинин лцьяти дя фцзулийанядир, поетик сиглят-

ля йцкляниб. Фцзули бурада тцркъямизин поеtик эцъцнц ади 
грамматик ъилдиндя эюстярир. Бу лцьят тцркъямизин Шяргдя юй-
рянилмясинин ян ещтираслы тяблиьатыдыр (бу лцьят бу эцн ялимиздя 
олсайды, «Лейли-Мяънун» кими охунарды. Буэцнкц азяр-
байъанлы онунла фарсъаны, фарс тцркъямизи чох асан язбярляйяр, 
чох асан юйрянярди). 

Лцьятин лексикографик тящлили дил тарихи цчцн алты мисра 
щяъминдян чох-чох эениш материал верир. Бурада ясас тяръцмя 
материалы халис тцркъя сюзляр эютцрцлцр: йер, эюй, эцн, ай, 
эцндцз, эеъя, улдуз, сюз, йет(мяк), йол, эедиш, эялиш, цряк, 
йан(маг). 

Ейни заманда яряб сюзц гям тцркъя грамматиканын ся-
рянъамына верилиб (гяминдян) – демяли, бу сюз халг дилиндя 
вар. Бир мягам диггяти чякир: адятян Фцзулинин бядии дилиндя 
эцндцз мя’насында эцн, эеъя-эундцз йериндя дцнц эцн ишляняр. 
Лцьятдя эцндцз эетмяси эюстярир ки, эцн ядяби дилин, эцндцз 
данышыг дилинин фактларыдыр. Йахуд адятян планет ады кими 
Фцзули Эцняш йазыр, бурада ися афтабын гаршылыьы олараг эцн ве-
рилир. Бу да данышыг дилиндян эялир. Анъаг чыхышлыг щал шякилчиси-
нин -дын кими верилмяси щесаб едирям ки, катиблярин ишидир. Та-
рихдян мя’лумдур ки, Фцзулинин ясярляри щям Шярг, щям дя 
Гярб тцркъяляринин катибляри тяряфиндян дяфялярля кючцрцл-
мцшдцр. Эюрцнцр, лцьят Шярг катибинин гяляминдян чыхмышдыр. 
Фцзули дили цчцн, цмумиййятля, ъаьатай хцсусиййятляри сяъиййяви 
дейил – йалныз юзбяк шаирляриня нязиряляриндя 2-3 ъаьатай морфо-
лоэизми растланыр. 
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Бу да мараглы фактдыр ки, Фцзулинин бядии ясярляринин дилин-
дя йылдыз, йцряк шяклиндя ишлянян сюзляр лцьятдя улдуз, цряк кими 
верилир. Бу, бир даща эюстярир ки, лцьят ъанлы дили якс етдирир, де-
мяли, щямин сюзляр халг данышыьында мящз бу фонетика иля чыхыш 
едир вя демяли, Фцзули лцьятдя бирбаша вя билаваситя Азяр-
байъан оьузъасыны якс етдирир (щямин сюзляр бу эцн Анадолу 
оьузъасында халгын данышыьында да, йазылы-ядяби дилдя дя йылдыз 
вя йцряк фонетикасы иля ишлянир).       
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ГУРБАНИНИН ДИЛИ 
 
Фцзули юз сянятинин камиллийи иля еля е’тираф олунмушдур ки, 

ХВЫ яср Азярбайъан дилини онун ясярляринин дили кими тясяввцр 
едирик. Анъаг онун мцасири Ашыг Гурбанинин дилини динлядикдя 
айдын олур ки, ХВЫ яср Азярбайъан халг дили грамматик 
гурулушуна вя лцьят юзяйиня эюря буэцнкцндян тяхминян 
фярглянмир: Даьлар, сяниŋ иля щямдям олмада, Ясиэярсян инди 
гары да мяндян. Йахуд: Алты йол эялмишдим, бунунла йедди, 
Юлдцм бу баьчаны эязя-эязя мян. Йахуд, Дедим: Дилбяр, 
эетмя, бир дям данышаг. Деди: сюзцŋ йохдур, бящанядир бу. 
Дедим: бир нязяр гыл ашиг щалына. Деди: яъяб дяли-диванядир бу вя 
с. Демяли, ХВЫ ясрдя Фцзулинин зянэин, бюйцк сянят дили иля 
бярабяр, беля ади, зяриф, мцлайим, дярин лирикасы иля щейран 
гойан мцкяммял халг дили нцмуняси дя вар иди. Фцзулинин 
«Нейчин юзиŋя зийан едцрсян, Йагшы адуŋы йаман едцрсян? 
Гызсан, уъуз олма, гядрцŋи бил» дейилиши дя тясдиг едир ки, ХВЫ 
ясрдя азярбайъанлынын халг дили мящз Гурбанинин дили олуб вя 
Фцзулинин орфографийасы да мящз Гурбанинин реал фонетикасы 
шяклиндя гавранмалыдыр. Ашыьын мяшщур «Бянювшя» ше’ри 
буэцнцн дили вя зювгц иля сясляшир. Бурада мцасир дил цчцн бир 
архаик сюз вардыр: сайру. Бу да мятнин цмуми поетик 
мцщитиндя анлашылмазлыьы иля щисс олунмур, халг ядябиййаты 
поезийасындакы – байатыдакы мелодийа елементиня чеврилир. 
Şe’rин дилиндя бир архаизмин ишлянмяси щям бир тарихи мющцрдцр 
ки, дилин мящз XVI ясря аид олдуьуну эюстярир, щям дя анъаг 
бир архаизмин олмасы ъанлы халг дилинин там буэцнкцня 
уйьунлуьуну тясдигляйир. Щягигятян о сюз ишлянян бяндин 
икинъи бейтиндя еля надир образ йараныр ки, бцтцн диггяти, бядии-
мянтиги аьырлыьы юз цзяриня эютцрцр вя биринъи бейти байатыларын 
илк бейтиндяки мелодийа сазлайыъысына чевирир, щеч онун 
мя’насынын ардынъа дцшцлмцр: Гурбани дер: кюŋлим сяндян 
сайрудур, Нейлямишям, йарум мяндян айрудур? Айрылыгмы 
чякмиш, бойну яйридцр, Щеч йердя эюрмядим дцз бянювшяни. 
Бянювшя севэили образынын рямзи портрети кими ябядиляшдирилир. 
Онун физики гурулушу – зярифлийи, бойнунун гатланмасы – 
севэилинин мя’няви сифяти иля – щясрятля зяифлямиш бядяни вя 
синясиня яйилмиш бойну иля, е’ъазкар щазыръаваблыг нятиъясиндя, 
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мцгайися олунур. Бу камил портрет бянювшяни севэилинин ядяби 
щейкялиня, ше’ри ися мящяббятин щимниня дюндярир. Беля камил 
дцшцнъянин беля ади, садя ифадяси дилин мцкяммяллийиня 
дялалятдир. 

Гурбанинин дили бядии портретин мя’няви вя физики тяряфлярини 
еластикликля бирляшдириб ващид тягдиматда верир: Эедян, эетмя, 
эюрцм кимиŋ йарысан, Щансы бяхтявяриŋ вяфадарысан? Кюлэядя 
бяслянян гузей гарысан, Сящяриŋ йелляри тез дяйяр сяня. Сюз 
сечиминин мящаряти щяйат мцшащидясинин дягиглийи иля тянзим 
олунур: гузей гарыны эцняш йох, мящз кцляк яридир. Вя щямин 
кцляк гузейи мящз сящяр вахты тутур.  

Гурбанинин сянят дили халг дилинин билаваситя юзц олду-
ьундан онун щаггындакы сюз ХВЫ яср Азярбайъан халг дилинин 
юзц барясиндядир. Онун дилиндяки сюз-образлар, алынмалар, 
демяли, дюврцн халг дилиндя вятяндашлыг щцгугу алыбмыш. Щяля 
ХВЫ ясрдя алынма ялван епитетинин мцгабилиндя ал-йашыл милли 
тя’йини ишлянир: Ал-йашыл эейиниб дурма гаршыда, Йайын 
бяднязярдян, эюз дяйяр сяня. Гурбанинин дилиндя гцбар сюзц 
щям фарс дилиндяки илкин мя’насында (тоз), щям Азярбайъан 
дилиндя сонрадан кясб етдийи кядяр, гцсся мягамында ишлянир: 
Дястяля зцлфлярини йеря дяймясин, Йоллар губарланар, тоз дяйяр 
сяня (щям дя тоз дяймяк сюзц иля губарланмаьын мя’насыны 
ачыр). Щямчинин: Эюзцм эюрдц, кюŋлцм ейляди губар. Вар-эял 
инди эязинмяк мя’насындадыр. Гурбанидя щяр ики компонент 
юз семантикасыны сахлайыр. Демяли, сюз лексик-грамматик 
ъящятдян тязя тяшяккцл тапыр: Вар-эял иля (йя’ни: эет-эял иля, 
эедиб эялмякля) дцзялтэинян сян щалы. Мяъаз вя ифадялярдяки 
алынма сюз дярщал милlи гаршылыьын ассосиасийасыны йарадыр: 
Чешмин йаьы – эюзцн йаьы: Чешмиŋ йаьы чыраьында сагиниŋ (щям 
дя шам//шям’ явязиня чыраг); Нан иля нямяк – сюрякля дуз: 
Йейярляр нан иля нямяк. Бир эцндя бярбад ейлярляр (дуз-чюряк 
итирмяк ифадяси). Халг дилинин юз тяшбещляри ишлянир: дцнйа-яляк: 
Бу дцнйа дедийин бир бош ялякдир. Бядии нитг цчцн нейтрал сюз 
поетикляшир – буланмаг: Щеч чыхмадым назлы йарын кюшэцня, 
Буланмадым янбяриня, мцшкцня. Классик поезийа жанрларында 
олдуьу кими, Гурбани дя алынма вя милли сюзлярин синоним 
ъярэясини йарадыр. Ъярэядя йа анлашылмайан сюз олмур, йа да 
бир-бирини айдынлашдырыр: Саь гошунду, сол лешкярди, саь ялям; 
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Эюзялляри, мящбублары, хублары; Олар батыб малу мцлкя, Эянъя 
щей; Баь-баьчалар нярэизлянир, эцллянир, Рямз анлайан, сюз 
дцшцнян, дярд билян, Алямлярдя шющрятлянир, бяллянир. Тябии ки, 
онда халг дилинин илийиня ишлямиш идиом вя мяъазлар 
ишляндийиндян бунлар бу эцн дя галыр: юз яли иля юз евини йыхмаг, 
эюз дяймяк, сюз дяймяк, йаха йыртмаг, баш ачмаг, дил-дил 
ютмяк, синядаь олмаг, ганла ойнамаг, бир-бириня вурулу, бир-
бириня чатылы, доьрам-доьрам олмаг, шипширин, дяли-эиъ етмяк, 
эеъя-эцндцз, вахт-бивахт, умсуг етмяк, алаташ (йорьун, ялдян 
дцшмцш), яляйиндян ялянмяк, бяласына бялянмяк вя с. Вя бирдян 
беля йаьлы бир гарьыш: дюнсцн беля замана (Гурбани дер: 
дюнсцн беля замана, Эюйдяки улдузлар Айа дюнцбдц). Илк дяфя 
Гурбанидя растланан бу сюз-образ вя ифадяляр сонралар 
ян’яняви олараг башга ашыгларын да дилиндя ишлянир: башына 
дюндцйцм, салланмаг, саллана-саллана эетмяк, ал-йашыл 
эейинмяк (бязянмяк), бяднязярдян йайынмаг, гузей гары, 
чарпаз дцйцн, чарпаз дцймя, бядясил вя с. Онун дилиндяки 
Салатын ашыгларымызда ян’яняви ишлянир. Бу ад щям саллана-
саллана сюзляри иля аллитерасийа хатириня эялир, щям дя йазылы 
ядябиййатдакы Лейли, Ширин… мцгабилиндя ашыг ше’риндя 
рямзляшир. Гурбанидя: Саллана-саллана эедян Салатын, Эял еля 
салланма, сюз дяйяр сяня; Ашыг Аббасда: Саллана-саллана эедян 
Салатын, Кяклик кими йеришиндян бяллидир; Саллана-саллана эялян 
Салатын, Салланыбан назлы йардыр бу эялян. Ян’яняви Лейли, Ясли 
Ширин, Фярщуд, Бисцтун да вар, Салатыны да йени башлайыр. Онда 
ишлянян алынма сюзлярин дя халг йарадыъылыьында ардыъыл ишлянмя-
си эюрцнцр. Щям дя бунлары анламаьын халгда ян’яня вя вярдиши 
вардыр; сийящ, дидя, сяр, нищан, муй, зимистан, зимистан гящри, 
(ХХ ясрин 70-ъи илляри Ашыг Шакирдя: Зимистанын дюнцб йаза, 
кяндимиз!), зцлф, хуб, хублар хубу, гяввас вя с. 

Бир щалда ки Гурбанинин дили ХВЫ яср азярбайъанлысынын 
эцндялик цнсиййят сахладыьы ъанлы халг дилинин фактыдыр, демяли, 
онун дилиндяки яряб, fарс алынмалары да халгын анладыьы вя иш-
лятдийи сюзлярдир: иштийаг, мцгарин, ябришим (тел), мцрясся (сач), 
мцштаг, дуд, руз, пайяндаз, мятащ, тябиб, тявялла, тей, шиква… 
Бу сюзляр тцркъямизин сюз йарадыъылыьында иштирак едир, ярябъя -
тей (кясмя, доьрама) исми -ля шякилчиси иля фе’ля чеврилир: тейля-
мяк (кясмяк, нештярлямяк) – Хянъяр алыб гара баьрым тейляди. 
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Кюмякчи фе’ллярля алынмалар идиомлашыр, ъанлы цнсиййят ифадяси-
нин тяркиб щиссяси олур: бцлянд олмаг, эяштя чыхмаг, эирифтар ей-
лямяз, пайяндяз олмаг (сонра бунларын щамысы Вагифдя ишля-
няъяк: Йолунда пайяндаз цзц Вагифин). Мясялян, сонралар эириф-
тар ейлямяк ашыг поезийасынын дилиндя давам етдийи щалда, 
онун башга алынма синонимии мцбтяла олмаг милли тутулма сюзц 
иля ъамаат ичиндя ишлякликдян дцшмцр. Гурбани щям классик 
ше’рин дилиндяки мцддяи яряб сюзцнц ишлядир. Мцддяиляр евин 
абад ейлядин (Фцзулидя: Мцддяи ейляр мяня тя’ня нязмц няс-
рдя), щям дя халг ше’ри цчцн сяg рягиб тя’йинини щазырлайыр ки, бу 
сюз сейраьуб тяляффцзцня дя дцшяряк, ашыг ядябиййатында бцтцн 
дюврлярдя галыр. Яэяр бу эцн иддиа (иддиачы, иддиалы, иддиасыз) 
сюзц щамы тяряфиндян анлашылырса, демяли, мцддяи сюзц дя вахти-
ля щамы тяряфиндян ращат баша дцшцлмцшдцр. Щяр бир алынма сюз 
диля илк эялишиндя юэейлийини щисс етдирмиш, щямишя анлашма янди-
шяси тюрятмишдир. Бу эцн адяткярдя, вярдишкар кими лору тюрямя-
ляр вермиш адят, вярдиш сюзляри дя заманында щямин «яндишяли» 
алынма ващидлярдян олмушдур. Бунларла мцгайисядя, мясялян, 
ярябъя гаидя сюзц щям фонетикасы, щям дя семантикасы иля даща 
рясми, даща яъняби эюрцнмцшдцр. Анъаг Гурбани ону халгы-
нын дилиндян бу фонетика, бу морфолоэийа, бу цслуби семантика 
иля гябул етмишдир: Ей севдийим, гайдасыдыр гызларын Эащи, эащи 
бу сюз атмаг нядяндир? Йахуд: Еллярдя гайдадыр рузи-язялдян… 
Бурада вя тцркъянин щяр мягамында гайда сюзц адят вя вярдиш 
сюзляриндян даща хялги вя даща доьмадыр; гайдасыдыр садяъя 
бир сюз дейил, чох грамматик мя’наны юзцндя ъямляшдирмиш бир 
морфолоэизмдир, бир нечя синтактик гялибля ифадя олуна билян 
камил грамматикадыр: бир ади яряб сюзц тцркъянин грам-
матикасы иля беля дольун бир эюстяриъийя чеврилиб. Бу щикмятдя 
дейилян кими: дилин гейряти яъняби сюзц эери гайтармагда дейил, 
ону щязм едиб юзцнцнкцляшдирмякдядир. Йахуд: бу эцн ядяби 
дил сявиййясиндя ишлянмяйян ъязиря (ада) диалектдя (Ъябрайыл 
шивяси) галыр; ъяла (кючмя, айры дцшмя), ъалайвятян (дидярэин) 
мцряккяб сюзцндя, ъанбаз (кяндирбаз) ъанбаздыг елямяк 
(юйцнмяк, тялхяклик етмяк) шяклиндя халг дилиндя эениш даирядя 
ишлянир. Тябии ки, ше’р, шаир, ариф, тяляб сюзлярини илк алдыглары за-
ман  инсанлар яш’ар шцяра, цряфа, мятлуб формаларыны да ейни 
дяряъядя анламыш вя ишлятмишляр. Анъаг заман-заман тцркъя-
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нин грамматикасы юзцнц бу яъняби грамматик гялиблярдян тя-
мизлямишдир. Бир сюзля: бцтцн диллярдя вя бцтцн дюврлярдя ол-
дуьу кими яряб, фарс дил цнсцрляринин тцркъялярдя ишлянмяси дя 
тарихи характер дашымышдыр – бир нясил ишлятмиш, нювбяти нясилляр 
сечмишляр, доьмалашанлары сахламыш, ипя-сапа йатмайанлары 
рядд етмишляр. Ашыг ше’ринин дили бу мянзяряни яйани якс етдирир.          

Гурбанинин дилиндя мяктуб сюзцнцн милли мцгабили ишлянир 
– йазьу: Язиз башын цчцн оху йазьуму, Аэащ ол щалымдан эащ-
баэащ мяним (Шащ Исмайыла мяктубундан). Бунунла да даща 
гядим, Тцркцстан тцркъяси цчцн типик олан бити//битик мцгаби-
линдя билаваситя Азярбайъан оьузъасы цчцн йерли сюз йарадыл-
мышдыр ки, сонра ярябъянин мяктуб сюзц щяр ики тцркъя ващиди 
архаикляшдирир. Гурбанинин дилиндя халг дили цчцн бу эцн дя 
сяъиййяви олан -ла(н) шякилчиси иля дцзялян бядии-естетик йцклц 
фе’ллярин бцтюв силсиляси вар: нярэизлянмяк, эцллянмяк, бяллянмяк, 
сайаланмаг, щалгаланмаг… Классиклярин дилиндяки мцасир ди-
лимиз цчцн архаик сайылан гядим Азярбайъан сюзляринин Гур-
бани дилиндя дя ишлянмяси эюстярир ки, онлар ХВЫ ясрдя халг ди-
линдя фяал олмуш, ясас лцьят фондуна дахил олмушдур: ал (щийля), 
йахмаг (йандырмаг), ирмяк (чатмаг), алтын (гызыл), айаг (ба-
дя), сайру (хястя), бяклямяк (эюзлямяк), йашынмаг (юртцнмяк), 
улу (бюйцк), сайрышмаг (ахмаг, гачышмаг), чатгы (чалма – баш 
юртцйц) вя с.  

Ашыг ше’ринин дилиндя Тцркийя тцркъясиня мяхсус елементля-
рин ишлянмяси эюстяир ки, оьузъаларымыз арасында халг цнсиййяти 
сявиййясиндя щямишя ялагя олмушдур. Гурбанидя: Нашы евчу 
бяря бякляр, яйляняр, Мараллар сайрышар йоллара доьру; Ашыг 
Аббасда: Гоъа сарван, сян билирсян фяндини, Яйля кяъавяни, йары 
эюряйим (Ы ш. ямр шяклиндя -им йериндя -яйим ишлянмяси). Бу 
гаршылыглы оьуз яламяти эяляъякдя щятта Молла Пянащ Вагифин 
гошма дилиндя дя эюрцняъякдир.  

Гурбанинин бядии тя’йинляри, биринъи нювбядя, садялийи иля 
сяъиййялянир: сыныг кюнцл, диваня кюнцл, аь губа газ, бяйзадя 
оьланлар, ханзадя гызлар, яйри чалмалы, хумар эюзлц, гашы ъяллад, 
гямзяляри ган тюкян вя с. Портрет ъызылмасында шаир тя’йинляря 
бядии рянэ кими мцраъият едир. Бя’зян ики ъизэи иля бир образ йа-
радыр: яйри чалмалы, хумар эюзлц («Севинсин» ше’ри). Бя’зян дя 
бойалары артырыр: ал додаг, хумар эюзляр, шипширин дил, мямяси 
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йемяли, Лейли-Ясли-Ширин хасиййятли, аь бядян, инъя белли, эцл мя-
мяли, ал йанаглы, тяр гюнчяли, сары лачын («Ляблярин» ше’ри); сцращы 
эярдянли, гаймаг додаглы, ъейран йеришли, айна габаглы, эцмцш 
пийаляли, алтун айаглы («Ъандан ейляди» ше’ри). 

Гурбани Хятаини, Фцзулини шяхсян танымыш, онларын шяхсиндя 
классик ядябиййата бяляд олмушдур. Фцзулинин «Ъаныны ъанана 
вермякдир кямали ашигин, Вермяйян ъан е’тираф етмяк эяряк 
нюгсанына» ешг фялсяфяси Гурбанинин бу ашиглик эюрцшцнцн бя-
дии семантикасынын ясасында дурур: Гурбани дер: мунда эялдим 
йар цчцн, Кяс, кяс, кабаб доьра баьрым йар цчцн. Йар одур 
ким, йардан сонра йар цчцн Зцлф даьыда, йаха йырта, йара цз. 
Йахуд бурада Фцзулинин дил сяняткарлыьы дуйулур: Юз ялинля 
йандырдыьыŋ чыраьыŋ Шю’лейи-фярагла йахмаг нядяндир? 

Щятта Xятаинин рящбярлик, мцршидлик тяблиьи иля сясляшян сий-
аси-тяблиьи сюз дейир: Гурбани дер: Щяр ким шаща кяъ бахар, 
Онун камалында тез, завал олу.  

Щюкмдар-шаир кими Гази Бцрщаняддинин дилиндя растланан 
щярби-дюйцш дилини, гящряманлыг дастанларынын дилиня мяхсус 
сюз вя ифадяляри Гурбанинин дилиндя эюрцрцк; бунлар лирик ше’р 
дилиндяки тяшбещдян чох (каман гаш) Горгуд, Короьлу 
мятнляринин нитг эерчяклийини хатырладыр: Саьдан вурду, солдан 
чыхды саь ялим, Саь гошунду, сол ляшкярди, саь ялям; Яскик 
олмаз гоч иэидин хятасы, Гашы каман, синям онун бутасы, Гаты 
йай чякилир голлара доьру; Иэидляр кюŋлцня шиква эятирмяз; Мярд 
одур ки, ишин тута мярд илян, Яр истясян, кяъ намярддян яр дилян – 
тцркъя гошун, ярябъя лешэяр классик ше’рин дилиндя беля 
синонимляшмяйиб (саь гошунду, сол ляшэяр). 

Бунун да Гурбанидя нцмунялярини эюрцрцк ки, яъняби 
морфолоэийа милли иля паралелликдя цстцнлцк эютцрцр: Наэцма-
нам, мян бу дярддян саьалым – эцмансыз, умудсуз сюзляри ня 
вязня, ня ритмя, ня бядии семантикайа гцсур эятирярди. 
Эюрцнцр, бу морфолоэийа халг ше’риня цслуб кими кечибмиш ки, 
ашыг ше’риндя, байатыларда бивяфа, наялаъ, накяс, надидя, наинсаф, 
бимцрвят, намящрям вариантлары даща ишлякдир. Классик ше’рин 
дилиндян эялян даща башга цнсцрляря дя Гурбани дилиндя раст 
эялмяк олур: тцркъя сюзляр яряб баьлайыъысы иля ишлянир – Саэц сол 
(Сяэ рягибляр щамы саьц солунда); яэяр баьлайыъысы эяр фонетика-
сы иля верилир: Эяр адына дейилмишся шащыбаз, Сюйля эюрцм ону ат-
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маг нядяндир? Нясиминин, Фцзулинин ярузда истифадя етдикляри 
ъанлы тяляффцз формаларындан, тябии ки, Гурбани щеъада даща 
чох йарарланыр: Зцлцмля айрырлар (<зцлмля айырырлар) йары да 
мяндян; Гайытмаг истямяз эюзцм эюзялдян, Гайьымы  артыран, 
дярдим тязялдян (<тязялядян).     

Халг ше’рляринин дилини мцтящяррик щала эятирмяк цчцн ус-
тад ашыг классик ше’рин сюз вя мяъазларындан да истифадя едир: 
ъяннятцл-мя’ва, тябиби-нашы, чярхи-фяляк, шю’лейи-фяраг, мцршиди-
камил, дуди-ащ, ялиф, дал, мцддяи: Ъяннятцл-мя’вадыр гойнунун 
ичи; Саь ялиндя ялиф гяддим дал олду; Яслиндя бу, чох гялиз иза-
фятдир: Йунус тяк далдыг гя’ри-цммана. Бунунла Гурбани щям 
дя тяблиэатчылыг иши эюрмцш, классик ядябиййат дилинин баша 
дцшцлмяси цчцн бу иш цслубуну давам етдирмяйи эяляъяк ашыг-
хяляфляриня тювсийя етмишдир.   
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ХЯТАИНИН ДИЛИ 
 
1. Щям классик поезийа, щям дя халг ше’ри жанрларында 

йазмаг Хятаи дилинин ясас цслуби кейфиййятляридир. Классик жанр-
лар онун лексиконуну зянэинляшдирир, дольунлашдырыр, ашыг дили 
чярчивясиндян чыхарыр, фолклор жанрлары ися бу дили кцтляви анла-
шыглы шякля салыр. Айдынлыг фярди цслуби бир категорийа кими Хятаи 
дилинин мащиййяти, баш чаларыдыр. Онун гошма, эярайлы вя байа-
тыларынын дили бцтцн нитг яндазяляриня – анлашыглыьы, ифадя вя об-
разлары, бядии-емосионал ахарына эюря халг йарадыъылыьынын 
мцвафиг жанрларынын дили иля сясляшир: Кюŋцл, ня эязцрсян сейран 
йерцндя, Алямдя щяр шейцŋ вар олмайунъа? Олура, олмаза дост 
дейцб эязмя, Бир ящдцня бцтцн йар олмайунъа. «Олур», «ол-
маз» фе’лляри типик данышыг субстантивляшдирмясидир, «вар ол-
майынъа» халг дилинин щазырладыьы публисист ифадядир. Бцтюв-
лцкдя бу парча устад ашыг дилинин нцмунясидир, халг дилинин 
инъялийиня бяляд олан, онун мя’няви мунислийини дуйан вя аш-
кара чыхаран халг сяняткарынын дилидир. Хятаини бядии нитгин бу 
формасына эятирян онун иътимаи гайяси олмушдур. Онун башлыъа 
идейа силащы шиялик тяригятинин тяблиьи иди. Тяблиьатын дили айдын, 
она гулаг асанларын анлайаъаьы тярздя олмалыдыр. Заманында 
Кярбала мцсибятиндян данышан «Шцщяданамя»нин садя дилля 
тяръцмяси дя Шащ Исмайылын шиялик тяблиьаты иля баьлы иди. Хятаи-
нин гаршысында беля айдын бядии нитгин нцмуняси вар иди: халг 
поезийасынын дили; Гурбанинин, Мискин Абдалын дили. Хятаи щя-
мин диля мцраъият едир вя онун бядиилийиня публисист гайя ашы-
лайыр. Тясадцфи дейил ки, онун афоризмляри ичярисиндя билаваситя 
мясляк, ягидя, йол иля баьлы хцсуси бир гат вардыр: Бу йолуŋ йол-
чусу олайым дерсян, Ялдя ики гарпыз тутмалы дяэцл; Хятаим, 
уьруйу тут, верэил йеля – Бу йолуŋ ютяси щагдыр… Бу йолдан юзэя 
йол йогдур. Мцрцввят, ярянляр, мцрцввят! Юзцндян кечмяйцнъя, 
Бирлиэя йетмяйцнъя Сян дярвиш оламазсан; Гапусуз, баъасыз бир 
ев йапмаьа Мяшрябсиз ол дюрд гапудан варылмаз (мяшряб 
е’тигад мя’насындадыр); Шащ Хятаи та язялдян ящдлидир, Йол оьлы 
йолыгса, щям эцнащлыдыр (щятта ягидя, йол сащиби мя’насында 
иътимаи мязмунлу термин ишлянир: йолыг) вя с. Хятаи юйцд-
нясищят верир вя рящбяря, дювлят башчысына гулаг асмаьа чаьы-
рыр: Рящбярсиз щеч йол булунмаз, Булдум дейян йалан сюйляр; 
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Мцршидцŋ няфяси щяг няфясидцр… Мцршидцŋ ризасы щяг ризасыдыр; 
Рящбярцŋ ямрцндя олмайан ъанлар Йцзи дюнмцш, ъящяннямя 
сцрцлцр вя с. Тяблиьат уьурлары, сийаси кясяри ана дилиня дювлят 
гайьысыны артырыр. Дювлятин ясас ящалиси тцрк кцтляси олдуьундан 
тцрк дили диггят мяркязиня галдырылыр. Гыса мцддятдя газандыьы 
бюйцк уьурларда – юлкянин бирляшдирилмясиндя бядии сюзцн бу 
айдын вя кясярли нцфузу Хятаийя ордудан аз кюмяк етмир. 
Халг ше’ри жанрларындакы дилин кцтлявиляшмяси, севилмяси, уьур 
эятирмяси шаири алудя едир вя классик жанрлардакы дилиндя дя о 
юлчцдян узаглашмамаьа чалышыр. Образлы десяк, Хятаинин дилин-
дя цслуби икиляшмя бир няфясин щяраряти иля бирляшир. Шаирин классик 
жанрларындан дил нцмуняси: 

 
Вя’дяйи-вясл едяли бир гылъа галды ъанымуз, 
Эюэляря ирся, ирибдцр налявц яфганымуз. 
Йола бахмагдан чыхыбдур дидейи-эирйанымуз, 
Ханы, а залым, сянцŋля ящдимцз, пейманымуз. 

 
Бу мцряббедяки вя’дяйи-вясл, дидейи-эирйан изафяти, йа на-

лявц яфган табесиз бирляшмяси ше’рин анлашыглыьына зярряъя мане 
олмур. Бунлар Гурбани, Туфарганлы Аббас, Ашыг Ялясэяр кими 
ашыгларын да дилиндя вар. Дидейи-эирйаны чыхмаг идиому эюзц 
чыхмаьын гаршылыьыдыр вя щямин семантик реаксийаны верир. Щят-
та мцряббенин вязни дя щеъа ащянэиня уйьундур. Йахуд: 

 
Гызыл эцл, баьц бустанум, ня дерсян? 
Фяда олсун саŋа ъанум, ня дерсян? 
Яриди илиэим, галды сцмцэцм, 
Бу тяни тярк едяр ъанум, ня дерсян? 

 
Бурада архаик сайылан бир сюз дя йохдур. Мисралар да ана 

дили, ана няфяси кими мунис вя илыгдыр. Щятта ше’р бир ашигин юз 
севэилисиня сюзцндян чох, бир ананын юз ювладына дуа вя йалва-
рышы, язизлямя вя ярки кими сяслянир. 

Йахуд: Ащу гузи дойдурыб уйутди, Оьурлануб юзи ота эетди. 
Бурада ананын юз кюрпясини йухуйа вериб, ойанмасын дейя 
йавашъа йанындан араланмасы сящняси дащийаня усталыгла ащу 
иля гузусунун мцнасибятиня кючцрцлцр. Хятаинин тясвириндя бир 
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ана дуйьусунун щяссаслыьы вя зярифлийи вар. Хятаи аналыг 
дуйьусу иля ана дили дуйьусуну бирляшдириб. Бу, ХВЫ ясрин ана 
дилидир. Шащ беля данышанда эюр халг неъя буэцнкц кими даны-
шыб. 

Йахуд: 
 

Бу, гямзя деэил, бяладур, ей дост! 
Бу, хяндя деэил, ъяфадур, ей дост! 
Шяккяр лябцŋ аьзыма сюэярся, 
Сюэмяк деэил ол, дуадур, ей дост! 

 
Щятта аьыза сюймяк кими гейри-поетик ифадя чох орижинал 

шякилдя бядии-емосионал мцщитдя ядяб вя естетика иля йцклянир. 
Халг ше’ри вя классик поезийа дилинин бирляшмясиндя Хятаинин 
юлкяни бирляшдирмяк ямялинин бядии-мя’няви няфяси дуйулур. 

2. 1. Хятаинин бядии нитги халг дилиня мяхсус, данышыг коло-
ритли, лакин йцксяк емосионаллыг щопдурулмуш идиом вя ифадя-
лярля зянэиндир. Бунларын бир гисми тарихи сяъиййя дашыса да, як-
сяриййяти бу эцн дя ъанлыдыр: цн чякмяк, дуваг юртмяк, ъиэяриня 
даь чякмяк, шабаш сачмаг, гулаьыны бурмаг, баш гошмаг, дашы-
ны атмаг, йцзцгара, щала эялмяк, ял узатмаг, ятяк тутмаг, ял-
сиз-айагсыз вармаг, йцзц дюнмяк, йола эялмяк, бошуна эязмяк 
вя с. вя с. Халг данышыьына мяхсус идиомлар, тяшбищляр, ифадя 
адилийи бир бцтюв щалында – синкретик шякилдя тягдим олунур. Бу 
мясняви нцмуняси классик поезийа жанрындан чох эярайлы, ба-
йаты дилини хатырладыр – бу дилин шяхсиндя халг мяишяти, реал щяйат 
тярзи ъанланыр, йайлаг кючцнцн щавасы дуйулур, гулун кишнямя-
си, гузу мялямяси ешидилир, ше’р тясвирдян чыхыб мянзяряйя чеври-
лир; щям дя айдын олур ки, шаир халг щяйатыны эюзял билир, поези-
йайа щяйатын рямзини йох, юзцнц эятирир: 

 
Дайлар тцляди, бурагды йалы, 
Кишняр чалаьан гулын мисалы, 
Гузулады гойын, тюкцлди дюлляр, 
Йайлаг щявясини гылды елляр…  

 
Бу, епик тясвир дилидир, няср дилинин синтаксисидир, роман ди-

лидир, эюзял щекайя дилидир, А.Шаигин «Кюч» щекайясинин дилидир. 
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Шаир поетик дили халг данышыг тярзиня еля йахынлашдырыр ки, 
бцтюв мисра ритми, юлчцсц иля ъанлы данышыьын бир ъцмлясини хатыр-
ладыр. Йя’ни поетик гялиб дили сцн’иляшдирмир, яксиня, данышыг ди-
линин тябиилийи ше’р мисрасынын атрибутуна чеврилир: Эедяр цни гырх 
аьаъ зийадя. Щятта грамматик ганун позулдугда беля данышыг 
нормасы ону гануниляшдирир: Шащбаз она варанда доьры – она 
доьры олмалы иди. Щятта илк бахышда шаирин сяркярдялийиндян эя-
лян кими эюрцнян бу тяшбищ дя билаваситя ъанлы данышыьын обра-
зыдыр: Дцшмян ганы тяк гызарды щяр су. Бя’зян ади эюрцнян бир 
мцгайисядя мцдрик мягсяд излянир: Мящяббятдян кечян щягдян 
дя кечяр. Бурада щагг мящяббятин мунислийи, мящяббят ися 
щаггын зярурилийи бахымындан гиймятляндирилир: щагг (Танры) 
севэилиляшдирилир, мящяббят мцгяддясляшдирилир. Мя’няви вя фялся-
фи анлайышларын диалектикасыны шаир адилик мцкяммяллийи иля ифадя 
едир. 

2.2. Хятаинин дилиндя ишлянян онларла образ вя ифадяляр ашыг по-
езийасынын ян’яняви нцмуняляридир: оьрун-оьрун кечмяк, щаггын 
саламыны кясмяк, играрыны басмаг, сяриндян (башындан) кечмяк, 
щяръайи эюзял, йцряэинин йарасыны сарымаг, ъцмлянин башы, играрындан 
дюнмяк вя с. 

2.3. Хятаинин дили аталар сюзц вя мясяллярин ишлянмяси ъящятдян 
дя бир данышыг актыны хатырладыр: щикмятли сюзляр щандан-щана эял-
мир, онларын йери о гядяр сыхдыр ки, еля бил нясищятамиз сющбятя гу-
лаг асырсан. Башгаларында мцяййян фикир сюйлянир вя о, бир мясялдя 
цмумиляшдирилир. Хятаидя ися бцтюв нитг щикмят ахарында ахыр. Он-
да щямишя бир тялгин вардыр. Ъаван шаир устад ашыг кими, дцнйа 
эюрмцш аьсаггал кими тювсийя едир: Щяръайи эюзяля гошма башуны, 
Щяръайилик едцб атар дашуны. Йахуд: Надан баьчасунда гюнчя эцл 
олмаз, Камил иля йолдаш олан йорылмаз. Йахуд: Шу дцнйануŋ ютясцня 
Вардым дейян йалан сюйляр. Башдан-баша сяфасуны Сцрдцм дейян 
йалан сюйляр вя с. Бунлар беш дейил, он дейил, онларладыр; байаты, 
гошма вя эярайлылары бу сяпкидя йазылыр. Шаир щямин жанрлардан 
юйцд-нясищят, щикмят трибунасы кими истифадя едир. Гязял вя мясня-
видя бу дидактик тон нисбятян азалыр. Чцнки Хятаи тяблиьатыны щеъа 
ше’ринин дили иля апарыр. Лакин ярузда да йеня аталар сюзц вя мясялляр 
сых-сых ишлянир вя щикмят ишини иъра едир: Щяр от кюки цзря узануб эе-
дяр; Ялдя ики гарпыз дутмалы дяэцл; Сян ейилцк ет, дурма, ялдян 
эялцнъя; Дедиляр: халг билмязся, халыг биляр; Фил йцкин йцклятмя, га-
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рынъа чякмяз; Елдяки чюпя тя’н етмя, Бах эюзцндяки хизана; Ешит-
дим: Гуйу газан юзи дцшди вя с. 

3. Хятаинин дилиндяки милли сюзлярин мцяййян гисми ХВЫ ясрин 
сонуна доьру архаикляшир. Беля лексиконун щям классик, щям дя 
халг ше’ри жанрларында ишлянмяси эюстярир ки, бу гябил лцьятин ишляк-
ликдян дцшмяси жанр вя цслуб тяляби иля баш вермир, цмуми тяфяккцр 
тярзиндяки дюнцшя баьлыдыр. Щятта бунлардан бир щиссясиня мцасир 
диалектляримиздя тясадцф олунмасы да бу фикри рядд етмир. Чцнки 
цмумцнсиййят васитясиндян чыхыб, мящялли даирядя ишлянмяк дя ар-
хаикляшмя просесиня дялалятдир. Архаизмлярин Хятаи дилиндя эениш 
мянзяряси вардыр. Бир гисми башгаларында да ишляниб архаикляшян 
сюзлярдир: иришмяк, кянди, ясримяк, дал (будаг), йцкцш (чох), эюм-
ляк, гырлагуш, ютя, даму вя с. 

Мцгайися един: Ариф олан, ишарядян ганарам, Бцлбцлцням, дал-
дан дала гонарам (Ашыг Аббас). Яэяр ХВЫЫ ясрдя дал (будаг) 
Ашыг Аббасда ишлянирся, демяли, сюз йа халгда цнсиййят дилиндя, йа 
диалект сявиййясиндя ишлянмишдир.  

Бя’зиляри даща чох онун юз дили цчцн сяъиййявидир: йолыг, факир, 
тцнямяк (эеъялямяк), ийи, кютц, сайрымаг (охумаг), дал (будаг – 
Йазыг бцлбцл эцл далунда тцняди) вя с. Мараглыдыр ки, Фцзулидя йеэ 
олдуьу щалда, ийи варианты йохдур. Бу щямин сюзцн данышыг тцркъя-
сидир. Щямин сюзцн антоними кими кютц явязиня дя Фцзулидя йаман 
ишлянир; Фцзулидя йахшы-йаман, Хятаидя ийи-кютц. Бу – Тцркийя 
тцркъясиня мцраъият вя ъаьатайизмляря мейл Хятаинин тцрк импе-
рийасы идейасы иля баьлыдыр: тцркляри бирляшдирмяйи юз ясярляриндя онла-
рын дилини бирляшдирмякдян башлайыр. Билир ки, тцркцн цряйиня эирмяк 
цчцн онун дилиндя данышмаг эярякдир. Йеэ классик ядяби норма-
дыр. 

Хятаидя буэцнкц типик диалектизмляря дя тясадцф олунур ки, 
бу да онун данышыг дилиня тямасы иля баьлыдыр: дюшцрмяк, чюз-
мяк, дамазлыг, тязмяк, дцш (йуху), йастанмаг, чахмаг, чал-
маг (вурмаг) вя с. Онда семантик инкишафын да изляри айдын 
якс олунур: йа сюз там дяйишир – тапанъа (шапалаг), уьрамаг 
(эетмяк), йа да мя’насыны итирмяйя, мя’наъа бошалмаьа, йа-
рыммя’налы олмаьа эедир. – йюря: Эцлшян йюрясцни аб тутды (инди 
йан-йюря); Билиш: Билцш гаму маŋа йадя дюнди (инди таныш-билиш). 

4. Тяглид-сюзляр классик шаирляримиздян щеч кясдя олмадыьы 
гядяр Хятаи дили цчцн сяъиййявидир. Бу да бядии дилин хялгилийи, 
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конкретлийи иля баьлыдыр. Йя’ни бядии предметин образы тясвир 
олунмаг явязиня, яйани нцмайиш етдирилир: Сярв цстя охуду фах-
тя эу-эу; Гум-гум дер иди аьаъда гумри; Кяклик эцляр иди 
даьда гащ-гащ; Ту цзцнядцр, ня йердя ким вар вя с. 

5. Хятаи дилинин грамматик гурулушунда ики ъящят диггяти 
хцсуси ъялб едир. Бири будур ки, дилчиликдя гыпчаг елементи ад-
ландырылан фактлар онда бол-бол ишлянир. Хятаи бунлара ъаьата-
йизмляр кими мцраъият едир. Индики заман шякилчиси – ад ишлян-
мяси: Ъулар агадур чямяндя щяр су; Сяндян дутадур зямин гя-
рары, Сяндян чыгадур фялак бухары. Щал шякилчиляриндян: Ким 
дутды сачымны гейри-шаня. Тиьи-ешгцŋ йцряэимни сяд щязаран йа-
ряляр. Болмаг фе’линин чох ишлянмяси: Чог тюкдцм ися, щялал бол-
сун, Афят бычаьиля дидядян ган. Шяхс шякилчисинин беля ишлянмяси 
дя Хятаи дили цчцн типикдир: Мян саŋа кяминя гул демязмян. 

Цмумиййятля, шаирин дили чох хялги олдуьундан бу фонда 
бир факт айдын сечилир: яъняби грамматик гурулуш елементляри 
бя’зян сюзлярин ялагялянмясиндя фяал иштирак едир, щал шякилчиля-
ринин фарсъа грамматик еквивалентляри эюрцнцр вя с. Бу, Хятаи 
грамматикасынын нязяря чарпан икинъи спесификасыдыр. Бир нечя 
нцмуня: Ня фикри-йемяк, ня хаб дяр чешм; Яз сябр мяни ъцда 
гылан ешг; Сяййаря кими дц чешм бихаб; Ким эюрди йцзим бя 
ьейри-эцзэу? Вя с. Щятта бя’зян шаирин ъцмля-мисралары фарсъа 
тяртиб олунур: Бичарявц зарц натяваням, Мян тагяти-гям нями-
тяваням. Мараглыдыр: бу фарс дили грамматик ъилдиндяки сюзляр 
еля сечилмиш ки, цмуми фикир анлашылыр: щям сюзляр (бичаря, зар, 
натяван, мян, тагят, гям) азярбайъанъада вар, щям дя шяхс вя 
хябярлик шякилчиляри (-ям) уйьундур. Беля сярбястлик Хятаи 
дилиня мяхсус ъящятлярдяндир. 

Беляликля, Хятаи дювлят хадими кими Азярбайъан дили цчцн 
йаратдыьы тарихи-сийаси шяраити бир шаир кими юз йарадыъылыг тяърц-
бясиндя эерчякляшдирир.          

Xətai dilinə son olaraq, onun şair dili ilə sərkərdə dilini 
qarşılaşdırırıq- bunun üçün “Ahu quzu doydurub uyutdi, 
Oğurlanub özi ota getdi”, “Quzuladi qoyın, töküldi döllər, Yaylaq 
həvəsini qıldi ellər” bədii dilinin sahibi Xətainin bu rəsmi sənəd 
dilini təkrar veririk: “Əmiri-ə’zəmi-əkrəm Musa Durqut oğli 
inayət və şəfaqətimizə ümidvar olandan sonra şöylə bilsün kim, 
iftixarül-əazim vəl-ə’yan Əhmədağa Qarmanluni ol tərəfə 
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göndərdük və ol yerünə ixtiyaratuni kəndünə şəfaqət etdük. 
Gərək kim müşarileyh söziηdən və məsləhətüηdən çıxmasun və 
mütabiət ana qılsun kim, inşallah –təala, hər nə kim anuη muradi 
və istəgi olsa, hasildir. Gündən-günə  hər iş vaqe bulsa, 
Əhmədağa ittifaqı ilə dərgahi-müəllamizə bildirsünlər kim, hər 
növ” buyruğıηuz olsa, əməl etsün, kəndüni xoş durıb 
mərhəmətüηizə ümidvar olsın”. Bu, özlüyündə dövrü üçün rəsmi 
dilin gözəl sadəlik nümunəsidir. Rəsmi üslubun xəlqilik 
ölçüsündən mö’cüzəsidir. Burada əmirlərin-yüksəklərin də, 
rəiyyətin-aşağıların da bildiyi bir neçə titul-müraciət ərəb sözləri 
və izafətləri il ə verilib: Əmiri- ə’zəmi-əkr əm (kəramətlil ərin ən 
yüksək əmiri), iftixarül- əazim vəl-ə’yan (zadəganların və 
böyüklərin iftixarı), müşarileyh (haqqında danışılan), mütabiət 
(itaət), dərgahi-müəllamiz (uca məqamımız, sarayımız) – 
yüksəklər bu sözləri gündə yüz kərə işlədir, aşağılar gündə yüz 
kərə eşidirlər, yə’ni bütün cəmiyyətin qəbul etdiyi mə’nalardır. 
Ancaq bu rəsmi azlığın müqabilində nə qədər kütləvi içlənən söz 
və ifadələr var: ixtiyarat, o tərəf, o yer, sözündən çıxmamaq, 
inşəallah-təala, hər nə ki istəyi olsa, gündən-günə, buyruq, 
hər nə ki buyru ğunuz olsa (varsa), əməl etmək, ümidvar 
olmaq. Bu, rəsmi üslubun mükəmməliyinə tipik bir örnəkdir. Bu 
dil ona görə xəlqidir, sadədir ki, onu şair-sərkərdə yazıb, Sərkərdə 
qılıncını yerə qoyub, əlinə qələmi alıb bu sözləri yazmışdır. 
Ancaq şair Xətainin dili ilə şah Xətainin dili ana dilimizin 
gözəlliyini necə göstərir. Deməli, aydınlıq, sadəlik dilin 
gözəlliyini göstərmək üçün hər şey deyil. Ona görə ədəbi dilin 
tarixində ana dilinin gözəlliyini, kamilliyini göstərmək üçün bədii 
üsluba xüsusi geniş yer verilir. Bədii dill ə rəsmi dilin fərqini bir 
də Qasım bəy Zakirin “Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiz 
Qaqqıldaşa-qaqqıldaşa, durnalar? Yoxsa danışırsız dilbər sözünü, 
Veribsiniz nə baş-başa, durnalar?! misralarını çar mə’muruna 
yazdığı ərizəsinin dili ilə müqayisə edəndə əyani görəcəyik. 
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ФЦЗУЛИНИН ДИЛИ 
 

1. Ядяби дил тарихиндя Фцзулинин йери: 
milli ədəbi dilin mü əyyənləşməsi 

 

«Дядя Горгуд китабы»нын вя она гоншу ясрдя йаранмыш 
Орхон китабяляринин дил мцгайисяси эюстярир ки, артыг илк отра 
ясрлярдя Гярб вя Шярг ядяби тцркъяляри фяалиййят эюстярирмиш. 
Ялишир Няваинин шяхсиндя Шярг ядяби тцркъяси бядии дил, елми дил 
вя дювлят дили кими  юз камал щяддиня чатды. Доьрудур, Шярг вя 
Гярб тцркъяляри арасында щямишя тарихи ялагяляр олмушдур, ан-
ъаг ХЫЫ-ХЫЫЫ  ясрлярдян Орхон вя «Гутадьу билиэ»ин дил нор-
малары артыг Азярбайъанда кифайят гядяр архаикляшмишди вя  
бцтювлцкдя Гярб тцркъяси цчцн анлашылмаз щала эялмишди. «Дя-
дя Горгуд китабы»ндакы оьузъа  бу дюврдя Гярб тцркляри цчцн 
мцстягил ядяби норма кими мцяййянляшмишди. Бу оьузъа И Щя-
сяноьлу, Ъ. Руми вя  оьлу Султан Вяляд, Йунис Ямря кими ся-
няткарларын дилиндя юз бящрясини верирди. Вя бу дил Нясими иля 
йцксяк фялсяфи зянэинлийя галхды. М.Фцзули бу оьузъаны 
Я.Няваинин йеткин Шярг тцркъясинин гаршылыьы кими мцкяммял 
Гярб тцркъяси олараг формалашдырды. М. Фцзули Шяргин шющрятли 
дилляриня бяляд иди. Гур’анын дили олан яряб ядяби дилини, «Шащ-
намя»нин, Низами «Хямся»синин дили олан фарс дилини  эюзял би-
лирди – бу диллярдя диван йаратмышдыр. Йяни мцхтялиф ядяби дил 
типляриндян хябярдар иди, ядяби дилин ня олдуьуну, ядяби дилин 
иътимаи вя мядяни  хидмятлярини айдын тясяввцр едирди. Юз ус-
тадлары Низамини, Няваини, Шяргин башга нящянэ сюз усталарыны 
йахшы таныйан М. Фцзули ядяби дилин инкишафында, фяалиййят эюс-
тярмясиндя конкрет шяхсиййятин хидмятини билирди. О, цзяриня 
дяйярини лазымынъа дярк етдийи бир вязифя эютцрмцшдц. О, яряб, 
фарс дилли ядябиййатларла йанашы, тцркдилли поезийадан хябярдар 
иди. Байаты, эярайлы, варсаьы, гулаьынын дибиндяки Кяркцк мани-
ляри вя Кашьари «Диваны»нын тцрк халг шеирляринин дили, ейни за-
манда ХЫЫ ясрдян тяригятлярин, халг суфизминин, дярвишлийин фял-
сяфясини ифадя едян халг поезийасынын, Я. Йясявинин, Й. Яm-
рянин йазылы ана дилиня мейдан ачмыш садя шеирляринин дили дя  
эюзцнцн габаьында иди. Беляликля, бюйцк бир ишя башлайан шаир 
башга ислам алимляри, шаирляри кими Танрыдан юз ямялиня йардым 
истяйир:      
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Ей фейзрясани-ярябц тцркц яъям, 
Гылдун яряби яфсящи-ящли-алям. 
Етдцн фцсящайи-Яъями Исадям, 
Мян тцркзябандан илтифат ейлямя кям.  

 
Мараглыдыр ки, Фцзули Шярг тцркъясини камала йетирян 

Я.Няваинин сюзцнц тякрар едир; Няваи йазыр: «Илк ушаглыг 
чаьларымдa аьзымдaн тякрар-тякрар инъиляр чыхар, анъаг инъиляр 
щяля нязм иплийиня дцзцлмязди. Кюнцл дярйасындан нязм ипли-
йиня чякилян эювщярлярин йарадылыш дальыъынын сяйи иля аьыз сащили-
ня эялмяйя башладыьы заман сюйлянянляр бир гайдайа дцшдцкдя 
мейлим фарсъайа доьру олду. Анъаг ня заман ки, шцур йашына 
айаг басдым, ня заман ки, Танры Тяала мяни йарадыъылыьа йю-
нялтди, чятинлийя синя эярмяйи мяня хасиййят vерди, онда тцрк-
ъянин кялмялярини диггятля эюздян кечирмяйи аьлыма салды. 
Эюзцм юнцня еля бир алям эялди ки, он сяккиз мин алямдян ар-
тыг олду. О алямин бязякли сямасы эюзцмдя тябиятя дюндц - бу, 
доггуз фялякдян эениш иди. Орада сонсуз бир хязиня эюрцндц – 
инъиляри улдузлардан даща парлагды. Гаршыма  эцл баьчасы чыхды 
– эцлляри эюй улдузларындан нурлу иди. Мцгяддяс йеринин чевря-
си йабанчы айаьынын тапдаьындан горунмушду, щейрят йарадан 
ялванлыг йад ялинин тохунмасындан узагды. Анъаг бу хязиня-
нин иланы ганичян (хунхар) вя эцлшянинин тиканы сайсыз-

щесабсызды. Хяйалыма бу эялди: санки бу иланларын зящяринин 
кяскинлийиндян йарадыъыларын (шаирлярин) аьыллılары бу хязинядян 
гисмятлярини алмадан кечмишляр. Вя кюнлцмдя доланды ки, бу 
тиканларын тямасындан чякиняряк назимляр яля эцл алмадан йол-
ларына  давам етмишляр, бу тиканлардан чякиндикляри цчцн 
тцркъяни бурахыб эетмишляр. Бу йол бюйцк гейрят истяйирди, мян 
бу йолдан чякинмядим. Тцркъянин фязасында атымы сяйиртдим, 
хяйалымын гушуну ганадландырдым. О хязиня эювщярляриндян 
бу кюнцл сяррафы юлчцйя эялмяз гиймятдя ля’лляр вя  дяйярли инъи-
ляр алды. О эцлшянин чичякляриндян кюнцл эцлчцсц ятирли эцл вя йа-
сямянляри кюксцня тахды».1     

                                                           

1 Невайи Али Шир. Мущакеметцл – луьатейн. (Щазырлайан Ф. Сема Барутчу 
Юзюндер). Анкара, 1996, с. 214-215. 
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М. Фцзули бу тиканлардан йазмышды: 
 

Ол сябябдян фарси ляфзиля чохдур нязм ким, 
Нязми-назик тцрки ляфзиля икян дцшвар олыр. 
Лящъейи-тцрки гябули-нязми-тяркиб етмяйцб, 
Яксярян ялфазы намярбутц нащямвар олыр, 
Мяндя тювфиг олса, бу дцшвары асан ейлярям 
Нювбащар ольаъ дикяндян бярэи-эцл изщар олыр.    

 
Бу гитяни бязиляри Фцзулинин тцркъəнин зяифлийиндян шикайəти 

кими гябул едирляр. Бу да орадан эялир ки, «ляфз» сюзцнц «дил» 
мянасында алырлар. Мютябяр ярябъя лцьятлярдя «ляфз»ин бу мя-
налары верилир: тяляффцз, дейилиш; данышыг; сюз; ифадя. Ашkаръа 
эюрцнцр ки, бурада «ляфз» мящз сюз мянасындадыр. Буну 
dюрдцнъц миsрадакы «ялфаз» кялмяси дя тясдиг едир: «ялфаз» 
«ляфз»ин ъямидир, ляфзляр демякдир. Йохса «яксярян ялфазы» ифа-
дясиндян беля чыхар ки, «диллярин яксяри» мянасы ифадя олунуб. 
О щалда мисра анлашылмаз эюрцняр. Эюрцндцйц кими, Я. Няваи 
тцркъянин сямасында атыны сяйиртмясиндян, хяйал гушуну га-
надландырмасындан данышырды. Вя Гярб тцркъясиндя Фцзулинин 
бирбаша мцяллими Нясиминин йцксяк бядии-фялсяфи поезийа дили 
варды. Ашкаръа Фцзули тцрк лящъясиндя тяркиблярин, сюзлярин-
ифадялярин шеир дилиндя низамсызлыьындан, низам (нязм) гябул 
етмямясиндян данышыр. Йяни яруз вязнинин тцркъяйя доьма 
олмамасындан сющбят эедир. Щятта ня гядяр чох иш эюрмцш олса 
да, ня гядяр чалышса да, Фцзулинин юз дилиндя дя бу «нащамар-
варлыьдан», «намярбутлуг»дан (рабитясизликдян) нцмуняляр 
вар.×

 Мясялян, ата, ана сюзляринин шеирдя милли тяляффцзцндян 
чыхмасына дяфялярля раст эялинир: Йа атявц аня ейлярям йад;  
Деди: нядцр атя, йохса аня; Гуртар мяни а:тадан – ана:дан  - 
мяфУли мяфАилцн фяУлин,  гялиби иля йохлайын.  Фцзули тцркъя шеири 
бу чятинликлярдян гуртараъаьына, ярузун тикянляриндян эцл йар-
паьы битиряъяйиня бир тцрк идеологу кими анд ичир. Еля бир тяърц-

                                                           

× Тцркийя шаири Мясуд бин Ящмяд дя «Сцщейлц Небар» тяръцмясиндя бу 
уйьунсузлугдан шикайятлянир: Бу бир ниче бейти дцзинъя бянцм Щаъалеттен 
ериди йару тянцм. –Бу, йюндямсиз, истедадсыз бир шикайятдир.    
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бя эюстярир ки, эяляъяк шаирляр ону эюзлямякля тцркъяни ярузун 
яйинтиляриндян горуйа билярляр. Мясялян, няляр етди: саитин 
узанма мягамында гапалы щеъа ишлянир; узанма сюзцн сон 
щеъасына, яксярян дя шякилчи цзяриня салыныр ки, узун тяляффцз 
тящриф йарамыр; узанма йериндя яксярян яряб, фарс сюзляри ишля-
дилир: Бой-нум: го-лу-ны: ди-ляр щя-ва:дан, ля’-лим: ля-бц-ни: со-
рар ся-ба:дан; Шцк-ра:ня ве-рил:ди чох хя-за:ня вя с. тяляффцзъя 
Азярбайъан фонетикасына даща уйьун эялян бящрляри сечир. Тя-
садцфи дейил ки, поемасынын цчц дя («Лейли-Мяънун», «Бянэц 
бадя»; «Сющбятцл-ясмар») щязяъин 11-ъи нювцндя йазылмышдыр. 
Фцзули бу «дцшвар»дан хцсуси бир чыхаъаг да тапыр, бир демо-
кратик дил формасы елан едир: Гязял рясмцн ет ъцмлядян ихтийар. 
Гязял де ки, мяшщури дювран ола, Охумаг да, йазмаг да асан 
ола. 

Бу «дцшвары асан» етмякля  Фцзули Азярбайъан милли ядяби 
дилини формалашдырды. Фцзули халг дили иля йазылы дили бирляшдирди. 
Классик поезийа жанрларында йазан шаирлярдян щеч кяс, диван 
ядябиййаты нцмайяндяляриндян щеч бири тцркъяни, ана дилини 
Фцзули гядяр дяринликля билмяйиб. Бу шаирлярдян бир кимся юз 
доьма тцркъясини онун кими шцурла севмяйиб. Фцзули милли 
ядяби дили «йохдан вар» еляди. Щямин бюйцк тарихи иши эюрмяк 
цчцн ХВЫ ясрин тарихи-сийаси Азярбайъан  эерчякликляри дя она 
йардымчы олду. Бу заман мяркязляшмиш Азярбайъан дювляти 
йаранды. Миллят бир ъоьрафийа дахилиндя бирляшди. Мяркязляшмиш 
дювлятин йаранмасы йолунда ХВ-ХВЫ ясрлярдя апарылан ъящдляр 
тарихимизин ъащаншцмул сяркярдяси Шащ Исмайыл Хятаи бу иши 
беля тясяввцр едирди:   

 
Ширван хялайиги гаму Тябризя дашына, 
Мцлки-Яъям сорар ки: гийамят хачан гопар?  

 
Елми ядябиййатларда эюстярилдийи кими, Авропада милли диллярин 

йаранмасыны капитализм тямин едирся, Шяргдя бу иши мяркязляшмиш 
дювлят эюрцр.1 Капитализм феодал паракяндялийиня сон гойуб юлкя-

                                                           

1 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 25, с. 258-259; Виноградов 
В.В. История русского литературного языка. М., 1978, с. 179.  
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ни ващид базара баьлайыр. Ейни иши мяркязляшмиш дювлят йериня йети-
рир. Мящз ХВЫ ясрдя «Ширван хялайиги Тябризя дашынды». Йяни Шащ 
Исмайылын оьлу  Шащ Тящмасиб заманында Шимали вя Ъянуби Азяр-
байъанлар бирляшди, ващид Азярбайъан дювляти йаранды. Öлкянин 
мцхтялиф бюлэяляриндян, шималындан вя ъянубундан, шяргиндян вя 
гярбиндян бюйцк таъирляри ъялб едян Тябриз вя Шамахы базарлары 
Азярбайъанын игтисади бирляшмясиндя мцщцм рол ойнады. Бу игти-
сади ялагялянмядя чохмиллятли, чох етнослу юлкядя Азярбайъан 
тцркъяси, йяни ващид дил эцълц тяшкиледиъи фактор кими чыхыш едир. Ба-
зарын, игтисади бирлийин, тиъарятдя газанъ эютцрмяйин дилля ня гядяр 
баьлы олмасы щаггында ХЫЫЫ яср алими Ибн Мцщяннанын сюзцня гу-
лаг асаг: «… бу тяяссцф доьуран щадися иля растлашмышам ки, 
адамлар дилин юйрянилмясини юзляри цчцн ябяс  сайыблар. Щалбуки 
сяйащят вя эязинтилярдя бундан истифадя едя билярляр, еляъя дя елми 
ясярлярин тядгигиндя, тиъарятдя файда газанмаг вя йа зийандан 
гачмаг цчцн, йахуд бир ишдя усталыьына, сяняткарлыьына эюря щагг 
алмаг  истяйи иля… юз мцасирляринин гаршысында цстцнлцк ялдя етмяк 
цчцн дил билийи онларын эяряйи оларды»1. Сющбят юлкя дахилиндя инсан-
ларын бир-бирини анламасындан, мцхтялиф дил сащибляринин цнсиййят 
анлашмасындан эедир. Тарихи мялуматларын эюстярдийи кими, Азяр-
байъан тцркъяси йалныз Азярбайъанда дейил, бцтцн  Йахын вя Орта 
Шяргдя цнсиййят васитяси кими ишлянмишдир. Dемяли, хариъиляр, башга 
юлкялярин таъирляри дя бу дилин васитясиля Азярбайъанда эязиб долана 
билирдиляр. Демяли, цмумшярг мядяниййят контекстиндя Азяр-
байъан юлкясинин йцксяк мювге тутмасы цчцн цмуми цнсиййят дили 
мцщцм фактор иди – она ещтийаъ варды.    

Вя беляликля, бу игтисади, сийаси, мядяни шяраитдя Азярбайъан 
тцркъяси дювлят дилиня чеврилир, дювлятин яразисиндяки щяр кяс бу дили 
билир, онунла цнсиййят сахлайыр. Юлкядяки бцтцн етник груплар игтисади 
бирлик шяраитиндя ващид дилдя цнсиййятин ваъиблийини дярк едир вя дюв-
лят дили юлкянин цмуми цнсиййят васитяси олур. Дювлят системиндяки 
щаким гцввялярин, яйанларын, сарай йахынларынын, еляъя дя кцбар аиля-
ляринин зювгц вя мянафейи яряб вя фарс диллярини тамам тяърид етмяйя 
имкан вермирди. Беля бир антидемократик мцщитдя нягд игтисади га-
                                                           

1 Сейид Ящмяд Ъямаляддин Ибн Мцщянна. Щилйятцл- инсан вя щялбятцл-лисан 
(тяръцмя едян, няшря щазырлайан, гейд вя шярщлярин мцяллифи Т. Щаъыйев). 
Бакы, 2008, с. 32.  
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занъларын эцъцня архаланмагла Азярбайъан тцркъяси цмуми 
цнсиййят васитяси олараг дювлят дили щеэемонийасыны газанды. 
Цмумцнсиййят васитясинин зярурилийиндя бир сийаси мягсядин дя аз 
ролу олмады. Мясялян, шиялик тяблиьаты иля эениш халг кцтляси щюкумя-
тин ятрафында бирляшдирилди. Хятаинин бу тяблиьи мисраларыны йада сал-
маг йетяр: Рящбярсиз щеч йол булунмаз…; Мцршидцн няфяси щягг ня-
фясидцр вя с. Бцтцн бунлар цмуми цнсиййят дилинин «ядябиййатда 
мющкямлянмясини» (В. Ленин) тямин етди. Беляликля, Азярбайъан 
тцркъясинин юлкядя цмуми цнсиййят васитяси кими мцяййянляшмяси, 
цмуми халг дилинин (милли дилин) варлыьы вя бу дилин «ядябиййатда 
мющкямлянмя» щаггı газанмасы Азярбайъан милли ядяби дилинин 
йаранмасы цчцн шəраитин щазыр олмасы демяк иди.   

Милли ядяби дилля баьлы мясялялярдян бири дя койне мясялясидир. 
Анъаг нязяри ядябиййатда Авропа дилляри цчцн мцшащидя олунмуш 
койне хцсусиййятляри Шяргдя, мясялян, Азярбайъан тцркъясинин 
тяърцбясиндя юзцнц доьрултмур. Йяни щямин дюврдя Азярбайъанын 
ики мядяниййят мяркязи варды: Тябриз вя Шамахы. Щям Тябриз, щям 
дя Шамахы базары юлкянин игтисади ялагяси вя инкишафы цчцн ейни дя-
ряъядя ящямиййят кясб едирди. О да вар ки, принсипъя Тябриз вя Ша-
махы диалектляри арасында бир-бирини рядд едян яламятляр йох иди. Мя-
сялян, милли дейилян дил нормасынын формалашдыьы ХВЫ ясрдя вя ХХ 
ясрин 20-ъи илляриндя латын ялифбасына кечяня гядяр бцтцн фяалиййяти 
дюврцндя йазыда юзцнц эюстярян вя ядяби дил нормасында цмумилийи 
иля диггяти чякян ащянэ тязащцрц - додаг-дамаг ащянэляринин по-
зулмасы, индики й йериндя э, ж мцгабилиндя ъ ишлянмяси вя  саир хцсу-
сиййятляр щяр ики диалектдя ейни иди. Башга диллярин тарихиндя аналожи 
щадисянин шащиди олуруг. Мясялян, Русийада пайтахтын Москвадан 
Петербурга кючмяси иля баьлы баш верян дил просеси беля тясвир олунур: 
«ХВЫЫЫ ясрин яввялляриндя пайтахтын Петербурга кючмяси рус ядяби 
дилинин цмуми кейфиййятиня ясаслы тясир эюстяря билмязди. Йени пай-
тахтда мцхтялиф диалекtли ящали ваrды. Бунлар цчцн щяр ики щалда илк 
вахтларда Москвада формалашмыш тяляффцз вярдишляри вя нормалары 
юрняк кими сахланылырды»1. Бу мянада мяркязляшмиш Азярбайъан 
дювлятиня пайтахтын Тябриз, йа Шамахы олмасынын фярги  йох иди. Щят-

                                                           

1 В. В. Виноградов. Вопросы образования русского национального языка 
(Избранные труды). М. «Наука», 1978, с. 192-193.  
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та бу ики диалект бу бахымдан да уйьун иди ки, ядяби дилимизин тарихи 
цчцн чох сяъиййяви морфоноложи факт олан ŋ (саьыр н ) онларын щеч 
бириндя йохдур. 

Доьрудур, Азярбайъан ядяби дилинин тарихи фонетик-
орфографик ъящятдян ян чох Тябриз вя Ширван (Шамахы) диалект-
лярини йада салыр. Анъаг мцхтялиф нитг сащяляриня аид фактлара, 
морфоложи яламятляря, хцсусиля лексик-фразеоложи материала эюря 
бу диалектлярля мящдудлашмыр. Дцнйа ядяби дилляринин тядгиги-
ня аид ядябиййатлар эюстярир ки, милли диллярин йаранмасына 
гяdяр мцхтялиф халгларда цнсиййят факты кими диалектлярин синте-
зиндян ибарят бир нитг формасы ишлянмишдир.1    

Азярбайъан дилинин тарихи тясдигляйир ки, миллийягядярки 
дюврдя мцкяммял цмумхалг данышыг дилинин варлыьы диалектля-
рин синтезинин нятиъяси вя йекунудур. Диалект синтези «Дядя 
Горгуд китабы»нда чох айдын шякилдя эюрцнцр. Диалектфювгц 
факт кими мейдана чыхан шифащи халг ядябиййатынын фолклор шеи-
ринин дили дя щямин диалект синтезинин нятиъясидир. Буну йазылы 
абидялярин дили дя якс етдирир. Мяркязляшмиш Азярбайъан дювля-
тинин йарандыьы дюврдя юлкянин мядяниййят мяркязинин (яслин-
дя: мяркязляринин) мювъуд диалект (койне) хцсусиййятляри яли-
миздя йазы нцмуняляри олан бцтцн дюврлярдя юзцнц эюстярир: ян 
гядим «Дядя Горгуд китабы»мызда да, Щясяноьлу (ХЫЫЫ яср), 
Г. Бцрщаняддин (ХЫВ яср) вя Нясимидя дя (ХЫВ-ХВ ясрляр). 
Демяли: Тябриз вя Ширван диалекти вя цстяэял ŋ – ли  (саьыр нун-
лу) щансыса бир диалект.     

Мясялянин башга тяряфи дя вар: ащянэ ганунунун Тябриз 
вя Ширван диалектляриндяки типдя позулмасы Орхон-Йенисей 
абидяляринин дилиндя дя  баш  верир, щяля цстяэял бу дилдя саьыр 
«нун»ун илкин мяхряъи – нг аффрикаты да ишлянир. Демяли: 1. 
Азярбайъанда мяркязляшмиш дювлятин йаранмасы заманы ядяби 
дилдя мцшащидя етдийимиз фоно-морфоложи вя орфографик норма 
ола биляр ки, чох гядим бир койненин яняняси олмушдур – щямин 
койнедя йа позулмуш ащянэля саьыр «нун» йанашы ишлянмишдир, 
йа да ащянэсиз диалектля саьыр «нун»лу диалект бирляшмишдир. 2. 

                                                           

1 В.В.Виноградов. Проблемы литературных языков и закономерностей их 
образования и развития. М, «Наука», 1967, с.26.  
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Ола биляр ки, гядим тцрк империйасынын ядяби дил нцмуняси олан 
Орхон-Йенисей дил нормасы Туран дцнйасынын бцтцн юлкяляри 
кими Азярбайъанда да ишлянмиш вя сонралар йерли тцрк халг да-
нышыг дили ядяби диля чевриляркян онда изляр бурахмышдыр.  

Милли дилин тарихинин бу гядяр узаьа эетмяси (ВЫЫ-ХВЫ) 
нязярi ганунауйьунлуг чярчивясиндядир. Рус вя Авропа дилчи-
лийиндя Шярг дилляриндян данышаркян «яски дил» (старый язык) вя 
«йени дил» (новый язык) дилин инкишафында ики мярщяля кими 
эютцрцлцр. Вя «йени дил» бир чох щалларда Х-ХЫ ясрлярдян баш-
лайыр, дейяк ки, щямин дюврдянъя бу дилляр йазыда якс олунур. 
«Яски йазылы» дилляр (старонисьменные языки) кими тягдим 
олунан бу ядяби диллярин мцасир грамматик гурулуш вя ясас 
лцьят фонду иля он ясрлик йолу Авропада милли адландырылан дил-
лярин кечдийи йолун узунлуьуна бярабярдир.1 Яряб, Иран дилляри, 
бир чох тцрк дилляри, о ъцмлядян ВЫЫ ясрдян йазылы абидяси («Дя-
дя Горгуд китабы») эялмиш Азярбайъан тцркъяси беля узун та-
рихи инкишаф йолу кечмишдир. Беляликля, мцяййянляшмиш халг дили 
ясасында доггуз ясрлик йазы йолу кечмиш Азярбайъан тцркъяси-
ни щазыр олан тарихи-сийаси, игтисади вя мядяни шяраитдя М.Фцзули 
милли ядяби дил кими  эерчякляшдирди. Дилчиликдяки мялум гялибля 
десяк: М. Фцзули Азярбайъан милли ядяби дилинин банисидир. Бу 
о демякдир ки, М.Фцзули дилинин грамматик гурулушу вя ясас 
лцьят фонду Азярбайъан-тцрк миллятинин (бу, ейнян Азяр-
байъан халгы демякдир) дилинин ясасыдыр вя мцасир милли Азяр-
байъан ядяби дилиня уйьундур.    

Бу щалда Фцзули дилинин мцасир азярбайъанлылара ня дя-
ряъядя айдын олуб-олмамасы мейар дейил. Мясялян, ян милли, ян 
хялги шаиримиз – ХХ ясрdə, Фцзулидян дюрд яср сонра йашамыш 
М. Я. Сабирин бу мисралары буэцнкц азярбайъанлылар цчцн ня 
дяряъядя анлашыландыр: Гят’ц гарят бишцмарц шящрц гярйя тар-
мар… Эцн кими табан едцб, памали-зцлмят етмяли, Хатири-
мцьбяррдян ряфи-кцдурят етмяли, Ъарясази-сцлщ олуб, дяф’ и-
хцсумят етмяли… (Йохса бу, милли ядяби дил факты дейилмиш). 
Шярщсиз-филансыз дейирям: Ня дерсян, рузиэарим бюйлями кечсцн, 

                                                           

1 В.В.Виноградов. Проблемы литературных языков и закономерностей их 
образования и развития. М, «Наука», 1967, с. 38. 
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эюзял ханым, Эюзцм, ъаным, яфяндим, севэилим, дювлятлц султа-
ным! (Фцзули) – щансы халгын дилинин тарихиндя мцасир диля бу 
гядяр уйьунлуг олса, милли дилини орадан башлар. Ясас одур ки, 
бу эцн дилимиздя мювъуд олан еля сюздяйишдириъи (грамматик) 
шякилчи йохдур ки, Фцзулидя олмамыш олсун; буэцнкц сюз бир-
ляшмяси нювляри – тяйини сюз бирляшмяляри, феили сифят, феили баьла-
ма, мясдяр тяркибляри, садя вя мцряккяб ъцмля типляри онун 
дилиндя вар. Фцзули дилиндяки фразеоложи бирляшмялярин, аталар 
сюзляри вя мясяллярин щамысы мцасир Азярбайъан дилиндя йашайыр 
вя ишлянир. Еляъя дя мящз бу ясасдыр ки, Фцзули дюврц Азяр-
байъан дилинин ясас лцьят фонду бу эцн галыр. Фярг лцьят тярки-
биндядир. Лцьят тяркиби бахымындан тарихи, сийаси, мядяни шяра-
итля баьлы олараг щяр яср  юзцндян яввялкиндян fərqlənir  (бу 
тябиидир вя бцтцн дцнйа дилляриня аиддир). Дейяк ки, Фцзулинин 
дили, мясялян, Хятаинин, Саиб вя Гювси Тябризлилярин дили иля 
мцгайисядя буэцнкц дилимиздян даща чох фярглянирся, бу, 
Фцзулинин сюз тутумунун онларынкындан гат-гат чох олмасы иля 
баьлыдыр. Бу да тябиидир: Фцзули жанр вя форма ялванлыьы, цслуб 
зянэинлийи иля чох йцксякдя дурур. Иш будур ки, бу эцн mцасир 
Азярбайъан тцркъясиндя цнсиййятдя галан, ишлянян еля яряб, 
фарс сюзляри йохдур ки, бунлар Фцзули дилиндя ишлянмямиш олсун. 
Бу сюзляр минлярлядир. Демяли, бу минлярля сюз Фцзулидя вя 
мцасир дилдя мцштярякдир.*    

Бякир Чобанзадя Ы Тцрколожи гурултайдакы мярузясиндя 
дейирди ки, бу эцн чуваш вя йагутлары чыхмагла башга тцрк 
халгларынын бир-бирини баша дцшмясиндя яряб, фарс сюзляринин он-
ларын дилиндя мцштяряклийи мцщцм рол ойнайыр (Стенограм-
ма…с. 191). Йяни щямин алынма сюзляр бу эцн мцхтялиф тцркъя-
лярин дя, о вахтки Фцзули дюврц тцркъямизля буэцнкцнцн дя 
кюрпцсцдцр. Вя демяли, щямин яъняби лцьят ХВЫ ясрдя халгын 
ъанлы цнсиййятиндя ишлянирмиш. Ейни заманда Фцзули дилиндя иш-
лянмиш минлярля яъняби сюз бу эцн щям Азярбайъан ядяби дили, 
щям дя халг дили цчцн гейри-ишлякдир вя мцасир охуъу кцтляси 

                                                           

* Фцзулидя няйин олуб бу эцн олмадыьыны йох, буэцнкц дилимиздяки няйин 
онда олмадыьыны дцшцнмялийик – щям тцрк лексикасы, фразеолоэийасы, синтак-
сиси, морфолоэийасы, щям дя яряб вя фарс лексикасы. 
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цчцн анлашылмаздыр. Щесаб етмяк олар ки, щямин лцьятин 
мцяййян гисми юз заманында да эениш охуъу кцтляси цчцн, 
бцтюв халг цчцн анлашылмаз олмушдур. Бунун ики сябяби олма-
лыдыр. Бири: Фцзулинин дили йцксяк интеллект дилидир. Бу дил, бир тя-
ряфдян, «хялгя аьзын сиррини» ачыр, «щяр мящвилин», йяни халг 
шянликляринин, мцьяннилярин чыхыш етдикляри мяълислярин зинятидир, 
ейни заманда, гязял «хирядмяндляр (алимляр) сян’ятидир», йяни 
бу щалда о, бир групун анлашмасына йюнялир. Буна эюрядир ки, 
шаирин чох гязялляринин дили эениш даирядя анлашылдыьы щалда, бязи-
ляринин дилиндя кцтляви анлашылмайан яряб сюзляри чохдур. Щятта 
билиндийи кими, шеирляриндя бцтюв мисралар, бейтляр ярябъя, йа 
фарсъа, йахуд анадилли «Диван»ында бцтюв гязялляр яряб дилиндя  
сюйлянир – бу нцмуняляр щямин «хирядмяндляр» (alimlər) цчцн 
нязярдя тутулур. Вя цмумиййятля, дилиндя яряб, фарс сюзляринин 
чохлуьу  дюврцн сарай яйанларынын, кцбар аилялярин, таъирляринин 
зювгц иля баьлы иди (йадыныза салаг ки, щятта Молла Пянащда 
щансы конкрет шяхся цнванланмасы иля ялагядар бязи гошмала-
рын дили вярдиш олунмамыш яряб-фарс кялмяляри вя тяркибляри иля 
ишлянир) . 

Башга сябяб: Фцзулидя жанр, форма, цслуб мцхтялифлийи вар 
вя бу формаларын тарихи дил стандартлары олмушдур. Фцзулинин 
няср нцмуняляри вар. Бу дил юз чятинлийиня эюря шеирин дилиндяn 
ясаслы дяряъядя фярглянир. Бу дилдя «хялгя аьзын сиррини изщар» 
етмяйян сюзляр чох ишлякдир. Нясрин юзц дя  дилинин анлашылма-
масына эюря йексинс дейил. «Диван»ынын вя «Лейли- 
Мяънун»унун «Дибачя»ляри щяйатда, цнсиййятдя ишлянмяйян 
дилдир. Бу анъаг китабда, йазыда мювъуддур. Ону щятта 
ярябъя, фарсъайа бяляд олан щяр зийалы анламаз. Бу нясрин дилини 
йалныз мцкяммял яряб тящсили эюрмцш елм адамлары баша дцшя 
билярляр. «Щядиси-ярбяин» тяръцмясиня нясрля йазылмыш «Мцгяд-
димя» дя, «Шикайятнамя»нин эириш щиссяси дя щямин цслублу 
дилдир. 

Бядии нясрин дилиндя вязиййят нисбятян асанлыьа дяйишир, 
фолклор-данышыг ясаслы няср дилиня йахынлашыр. «Щядигятцс-
сцяда»нын дили щямин цслубдадыр. Бурада рявайятдир ки, няглдир 
ки, мцъмялян, ялгисся, ялщасил, ял-агибят кими дастан, наьыл ифадя-
ляри вар (ади данышыгда хцлася, нящайят, наьылда, дастанда ял-
гисся, ялщасил, ял-агибят ифадяляри иля мцгайися един). Фцзули няс-
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риндя хцсуси «Шикайятнамя» дили вар. Бу, синкретик мятн дили-
дир: няср вя шеир, мцяллиф дили вя диалог, ярябъя ифадя вя ъцмляляр. 
Бурадакы диалог дили кцтляви цнсиййят дилиня чох йахындыр.* Шаи-
рин йарадыъылыьында епистолйар цслубун (мящз епистолйар цслуб!) 
типик нцмуняляри вар: «Гази Ялаяддиня мяктуб», «Ящмяд 
бяйя мяктуб», «Бяйазид Чялябийя мяктуб». Мяктубларда 
нясрля йанашы, нязм дя ишлянир. Мяктублардакы няср дили анла-
шылма дяряъясиня эюря бядии нясринин дилиня уйьундур. «Бяйазид 
Чялябийя мяктуб» ярябъя ики няср парчасы вя цч бейт фарсъа ше-
ирля башлайыр вя мараглыдыр ки, мяктубда сонра эялян шеир 
нцмуняляринин щамысы фарсъадыр. О да диггяти чякир ки, бу 
мяктубун няср дилиндя османлы сюзляри вя ъаьатай шякилячиляри (-
дын чыхышлыг щал шякичиси)  ишлянмишдир. Фцзулинин епистолйар дили 
айрыъа цслуб кими диггяти чякир. Сонралар мяктубларда цслуб 
факты кими яняняви давам едяъяк мяхсуси яввял вя ахыр бу 
нцмунялярдя юзцнц эюстярир. 

Фцзулинин мянзум йарадыъылыьы да формаъа чох мцхтялиф-
дир: гязял, рцбаи, гит’я, мясняви, тяркиббянд, тяръибянд, мцряб-
бе, мцхяммяс, аллегорийа, мцяммалар. Бу формалардан щяр 
биринин юзцня мяхсус ифадяляри вя ифадя тярзи вар. Щямин ифадя 
материалы вя ифадя тярзляри цслуб мяхсусилийиня гядяр фяргляр ве-
рир. Фцзули мцкяммял тяръцмялярин мцяллифидир ки, бунларын да 
юзцнямяхсус дил хцсусиййятляри эюрцнцр. 

Фцзули цслуби дифференсиасийа имканыны йаратды вя Азяр-
байъан ядяби дилини лексик вя грамматик бахымдан бцтцн 
цслуби имканларла тямин етди – мцвафиг мядяни шяраит истянилян 
функсионал цслубу ишя сала билярди. Йяни Авропа елминдя милли 
ядяби дил дейилян сявиййяни Азярбайъан тцркъяси цчцн Фцзули 
щазырлады.    

Бир сюзля: Фцзулинин дилиндя ня варса, билаваситя ХВЫ яср 
Азярбайъан ядяби дилинин вя цмумиййятля, Азярбайъан ядяби 
дилининдир. Эцнцмцз цчцн онун архаикляшяни вар, ейнян галан-
лары вар, анъаг заманында бир бцтюв олуб. Буэцнкц охуъу 
цчцн анлашыланы вар, анлашылмайаны вар, анъаг заманында ща-
                                                           

* Публисистикамызын эюркямли тядгигатчысы проф. Ф. Мещди «Шикайятнамя»ни 
илк публисист нцмуня сайырды. Фикрин доьру, йа мцбащисяли олмасы бир йана, 
анъаг няср дилинин диалог садялийи мцяллифин диггятини чякмишдир.  
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мысы анлашылыб – бир гисмини щамы, бцтцн халг анлайыб, ишлядиб, 
бир гисми мцяййян груп инсанларын ишиня йарайыб, онларын исти-
фадясиндя олуб. Щямин «бир груп инсан» да халгын тяркиб щис-
сяси олуб, халгын зийалысы, кцбары олуб. Демяли, бу ядяби дил юз 
дюврцнцн халгына, халгын мцхтялиф гатларына хидмят эюстяриб. 
Дейяк ки, «Аршын мал алан» вя «О олмасын, бу олсун»ун мцял-
лифи Цзейир бяй  миллятин варлыьындан, онун дилиндян данышаркян 
яъняби «исбати-вцъуд» ифадясини ишлядир: «Бир миллятин варлыьына, 
исбати-вцъуд етмясиня сябяб онун дилидир». Яэяр бу ифадя анла-
шылмаса, ишлятмязди, «варлыьыны исбат (вя йа сцбут) етмяси» йа-
зарды. Сюзцн кимиn дилиндян эетмяси дя шяртдир – Цзейир бяйин 
комедийаларындакы дил халг данышыьыдыр, образларын дилидир, 
анъаг бу ифадя елми мягалядяндир, мцяллифин дилидир. Ейни вя-
зиййят М.Ф.Ахундзадядя эюрцнцр – драматургун халг 
цнсиййят дилиндя йазылмыш  комедийаларынын ады белядир: «Ще-
кайяти- Молла Ибращим Хялил кимйаэяр», «Щекайяти-мцсйю Жор-
дан щякими-нябатат вя дярвиш Мястяли шащ ъадукцни-мяшщур», 
«Сярэцзяшти-вязири-хани-Лянкяран», «Сярэцзяшти-мярди-хясис» вя 
с. Сюз йарадыъылыьы кими, йениляшмя кими архаикляшмя дя дилин 
эцндялик щярякятидир, даими бир просесдир. Щяля кечян ясрин 20-
30-ъу илляри иля бу эцн арасында (ХХЫ ясрин яввялляри) ядяби дил-
дя ня гядяр сюз архаикляшиб: ядəби дилимиздя, бядии, публисист, 
елми цслубларда, рясми дилдя ишлянян Тцркийя тцркъясиня мяхсус 
йцзлярля сюз, русъанын револйусийа, култура, финанс, геометрийа, 
абсолйутизм  кими  онларла сюзц ишлякликдян чыхды. Бу эцн (ХХЫ 
ясрдя) эениш кцтля цчцн билинмяйян мяъид (адлы-санлы), мящал 
(чятин. – Елм кясбиля пайейи-рифят Аризуйи-мящал имиш анъаг - 
Фцзули), нищал (кюрпя аьаъ), фидан (кюрпя будаг), нищад (ха-
сиййят) кими сюзляр ХХ ясрдя 30-40-ъы иллярин йашлы нясли тяряфин-
дян ишлянир, бядии ядябиййатда тяшбещ кими истифадя олунур, 
ушаглара ад верилирди.   

А. Пушкин рус милли ядяби дилинин банисидир, анъаг онун ди-
линдя мцасир рус дили цчцн хейли архаикляшмиш яски славйан дили 
фактлары вар (щяля Пушкин ХЫХ, Фцзули ХВЫ ясрдир).  

А. Данте италйан милли ядяби дилинин баниси сайылыр, анъаг 
онун щаггында дейилир: «Данте кечмиш Рома иля йени Рома 
арасында кюрпцдцр» (Енэелс). Яэяр Данте ики нясли баьлайырса, 
бу ики нясил яски вя йени ядябиййатдыр, демяли, бунларын арасын-
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да ня гядяр сюз вя грамматика фярги олмалыдыр. Беляъя Фцзули 
Нясими иля С. Язими бир-бириня баьлайырды. 

Бу, Азярбайъан ядяби дилинин тарихи тяърцбяси иля тясдиглянир 
– эюз габаьындадыр. Дцнйанын бюйцк инкишаф тарихиня малик 
чох дилляриндя беля олмушдур. Бцтцн мювъуд тяърцбяляри цму-
миляшдирян бу эцнцн дил нязяриййясиня эюря дя бу белядир. 
Бцтцн архаикляшян вя архаикляшмяйян лексика вя грамматикасы 
иля М. Фцзули Азярбайъан милли ядяби дилинин банисидир.×

   
  

                                                           

× Фцзулинин «Диван»ы, «Лейли-Мяънун»у тцркъянин фарсъадан эцълц ол-
дуьуну ямяли сцбут етди; «Диван» вя «Лейли - Мяънун»ун поетик сявиййяъя 
«Шащнамя»дян эцълц олмасы яйани эюстярилди.  Фцзули шащлыьы («Бянэц Ба-
дя»), сяркярдялийи (Нофял) ешг сялтянятиндя епизод щяъминдя верди. Бундан 
сонра шащлыгдан йох, ашигликдян йаздылар. Лейли-Мяънуннамя ше’ри Шащна-
мя ше’ринин мейданыны даралтды – ше’ри Фцзули тцркъя еля йазды ки, тцркъянин 
севэи дили, дцшцнъя дили олмасыны еля эюстярди ки, щамы (сюз адамлары) цряк-
лянди, щамы тцркъяйя цз тутду. Бундан сонра шаирляр фарсъадан цз дюндяриб, 
тцркъяйя цстцнлцк вердиляр.   
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М. ФЦЗУЛИНИН ЛЦЬЯТ ТЯРКИБИ 
 
М. Фцзули тякъя Азярбайъанын, щятта Шяргин дя йох, 

дцнйанын бюйцк лцьят ещтийаты олан сюз устадларындан биридир. 
Онун сюз тутумунда цстцнлцк яряб, фарс сюзляринин тяряфиндя-
дир – ядяби дилимизин тарихиндя Фцзулидя щеч кясдя олмадыьы 
гядяр яряб, фарс сюзляри ишлянир. Ейни заманда онун дилиндя щеч 
кясдя олмадыьы гядяр тцрк сюзляри вар. Фцзули мянасыны гавра-
маг, баша дцшмяк цчцн тцрк сюзляри, данышыг  ифадяляри йетя-
ринъядир. Бунлар буэцнкц цнсиййятимиздя олдуьу гядярдир; бу 
сюзляр дилин ясас лцьят фондуна мянсуб олдуьу цчцн онларын 
васитясиля йаранмыш ифадяляр, фразеоложи ващидляр, грамматик 
гялибляр ейнян йашайыр вя анлашылыр: бу цздян (бу сябябдян), 
ираг олсун, башы ачыг-айаьы йалын, эюз йумуб-ачынъа,  цз дюн-
дярмяк, эязяр олдум, анын щям эяляр бир эцн дями, гачыб-
гуртармаг, йер-йердян, эцн-эцндян, юз-юзцня, дюня-дюня вя он 
минлярля беля милли нцмуняляр. Беляъя дя он минлярля яряб, фарс 
сюзляри вар ки, Фцзулинин дилиндя ишляниб вя буэцнкц цнсиййяти-
миздя йашайыр: дцнйа, алям, инсан, адам, ъямиййят, зцлмят, би-
савад, бинясиб, бищудя, гада, бяла, дямбядям, намцлайим,  ъан 
нягди, ешг пири, вящдят шярабы… 

Ейни заманда Фцзулидя минлярля яряб, фарс сюзляри вар ки, 
бу эцн анлашылмыр: тяяррцз, мясабя, тяряссцд, инхират, мцстя-
щам, истид’а, мян, инхират…       

Фцзулинин дилиндя лцьят тяркибинин бцтцн гатларына аид сюз-
ляр вар; Азярбайъан-оьуз тцркъясинин бцтцн сащяляри бу лцьятдя 
тямсил олунур. Фцзулинин дили лцьят китабына бянзяйир: бурада 
щяр шей вар – кцбар лексикасындан тутмуш мяишят дилинин ади 
сюзляриня гядяр зянэин, бир аз да мцбалиья иля, интящасыз лцьят 
ящатя олунур. Фцзули сечмя ядяби дил эюстярир: Тямкини ъцнуна 
гылма тябдил. Вя онун гафийяси эялян икинъи мисрада типик мяишят 
дилиня кечир: Гызсан, уъуз олма, гядрини бил. Бирдян елми цслуб 
факты  кими, елми терминлярин иштиракы иля юйцд верир, нясищят едир: 
Вермяз бу  рявиш нятъейи-хуб, Шайястя деэил сана бир цслуб. Бир-
дян дя лирик эилейини мяишят сюзляри, мяишят тяшбещляри иля ифадя 
едир: Бу ня ишдир ки, бизи иэня кими инъялдцб, Салыр иплиэ кими щяр 
дям бир узун севдайа.   
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Тябии ки, гязялляриндяки мотивляря, гитя вя рцбаиляриндяки 
цмумиляшдирмяляря, мяснявиляриндяки щадися вя ящваллара эюря 
мцхтялиф мязмунда сюзляр фяаллашыр. Шярти беля груплар цзря 
эöстярмяк олар:   

Кцбар-сечмя лексика: султан, султанлыг, дювлятлц султаным, 
яфяндим, эюзял ханым, ъаным, эюзцм, яфяндим, гям дийары, 
мцтляг, яъял пейки, фяраьят еви, щцснцн китабы, вятян, миллят, хялг, 
ел, паша, хан, бяэ, е’тигад, фанус, йолдаш, йарлыг, сялам…    

Али цслуб ифадячиси  сюзляр: лцтф ет, бир-ики дям («бир аз» мя-
гамында), аризу ейлямяк, мцттясил, щиър бимары, эярд (тоз) гон-
дурмаг, мясдяр (мянбя), мяламят дашы, йцзцн эюрмяк тямян-
насы, бари-мющнят, шцкуфя бярэи, назпярвянд, сайя, бимар олмаг, 
инъялмя, йарлыг, новруз, гафил эязмяк, язм гылмаг , ел тя’няси… 

Рясми анлайышларын ифадячиси сюзляр: щцгуг, щюкм, шцар ет-
мяк, йашасын, гийам, цсйан, мцасир, ингилаб, динар, елм, мяариф, 
ирфан, сявад, шяъярейи-елмц ирфан, сявади-нурбяхш, няхли-мяариф, 
ваизи-идрак, каэяз, тяхяййцл, тяфяккцр, ягл, зяки, елм кясби, 
рцшвят.  

Тябиятя аид сюзляр: сцнбцл, нярэиз, эцл, лаля, рейщан, занбаг, 
гюнчя, хар, пейкан, сцсян, эцлшян, чямянзар; алу, алучя, зярдалу, 
эилас, ямруд, янэир, щейва, нарунъ, турунъ, нар, рцтяб, бадам, 
пцстя, сцнъут, шащпалуд, фындыг, иннаб, тут, албалу, янъир, зоьал, 
ъювз, лиму, шафталу, фыстыг, эилянар, хийар, щиндовани, гавун, гар-
пыз; яждяща, йылан, мур, заь, бцлбцл, тути, мар, нагя (диши дявя), 
ащу, эур (чюл ешшяйи), пялянэ, эцрэ (ъанавар), эявязу (даь кяли, 
марал), шир, няхъир (вящши кечи), ясб (ат), кябутяр, гязал, пярва-
ня…  

Дини мязмунлу сюзляр:  ъяннят гапысы, рямазан, тя’зийя, фати-
щя, атяшпяряст, атяшэащ, тутийа, сидг иля Аллаща сыьынмаг, сейид, 
янбийа, няби, мещраб, мераъ, дярэащ, дуа, ещсан, ъящянням, ху-
да, мящшяр эцнц, яърсиз, яъяли йетмя, дуаэу, ибадяти-щягг, бе-
щишт, айати-Гуран, мясъид, мць, сяъдя, кцфр, кафиристан, ислам, 
дин, щязрят, имам, шящид, даму, учмаг, танры…   

Мяишят сюзляри:  бюрк, башмаг, йасдыг, иэня, иплик, кюйняк, 
дон, сцрмя, щяна, чыраг, шям, щяммам, щювз (ляби-щювз), ъам 
(дидейи-ъам), кися, яряг (тяр), какил, шаня, тас, мцзд, тярази, 
футя, мцштяри, бцлур, кцлащ, ешиэ, оьурламаг, (ешг) базары, ряваъ 
вермяк, хяридар, сярмайя, зябти-мал (малын зябт олунмасы), 
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аqча, дцккан, ряваъи-базар, мей, мейханя, яэин (бядян, яйин-
баш)… 

Юзцндян яввял вя сонра поезийамызда эениш ишлянмиш оно-
мастик ващидляр: Вамиг, Фярщад // Кущкян, Мяънун, Ширин, 
Лейли, Зцлейха, Мясища, Мярйям, Йусиф, Гарун; Низами, Ня-
ваи, Али-Осман, Шащ Исмайыл, Султан Сцлейман, Исэяндяр; 
Миср, Рум, Баьдад, Чин, Хцтян, Иран, Туран… Конкрет тари-
хи шяхсиййятлярин адынын чякилмяси шаирин тарихи щадисяляря била-
васитя мцдахилясидир. «Иранц Туран» мяфщумуна мцраъият ет-
мяси шаирин милли тяяссцбкешлийи, етник  гцрур щисси иля баьлыдыр – 
бу сюзляри Султан Сцлейманын вясфи иля баьлы дейир: Ъащанэири ки 
(бир ъащанэир ки – Т.Щ.), эцн тяк мцлк тясхириня язм ется, 
Мцщяггяр ъилвяэащи ярсейи- Иранц Турандыр.  

Фцзулинин дилиндя ишлянмиш тцрк сюзляринин мцяййян гисми 
мцасир ядяби дилимиз цчцн архаикляшмишдир (бунларын бязиляри бу 
эцн шивяляримиздя галыр): Исим:  йазы (чюл), дышра, дцнц эцн (эеъя-
эцндцз), чяри (гошун), яйаг (бадя), ус (аьыл)…Сифят: йей//йеэ, 
сайру,..Фел: чизэинмяк (фырланмаг), йцрцмяк, йашурмаг, илят-
мяк, ясрцмяк (сярхош олмаг), аьырламаг, цляшдцрмяк 
(бюлцшдцрмяк, цлцш - пай), юнярмяк (саьалтмаг),  саьынмаг 
(дцşünмяк), эюймяк (йанмаг), йылмаг (сцрцнмяк, йыхылмаг), 
улалмаг (бюйцмяк), айдырмаг//едирмяк (демяк)…Явязлик: 
неъцк, нишя, кяндузи…Сай: икян (чох), йцэцш (чох), айын (чох: 
Айын юзбашына улалмышсан – «Бянэц Бадя»). Гошма: бирля, би-
ля, илян… 

Фцзули сюзляринин бир гисми мцасир дилимиз (ядяби дилимиз) 
цчцн семантик бахымдан архаикляшмишдир. Бу эцн ядяби дили-
миздя раст эялдийимиз бу сюзляр Фцзулинин дилиндя башга мяна-
ларда ишлянир: Ифша – фаш етмя, йайма (Вар щяр щялгейи-
зянъиримизин бир аьзы, Мцттясил вермяья ифша гями- пцнщаними-
зя); гцбар-тоз (Айинейи-ягля бир гцбарям); Сийасят – ъяза (Де-
дим: цшшагя ъювр етмя. Деди ол хублар шащи: Сийасят олмайунъа 
ешг мцлкиндя низам олмаз); щирс – тамащ (Эюр щирсцми, истя-
эцмъя вер кам), тяфяккцр – дцшцнмя. Тяфяккцр ейлямяк – 
дцшцнмяк, фикир ейлямяк. (Мяънун деди: ейлямя тяфяккцр); 
эцмращ – азан, йолундан чыхан (Эцмращляри тяригя салдум);  
кяшф – фаш, ачма (Бу, Лейлинин пярваняйя кяшфи-разыдыр); мцка-
фат-явяз (… етдцляр мцраат ким, ейляйялцм буна мцкафат);  
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мягаля – сюз, данышыг, мялумат (Вя мягалядян сонра ол эцру-
щи-мцхалифи мцхатяб гылуб нида гылды ки… «Щядигятцс-сцяда»); 
киня-  аъы, аьры (Явни-Яли сяксян тазийаня урмушди вя киня щя-
мишя хатирцндя иди… «Щядигятцс – сцяда»); фярд – тяк (Гям 
мярщялясцндя галмышам фярд); мяъмуя – чям, мя’дян (Фейзц 
рифят нцсхяси, лцтфц кярям мяъмуяси); истигамят – мющкямлик, 
бярклик, дюзцм (Ялаъи ет дцшмядян, саги, мизаъим истигамят-
дян);  шю’бя – мярщяля, мяртябя (Бир  шю’бядядцр бу, эюрдцэин 
щал); гяряз – мятляб (Гяряз бу мцгяддямядян олдур ки, … 
«Щядигятцс-сцяда»);  рящбяр - бялядчи (… сиришки ганын Рящбяр 
гылуб истяди нишанун);  агибят - нящайят, нятиъядя (Агибят тирба-
рани-ядайля шящид олди. «Щядигятцс-сцяда»).  

Фцзули дилиндяки гядим тцрк сюзляринин бир гисми мцасир 
Тцркийя тцркъясиндя галыр: сунмаг (вермяк), илятмяк, ирмяк, 
улашмаг, йарын (сабащ), гач (нечя), дцшмяк (йыхылмаг), кянди…  

Буэцнкц феиллярин щамысы Фцзули дилиндя ишлянмякля бязиляри 
мцасир ъанлы данышыг, мяишят дилимиздяки форма вя мязмунуна 
уйьунлуьу иля диггят чякир. Бу сюзлярин Фцзули дилиндя варлыьы 
ХВЫ ясрдя милли дилимизин мцасир сявиййядя сабитляшмиш олмасы-
ны тякидля тясдигляйир, Азярбайъан халгынын буэцнкц дилинин 
ясас лцьят фонду вя грамматик гурулушу иля о заман мювъуд 
олмуш олмасыны инкаредилмяз едир: уммаг, умулмаг, йумул-
маг, бцкцлмяк, аъытмаг, инъинмяк, тутушмаг (тутушду гям 
одуна), йетяр (бясдир, бяс олмаг), бойланмаг, чякишмяк (бящс 
етмяк), уймаг (уйма бу эцмращляря),  йарашмаг, сыьынмаг…  

Бу эцн эюрдцйцмцз, ешитдийимиз вя ъанлы дилин факты  сайы-
лан бу ифадялярин ейнян Фцзулидя ишлянмяси дя о демякдир: бу 
цздян, ираг олсун, чыхды бир эцн ки (бир эцн чыхды ки), ола ки, йол 
азмаг, нечя иллярдир, гачыб гуртармаг, эюз йумуб-ачынъа, анын 
щям эяляр бир эцн дями (онун да бир эцн  вахты эяляр), йеля вер-
мяк, эюзц саташмаг, щяр ай башында, эюз эюря, эуйа ки,  эюйя 
савурмаг, дурдум-отурдум, пейвянд етмяк, эюз йашыны силмяк, 
чаря уммаг, йаман эюз, аъы сюз, , дадлы ъан, хатири хош олмаг, 
йетяня йетмяк, эцл-эцл олмаг, ясяр етмяк, цзцгара, бунъа ки 
(м), бир гылъа (бир тцк гядяр), аьыз ачдырмаг (данышдырмаг, 
аьзыны ачдырма), ода йанмаг, ъаныны ода вурмаг, тцстцсц чярхя 
чыхмаг (ня тцтцндцр ки, чыхар чярхя), тядарцк ейлямяк, Аллащы 
севярсян, башыны дашдан-даша урмаг, сифариш гылмаг (етмяк). 
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Фцзули дилиндя тякрар гялиби иля ишлянян сюзлярин боллуьу ди-
лин лексик вя грамматик сабитлийинин бир эюстяриъисидир: паря-
паря, даня-даня, гятря-гятря, дямбядям, бир-бир, дялцк-дялцк, 
зярря-зярря, варя-варя, сяф-сяф, мин-мин, заман-заман, бянд-
бяндиндян (чыхсайды атяш бянд-бяндиндян),  тазя-тазя, гат-гат, 
ев-ев. 

Халгын дилиндя ишлянян бу сюзлярля йанашы, щямин модел 
зийалы дилиня мянсуб лексик ващидлярля дя ишлякдир: шю’ля-шю’ля , 
эцрущ-эцрущ, пяркаля-пяркаля, лящзя-лящзя, эащ-эащ, баб-баб, 
сурах-сурах, ляхт-ляхт, ризя-ризя, пайя-райя, сяф-сяф (сяф-сяф ол-
муш сятрлярдян пайя-пайя минбяри). 

Халг шеиринин дили цчцн сяъиййяви олан вя демяли, халгын ра-
щат гаврадыьы алынма сюзляр дя кифайят гядярдир: сяба, пцнщан, 
пир, ихтилат, ашина, назянинляр, хублар, мцрцввят чаьы, дидя… 

Мифоложи мязмунлу анлайышлар бядии мятнин материалы кими 
чыхыш едир: йедди иглим, доггуз // догуз эярдун, йеди // йедди таг 
(ь). 

Бир тяряфдян, халг данышыьынын тяркибиня чеврилмиш лексик-
грамматик нцмуняляр, мцнасибят мязмунлу сюз вя ифадяляр 
сых-сых эюрцнцр: яъяб деэил, яъябдцр, ня яъяб, яъяб ки… 

Бир тяряфдян дя, грамматикляшмиш вя даща чох кцбар нитг 
цчцн ишляк олан ващидляр дя кифайят гядяр эениш йер тутур: гали-
ба (дейясян, эцман ки), йягинимдир, гялятдир ким, рясмдир, зяр-
ряъя, санасан ки, санма ким, бяс ки, рявамыдыр, дяминдя, мигда-
рынъа, анъа (о гядяр), мянъя (мяним гядяр), ря’йимъя… 

Эюрцндцйц кими, грамматика иля йцклянмиш, анъаг лексик 
ващид миссийасында олан бу нцмуняляр ифадядя йыьъамлыьы тя-
мин едир, «иззятини сахламаг цчцн» сюзцн аз  ишлянмясиня им-
кан йарадыр. Мясялян, мигдарынъа «лазыми мигдарда олан», 
дяминдя «истянилян вахтда» вя с. демякдир. 

Ъямиййят дахилиндя инсанларын цнсиййятиндя йер алан сюз 
щятта гейри-поетик эюрцнся дя, эерчяклик факты олараг бядии нит-
гдя йер алыр: сярсяри (Сярсяри басма гядям ешг тяригиня, Фцзу-
ли…), арсыз (Пянд чох вердим, ешитмяз – арсыздыр, арсыз. Щятта 
ар сюзц инкар шякилчисиз дя «йох» сюзц иля мянфи йцклянир: Дива-
ня олмайыммы, дцнйадя йохму арум?), щарамзадя (Йцрцт-
мяйин  яряг мяълис ичря бадя иля, Щярамзадяни гоймин щялалзадя 
иля. Мараглыдыр: бадя суфи ешги иля баьлы олдуьу цчцн «щалал», 
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араг кцтляви алкогол кими «щарам» сайылыр; Ол щарамзадя айыт-
ды… «Щядигятцс-сцяда»).  

Фцзулидя гарьышлар вар: Йетмясцн мягсудиня, йа ряб, пеши-
ман ейляйян; Гылмаса алям мурадынъа мядар, олсун хяраб, Ол-
маса дювран сянцн райинля, дювран олмасун.   

Алгышлар да ишлянир: Бари-мющнятдян нищали-гамятин хям ол-
масун, Башымыздан сайейи-сярви-гядцн кям олмасун. 

Фцзули кядяринин яндазясизлийи иля баьлыдыр ки, дилиндя кцлли 
мигдарда нидалар ишлянир, бир чох щалларда мцстягил лексик ва-
щидляр нидалашыр вя мараглыдыр ки,  нидаларын нидалыьыны, емосио-
наллыьыны артырмаг цчцн тяйинлярдян, ядатлардан истифадя олу-
нур: ащ (Ащ, билмян, нейляйим, гуртулмаг олмаз гейддян), ащ 
ким  (Ащ ким,  дцшдцм йеня зцлфц зяняхдануŋ эюриб), йуз ащ ки 
(Йцз ащ ки,  фаш олду дярдц гями-пцнщани), вай, йцз мин вай 
(Вай, йцз мин вай ким, дилдардян айрылмышам), ял-яман (Ял-
яман, щиъран бялавц мющнятиндян, ял-яман), фярйад ким (Фярйад 
ким, якс олди ол ким, эюряйин дердим), фяьан ким (Фяьан ким, 
баьрымуŋ ол лалярцх ган олдуьин билмяз) .  

Фцзулинин зяриф, кцбар лексикасынын арасында хислятиндя – ил-
кин семантикасында мянфилик билдирян сюзляри ишлятмяси (эяда, 
эядалыг) мятнин епикляшдирилмяси, щяйатиляшдирилмяси иля баьлы-
дыр: (Мяънун) Ев-ев эязцб ейляди эядалыг… Лейли ки ешитди бу 
сядайи, Билди ешиэцндяки эядайи.  Йахуд ъащил вя щяйасыз сюзля-
риндяки мя’наны мятн рядд едир: Мяънун яэяр олса иди ъащил, 
Олмаздыŋ итаятиндя кащил… Лейли эяр олсайды бир щяйасыз, Йа сян 
кими мещрсиз, вяфасыз сюзляриндя -сыз шякилчиси -лы еффекти йарадыр 
– Лейлинин щяйа, мещр, вяфа сащиби олдуьуну билдирир.   

Шаирин дилиндя мцхтялиф семантик алынмаларын мятнин ядяби-
бядии семантик шябякясиндя ъямляшмясини эюрцрцк – бунлар 
садя, дцзялтмя вя мцряккяб сюзлярдян ибарятдир: матямэядя, 
ешгбаз (ейнян буэцнкц мянасында), ъанэцдаз (алынмалар 
ращатлыгла милли шякилчи гябул едир, демяли, милли цнсиййятя эирир: 
Шярм ейля бу ешгбазлыгдан, Бифаидя ъандцдазлыгдан), бящаня-
пярдаз, тизтяб (бу эцн зийалы нитгиндя ишлянир), фасиг, эцлэцн, 
ъяфачы (чох мараглы аглцтинасийадыр – ей ъяфачы дцнйа), шякя-
ристан (Йа тутийям ки, бир шякяристаня йетмишям), хатирнишан, 
мерибанлыг, шайястя, нятиъя, зинданбан, тяшняляб.        
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Яламят, кейфиййят билдирян сюзляр, башга мязмунлу сюзляр 
кими, щеч кясдя олмадыьы гядяр Фцзули дилиндя болдур, чцнки 
бу гябилдян сюзляр тяйин-епитет кими бядиилийин тяминатчыларын-
дандыр. Ади аь, гара сюзляриндян тутмуш сийащ, сяфид, сявад ки-
ми мцхтялиф рянэ-сюзляр бядиилик рянэиня чякиляряк фялсяфиляшир вя 
Фцзули дилинин елмилийиня хидмят эюстярир: Гарадур рузиэары, ки-
мин ким  ря’йи рювшяндцр, Билцр щяр тифли-мяктяб ки, йазылмаз аь 
аь цстдян. 

Щятта тясяррцфатла, кянд пешяси иля баьлы сюзляр ишлянир: чо-
бан, гойун, ат, мяркяб (миник). Бу сюзляр «Щядигятцс-
сцяда»нын дилиндядир вя бу абидядя аиля – мяишят, гощумлуг 
сюзляри эениш ишлянмя тезлийиня маликдир. 

Фцзули дилиндя инсанын бядян цзвляри (ял, айаг, баш, эюз – 
яряб, фрас синонимляри иля), ев, бина, тикили, даш, торпаг, су, йер, 
эюй, дцнйа, йарадылыш, щяйат, юлцм, аиля вя саир анлайышларла 
баьлы минлярля тцрк, яряб, фарс сюзляри йухарыда эюстярилян мяз-
мунлу сюзлярля бирликдя онун лцьятини дюврцнцн лексикографик 
мянбяйиня, нящянэ сюз абидясиня чевирир. Буэцнкц ясас лцьят 
фондумуз, башда бцтцн феiлляр олмагла, Фцзули дилиндя ейнян 
вар.    
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ФЦЗУЛИНИН ГРАММАТИКАСЫ 
 
Бурада  Фцзулинин дили тарихи грамматика предмети кими 

алынмыр. Грамматик семантикалар (категорийалар) нитг факты 
кими, фикир, дцшцнъя ифадячиси кими щазыр шякилдя верилир, щаллар 
цзря дяйишмяляр, шяхс вя заманлар цзря системли бцтюв тясрифляр 
йох, шяхслянмиш, заманланмыш, кямиййятлянмиш, морфемляри 
йербяйер олунмуш морфолоэийа синтаксисин ичиндя, мятндя, би-
лаваситя нитг фяалиййятиндя эюстярилир. Айдын олур ки, морфемляр 
бу фонетика вя семантикайа йетмяк цчцн мин беш йцз, ики мин 
ил инкишаф йолу кечмиш вя камала долмушдур. Мисалларда  бу 
камал сявиййяси ашкар эюрцнцр.  

Дилин морфолоэийасына эюря, Фцзули эениш мянада оьуз шаи-
ридир; онун морфолоэийасында Азярбайъан вя Тцркийя тцркъяля-
ри паралелляшир. Бу, эюрцнцр, тцрк гярбиндя Османлы империйа-
сынын  щеэемонлуьу иля баьлыдыр. Щямин дюврдя Шярг тцркляри-
нин империйа дили  Ялишир Няваинин уъалтдыьы ъаьатай ядяби 
тцркъяси иди. Фцзули дейирди ки, «Йохдур бир мцлк бу заманда 
Ки, нязм ряваъы ола анда». Мцкяммял нязм дили йохдурса, 
дили юрняк олан бюйцк сюз устасы йохдурса, демяли, мцкяммял 
тцрк дювлят дили дя йохдур. Фцзули бу иши юз цзяриня эютцрцр вя 
Гярб тцркляринин империйа дилини гурмаьа эиришир. Яэяр 
мцкяммял бядии дил варса, бу дил дярин елми-фялсяфи  мязмун 
ифадя едя билирся, султанларла, бяйлярля, зяманянин алимляри, 
кцбарлары иля йазышма дили кими ишлянирся, бу, дювлят дили, импе-
рийа дилидир. Фцзулинин заманында Султан Сцлейман Ирагы да 
Османлы империйасына гошмушду. Фцзули Султан Сулейманы 
ясрин падшащы, исламын падшащы, Мяккя вя Мядинянин шащяншащы,  
«Тцркц ярябц яъямин щакими», заманынын Исэяндяри  кими тяйин-
лярля вясф едирди. Бу дювлятин – Османлы империйасынын тцрк 
цнсиййят дили – ядяби тцркъяси олмалы иди. Фцзули юз ядяби дилини 
Османлы империйасы щцдудларында цмуми ядяби дил кими тяг-
дим едир. Морфолоэийада Тцркийя тцркъясиня, яслиндя эяляъякдя 
Тцркийя тцркъясинин айаьында сабитляшяъяк оьуз морфолоэийа-
сына сых-сых мцраъият едир. Бцтцн бунларла йанашы, Фцзули дили-
нин ъювщяриндя Азярбайъан тцркъяси дайаныр. Онун дилиндя 
ясас лцьят фонду  вя бцтцн инъяликляри иля милли синтаксис Азяр-
байъан тцркъясининдир. 
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Аглцтинатив диллярин морфолоэийасындан хябярсиз олан Ав-
ропа филологларынын фикриня эюря, дцнйа бядии нитг тяърцбясиндя 
(шеир, йа няср – фярги йохдур) исми хябярлярин цстцнлцйц бядии 
дилин йцксяк емосионаллыг эюстяриъиси сайылыр.1   

Тцрк шеиринин нящянэляриндян, мясялян, Ялишир Няваинин, 
М. Фцзулинин, М.Я. Сабирин дилляри цзяриндяки мцшащидяляр эю-
стярир ки, исми вя феили хябярлярин щяр икиси ишляк олмагла, феили хя-
бярлярин ашкар цстцнлцйц вар. Феили хябярлярин йцксяк ишлянмя 
тезлийи, эюрцнцр, яряб, фарс сюзляринин боллуьу шяраитиндя феилярин 
сырф тцркъялийи иля баьлыдыр вя феилдяки динамикадыр. Бунунла бе-
ля, Фцзулинин ян фялсяфи вя ян лирик-емосионал шеириндя йа щяр ики 
хябярин ишлянмясиндя бярабярлик  вар: Щяр хилгятя эярчи бир ся-
бяб вар (исми), Айа, сябяби ким етди изщар (феили); йахуд нитг 
мягамына эюря эащ исми хябяр даща ишлякдир: Мяндя олан аши-
кар сянсян, Мян худ йохам, ол ки вар, сянсян. Эяр мян мян 
исям, нясян сян, ей йар, Вяр сян сян исян,  няйям мяни-зар; эащ 
да феили хябяр, хцсусиля рядиф вя гафийя мягамында чох фяалдыр.   

Ялбяття, елми бахымдан диггяти чякян одур ки, хябярлик ка-
тегорийасынын ифадясиндя бцтцн фонетикасы иля мящз буэцнкц 
морфолоэийа чыхыш едир: Юйля сярмястям ки, идрак етмязям, 
дцнйа нядцр, Мян кимям, саги олан кимдцр, мейц сящба 
нядцр. Чох гярибядир: бу психоложи сигналлар, щягигятян, мцстя-
гим мянада сярмястлийин яламятляридир: «саги кимдир» демир, 
«саги олан кимдир» дейир – бу, реал инсан давранышыдыр ки, бе-
зарлыг, кцскцнлцк мягамында, гаршысындакыны саймазлыг ифадя-
си кими «саги дейилян шяхс, саги дейилян адам нячидир, ня кара-
чыдыр» дейярляр; мей вя  сящбанын синоним щалында ишлянмяси 
тяхминян «китаб-митаб» дейилмяси кими ящвалдыр. Анъаг 
дцнйанын идрак олунмасындан данышмаг ъямиййятин иътимаи-
сосиал гавранмасы щаггында наращат дцшцнъядир, «мян ки-
мям» демяк Аллащын дяркиня йюнялмиш суалдыр – юзцнц дярк 
едя билян Аллащыны дярк едир. О бири тяряфдян, философун дцнйаны 
дцшцнъя думанынын ичиндя тящлил етмяси вар ки, бу, сярмястлийин 
фялсяфи-психоложи мяъазыдыр. Фцзули буну бир азярбайъанлынын 

                                                           

1 Голонищев – Кутизев И. Н. Творчество Данте и мировая культура. Нау-
ка, Москва, 1971, с. 290-295. 
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мяълисдяки, эязинтидяки, сцфря архасындакы данышыьынын хябярлик 
шякилчиси иля ифадя едир. Щямин морфолоэийа бу эцн дя йашайыр, 
тябии, бурада феили хябярдя бир тарихлилик дя вар: етмязям.   

Шякилчи дягиг бир зярэярлик иля ъилаланыб, даща бурада «мян 
кишимян», «мян ъиласунман» мярщялясинин морфоноложи ибти-
даилийиндян щеч бир сораг йохдур. Bунунла беля, Фцзулидя «ки-
шимян» (адамам) формасында даща гядим хябярлик ифадяси, 
хябярлийин сыфыр  морфемля чыхышы сахланыр. Анъаг даща гядим 
олан, илкин олан бу ифадя шяклиндя ибтидаилик йох, йцксяк абст-
раксийа, ращат, ряван хябярлик интонасийасы эюрцнцр: Дуст би-
пярва, фяляк бирящм, дювран бисцкун, Дярд чох, щямдярд йох, 
дцшмян гяви, тале зябун. Бу гязялин сонракы бейтляриндяки 26 
ъцмлядян ийирми цчцнцн хябяри сыфır морфемля ифадя олунур. 
Эюрцндцйц кими, бу типдя хябярли ъцмлялярин щяъми чох 
йыьъам, гавранмасы чох мцтящяррик олур. Хябярлийин бу ифадя 
тярзиня Фцзулидя  дяфялярля раст эялинир. Тяркиббяндляриндян бир 
бянд беля башлайыр: Мян  кимям – бир бикясц бичарявц бихани-
ман. Талейим ашуфтя, игбалцм ниэун, бяхтцм йаман. Сыфыр мор-
фемляри хябярлик шякилчиляри иля явяз етсяк, беля алынар: мян ки-
мям – бикясям, бичаряйям, биханиманам. Талейим ашцфтядир. 
Игбалым ниэундур. Бяхтим йамандыр. 

Исим щалларынын мцяййян вя гейри-мцяййян семантика иля – 
сыфыр морфемля чыхыш етмяси морфолоэийанын йцксяк мцкяммял-
лийиндян хябяр верир. Йийялик щал щяр ики шякилдя ифадя олунур: 
Йохдцрцр юлмякдян юзэя дярманун сянцŋ; Щяр ганда ешитди бир 
тябиби, Эцлзарынуŋ олды яндялиби; Ситям дашы, мяламят хянъяри, 
бидад шямсири, Фцзули, щяр ъяфа ким эялся, хошдур ъаня ъанандан. 
Ялбяття, бу  паралеллик  ясла вязн тяляби иля олмайыб, мятнин бя-
дии семантикасы иля баьлыдыр. «Эцлзарынын яндялиби» (бцлбцлц) 
дедикдя конкрет олараг онун (тябибин) сащиблийи нязярдя туту-
лур. Анъаг «ситям дашы»нда конкрет бир субйектя аид ситямин 
дашындан сющбят эетмир, бу, ашигляр цчцн хас олан вя ряьбятля 
гаршыланан язаб, ъяфа, ситям ящвалынын гаршылыьы олан рямздир 
ки, бцтцн ашигляря – Мяънуна да, Фярщада да, Вамиг вя Кя-
рямя дя ейни дяряъядя аиддир. Щям йцзимцн гану, эюзляринцн 
гаряси, гара эюзлилярцн мярдцми-чешми (Йад етмя гара эюзли-
лярцн мярдцми-чешмин), мящвяшлярцн суряти (Йахшы эюрцнцр су-
ряти мящвяшлярцн, ямма…), щям дя ъиэярцм ганы, эюзим йашы, 
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гашын йайы, дювр ъюври, ъан эцзэцси, ешг дярди, ащим йели, мура-
дым шям’и, бязм гануни… ишлянир. Мятнляр цзяриндя мцшащидя-
ляр эюстярир ки, сыфыр морфемля йийялик щал Фцзулидя шякилчили йийя-
ликдян бир нечя дяфя ишлякдир. Бу Фцзулидя севэи рямзляриня да-
ща чох цз тутулмасындан эялир.* 

Ейни сявиййядя паралеллик тясирлик щалда да мцшащидя олу-
нур. Щям мцяййян – шякилчили, щям дя  гейри-мцяййян тясирлик 
ишлянир: Яймиш щилали цстцня тярфи-кцлащини, Чог дилшикястянцн 
эюэя йетцрмиш ащини, Зцлфин даьытди, эизлядц ябр ичря мащини…; 
Пяришан щалун олдум, сормадун щали-пяришанум, Гямцŋдян 
дярдя дцшдим, гылмадун тядбири – дярманум; Гурутмуш, гали-
ба, шювг оди Фярщадуŋ  эюзи йашун Ки, эяр агсайды, ля’л ейлярди, 
бишяк, Бисцтун дашун. Мараглыдыр ки, бу паралелликдя дя гейри-
мцяййянлик семантикасы ишлякдир вя щям дя бир нечя дяфя артыг 
ишлякдир. Доьрудур, бурада Фцзули дилинин бядии семантикасы-
нын, цмумилик ифадясиня мейлинин ролу вар. Анъаг бу ишлянмя 
тезлийи иля щямин форманын ъанлы халг дилиндяки тязащцрц ара-
сында бир щармонийа юзцнц эюстярир. Дейяк ки, халг цнсиййят 
дилиндя «онун ялин сыхдым» формасы «онун ялини сыхдым» тяр-
зиндян чох-чох ишлякдир, даща тябии сяслянир. Бу бахымдан тя-
сирлик щалын мцяййян вя гейри-мцяййянлийи  иля мцгайисядя 
йийялик щалын мцяййян вя гейри-мцяййянлик ифадясиндя тярс 
мцтянасиблик вар: халг данышыьында «эюзцмцн ишыьы» формасы 
«эюзцм ишыьы», «башымын бахты», «евимин тахты»  формасы «ба-
шум бахты, евим тахты» иля мцгайисяйя эялмяз дяряъядя 
цстцндцр; яслиндя икинъи форма данышыг дилиндя ишлянмир. Демя-
ли, бу форма билаваситя ядяби диля мяхсусдур, фялсяфи дцшцнъя-
нин, психоложи йашанышын цмумиляшдирилмяси цчцн ондан истифадя 
олунмушдур. Елмилийи  иля сяъиййялянян Фцзули дилиндя, тябии ки, 
бу кейфиййят нязяря алынмалы иди вя алыныб.   

                                                           

*
 Бурада бир нюв гярибя эюрцня биляр ки, «эюзцм йашы» (йяни сюз Ы шяхсин 

тякини билдирир вя бу мянада конкретдир), «гашын йайы» (йяни сянин гашынын 
йайы - Гашун йайы (сянин гашын йайы) фяраьцндян хядянэцн кими инъялдцм) 
бирляшмясиндя конкретлик варкян бурада цмумиляшдирмя тябии эюрцнмяз. 
Анъаг бурада цмумиляшдирмя биринъи вя икинъи тяряфлярин лексик семантика-
сы иля баьлыдыр: йаш эюз цчцн, йайварилик гаш цчцн сяъиййявидир. 
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Категорийанын ифадя васитясинин мцасир сявиййядя форма-
лашмыш шякилдя ишлянмяси грамматик гурулушун кифайят гядяр 
камиллийи демякдир. Семантик категорийанын мадди-физики эюс-
тяриъиси иля йанашы, сыфыр морфемля ифадяси грамматиканын даща 
мцкяммял инкишаф дяряъясиня сцбутдур. Бу, грамматик гуру-
лушун ян цмуми фялсяфи, психоложи мцъярряд анлайышларын ифадя-
синя щазыр  олмасыдыр. Бу, грамматиканын максимал абстрак-
сийасыдыр. Фикрин, дцшцнъянин физики гялиби олан синтаксис морфо-
лоэийаны ашкаръа ифадя едир. Бядии дилин синтаксиси елми-фялсяфи 
синтаксися чеврилир. Фцзули дейир: Эялся али гядрляр, фягр ящли дур-
магдур ядяб. Икинъи щиссяни бу эцн беля ишлядирик: «фягр ящлинин 
дурмасыдыр ядяб» . О заман да беля дейиля билярди – морфоложи 
ифадячиляр  мейданда иди. Йахуд: Мян пяришаням ки, тапулмаз  
маŋа бир сян кими. Бу эцн дейилир: бир сян кимиси // бир сянин ки-
миси. Бу, тямиз халг дили гялибидир. Бу эцн халг данышыьында 
«мяним кими, сянин кими» мцгабилиндя «мян кими, сян кими» 
ишлянмяси вар. Демяли, шаир гялиби уйдурмамыш, халг дилинин  
стихийасында тапмышдыр вя халг дилиндя ибтидаи кими эюрцнян гу-
рулушу мцкяммял фикир ифадячиси кими тягдим етмишдир. Ейни 
грамматика бу нцмунялярдя дя юзцнц эюстярир: Гылды  Мяънун  
кими чохлар щявяси-ешг, вяли… (чохлары явязиня); Ей дейян «гей-
ря кюŋил вермя», Ганы мяндя кюŋил (гейрисиня явязиня). Бу, ри-
йази-фялсяфи тящсил эюрмцш Фцзулинин хидмятидир: сюзляри морфо-
ложи яламятлярин ъянэиндян алыб, хцсуси фикир синтаксиси йарадыр.    

Адлардакы дил мцасирлийи феил семантик категорийаларынын 
ифадясиндя дя эюрцнцр. Адятян дилин тарихиндян данышаркян 
мцасир дилдян фяргли фактлар цзяриндя дайанылыр, йахуд фяргли 
эюстяриъиляр юн плана чякилир. Анъаг мцасир Азярбайъан дили 
грамматик гурулушунун ХВЫ ясрдяки Азярбайъан халгынын 
дили иля уйьунлуьуну яйани эюстярмяк цчцн Фцзули дилиндян 
конкрет категорийалар цзря нцмуняляри тящлил етмядян, пара-
дигмалар цзря системя салмадан, садяъя, мятндя, ъцмля ичиндя 
вермякля кифайятлянирик. 

Заманлар. Кечмиш, шцщуди: Билди тямами-алям ким, дярд-
мянди-ешгям; Булмадым бир зювг бундан гейр, та дцнйадяйям. 
Нягли: Рящм ейля ким, йетцнъя саŋа ъаня йетмишям; Чыхмыш 
яьйар иля сейр етмяэя  ол мярдцми-чешм. Неъя ащ ейлямяйцм, 
ащ, йаныбдур ъиэярим. Нягли кечмишин щяр ики формасы бу эцн 
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вар, анъаг -ыб данышыг вариантыдыр вя ядяби дилдя мящдуд ишля-
нир. Фцзулидя вариантларын икиси дя ишлякдир. Бу эцн -ыб ядяби 
дилдя анъаг цчцнъц шяхсдядир, гярб шивяляриндя ЫЫ шяхсдя дя иш-
лянир. Фцзулидя Ы шяхсин тякиндя вя ЫЫЫ шяхсдя мцшащидя олунур 
вя Ы шяхсдя бир гайда олараг ет-, ол- кюмякчи феилляри чыхыш едир: 
Ешг даминя эирифтар олалы зар олубам; Ками-дилц ъанум атя, аня! 
Тящгиг едцбям, ишцм хятадыр. Индики заман: Дурмадан  зювг 
артурур, мискини-дюври-бадяйям. Гяти эяляъяк. Йанаъагдур йеня 
ешг одына варум бу эеъя. Мцзаре: Ня йанар кимся маŋа атяши-
дилдян юзэя, Ня ачар кимся гапум бади-сябадан гейри. Инкарын-
да биринъи шяхсдя –р мягамында илкин –з шякилчиси ишлянир: Дцшмя-
рям кюнлиŋя, йя’ни олуbам юйля зяиф; Демярям, дяэмяз маŋа 
гямяŋ, хяйалы, йа дяэяр.         

Мцзаредя заман шякилчиси (-ар) бязян бцтюв щалында чыхыш 
етмир, йалныз -р  цнсцрц ишлянир: Защида, мяндян ня щасил ким, 
охурсан  мясъидя (охуйарсан явязиня); Зювг истярсян, Фцзули, 
тярки-дцнйа гыл ким, мян… (истяйярсянся явязиня); Эяр чох ис-
тярсян, Фцзули, иззятцŋ аз ет сюзц (истяйяр исян явязиня).* Ямр 
шякли: «Ей Фцзули, Таŋры эюздян сахласун игбалими»; Эял ряф едя-
лум гями-фяраги, Йандыралум ода иштийаги… Вяр  Ибни Сялам 
мане олса, Билдир, гылайын сийащ бяхтцн (ямрин оьузъа эениш юл-
чцдя ифадясиндя (-алым, -айын) вязнин дя тяминаты юз ишини эюрцр. 
Ямрдя онсуз да императивлик (ямр) ола-ола, шаир эцъляндириъи 
ядатлардан, ялавя интонасийа эцъцндян истифадя  едир: Минбя’д 
тяриги-мещр тутьыл, Яввялки тяригиŋи унутьыл; Диваня олмайуммы, 
дцнйадя йохму арум; Эял, мянцм тядбири-бищудямдя сян бир 
ся’й гыл; Эялцн алайиши-гямдян чыгалум, пак олалум; Гойун бир 
сайя дцшсин гябримя ол сярвгамятдян.  

Щяля бу эцн дя ямр вя арзу шякилляринин морфоложи эюстя-
риъиляринин мцяййянляшмясиндя, мцтляг семантик йцкцн сечил-
мясиндя тяряддцд эюстярянляр вар. Фцзулинин дилиндя арзу 

                                                           

* Ъанлы халг данышыьында, Азярбайъан шивяляриндя щямин грамматик семан-
тиканын щямин фонетика иля ишлянмяси бу эцн дя давам едир. Вя щямин дейи-
лиш сонралар йазылы дилимиздя ишлянмишдир. М. Я. Сабирдя: Танырсан Гяфяри?; 
Истярям юлмяэи мян, лейк гачыр мяндян яъял. 
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мязмуну айдын шякилдя ачыг саитля ифадя олунур – Ы шяхсдя арзу 
-əм , ямр -им; ЫЫ шяхсдя арзу -асан, ямр сыфыр, ЫЫЫ шяхсдя арзу -
а, ямр -сын: Зцлфи кими айаьун гоймаз юпям ниэарум; Ей Фцзу-
ли, дура, мяндян ала тя'лими-вяфа; Рящм ейляйцб, анъаг мяни 
алямдя рцсвай ейляйя, Та юзин кюŋлим анун ешгиндя шейда ей-
ляйя, Тута дамянцн аныŋ, вяслиŋ тямянна  ейляйя (тяркиббяндин 
12 мисралыг бир бяндинин бцтцн рядифляри арзу феили иля эедир). 
Ейнян ямрин ишляндийи ядатларла ишлянир: Бцкцлмцш гяддими гур-
таря эюр (йяни: гуртара) гцллаби-зцлфиндян; Анлайуб дярди-
дилимнц, бир мцдява ейляйя. 

Кечмиш заман мязмунлу иди, имиш, шярт анлайышлы ися цн-
сцрляри буэцнкц кими адлара вя феилляря бцтюв вя йарымчыг (-ды, 
-миш, -ся) олараг бирляшир, сырф ядяби, йазылы вя шифащи данышыг-
унсиййят формаларында  ишлянир: Эюрцнцрди бядяни чаки-эириба-
ниндян; Эязярдим итлярцŋ ичря фязайи-куйиŋдя; Дер  идим сябр ей-
ляйцм, олсам ъямалиндян ъцда, Билмядцм, дцшвар имиш олмаг 
вцсалиндян ъцда, Йерцм бещишти-бярцŋ иди, мян бир Адям идим; 
Фцзули, олмаз имиш мющняти-фярагя мцфид; Наэящ яр мяргяди-
Мяънуня дцшярся эцзярим; Дцшмясяйди эюзимцŋ йашиня фейзи-
нязярцŋ; Əгл йар олсайды, тярки-ешги-йар етмязмидим.  

Феилин тясрифлянмяйян формаларынын – феили баьлама вя феiли 
сифятлярин дя ХХ ясрдя ишлянян шякилчиляри мейданда иди. Фели 
баьлама: -ыб4, -ыбан4: Йашыруб сахлардум елдян даьи-щиъранун, 
яэяр Етмяк олсайды мцдара дидейи-эирйан иля; Мяънуну щям ет-
ди чешми-хунбар Сулар сачубан цзиня, бидар; -дыгъа4: Бахдыгъа 
саŋа ган сачулур дидялярцмдян; -ынъа4: Эюрмяйцнъя щцснцŋи 
иманя эялмяз ашигцŋ; -алу2: Билялц аны юзцм билмязям, Аллащ 
билцр; Ей дейян «сябр гыл, ащ ейлямя йари эюръяк», Маŋа 
дцшвардур ол, эяр саŋа асан эюринцр; -мадан2: Мей ичмядян 
ачулмаз имиш баби-мяьфирят; -араг 2: Чякяряк атя огыŋ, рящм едя 
бичарясцня; -а-а2: Имди эяздцкдя горха-горха эязяр («Бянэц 
Бадя»); Дюня-дюня ля’ли-мейэуниŋ юпяр, ей гюнчяляб. Беля дя 
ишлянир: Эящ   отура, эящ дура эедярди.  

Фели сифят: ан2: Мяни щирман одына йандыран сузи-
дярунимдцр; Ей дейян «гейря кюнил вермя», ганы мяндя кюŋил; -
лы4: Тянцмдя санъылу навяклярцŋля шадям ким; -малу2: Ей кюŋцл, 
фикир ейля эюр ким, гансыдур тутмалу пянд; -дыг4: Саŋа тапшур-
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дыьум огларуŋы йагдуŋ, ей дил; -мыш4: Сынмыш мцжя тяк хялг эю-
зиндян агыдур йаш. 

Ялбяття, Фцзулинин грамматик системиндя тарихилийин дя 
сюзц вар – халга эяляъяк милли ядяби дили кими хидмят едяъяк бу 
грамматика, биринъи нювбядя, ХВЫ ясрин юз дилидир. Йяни бура-
да сонракы дюврляря адламайан дил фактлары да вар. Бунларын 
бир гисми, садяъя, дилдя эедян инкишаф просеси иля, йениляшмя иля 
йанашы, щям дя тябии баш верян архаикляшмя иля баьлыдыр. Бир 
гисми дя ядябиййатла баьлы щадисялярин – ядяби мяктяблярин, ня-
зиря, игтибас кими эюстяриъилярин нятиъясидир. Буэцнкц -ъаг 
мцгабилиндя -ьаъ вя -иъяк фонетикасы бу фактлардандыр: Шякяр-
дян олыъаг мей гятрясц эуйа щярам олмаз; Кюŋлим ачылур зцлфи-
пяришаныŋу эюрэяъ. Бу сырада -мян шякилчисинин ишлянмяси дя вар: 
Ня эюрди бадядя, билмян ки, олды бадяпяряст; Едямяn тярк, 
Фцзули, сяри-куйин йаруŋ. Бу, «эялирмян» гялибиндяки шяхс шякил-
чиси дейил, синкретик морфемдир: Ы шяхс+индики заман. Йяни: 
билмян=билмирям. Бурада буэцнкц -мям (билмям) яламяти 
онун гаршылыьы олмалыдыр. «Едямян»дя ися цч гат мяна бирляшир: 
Ы шяхс+индики вя йа мцзаре заманлардан бири+баъарыг шякли. 
Йяни: едя билмирям//едя билмярям. Бу эцн Тцркийя тцркъясиндя 
едямям шяклиндя ишлянир.*  

Фели баьлама шякилчиляриндян -дыгда, -дыгъа Фцзули дилиндя 
Тцркийя тцркъясиндяки шякилля паралел чыхыш едир: -дыгда//дыьында, 
дыгъа//дыьынъа: Олдугъа мян эютцрмя бяладян ирадятцм; Йа вер 
маŋа мющнятцмдя тагят, Йа тагятцм олдуьунъа мющнят. Башга 
шяхслярдя дя ишлянир: Будыр кярямцŋдян илтимасим Ким, тутасан 
юлдцэимдя йасим; Ня шярбятдир гямин ким, ичдиэцмъя яксилцр 
сябрцм, Ня сещр ейляр рцхцн ким,  багдыьумъа ряьбятцм артар. 
Бурада, дейилдийи кими, империйа дили кцрсцсцня галхмаг 
ниййяти иля йанашы, вязн тяляби дя юз ишини эюрмцш олур. Тябии ки, 
Азярбайъан тцркъясиндяки вариант грамматик гурулушун даща 

                                                           

* Академик Щ. Араслы эюстярир ки, Фцзули «Диваны»нын Истанбул нцхсясиндя 
«-мян» формасы, бир гайда олараг, «-мям»ля явяз олунмуш вя цмумиййят-
ля, «Диван»ын тцркийяли тяртибчиси бир сыра мягамларда шаирин дилиндя йерли 
тцркъянин лексикасы иля явязлянмяляр апармышдыр (Бах: Фцзули. 6 ъилддя, Ы 
ъилд, Бакы, 1996, с. 8-12). 
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мцкяммяллийинин фактыдыр: шяхс вя кямиййят яламятляриндян 
имтина едиляряк цмумиляшмя даща йцксяк абстраксийанын яла-
мятидир. Бу да бир фактдыр ки, Азярбайъан милли ядяби дили мящз 
Фцзулинин сайясиндя, онун дил тяърцбясиндя формалашыб. Щал-
буки Тцркийя тцркъясиндя бу эцн дя щямин формалар ибтидаи 
сявиййясиндя галыр – бу да бир фактдыр ки, Фцзули мящз Азяр-
байъан ядяби дилинин нцмайяндясидир, цмумоьуз ядяби дили 
йолунда йцрцркян база кими билаваситя Азярбайъан тцркъясини 
эютцрмцшдцр. 

Башга тцрк ядябиййатларындан эялян дил хцсусиййятляри дя 
эюрцнцр – бу, дюврцн ядяби просесиндя эедян ялагялянмя тяля-
биндян эялир – ядяби дил нормасында истисналара йол верилир. 
Фцзулинин юзбяк ядябиййатынын Няваи, Лцтфи вя башга шаирляриня 
нязиря, игтибас, тяхмис нцмуняляриндя ъаьатай дили цнсцрляриня 
раст эялинир: Дящр бир мянзил, хялайиг карибани биш имяс, Сюз га-
му яфсаня, ол яфсаняхани биш имяс; Ъящани ряшки-эцлзари-хялил ет-
кян бащар имяс; Эятцр, саги, гядящ, болдуŋса щали-дящрдян аэящ; 
Ъан верцр чаьунда танричцн, гашумьа эял, бяэцм; Ей кюŋцл, ня 
йеря йеткай налейи-заруŋ сянцн; Ганума вергай дануглуг ики 
яййаруŋ сянцŋ; Лцтфцни юлдцрсян, ей дилбяр, ъяфа тиьи биля, Анда 
щям больай мянцм рущим мядядкаруŋ сянцŋ. Шаирин дилиндя 
бцтцн ъаьатаизмляр бунлардан ибарятдир. Мараглыдыр ки, «Лей-
ли-Мяънун»унда Фцзули Ялишир Няваини  юзцня мцяллим сайыр, 
анъаг бцтцн поема бойу бир дяня дя ъаьатаизм ишлятмир. Де-
мяли, дилиндяки бу нормадан кянара  чыхмалар мящз мцвафиг 
ядяби фигурларла баьлыдыр. Бу ямялиййатлар ися бцтцн тцрк ядя-
биййатларында вя цмумиййятля, Шярг ядябиййатларында олмуш 
ядяби щадисядир.  

Бу морфолоэийада дцшцнъя асанлыгла йерляшир, ращатланыр, 
анлайышлар сыраланыр, щяряси юз йерини билир, «йазылмаг да, ан-
лашмаг да асан олур». Щяр мянанын щазыр ифадячиси: гал-галх-
галдыр//галхыз, чяк-чякил-чякдир-чякиш (Бир-бириля чякишцр эярди-
рящинчцн мцжяляр), тут-тутдур-тутул-тутуш (Тутушды гям одына 
шад эюрдиэцŋ кюŋлим), унут-унудул-унутдур, инъи-инъит-инъидил-
инъин (Вяфа рясмин унутмышсан дейя, инъинмязям зира) – сюздя 
нечя мяна бир-бириня ъаланыр, грамматик анлайышлар цст-цстя 
галаныр. 
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Тцрк грамматикасынын бу мяна йцклянмясини Я. Няваи 
анъаг яряб дили иля мцгайися едирди. Бу грамматика ашкар сюз 
йарадыъылыьы сявиййясиндя иш эюрцр. Бу да грамматиканын 
эюрдцйц ишдир, грамматиканын, неъя дейярляр, наилиййятидир: 
эцн-эцндян, бир-бириня (-ни, -дян), бир-бириля, юз-юзцнц (-ня, -
дян), бирдян-биря – Эцн-эцндян олыб хяраб щали, Галмаду 
саьалмаг  ещтимали;  Бир эцзэцйя эяр ачуб эюзцни, Эцзэудя эю-
ряйдц юз-юзцни; Тутмушды бир-бириля алям; … шяъярейи-елмц ирфан 
эцн-эцндян мцтянявве’  олыб.. вя нищали фязлц ещсан саятбясаят 
тяравят алуб… (Гази Ялаяддиня мяктубдан). Щягигятян, бу, 
лексикляшмиш грамматикадыр ки, бу эцн щямин гцввясини сах-
лайыр. Бу, грамматиканын бцтювлцкдя лцьят  тяркибиня хидмяти-
дир ки, алынма сюзц милли сюз йарадыъылыьынын мяърасына дахил 
едир вя алынма сюзцн семантик анлашылмасыны тезляшдирир: йарлыг, 
дустлыг, наданлыг, султанлыг, бяндяфярманлыг, пяришанлыг, 
мцсялманлыг, пешиманлыг, цфтадялик, сярвярлик, назиклик, номид-
лик (нацмидлик=умидсизлик),  тясяррцфсцз, зювгсиз, щяйасыз, щя-
йасызлыг… 

Бязян миллиляшдирмя ишиндя Фцзули яъняби сюзцн морфоло-
эийасына мцдахиля едир: алынма сюз юз яъняби морфолоэийасы иля 
лексик ващидя чеврилир: Мяънун иля Лейлийи гылуб йад, Ярващларыни 
ейлядцŋ шад – ярващ рущ сюзцнцн ярябъя  ъямидир. Фцзули она 
тцркъянин ъям шякилчисини артырмышдыр. Яъняби морфолоэийа итир, 
грамматик ъящятдян тцркляшир. Сонралар М.Я. Сабирин ишля-
дяъяэи «Цряфалар маршы»ндакы грамматика (цряфа «ариф»ин ъя-
мидир) Фцзулидян, милли дилин илк тяшяккцл дюврцндян эялян ща-
дисядир. Бу эцн халг дилиндя ящваллар сюзц, ишлянир – яряб 
грамматикасына эюря «щал»ын ъям шяклидир (щал-ящвал, щал-ящвал 
тутмаг шякилляри дя вар). Онларла беля нцмуняляр вар ки, бунлар 
милли дилин башланьыъы дюврцндян алынмаларын тцркъяляшмяси 
просесинин галыгларыдыр. 

Мараглыдыр, кямиййят шякилчиси иля семантик груплашма йа-
радараг цслубунун поетик хидмятиня верир: иманыйохлар, лябиши-
ринляр, раьиб оланлар, гашыйай оланлар, ширинлябляр, бихябярляр, ся-
нэдилляр, баьрыдашлар, баьыбцтцнляр, дилрцбаляр, симбярляр…  

Фцзули тцркъянин бцтцн морфоложи имканларыны Азярбайъан 
халгынын ъанлы дили базасында ъямляшдириб гцдрятли ядяби дил йа-
ратды. Йцксяк савадла, зяриф дил дуйьусу иля аглцтинасийанын 
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истисналарыны да нязяря алды. Аглцтинасийанын нормасына эюря 
грамматик шякилчиляр сюздцзялдиъидян сонра эялир, анъаг истис-
налары вар. Фцзули бу истиснаны усталыгла тятбиг едир вя санки бу 
истисна щеч  истисна дейил, грамматик нормадыр: Йа ряб, маŋа 
ъисмц ъан эярякмяз, Ъананымсыз ъащан эярякмяз. Мяънунун 
психоложи дцшцнъясиндя ъананым «сюз+ мянсубиййят шякилчиси» 
дейил, бир анлайышдыр вя –сыз щямин анлайышын йохлуьуну ифадя 
едир. Мяънун бир аз яввял синтактик йолла бир мисрада ифадя ет-
дийи фикри бурада сюздяйишдириъи+сюздцзялдиъи аномалийасында 
бир сюзля билдирир. Демишди: «Алям хош иди ки, вар иди йар, Чцн 
йар йох, олмасын, ня ким вар!» «Ъананымсыз» сюзцндя дя, «чцн 
йар йох, олмасын, ня ким вар» гарышыг типли табели мцряккяб 
ъцмлядя дя ейни фикирдир. Мяънун  цчцн Лейлисиз дцнйа йохдур. 
Принсипъя «ъананымсыз» сюз шяклини бу эцн дя ишлятмяк олар, илк 
ъясарятли аддымы иля Фцзули бу аномалийаны гануниляшдирди. 
Анъаг ишлянмир, чцнки ня ешг философ-фядаиси Мяънун вар, ня дя 
ъясарятдя сюз дащиси Фцзули. Икинъи мюъцзяли грамматика «ол-
масын, ня ким вар» синтактик тязащцрцдцр. Фцзули – Мяънун 
бу гялиби башга йердя дя ишлядир: Мяндя олан ашикар сянсян, 
Мян худ йохам, ол ки вар, сянсян. Бу, халис данышыг синтаксиси-
дир. Бу эцн дя ъанлы халг дилиндя вар. Демяли, о заман да бу 
халг вя онун буэцнкц ъанлы данышыг дили мювъуд олуб. Демяли, 
Фцзули юз бядии нитгини, Азярбайъан милли ядяби дилинин ъанлы 
азярбайъанлы данышыьынын цстцндя инша едиб. Шаир халгын дилин-
дян гядимдян йашанмыш, юз сонуну сцрян факты да йазыйа эяти-
риб, дилин тарихиня салыр, вар олмасыны тарихляшдирир: Билмязям 
ким, нязяр ящли нясини яксилдяр. Бу эцн «няйи» ишлянир. Сону саит-
ли сюзлярдя -си  эедир: анасы, нявяси. Эюрцнцр, «няйи» формасыны 
цмуми системя эятирмяк истямишдир. Бир тяряфдян, Фцзули ютрц, 
цчцн ядяби нцмуняси иля йанашы, халг дилиндян гошма мяга-
мында йана ващидини ишлядир: Дуалар ейлярям, мяндян йана бир 
дям эцзар етмяз; Дурьурма, йолларун йцэцрцб тутма, ей сиришк, 
Ол сярв едяндя наз иля биздян йана хцрам; Щцсейни-тяшнялябдян 
йана хуни-ядадян ъуйбарлар йцрцтди («Щядигятцс-сцяда»дан). 

Тцркъялярдя бир грамматик семантика цчцн бир нечя гат 
шякилчинин ишлянмяси типик щадисядир; бу йа мянада интенсивлик – 
сцряклилик йаратмаг (синоним сюзляр кими), йа да сюзцн кюкцн-
дя дашлашмыш шякилчини бярпа етмяк цчцн едилир. Бу, ялавя-
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олунма адятян ики дяфя (бир+и+си, чох+дан+нан, бяс-дцр-цр), 
надир щалларда цч дяфя (дыш+га+ры+йа//дыш-а-ры+йа) иъра олу-
нур. Фцзули йанайа = йан+а+йа йюнлцк щал морфолоэийасыны 
ишлядир: Биллащ, эцзяр етсян ол йанайя, … Мяндян она шярщи-зяфи-
щал ет. Сонралар йазыда ишлянмир, инди дя халг шивяляриндя мцша-
щидя олунмур. Эюрцнцр, о заман шивя факты кими вар имиш.*   

Фцзули бир тяряфдян, аглцтинасийаны классик шякилдя ишлядяряк 
«арадан галдырды, йох етди» мяналарыны эет – феилиня тясирлилик 
шякилчиси артырмагла ифадя едир. Эюздян эедирярди сцрмясин йаш; 
Дедиляр, гям эедиряр бадя, чог ичдим. Йахуд бир нечя сюзля дей-
илмяли грамматик мянаны -ъа гошмасына сыьышдырыр: Аьзуŋу 
дерлярди йох, дедиклярцнъя вар имиш; Динлямязям юлмяйцнъя бир 
дям, Щяр кимин алямдя мигдарынъадыр тяб’индя мейл – Йяни: 
кимин ягли ня чякидядирся, мейли, щявяси дя о гядярдир, она 
уйьундур. Фцзули буну, бир сюзля  дедийи бир мцряккяб ъцмля-
дя дя ифадя едир: Ня мигдар олса, ящлин ейляр ол мигдар сюз. Йа-
худ: Мянъя сяня йох гями-нищани – мянъя= мяним гядяр. Бир 
тяряфдян дя яряб, фарс алынмаларындан ет-, ол-, гыл- кюмякчи феил-
ляри иля феил дцзялмясиндяки аналитизми – тярк етмяк (сонра: тяр-
эитмяк), ярз гылмаг, мящв олмаг, арзу етмяк (сонра: арзула-
маг),  хястя олмаг (сонра: хястялянмяк) вя с.: Лящзя-лящзя 
мцддяиляр пяндини эуш ейлядцн (динлядин), Ганя-ганя** гейр ъа-
ми-шювгцни нуш ейлядцн (ичдин), Варя-варя ящдц пеймани фяра-
муш ейлядцн (унутдун). 

Бир тяряфдян дя, тцркъянин юз грамматикасы цзяриндя анали-
тизм ямялиййаты апарырды: Мян эетмямяк ейлясям, хятадыр – 
тцркъя цчцн шяффаф грамматика дейил; бу демякдир: эетмясям, 
эетмямякдя гярарлашсам; Ящвалуŋа аьлайуб сярасяр, Дяфн ет-
мяэцн етдцляр мцгярряр – ики тяркиби хябяр вар: дяфн етмяк, 
мцгярряр етмяк (гярарлашмаг). Няср формасы беля оларды: Дяфн 

                                                           

* Шаирин дилиндяки мяндян йана нцмунясиндя олдуьу кими, эюрцнцр, сюз о 
заман гошма кими ишлянирмиш. Йюнлцк щалла мцяййянляшмиш башга гошма-
лар да вар: башга, юзэя, сонра - -га, -эя , -ра  йюнлцк щалын гядим шякилчиляри-
дир. Инди «евя тяряф эет» ъцмляси шивялярдя «евя тяряфя эетди» ишлянир – йяни 
тяряф гошмасы йанайя гошмасы кими йюнлцк шякилчиси гябул едиб. 
**

 Ганя-ганя – дойа-дойа.  
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етмяэцнц  мцгярряр етдиляр. Бу эцн беля дейилярди: дяфн етмяйи 
гярарлашдылар; Эялся алигядрляр, фягр ящли дурмагдыр ядяб. – 
Грамматик мяна нясрля будур: ядяб фягр ящлинин дурмасыдыр. 
Ъаныны ъанана вермякдир камалы ашигин, Вермяйян ъан е’тираф 
етмяк эяряк нюгсанына – бу эцн беля оларды: ъан вермяйянин 
нюгсаныны етираф етмяк эярякдир. Беля нцмуняляри артырмаг 
олар. Эюрцнцр, беля вярдиш олунмамыш аналитик юрняклярля 
Фцзули ядяби дилин ифадя имканларыны эенишляндирмяйя чалышмыш-
дыр*. Цмумиййятля, биз  Фцзули грамматикасыны гаврадыгъа 
тцркъя грамматиканын инъяликляриня вармыш олуруг. Фцзули де-
йир: Кей ъанума дадлу дярдц даьи, Кюŋлим фярящи, эюзим чыраьи! 
– Цч хитаб вар: 1. ей ъанума дадлу дярдц даьи; 2. ей кюнлим 
фярящи; 3. ей эюзим чыраьи; 2-ъи вя 3-ъцдя «кюнлцмцн фярящи, 
эюзцмцн чыраьы» гавраныр. Илк бахышда еля эялир ки, 1-ъидя «ъа-
нымын дадлы дярди-даьы» нязярдя тутулур. Беля олса, демялийик 
ки, исми бирляшмядя идаря йюнлцк щалдадыр. Щалбуки бу йюнлцк 
щал анъаг дадлы сюзц иля ялагядядир: ъаныма дадли – дярдц даьы 
ъаныма дадлы олан. Фцзули щямишя сюзцнц айдын дейир. 

Вя мясяля дя будур ки, Фцзули дилинин айдынлыьы, сафлыьы 
онун синтаксиси иля баьлыдыр. Фцзули синтаксисиндя бошлуг йох-
дур, бир киплик вар. Артыглыг да йохдур, яксиклик дя. Шаир «Эяр 
чох истярсян, Фцзули, иззятин, аз ет сюзц» принсипи иля ишляйир. 
«Кими ким бивяфа дцнйада эюрдим, бивяфа эюрдим» - беля дя 
демяк оларды: «ону бивяфа эюрдцм». Мяна анлашылдыьы цчцн  
артыьы позур; «Кимя ким дярдими изщар гылдым,  истяйиб дяр-
ман…» - «ондан истяйиб дярман» нормал синтаксисдир, анъаг 
анлашмада яскиклик йохдур; ня дейярсян бу синтаксися – 
ъцмлянин ики мисралыг бцтцн цзвляри бир хябярин (ъцда ейлямяз) 
ичиня сыьышыб: Ейлямяз хялвятсарайи-сирри-вящдят мярщями Ашиги 
мяшугдян, мяшуги ашигдян ъцда. Щюкм, фикир, бядии дцшцнъя, 
дцшцнъянин бядиилийи вя йа елмилийи ситаксисин механизми иля 
эерчякляшир. Дилин мелодийасы фонетикада, мцкяммяллийи син-
                                                           

* А.С. Пушкин «Йевэени Онеэин»дя дейирди ки, грамматик хятасыз рус шеир 
дилини тябяссцмсцз эюзяллярин додаьы кими севмирям. Щяля ки, Пушкинин ди-
линдя бир грамматик гцсур ашкар етмяйибляр. Садяъя, она гядяр ишлянмя-
миш, вярдиш олунмамыш ифадялярин мцасирляриня гярибя эюрцнмясиня ишаря 
едирди. 
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таксисдя цзя чыхыр. Азярбайъан дилинин, тцркъянин тарихиндя 
Фцзулинин ян бюйцк хидмяти синтактик гуруъулугдадыр. Сюз бир-
ляшмясиндян мцряккяб ъцмля синтаксисиня гядяр бцтцн грам-
матикасы данышыг дилинин вя елми гуруъулуьун цстцндя дурур. 

Фцзулинин сюз бирляшмяляри йумушаг, мяхмяри ящваллар йа-
радыр. Ичярисиндя олдуьу  мисраны, бейти вя бцтюв бядии мятни бу 
йумушаглыг, мяхмярилик юз тясириня алыр: Ей цзц эцл, кюйняэи 
эцлэцн, дону гырмызы, Сцрмядян эюзляр гара, ялляр щянадян лаля-
рянэ. Бу бирляшмяляр бязян тямиз интеллектуал дцшцнъя тялгин 
едир: яъял пейки, гям дийары, гяфлят йухусу, мцхалиф дювр, ъан 
риштяси, ешг пири, тя’н еви, щцснцŋ китабы, вящдят шярабы, йер иши, ъя-
фачы дцнйа. Бязян ян садя инсанын, неъя дейярляр, бир кяндлинин, 
якинчинин дилини вя щалыны йада салыр: башы ачыг, айаьы йалын, айа-
ьы баьлы, дону гырмызы, залым гызы, гара баьыр, гуш йувасы, гуш 
ганады. Бязян щязинлик, кядяр ашылайыр: ъиэяр даьы, ъяфа огу, эюз 
йашы, эюзц йашлылар, ъиэяр ганы, баьры даьлы, сюкцлмцш кюкс, ситям 
дашы. Бязян цмидли бир кядяр, никбин бир щязнлик щисси доьурур: 
баьры бцтцн, фясли-эцл, бянювшя ичи, тялх эюфтарсыз. Бязян бирляш-
мянин тяркиби яънябилийи иля сечилир: вадийи-вящдят, мягами-ешг, 
сийащ руз, щцъуми-гям, мящяббят ляззяти, бади-сяба, мцрьи-дил, 
мцгяшшяр бадам, гюнчейи-бяхт. Бязян тяркибиндя милли вя яъня-
би бирляшир: мярщям огу, щярами гашлар, фитня йайы, йяьмайи-
гям, дидяси баьлы, ики дидясиз, юзэя мящлигаляр, узун севда. Бя-
зян дя тямиз тцркъялик диггяти чякир: гашларын йайы, гашларын 
таьы, эюз йолу, эюŋлцм гушу, йцз говьа, гаты кюŋил. 

Бир тяряфдян, тцрк сюзлярини яряб баьлайыъысы иля баьлайыр: 
айц эцн, дцнц эцн, йерц эюэ, эюзц кюŋцл (Олсун дцнц эцн мян-
цмля сейрцн; Гяряз ейди-вцсалундыр бу айц эцн щесабиндян; 
Йерц эюэ мизан олыб, фярг олмыш аьырдан йцŋцл. Нярэисин фикрц, 
Фцзули, эюзц кюŋлимдя эязяр). Диэяр тяряфдян, алынма сюзляри 
милли баьлайыъы иля баьлайыр: Баь шащидлярцня зцлф иля чешмцн эюс-
тяр. Бир йандан мярдцми-чешм дейир, о бири йандан ону 
грамматик гурулушъа тцркъяйя тяръцмя едир: Мярдцми-чешмим 
айаьуŋа гяван су тюкди; Нола ган тюкмякдя  мащир олса 
чешмцм мярдцми. Йахуд: Пяришан щалуŋ олдым, сормадуŋ щали-
пяришанум; Фцзули, ешг зювгцн зювги-ешги вар оландан сор. Бир 
йандан грамматика иля йанашы, бирляшмяни лцьятъя дя миллиляш-
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дирмяйя башлайыр: Эюзцм мярдцмляри чохдан гылурлар дявийи-
ешгцн (мярдцми-чешмим  - чешмим мярдцми – эюзцм мярдцми; 
даща сонра: эюз бябяйим// эюзцмцн гарасы). 

Эащ сянэдилляр, эащ да баьры дашлар дейир: Мцжяŋ эяр сянэ-
дилляр кюŋлини алса, яъяб олмаз; Гаты кюŋлиня баьры дашларуŋ 
дцшмиш гями-ешгцŋ. 

Ики цзвдян ибарят мцхтясярдян тутмуш, бирляшмялярдян, 
тяркиблярдян ибарят бюйцк щяъмли садя ъцмляляр вар: Ачылды лаля, 
эцлди гюнчя, эялдц ишрят яййамы; Дийари-щиърдя сейли-ситямдян 
олды хяраб Фязайи-ешгдя абад эюрдиэцн кюŋлцм – феили сифят тяр-
кибли садя ъцмля.   

Бир мцряккяб ъцмля сяккиз, мцряккябин щяр садя тяряфи 
дюрд мисрадан ибарятдир: Мющнят чямянцндя эцл дярянляр, 
Алямдя йаман хябяр верянляр Гям нцсхясцн ейляйяндя тящрир 
Вермишляр ана бир нюв тяшщир Ким, Зейди-ситям рясидейи-зар Ол 
вагеядян олыб хябярдар, Филщал гылуб язимяти-ращ, Мяънуни-
щязини етди аэащ (щяля бундан сонра да мцряккяб ъцмля 
давам едир:… етди аэащ Кей (ки+ей)…). Эюрцндцйц кими, бу-
рада Фцзули дастан цслубунда тясвир – мялумат верир, буна 
эюря дя синтаксис шифащи ядябиййат цслубунда гурулур. Щалбуки 
классик шеир поетикасында цмумян мисра ъцмляйя уйьун олур. 

Буэцнкц садя вя мцряккяб ъцмля типляринин щамысы бцтцн 
грамматик  яламятляри, семантик юлчцляри иля Фцзули дюврцндя 
тяшяккцл тапыб*. Табесиз мцряккяб ъцмлянин мяна ялагяляри 
щейрятли дяряъядя айдынлыгла ифадя олунуб. Йухарыдакы ъцмлядя 
(Ачылды лаля…) садя ъцмляляр арасындакы заман ялагяси еля бил 
заман ялагяли табесиз мцряккяб ъцмляйя дярслик мисалыдыр. 
Ялагялярин бирляшиб йаратдыьы икигат, цчгат мцряккяб ъцмляляр 
чохдур: Мещри кюŋлимдя нищан олдуьун ол мащ билцр, Кимся 
билмяз, фцгяра сирри-дилцн шащ билцр – биринъи мисра иля икинъинин 
арасында айдынлашдырма ялагяси вар, бейтин икинъи мисрасы,  юз 
нювбясиндя, зиддиййят ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлядир. 
Фцзулинин мцряккяб ъцмля синтаксиси айдынлыьы иля сечилир. Бу-
рада мцряккяб олан шей анъаг ъцмля типинин адыдыр, садяъя, 

                                                           

* Конкрет мялумат цчцн бах: Щ. Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи 
грамматикасы. Бакы, 1989. 
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терминин ады «мцряккяб ъцмля»дир. Анъаг онун мцряккяб 
ъцмляляри о дяряъядя мцкяммял мцряккябдир ки, фикир чох ай-
дын, бцтцн шяффафлыьы иля эюрцнцр, чох асанлыгла гавраныр. Йяни 
садя ифадя олунур. Ъцмля ъцмляйя пярчим олур, мцряккяб 
ъцмлянин тяркибиндяки садя ъцмлянин бири о биринин ичиня эирир, 
анъаг фикир долашмыр вя гярибядир ки, еля бил шеирин ифадясиндя 
поетиклик эцълянир. Еля бил ади грамматик нормада ъцмляляр 
бир-бирини изляся, фикир бясит эюрцняр: Щягир бахма мяня, кимся-
дян, саьынма* кямям. Мисра айдынлашдырма ялагяли ики ъцмля-
дир. Табесизин икинъи компоненти тамамлыг будаглы табели 
мцряккяб ъцмлядян тяшкил олунуб. Баш ъцмля юз будаьынын 
ичиня  эириб. Грамматикайа эюря беля олмалы иди: Шаьынма (ки), 
кимсядян кямям. Ъцмлянин беля синтактик тяртиби баш ъцмляни 
щяр ики тяряфдя тяняффцсля фасиляляндирир. Бунунла да табели 
мцряккяб ъцмлянин синтактик интонасийасы ялавя бядиилик кясб 
едир, тяляффцздя шеирлилик эцълянир. Бу  бюлцнмя, физики парча-
ланма, бир-биринин ичиня эирмя бядии мязмунун гавранмасын-
да, денян, бир зярря лянэимя йарадырмы?! Яксиня: бцтцн бу 
грамматик-интонасийон ямялиййат, дейилдийи кими, бядиилийи 
габардыр, эюрцнцшлц едир, релйефли эюстярир. Бу нцмунядя ися 
яксиня, будаг ъцмля башын ичиня эириб: Эюстярмя ол тяриги ки, 
эетмяз саŋа, маŋа. Тяйин будаг ъцмляси (эетмяз саŋа) баш 
ъцмлянин (Эюстярмя ол тяриги маŋа ки) ичиндя йерляшиб. Ейни 
гялибля тамамлыг будаг ъцмляси баш ъцмлянин цзвляри арасында 
эялир: Мян билмязям маŋа эяряэцн, сян щякимсян, Мян ейля, 
вермя, щяр ня эярякмяз саŋа, маŋа. – Биринъи мисра- ъцмля иля 
икинъи мисра-ъцмля  айдынлашдырма ялагяли табесиз мцряккяб 
ъцмлядир (бейтин мисралары табесиз ъцмля тяшкил етдикдя арала-
рында адятян, айдынлашдырма вя йа зиддиййят ялагяси олур). Бу 
табесиз мцряккяб ъцмля бир нечя гат мцряккябдир. Икинъи мис-
ра, табесизин икинъи ъцмляси щяр икиси тамамлыг будаг ъцмляли 
ики табели мцряккяб ъцмлядян ибарятдир: Мян ейля (баш) – няйи? 
– Щяр ня эярякмяз саŋа; Вермя маŋа – няйи? – Щяр ня эяряк-
мяз саŋа. Йяни: Щяр ня эярякмяз сана, (ону) вермя маŋа. 
Щяля бурада бир ъцмля дя вар: Сян щякимсян. Бу, ара ъцмлядир, 
                                                           

* Саьынма - дцшцнмя 
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дейян юз мцнасибятини билдирир. Бу гядяр ич-ичя ъцмляляр эялир, 
анъаг фикир бир наьыл мятниндяки кими ашкарланыр: «Йа ряб, мя-
ня ня эяряк олдуьуну билмирям, щяр шейи билян юзцнсян – щя-
кимсян, сяня эяряк олмайаны мяня вермя, йасаг еля». Бязян 
Фцзули табесизликдян айдынлашдырманы юзц рясмян, елми цслу-
бун грамматикасы иля ачыр, «йяни» дейир: Аз ейлямя инайятиŋи 
ящли-дярддян, Йя’ни ки, чох бялаляря гыл мцбтяла мяни. Принсипъя  
бу, бядии дилин грамматикасы дейил, анъаг «инайят» (йардым, 
мярщямят) сюзцнцн щярфян гавранмасындан ещтийатланараг 
беля едир. Вя бу щалда «инайят»ин «бяла»йа синонимлийи цзя чы-
ханда бу тязадын сифятиндя бядии-емосионал еффект рясми 
грамматиканын цстцндя бяргярар олунур.  

Фцзули дейир: «Щяр хилгятя эярчи бир сябяб вар, айа, сябяби 
ким етди изщар?» Йяни щяр сябябин бир сябяби вар вя ону да 
башга сябяб доьуруб вя илахыр. Бу фялсяфи дцшцнъяни бядии нит-
гиндя биликля, дярин савадла, щям дя щяссас, сямими психоложи 
дуйьу ilə ифадя едир: Олдугъа мян эютцрмя бяладан ирадятим 
(ня цчцн, чцнки), Мян истярям бяланы (юзцм истяйирям, юзцн 
нийя истяйирсян), чц истяр бяла мяни.   

Будаг ъцмляляр юз типляриня эюря мцасир дилдяки кими зян-
эиндир вя гурулушъа уйьундур. Ейнян буэцнкц кими хябяр бу-
даглы табелилярдя баш ъцмлянин хябяри явязликля ифадя олунур: 
Будур гярязим ки, дустц дцшмян Эюрсцн сяни ейляйяндя шивян; 
Ариф олдур, билмяйя дцнйавц мафища нядцр; Будур кяряминдян 
илтимасим Ким, тутасан юлдцэцмдя йасим.  

Мцбтяда будаглы табели мцряккяб ъцмля беля мялум  ади 
гайдада олур: Щяр тяня ки ейлясян, рявадыр; Ъаны ким ъананы 
цчцн севся, ъананун севяр, Ъаны цчцн ким ки ъананын севяр, ъа-
нун севяр – бейтин щяр мисрасы мцбтяда будаглы табели мцряк-
кяб ъцмлядир. Анъаг беля хцсуси тип мцбтяда будаглы да вар: 
Мяням ки, гафилясалари-каривани-гямям, Мцсафири – рящи-
сящрайи-мющнятц ялямям. Баш ъцмлянин хябяри явязликдир: мя-
ням. Анъаг суал верирсян: Ким мяням? Ъавабы: Гям карваны-
нын гафилясалары (сарваны), ялям вя мющнят сящрасы йолунун мцса-
фири мяням – щямъинс мцбтядалы садя ъцмля. Бейтдя лексик 
яънябичилик цстцндцр, анъаг мцряккяб ъцмля синтаксиси садя вя 
айдындыр, тямиз тцркъядир. Цмумиййятля, тцркъямизин тарихиндя 
бу типдя икинъи бир мцбтяда будаглы табели мцряккяб ъцмля 
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ишлядян олмайыб. Бу, надир фялсяфи грамматикадыр. Бу ъцмля 
грамматикада модел кяшфдир. Бу, Фцзулинин бядии дцшцнъясин-
дяки «Лейли-Мяънун»у сявиййясиндя грамматика йарадыъылыьы-
дыр. Щямин гялиб елми цслубда вя шеир дилиндя йох, бу эцн садя 
мяишят дилиндя ишлянир: Мяням ки, бу аьры-аъылара дюзцрям; Мя-
ням ки, филан иши эюря билдим; Мян идим ки, ораны тапдым; Сянсян 
ки, бу иши эюря билдин; Одур ки, о мясяляни щялл етди.  

Фцзулинин бу типя уйьун бир хябяр будаг ъцмляси нцмуня-
си  дя вар: Мян кимям – бир бикясц, бичарявц биханиман – «ки-
мям» хябяри ачылыр. Йяни: Мян кимсясизям, чарясизям, хани-
мансызам.  

Фцзулинин дили дольунлуьу иля сяъиййялянир. О, бядии-поетик 
нитгиндя фикир системини мцряккяб ъцмлянин тяркибиндя ъцмля 
типляринин гарышыг силсиляси иля ифадя едир. Дцшцнъясиндяки фикир 
абзаслары мцряккяб ъцмлясиндяки дахили садя ъцмлялярля ком-
плексляшир, ъцмля монолити йараныр; бир мцряккяб ъцмля грам-
матикадакы бир абзасын йцкцнц юз цзяриня эютцрцр. Буна эюря 
дя Фцзулидя табесизля табели вя табели иля табели монолитлийи баш 
алыб эедир. Беля ъцмлялярин боллуьу вар: табесиз+табесиз, табе-
ли+табели, табесиз+табели, табесиз+табесиз+табели+ табели вя с. 
Бир-ики нцмуня: Ачылды гюнчя тумары вя мя’лум олды мязмуни – 
Будур ким, фювт гылман мювсими-эцл ъами-эцлэцни – табе-
сиз+хябяр будаг ъцмляли табели; Дерляр, бу иди ярябдя адят Ким, 
яр яэяр юлся, галса юврят, Бир ил, ики ил тутарды матям, Фярйадц 
фяган гылуб дямадям – тамамлыг будаг ъцмляли табели мцряк-
кяб ъцмля+хябяр будаглы табели+нятиъя будаг ъцмляси; Фцзули 
зцлфиŋя баьланду, ямма юйля инъялди ки, эуйа зя’фаны щям зцлфиня 
бир тари-мар ейляр – зиддиййят ялагяли табесиз+тярз будаг ъцмля-
ли табели мцряккяб ъцмля. 

Бу бейтлярин ъцмля гурулушу диггяти чякир вя беля щаллар 
Фцзулинин дилиндя болдур, онун мцряккяб ъцмля синтаксиси 
цчцн типикдир: Ъан вермя гями-ешгя ки, ешг афяти-ъандур, Ешг 
афяти-ъан олдыьы мяшщури-ъящандур – айдынлашдырма ялагяли табе-
сиз мцряккяб ъцмлядир, табесизин биринъи ъцмляси сябяб будаглы 
табели мцряккяб ъцмлядир; Эяр дерся Фцзули ки: «Эюзяллярдя вя-
фа вар», Алданма ки, «шаир сюзи, ялбяття, йаландур» - бейт зид-
диййят ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлядир, биринъи мисра – 
ъцмля васитясиз тамамлыг, икинъиси васитяли тамамлыг будаглы 



 326

табели мцряккяб ъцмлядир; Ешгя салдум мян мяни, пянд алма-
йуб бир дустдян, Щич дцшмян ейлямяз аны ки, етдцм  мян маŋа  
- айдынлашдырма ялагяли табесиз, табесизин 2-ъи тяряфи тамамлыг 
будаглы табели мцряккяб ъцмля. Бу ъцмляляр дягиглийи вя ай-
дынлыьы иля, савадлылыьы вя интеллектуаллыьы, хялгилийи-миллилийи вя 
адилийи иля сяъиййялянир. Бу синтаксис, садя вя мцряккяб ъцмля 
синтаксиси системли бир грамматик тялим китабына бянзяйир – 
Фцзулинин дилини мянимсяйяряк Азярбайъан тцркъясини бцтцн 
инъяликляри иля, тябиилийи вя елмилийи иля юйрянмяк олар. Мцряккяб 
ъцмляляри садя эедишляри иля хялгиляшир, садя ъцмляляри дольун 
тяркиби иля елми вцсят кясб едир. 

Бу эцн бир шяхсин тимсалында бу сявиййядя синтаксис йохдур. 
Бцтцн цслубларын синтаксисиндян тязащцрляри йыьсан, Фцзули алынар. 
Милли ядяби дил дя еля будур – орада щяр шей вар, щяря юз эцъц 
мцгабилиндя юз цслубу цчцн лазым оланы эютцрцр. 

Фцзули синтаксиси ара сюз вя ара ъцмлялярин ишлянмя зярифлийи вя 
дягиглийи иля дя юз мцкяммяллийини бüрузя верир. Ара сюз вя ара 
ъцмляляр истянилян йердя арайа эирир вя мцвафиг мцнасибят билдирир: 
Галиба, бир ящли-дил топраьыдур дцрди-шяраб; Сюз  мцхтясяр: ол ясири-
севда Бир нюв иля олды хялгя рцсва (сюз мцхтясяр = хцлася); Щяг 
билцр, инсан демяз, щяр ким ки инсандур, саŋа; Сорма ол мащ иля щали-
дилими, Танры цчцн, Биляли ану юзцм билмязям, Аллащ билцр (Мараглы-
дыр: яввял «Танры цчцн», йяни Танры хатириня ишлянир – танры хатириня 
щали-дилими ол мащ иля сормайын, сонра «Аллащ билир» дейилир – Аллащ 
билир, ону биляли юзцмц билмязям); Чякяр щяр дям маŋа тиьи-сийасят, 
санки ган етдим. Мишки-Чин зцлфиŋ иля ейляся дя’ва, ня яъяб; Ганда 
олса, ганлыйу, ялбяття, ган дутар; Эял, Аллащы севярсян, ашигя ъювр ет-
мя, лцтф ейля… 

Ейни мцтящярриклик хитабларын ишлянмясиндя дя мцшащидя олу-
нур: Мяскян, ей бцлбцл, саŋа эящ шахи-эцлдир, эящ гяфяс; Щябибим, 
фясли – эцлдир бу, ахар сулар буланмазмы; Йцз дилцŋ вар ися, хамуш 
ол, кюŋил, сцсян кими. 

Щямъинслийин синтаксисиндя хялгилик, елми грамматика вя 
емосионал зярифлик бирляшир: Бяри олдым*, Фцзули, гейрдян, ол дил-
рцба анъаг Янисцм, минисцм, йарум, ниэарум, назянинцмдир. 
                                                           

* Бяри олдим – азад олдум, кянар олдум. 



 327

Бу щямъинслярдя хцсуси щармонийа, мизан-юлчц вар вя бу 
симметрийа бядиилийя хцсуси дярунилик верир: Неъя гяддц халц 
хятц рцхцŋ гямц, рянъц, дярдц бяла иля Бцкя гяддцми, тюкя йа-
шуми, йыха кюŋлимц, йаха ъануми – 4 мцбтяда, 4 васитяли та-
мамлыг, 4 хябяр васитясиз тамамлыьы иля. 

Фцзулинин синтаксисиндя монолог (дахили нитг) вя диалогла-
рын хцсуси йери вардыр. Ифадя тярзини ялванлашдырыр, дилин ъазибя 
эцъцнц артырыр.    

Монологун «Ганы, ей залым, бизцмля ящдц пейман 
етдиэцŋ» гябилиндян надир сянят нцмуняляри М. Я. Сабирин мя-
лум сатирик монологларынын яъдадыдыр. Фцзулинин «Лейли вя 
Мяънун», «Бянэц Бадя», «Сющбятцл ясмар» поемаларындакы 
диалоглар жанрын гурулушуна мцнасибдир. Йяни мцхтялиф  образ-
лар вар вя бунлар цз-цзя сющбятляр апарырлар. Бу диалоглар юз 
тябиилийи, щазыръаваблыьы, бядии камиллийи иля эяляъяк драм дилими-
зин ясасыны гойурду. Гейри-ади эюрцнян онун гязялляриндяки, 
мцсяддясляриндяки диалоглардыр: - Сордум: мяэяр бу, дцръи-дя-
щяндцрцр? – дедим, деди: - Йох, йох, дявайи-дярди-нищанундцрцр 
сянцŋ. Бир гязяляиндяки диалогунда ейнян драмдакы кими жест 
дя иштирак едир: Дедим: «Кимдцр пяришан ейляйян ашигляр ящва-
лин?» Сяба эюстярди тари-сцнбцли-зцлфин ки: «Бу ейляр»*. 

Фцзулинин Азярбайъан милли ядяби дил гуруъулуьу интона-
сийа синтаксисини дя ящатя едир. Онун яруз интонасийасында 
тцркъялик ращат дуйулур. Йарадыъылыьынын цчдя бири олан «Лейли 
вя Мяънун»ун мясняви щиссяси бцтцнлцкля щязяъин ян йыьъам 
юлчцсцндя (мяф’Улц мяфА’илцн фя’Улцн – тясадцфи дейил ки, буна 
бящри-кцтащ «гыса бящр» дейирляр) эедир. Бу, он бир щеъалы тцрк 
шеиринин интонасийасыны хатырладыр. Бу, тясвир дилидир: Мяънун ки 
ешитдц ол пяйами, Игбалиня е’тигади олды, Дилдарына е’тимады олды. 
Щям эцлди цзи чыраьлар тяк, Щям кюŋли ачылду даьлар тяк… Бу, 
мцсащиб иля мцдрик, дялил цстцндя дуран сющбят: Сяндя, билурям 
ки, лцтф чогдыр, Ня суд, чц мяндя бяхт йогдыр. Сцрмя, билцрям 

                                                           

*
 Сонралар М.Я. Сабир башга биликлярля йанашы, Фцзулидян буну да юйряниб 

дейяъяк: Щара эедир бу ъоъуглар, Аман, бу бойда, бу бойда; Тющмят едир 
гязетчиляр, мя’шяри-наси бир беля. Юзляринин инан ки, йох фящмц зякасы бир бе-
ля.  
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ки, артырур нур, Ня фаидя, эюз яэяр ола кур? Бу бир ащу портрети-
нин тясвири: Бойны бурулы, айаьы баьлу, шящла эюзи нямлц, ъану 
даьлу. Бу да бир мцкалимя: Сордулар она щягигяти-щал Ким: нишя 
бир олды ики тимсал? Деди: - бизя бирдцрцр щягигят. Бирликдя йа-
рашмаз ики сурят.  

Фцзули ярузун юлчцсцнц кичилтдикъя щеъа  доьмалыьына йа-
хынлашыр*, саит-щеъа, йяни мисранын сюз тутуму, интонасийа 
щяъми артдыгъа нясря аддымлайыр. Бу щалда халг данышыьынын 
хялгилийи, няср дилинин сярбястлийи иля охуъунун тяляффцзц ращат-
ланыр. Башга юлчцлярдя ритми щяр охуъу тута билмяйя биляр. Анъ-
аг мисрада сяс-сюз тутумунун ири щяъми тяляффцзцн милли инто-
насийа цстцндя эетмясини тямин едир: Ситямцŋ дашыйла башы сы-
нуг, бядянц шикястя Фцзулийям, Бу яламятля булур мянц, соран 
олса намц нишануми.     

Чох тяяъъцблцдцр ки,  бу эцн ъанлы дилимиздя «щансы ки» 
баьлайыъы сюзц иля ишлянян нащамавар, ядяби дилин грамматика-
сына уйушмайан синтактик гялиби вахтиля бязи дилчиляр русъадан 
«который» баьлайыъы сюзцнцн тяръцмя-калкасы сайырдылар. Бун-
дан чыхыш едирдиляр ки, зийалылар мцщитиндя бу синтактик гялиб 
рустящсилли азярбайъанлыларын данышыьында эюрцнцрдц. Щалбуки 
бу гялиб ана дилини йахшы билмяйян рустящсиллилярля йанашы, шивя-
ляримиздя рус дилиндян хябяри олмайан гоъа кишилярин, гадынла-
рын да дилиндя ишлянирди вя бу эцн дя ишлянир. Фцзулинин дилиндя 
бу гялибин ядяби дил формасына салынмыш нцмуняляриня раст эяли-
рик. Демяли, о, буну халг данышыьындан алыб редактя етмишдир, 
ядябиляшдирмишдир. Бу эцн ъанлы дилимиздяки вя цмумян савад-
сызларын данышыьындакы щямин синтактик гялибин Фцзули дилиндя, 
Фцзули тяряфиндян ъилаланмыш прототиплярини** эюрцрцк: Гябрцм 
дашиня ким, гям одындан зябанядцр, Тя’н огын атма  ким, хятяри 
                                                           

* Мараглыдыр ки, «Шяби-щиъран» ады иля мяшщур олан гязялдя эюркямли яруз-
шцнас Якрям Ъя’фяр бейтляри эярайлы типиндя бяндляр кими верир:  
  

Шяби-щиъран йанар ъаным, 
Тюкяр ган чешми-эирйаным, 
Ойадар хялги яфганым, 
Гара бяхтим ойанмазмы? 

 

** «Прототип» дейяндя ону нязярдя тутуруг ки, бу Фцзули модели молланяс-
ряддинчилярин йазы дилиндя вя башга йазычыларда типин дилиндя ишлянир. 
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чог нишанядцр – «Гябрцм дашиня ким» тяркиби шивя синтаксисин-
дя беля сяслянир: «Гябрим дашына, щансы ки гям одундан зяба-
нядир»; Эюз ки, пейканун гапуб, эюэдян сачар щяр йан сиришк, 
Бир сядяфдир, гятрейи-барани ейляр дцрри-наб. Беля: Эюз, щансы ки 
пейканыны гапыб щяр йана сиришк сачар…; Ол ки, щяр саят эц-
лярдц, чешми-эирйанум эюриб, Аьлар олди щалимя бирящм ъананум 
эюриб. Беля трансформасийа етмяк олар: О, щансы ки щяр саят эц-
лярди…; Бу гямляр ким, мянцм вардыр, бя’ирцŋ   башиня гой-
сан… - трансформасийасы: Бу гямляр, щансы ки мяним вардыр. 

Мцгяввяс гашларуŋ  ким, вясмя бирля рянэ тутмушлар, Гылынъ-
лардур ки, ганлар тюкмяк иля жянэ тутмушлар. Трансформасийасы: 
Мцгяввяс гашларыŋ  щансы ки вясмя иля рянэ тутмушлар – Гылынъ-
лардыр, щансы ки ганлар тюкмяк иля пас тутмушлар; Эял ками-дил 
иля олалым йар, Бир йердя ки, йогдыр анда яьйар. Трансформаси-
йасы: Эял ками-дил иля йар олалым бир йердя ки, щарада ки йохдур 
яьйар. 

Фцзулинин гялиби юз заманында ядяби дилдя эениш ишляниб вя 
сонра да давам едиб. Мясялян, ядяби дилдя щачан ки, щарада 
ки, щара ки, неъя ки баьлайыъы сюзлярин ишлянмясиндя мцяййян 
шякилдяйишмяси олмушдур. Фцзули дейир: Йяни: Щара ки эется, 
хяръ-мяваъиб истямяз. Бу эцн ядяби дилдя «щара эется» формасы 
вар, анъаг халгын данышыг дилиндя «щара ки эется» кими дя ишля-
нир. 

Милли ядяби дили йарадан Фцзули бу иши халг дилинин ясасында 
эюрмцшдцр. Она эюря дя халг дилини ъилалайыб, ону «нащамар-
варлыгдан, намярбутлугдан» тямизляркян халг данышыг дилинин  
бир сыра тязащцрлярини ейнян сахламышдыр. Щямин данышыг 
цнсцрляри Фцзули дилинин синтаксиси иля йанашы вя щятта даща чох, 
онун фонетикасыны, морфолоэийасыны ящатя едир. 

Фцзули буна мяъбурян мцраъият едир – ярузун тцркъя сяс-
лянмясини, мисраларын юлчцйя сыьмасыны тямин етмяк цчцн 
мцяййян щалларда бу йолу тутур. Ярузун тцрк шеири цчцн юэей-
лийини юрт-басдыр етмякдян ютрц данышыг дилинин гейри-ядяби, 
анъаг тябии дейилишляринин имканларындан истифадя едир. Щяъми 
бюйцтмяк, йа кичилтмяк цчцн, щеъаларын ачыг вя йа гапалы ол-
масына наил олмаг цчцн дейилишдяки варианты алыр. Бунлардан 
бязиляри грамматик сявиййядя нормайа уйьун эялир. Мясялян, 
иди, имиш, ися, икян, цчцн щиссяъиклярини йери эяляндя там шякилдя, 
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ещтийаъ оланда данышыг дилиндяки кими –ды4, -мыш4, -са2, -кян, -
чцн олараг йарымчыг формада ишлядир: Билмяз идим, билмяк 
аьзуŋ сиррин дцшвар имиш; Ягл йар олсайды, тярки-ешги йар етмяз-
мидим; Щяр кимин вар ися затында шярарят кцфрц…; Эяр дерся 
Фцзули ки, эюзяллярдя вяфа вар…, Ким ки ъани цчцн ъананын се-
вяр, ъанын севяр; Рягям етдиэичцн ел охуйуб, билцр олди рази-
нищаними… мисалларында олдуьу кими. 

Бязи щалларда ися шифащи данышыьын сярбястлийи юзцнц эюстярир. 
Бу щадися данышыгда вар ки, ики сюз (мцстягил вя йа кюмякчи) 
сяс вя йа щеъа ихтисары иля бирляшир: нола=ня+ола – Даш дяляр 
ащим огы шящиди-лябцŋ шювгиндян, Нола, зянбур евцня бянзяся 
бейтцл-щязянцм; кол=ки+ол – Шяксиз, ана рювшян олды к’ол  мащ, 
Ашиглцкдян деэилдцр аэащ; кей=ки+ей, няйчцн=ня+цчцн – Ол 
эцлрцхя деди йаня-йаня: Кей шух, нядцр бу эюфтэуляр… Няйчцн 
юзиŋя  зийан едцрсян; недяйцн=ня+едяйцн – Недяйцн, ащ, бу 
дярдцн ня олыр дярмани; нейлядцм=ня+ейлядцм – Нейлядцм 
анда дейя: гейрдян алум хябярцм; кетдцляр=ки+етдцляр – 
Гювми-тярсайя мян танытдум ращ Кетдцляр игтидаи Рущуллащ; 
калайиш = ки+алайиш (чиркляндирмя) – Бир фейзи-нязяр маŋа  ряфиг 
ет Калайиши ихтилафдан пак вя с. 

Бир сюзцн юзцндя сяс вя йа щеъа ихтисар олунур, бу, шеирдя 
мисра щяъми иля йанашы, щеъаларын лазым эялдикдя ачыг, лазым эял-
дикдя гапалы олмасы иля баьлыдыр – яруз тяляб едир: олар=анлар – 
Эюр ня ганлар дцшяъякдцр оларуŋ арясцня; ням=няйим, ня-
миз=няйимиз – Ня ейляди маŋа ням вар бир фцтадя иля; Гылалум сярф 
нямиз вар ися ъананимизя; номид// номидлик= нацмид// нацмидлик – 
Номидилик атяшиня йандум, Биллащ, бу вцъуддян усандум; Номид 
олыб етди наля бцнйад; гоман=гоймайын – Гоман бу цзи гарану о 
лювщи-садя иля – бу эцн дя эениш даирядя данышыг дилиндя гоймайын 
йериндя гойман, эетмяйин йериндя эетмян ишлянир. Бу форма 
Фцзулидя чох ишлякдир, ейлямяйин – ейлямин, гылмайын – гылмын, 
сюйляйин – сюйлин формалары паралел чыхыш едир. Сонунъу мисалда 
«о» ишаря явязлийинин (О лювщи-садя) ишлянмяси надир щадисядир. 
Тябии ки, бу мягамда ачыг щеъайа ещтийаъ олдуьу цчцн ол йох, о 
йазылыб. Анъаг бизим цчцн мараглы одур ки, о заман ъанлы дилдя 
ЫЫЫ шяхс явязлийи дя, ишаря явязлийи дя мящз «о» шяклиндя ишляниб. 
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Кюмякчи феилин ет- вя ейля – шякилляриндя ишлянмяси дя вязн-
юлчц тяляби иля баьлыдыр. Ет- ядяби, ейля- данышыг дили вариантыдыр. 
Эюрцнцр,  ейля- данышыг варианты буэцнкц кими мящз еля фоне-
тикасы иля ишлянмишдир, й ядябилик, ащянэдарлыг  цчцн артырылмыш-
дыр*. Анъаг эерчяк олан одур ки, кюмякчи феилин паралеллийи яру-
за хидмят етмишдир. Ет-, ейля-, еля- формалары шеир дилинин щазыр-
ладыьы вариантлардыр. Мящз бу сябябдяндир ки, онлар дяфялярля 
ейни бейтдя паралел  ишлянмишдир: Дустляр, чаки-эирибанум эюриб 
ейб ейлямян К’ол  эцли ким  эюрди ким,  чаки-эирибан етмяди; Чцн 
ол сана етди мещрибанлуь, Йахшылуьа ейлямя йаманлуь; Пайимал 
етмяз ани асиби-дюври-рузиэар, Ейлямяз тя’сир аня  дюврани-чярхи-
чянбяри; Ейни мисрада бир-биринин ардынъа эялир: Эащ-эащ тя-
рящщцм ейля, йад ет. «Ащ ким, бир дям фяляк ря’йумъя дювран 
етмяди» мятляли гязялинин рядифляри ет-, «Ей мящ, мянцмля дуст-
лярцм дцшмян ейлядцŋ» мятлялинин рядифляри ейля- цстцндя гуру-
лур.    

Ялбяття, синтактик гялибляр халг данышыг дилиндян эялян детал-
ларын, неъя дейярляр, эцлцнц вурур. Халг дилиндян фактлар гошун-
гошун эялир, бу гошунун сяркярдяси синтаксисдир. Ъцмля щюкм, 
фикир олдуьу цчцн синтаксис дцшцнъянин сявиййясини, йеткинлийини 
билдирир. Демяли, Фцзули кими елитаны йетирян ХВЫ ясрин Азяр-
байъан ъямиййятинин юзц сявиййяли олуб, бу ъямиййятин – кцтля-
нин дили, бу синтаксиси Фцзулийя тягдим едян халг дилинин юзц йет-
кин олуб. Мяънун, дюврцнцн философ шаири дейир: Алям хош иди ки, 
вар иди йар, чцн йар йох, олмасун, ня ким вар – демир ки: «щеч ня 
олмасын», дейир ки: «олмасын ня ким вар». Бу, философларын елми 
синтаксиси дейил, бу, няняляримизин, елатын, якинчинин, чобанын 
синтаксисидир. Щямин гялибдир, анъаг «ня ким вар» «щяр шей» 
демякдир: Дили-заримдя, ня ким вар, билибдир, билирям. Щямин гя-
либ, ъцмля типи «вар олан» тяркибини ифадя едир. Мяндя олан ашикар 
сянсян, мян худ (юзцм), йохам, ол ки вар, сянсян. Фикрин, мят-
нин гавранмасында синтаксис ясасдыр. Бир сюзцн анлашылмамасы 
мящз бир сюзцн мянасынын баша дцшцлмямясидир – лцьятля сюзцн 
мянасыны ачарсан, фикир мялумлашар. Ъцмлядя бцтцн сюзляр били-

                                                           

* Тцркийя тцркъясиндя еля, беля ишаря явязикляринин й иля ишлянмяси (юйля, бюй-
ле) дцшцнмяйя вадар едир ки, бялкя данышыгда феил ейля – кими дя ишляниб. 
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нирся, анъаг ъцмлянин гурулушунда гцсур варса, синтаксисдя  
шяффафлыг йохса, фикир гавранмайаъаг. Бу, бир синтаксисдир: Ща 
бюйля мяни-щязини шад ет, эащ-эащ тярящщцм ейля, йад ет. Кифайят 
гядяр щяъмли бир садя ъцмлядир. Анъаг бу тяряфдян бахырсан, о 
тяряфи бцтцн айдынлыьы иля эюрцнцр. Ондан наращат олмаг эяряк 
дейил ки, мяни-щязин изафяти ишляниб (сюзлярин мянасы мялумдур), 
ондан  хошщал олмалы ки, бурада фолклор дилиндян эялян «ща бюй-
ля»  ифадяси вар, йахуд дярд о дейил ки,  тярящщцм (рящм, мярщя-
мят) сюзцнцн о заман щамы тяряфиндян билиниб-билинмямяси бу 
эцн дягиг билинмир. Анъаг бу шяффаф синтаксисдяки данышыг вя 
фолклор дилиня мянсуб «эащ-эащ»ын ишлянмясиня диггят вермяк 
эярякдир. Йахуд данышыг дилинин бу образлы синтаксисиндя иртибат 
сюзц думан йарада билмяз, рабитя, тяртибат сюзляри бу эцн били-
нирся, щюкмян «иртибат» о заман анлашылмалы иди: Базар позулду, 
йыь бцсатын, Бу силсилядян кяс иртибатын. Диггят чякян бу олмалы-
дыр ки, Фцзулидя бу ифадяляр ишляниб: тядарцк ейлямяк, усунмаг, 
усундырмаг, тцстцсц чярхя чыхмаг, Аллащы севярсян, йеля вермяк, 
щяр эюрян, эюз эюря, йер-йердян,йерли-йериндян, эцн-эцндян, сян 
айры- мян айры, ня сящв етдим ки, щяр ай башында… Бунлар ХВЫ 
ясрин халг дилинин грамматикасы вя онун ясасында йаранмыш фра-
зеолоэийанын нялийи, неъялийи, эялдийи узун йол вя буэцнкцлцйц 
щаггында айдын вя гяти тясяввцр йарадыр. Бурада ъаналыъы кими 
еъазкар лексик морфолоэийа вар, пяришанлыгдан кими сябяби, мяг-
сяди, психоложи дцшцнцшц бир йеря ъямляшдирян, лцьят йарадыъылыьыны 
тямин едян грамматика эюз габаьындадыр, «тцкяндирди, битирди» 
йох, садяъя, тцкятди дейян феил ишлянир (Эцн рази-дилцн тцкятди ол 
йар). Бу эцн кюмяк, ишиня йаранмаг мягамында «йердян эют-
црмяк» ифадяси вар (еля бил юлмцшдцм, мяни йердян эютцрдцн). 
Фцзулидя дейилир: Сян хош эялдцŋ, сяфа эятирдцŋ, Топраглардан 
бизи эютцрдцŋ.  

Фцзулинин бир мцхяммясиндян бяндляр:        
 

Ей цзи эцл, кюйняэц эцлэунц доны гырмызы, 
Атяшин кисвят эейцб, одлара йандырдуŋ бизи, 
Адям оьлиндан сянцŋ тяк доьмаз, ей залим гызи, 
Айц эцндир щцсн бящсцндя ъямалцŋ аъизи, 
Эуийа атаŋ мящи-табандур, анаŋ афитаб. 
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Ал сач баьуŋда  мишкин сач пяришанщалийям, 
Сим-саг цзря гызыл хялхалляр памалийям, 
Санма, хялхалуŋ кими мещрцŋдян, ей мящ, халийям, 
Аризиŋ дювриндя зяррин силсилян тимсалийям, 
Гямзяŋ огындан щязин ъанумда йцз миŋ  изтираб.  

 
Сцрмядян эюзляр гаря, ялляр щянадян лалярянэ, 
Щич шащид йог бу рянэ иля ки, сянсян шухц шянэ, 
Вясмялц гашуŋя йашыл торлы кяман, гямрян хядянэ, 
Гямзявц гашиŋя мейл ейляр Фцзули бидирянэ, 
Гуш, яъябдцр, гылмамаг тирц кямандан иътинаб.  

 
Еля бил Молла Пянащ Вагиф йазыб. Демяли, бу дил – Молла 

Пянащын ХВЫЫЫ ясрдя ишлятдийи дил ХВЫ ясрдя варды, ону Фцзули 
йаратмышдыр. Яруз имкан вердикъя Фцзули ону ишлядиб. Дейяк, 
бурадакы «кисвят» сюзцнц бу эцн билмирик – палтар, эейим де-
мякдир. Шаир «атяшин кисвят эейиб» дейир – ола билярми ки, буну 
мцасиляри баша дцшмяйяйдиляр. Йахуд халхал гадынларын топуг-
лары иля балдырлары арaсына гызыл-эцмцшдян тахдыглары щалгадыр, 
бу бязяк яшйасыны ишлядян тцрк гадыны ону билирди. 

Эюрцндцйц кими, бу, Вагифин ишлятдийи грамматикадыр ки, 
сонралар да давам едир. Бу эцнля ян щейрятли, максимал йахын-
лыг синтаксисдядир. Киминся хятриня дяйиб ад чякмирям. Анъаг 
дейяк ки, 20 миндян чох сюз ещтийаты олан Фцзули юзцндян цч 
дяфя аз  сюз тутуму олан бир шаирин йериндя олса, онун дилиндяки 
яряб, фарс сюзляри индикиндян цч дяфя аз оларды. Вя демяли, ону 
мцасир дилдян фяргляндирян лцьят тяркиби индикиндян цч дяфя ан-
лашыглы оларды. Онда Фцзулинин дили уъдантутма беля оларды: Ешг 
иля рийа  деэцл мцвафиг, Рцсвай эяряк щямишя ашиг. Дилдян-диля 
дцшди бу фясаня, Фаш олды бу маъяра ъящаня; Ня бяладур бизя, йа 
ряб, ня гара эцндир бу, Бага-бага еняъякдцр эюзцмизя гаря су; 
Ол достим иди, деэцлди дцшмян, Щям ол аня ашиг иди, щям мян; 
Йогдыр гями-дярдцмя нищайят, Гямдян кимя ейляйцм шикайят; 
Ащ ким, бир дям фяляк ря’йцмъя дювран  етмядц, Vясл дярманиля 
дяфи-дярди-щиъран етмядц; Ачмаду кюŋлим фяляк, та баьруми ган 
етмядц, Гылмаду хцррям мяни, та зарц эирйан етмядц; 
Намусыŋы  сагла щяр хялялдян, Сян ягл ятяэцни гойма ялдян; 
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Гям эизлятмяк иля ъаня йетдцм,  Та мумкцн иди, тящяммцл 
етдцм; Аллащ-Аллащ, бу мящз цсйандур, Гайяти-кцфрц ейни 
кцфрандур; Чцн Фцзулидцрцр мянцм лягябим, Яъяб олмаз, эяр 
олмаса ядябцм. Вар цмидцм ки, цзрим ола гябул, Олмайа бюйля 
ъцрм иля мяс’ул;  Щяр тя’ня ки, ейлясян, рявадур, Sяндян хяъилям, 
цзим гярадур. Бясдцр маŋа чякдиэцм хяъалят, Şярмяндялиэцм-
дяки мяламят; Дямадям хублар ъювриля артар ляззятц ешгцŋ, 

Йамандур бу ки, тящгиг етмядян дерляр, йамандур бу; Эащ 
гямзяŋ ичмяэ истяр гануми, эащ чешмцн, Горхум будур ки, на-
эящ ганлар ола арадя; Сцбщя салду бу эеъя шям кими гятлцми 
щиър, Ола ким, сцбщ эялцнъя эяля йарум бу эеъя; Хят ня щаъят, 
ящли-дил гейдцня рцхсаруŋ йетяр, Алями тутмагда эцн мющтаъ 
олурми ляшкяря; Мянзилцмдян щяр тяряф (я) ачмуш яъял мин 
пянъяря; Адям  идим, гцрби-дярэащуŋда булмушдым гябул, Мян-
зилцм ъяннят, мейцм кювсяр, янисцм щур иди; Ей тяьафцл бирля щяр 
саят гылан шейда мяни, Вагиф ол ким, юлдцряр бир эцн бу истиьна 
мяни; Санур ким, чизэинцр алям, кимин ким чизэинцр баши; Бу 
бялайя салду мяни гядцŋ ки, йашурду йер йцзинц йашум, Бу йеря 
йетирдц мяни гямцŋ ки, фяляк ешитдц фяьанцми; Дцнйадя йог фя-
раьятя цммид, нишя ким, Ган уддурыр ода, неъя ким чизэинцр кя-
баб; Нейчцн юзиня зийан едцрсян, Йахши адуни йяман едцрсян. 
Тямкинц ъцнуна гылма тябдил, Гызсан, уъуз олма, гядринц бил; 
Оьлан, яъяб олмаз, олса ашиг, Ашиглць иши гыза ня лайиг?... 

Няср дили дя беля оларды:   
 

«Сялам вердцм, рцшвят деэилдцр дейц, алмадулар. 
Щюкм эюстярдцм, фаидясиздцр дейц, мцлтяфит олмадулар. 
Яэярчи защирдя суряти-итаят эюстярдцляр, ямма зябани-щал иля 

ъям’и суалума ъяваб вердцляр. 
Дедцм: - Йа яййцщал-ясщаб, бу ня фе’ли-хятавц чини-ябрур-

дыр? 
Дедиляр: - Мцттясил бизцм адятцмиз будыр». 
Елм дили дя беля оларды: «… елмсцз ше’р ясасу йог дивар олыр 

вя ясассуз дивар гайятдя бие’тибар олыр». 
 

Бу, Азярбайъан милли ядяби дилидир. Вар олмаг щяля щяр шей 
дейил, щям дя ясас будур ки, вар олан дил щисси бцтцн инъяликляри 
иля, фикри бцтцн дяринликляри иля ифадя етсин. Буну да Фцзули етди.   
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ФЦЗУЛИ СЮЗ СЯНЯТИ ЩАГГЫНДА 
 
Тякъя буну демяк йетяр ки, Фцзули сюзя ъанлы варлыг кими, 

илащи йарадылыш кими бахыр: Ъан сюздцр, яэяр билирся инсан, 
Сюздцр ки, дейярляр: юзэядир ъан. Сюз сянятиня Фцзулинин йцксяк 
фялсяфи мязмунлу естетик мцнасибяти вар. Фцзули мцкяммял, 
хцсуси нязяри тутумлу поетика сащибидир. Сюз сяняти щаггында 
поетик дцшцнъяляри тцркъя вя фарсъа диванларынын «Диба-
чя»ляриндя дольунлугла якс олунмушдур. Фцзули поезийасы са-
дяъя шаирин хислятиндяки фитри истедадын мящсулу дейил, елми-
фялсяфи билийин нязяри ишыьында эедян шцурлу фяалиййятин нятиъяси-
дир.          

Фцзули ана дилини щамы кими йох, вурьунлугла севир. Яряб 
вя фаrс диллярини мцкяммял билян Фцзули бюйцк гысганълыгла 
ана дилини онларла йарыша гошур. Бу йарышда онун ики мягсяди 
варды. Бири шаирлийиндян эялирди: эюзял сянят йаратмаг. О бири 
вятяндашлыьы иля баьлы иди: миллятиня йеткин йазы дили, камил ядяби 
дил вермяк истяйирди. Дилини халга севдирмяк, кцтлянин малы ет-
мяк, инсанларын диггятини она ъялб етмяк цчцн ясл ядябиййат 
йаратмалы иди. Миллятин эениш ъоьрафи аудиторийасыны анъаг эюзял 
дилли сянятля ишьал етмяк оларды. Бядии дилин гавранмасында ъя-
миййятин сявиййяси, иътимаи зювг мцщцм факторлардандыр. Шаир 
«кюнлц ирфандан ишыгланмайан»лардан щязяр едирся, демяли, о, 
ирфанлыларын вар олдуьуну гябул едир вя шеирини онлар цчцн йазыр. 
Бу эцн интеллектуал ады иля тяйинлянян вя ХХ яср Авропасынын 
налиййяти сайылан ядябиййата ХВЫ ясрдя Фцзули ирфан ядябиййаты 
дейир вя онун шащ нцмунялярини йарадырды. О, «шеир зювгцндян 
аьащ олмайан» инсанлары мязяммят едирся, демяли, цму-
миййятля, зювглц инсанларла ящатя олунубмуш вя онларын зюв-
гцня эцвяниб üрфан фялсяфясинин бюйцк ядябиййатыны йарадыб. 

Фцзули дилин ъямиййятдя эюрдцйц иши, дилин иътимаи-мядяни 
ролуну бу эцнцмцзцн сявиййясиндян елми дцрцстлцкля гиймят-
ляндирир. Нитгля тяфяккцр арасындакы сых вя шяртляндириъи ялагяни 
эюрцр, нитги инсанын шцурлу фяалиййятинин  вя психоложи йашанышы-
нын нятиъяси билир: Артыран сюз гядрини сидг иля гядрин артырар  
Ким, ня мигдар олса, ящлцн ей йеляр ол мигдар Сюз. Дилин иътимаи 
мязмунуну башга шеириндя даща конкрет шякилдя ифадя едир: 
Едясян тутийя тя’лим ядайи-кялимат, Нитги инсан олур, ямма юзи 
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инсан олмаз. Естетик  тялимдяки сюзя гянаят принсипи иля халг 
арасындакы аз данышмаьын эюзяллийи кяламыны Фцзули юз сяняти 
цчцн ясас эютцрцр: Эяр чох истярсян, Фцзули, иззятин, аз ет сюзи 
Ким, чох олмагдан гылубдыр чох язизи хар Сюз. 

«Гялям олсун яли ол катиби-бядтяhрирцн» дейя йазы дилинин 
щярфиндян тутмуш «мювзуну – йарашыглыны намювзун едян 
лящъяси намцлайимляря», «тишейи-ляфзи бинайи-нязми виран едян-
ляря» гядяр щяр шейи вя щяр кяси нязяря алан Фцзули  яш’арын чох 
нювляри ичиндя гязяли щамысындан йцксяк тутду вя таныдыьымыз 
поезийаны щазырлады. 

Фцзулинин сянят дили хялгилийи вя елмилийи иля сяъиййялянир.  
1. Фцзули дилиндя хялгилик.  Нийя йаздыьыны, ким цчцн йаз-

дыьыны Фцзули беля билдирир: Хялгя аьзун сиррини щяр дям гылур 
изщар сюз.  

Дцздцр, Фцзулинин дилиндя хялг сюзц инсан топлулуьу анлайышыны 
мцхтялиф чаларларла ифадя едир. Бу чалар гощум-гоншу, ъамaат мяз-
мунундан тутмуш бяшяриййят мяфщумуна гядяр мцхтялиф мяна 
инъяликляриндя гавраныр. Щямин чаларларын ичярисиндя буэцнкц халг, 
миллят гаврамалары да вар. «Пяришан щалум хялги-алям ащц яфган 
етдиэцмдяндцр». – Бурада «алям» сюзц «хялг»и даща эениш контек-
стя чякдийи щалда, яслиндя «хялг» ян мящдуд мянасында, «гощум-
гоншу» кими баша дцшцлцр. Бу юрнякдя мяна бир гядяр эенишлянир, 
«ъамаат» топлулуьуну билдирир: «Хялгя хублардян вцсали-
ращятяфзадур гяряз, Ашигя анъаг тясяррцфсиз тямашадур гяряз». Бу-
рада «башгалары»  мянасы да уйьун эялир: ъамаат, башгалары эюзял-
лярдян ращатлыг йарадан вцсал умарлар, ашиг олан кясин мягсяди са-
щиб чыхмадан анъаг она тамаша етмякдир. Бу мисалда «ел-оба» 
мянасы ясасдыр: «Фцзули риндц шейдадур, щямишя хялгя рцсвадур». Бу 
нцмунядя «бяшяр» мянасына эялир, чцнки гийамят щесабы щамыйа 
аиддир: «Ол ки йарун шяби-щиъриня гийамят эцни дер, Хялг арасунда 
гийамят эцни олмазмы хяъил?» Бу щалда «халг, миллят» мянасыны 
гаврамаг даща мцнасибдир: «Ъцмлейи-хялг маŋа йар ичцн яьйар 
олди».×      

                                                           

× Бунлардан башга Фцзулидя хялг сюзц, цмумиййятля «мяхлугат», «ъанлы 
алям» мяналарыны да билдирир: Щяр тяряф яксляримдир эюрцнян, йа йыьылуб Эялди  
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Эюрцндцйц кими, щяр мисалда ясас чаларла йанашы, инсан 
коллективи олараг халг, миллят мяфщумлары да дцшцнцля биляр. 
Анъаг «Хялгя аьзун сиррцни щяр дям гылур изщар сюз» мисра-
сында бцтцн чаларларын фювгцндя вя щамысындан яввял мящз 
«халг, миллят» мянасы ифадя олунмушдур. Бу о демякдир ки, 
Фцзули юз сюзцнц эениш инсан кцтлясиня, халга дейир. Шаир, «щяр 
мящфилин (мяълисин, йыьынъаьын) зинятидир гязял» дейяркян щямин 
мятляби даща айдын ачыгламыш олур:  бу йыьынъаг савадлылары, 
алимляри, бяйзадя вя султанлары да ящатя едяр, ади инсанларын, 
савадсыз вя авамларын иштирак етдийи той мяълисляриндян, мяра-
сим топлантыларындан да ибарят ола билярди. Тябии  ки, бу щалда 
шаирин дили бу мяълислярин щамысында баша дцшцлмяли иди. Буна 
эюря дя Фцзули дилинин илк ясас кейфиййяти онун хялгилийидир. Би-
ринъи нювбядя, ъанлы данышыьа мяхсус сюз вя ифадялярин эен-бол 
ишлянмяси диггяти чякир. Бу сюз вя ифадяляря эениш халг кцтляси-
нин эцндялик цнсиййятиндя раст эялмяк олур. Щямин материал 
задяэан тябягясинин нитгини сяъиййяляндирмир. Узагбашы бунлар 
шифащи ядяби дил – дастан дили, наьыл дили цчцн ишлякдир, классик 
диван дилини сяъиййяляндирмир: эюйдян йаьар, йердян битяр; га-
чуб гуртармаг; эязяр олдум; баха-баха енəъякдир эюзцмцзя 
гаря су; бир ичим су вермяк; ня верди (-ся) ала билмяз; ихтийарын 
она тапшырмаг; бир тяпикля виран ейляди; ялимиздян ня эилир; сеч-
мяз гарадан аьы; ейбиня пярдя чякмяк; доьру йола эетмяк; бир 
мянзиля йетмяк; бяхтим йухудан ойанды; мурадым олду щасил, 
базар позулду – йыь бусатыны; уммаг; чаря умдум; цммидини 
кясмяк (самитин гошалашмасы ярузун хатиринядир); лаф етмяк; 
гурбанынам; щейранынам; сярэярданынам; эюз эюря; щяр ай ба-
шында; дурдум-отурдум; щяр йетян; икращ ейлямяк; хатири хош 
олмаг; йетяня йетир;  йемяк-ичмяк фикри; сябр етмяйя йер йох; 
бир эцн чыхды ки; ола ки; сямяндини сяэридцр; нечя иллярдцр…  

Щям дя диггяти чякян одур ки, бу сюз вя ифадяляр буэцнкц 
фонетика вя мяналары иля ишлянир. Нязяря аланда ки, бу эцн цчцн 
анлашылмаз олан сюзлярин мцяййян гисми юз дюврц цчцн анлашы-
лан олмушдур, шцбщя галмаз ки, Фцзулинин мятниндя садя даны-

                                                                                                                               

су хялги сиришким суйу няззарясиня? Бурада суда йашайан ъанлылар нязярдя 
тутулур. 
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шыьа мяхсус нитг нцмуняляри яряб-фарс сюзляри иля цнсиййятя эи-
ряряк бир анлашма фону йаратмышдыр. Бу нцмунялярдяки кими: 
… рясмдцр йасдыгдан икращ ейлямяк сайру (хястянин йасдыгдан 
икращ ейлямяси); Фцзули, айру дцшдцн йардян, сябt ейлямяйя йер 
йох, Дцшцб сящрайя яфьан едялцм сян айру, мян айру (айры 
дцшмяк, сябр етмяйя йер олмамасы, сящрайа дцшцб сян айры 
яфьан еля, мян айры); Гяминдян башя дцн щясрят ялиля ол гядяр 
урдум ки, Сцбщ олунъа мцрдя ъисмини торпаьа тапшурдум (щяс-
рятин ялиля башына вурмаг, ъисмини торпаьа тапшырмаг);  Тяриги-
ешг ичиндя чохлариля дурдум, отурдум (чохлари иля дуруб-
отурмаг – йолдашлыг етмяк); шярбяти-фяна ичдиляр (юлдцляр), шяр-
бяти-шящадят ичдикдя (шящид олдугда), шярбяти-шящадят нуш етди 
(шящид олду).   

Фразеоложи ващидляр дилин ичиндя бядиилик кцлчяляридир. Бу кцлчя-
лярин тяркибиндяки образлылыьы, психолоэизми сюз сяняткары цзя чыха-
рыр. Дилимизин тарихиндя бунун ян дольун юрняйини  Фцзулидя 
эюрцрцк. Фцзули дилинин фразеолоэийасы щям зянэинлийи, щям дя 
эцнцмцздяки анлашма дяряъяси иля тяъъцбляндирир. ХВЫ ясрин бу 
фразеоложи нцмуняляри ейнян буэцнкц кими эюрцнцр: йеля вермяк, 
гулаг тутмаг, айагдан салмаг, баш чякмяк, ялдян эетди, баьрыны 
басмаг, йер тутмаг, айаг басмаг, ял вермяк, эюзц саташмаг, 
эютцрдц йер цзцндян (юлдцрдц), башында гуш йува тутмаг, юзцнц эю-
стярмяк (баъарыьыны нцмайиш етдирмяк), гара баьрыны ган етмяк, 
ъана йетмяк, ял вурмаг (тохунмаг), щюрмятини тутмаг, айаьыны 
кясмяк (эялмямяк), ган-йаш тюкмяк, цз дюндярмяк, ялиня фцрсят 
дцшмяк, йер етмяк (йерляшмяк), баьлы гапынын цзя ачылмасы, ъанына 
од вурмаг, ган ичирмяк, мейл салмаг, айаг басмаг, гулаьа алмаг, 
тяшвишя дцшмяк, алны ачыг, цзц аь, хябяр тутмаг… 

Бязян фразеоложи бирляшмянин тяркибиндяки сюзлярдян бири тарихи 
фонетикасы иля фярглянир: дям  урмаг, баша урмаг, гыфыл урмаг, дямир 
бянд урмаг, йцзцня дурмаг, йцз дюндярмяк….   

Бир сыра щалларда фразеоложи ващидин ичиндя тцрк сюзц яряб вя йа 
фарс сюзц иля явязлянир, анъаг щям фразеоложи мяна сахланылыр, щям 
дя анлашма галыр: янъцм сайырам  сцбщядяк (улдуз – янъцм – ойаг 
галмаг мянасында), яшк тюкмяк (йаш-яшк), башындан дуд чыхар-
маг (тцстц - дуд), ру тутмаг (цз тутмаг). 

Тцркъямиздяки эюз-гашла данышмаг ифадяси беля верилир: 
Кейфиййяти-щалы гылмаьа фаш Эялмишди тякяллцмя эюзц гаш: Ейляр-
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ди эюз иля бу, хитабы, Гашиля верирди ол,  ъавабы.  Ана дилимиздяки 
бир ифадянин базасында яряб-фарс сюзляринин дя мцдахиляси иля бир 
ъазибяли бядии лювщя  верилир. Щятта «тякяллцм» (данышма) алын-
масы иля йанашы, яъняби грамматика да иштирак едир – эюзц гаш 
табесиз сюз бирляшмясинин яряб синтаксиси иля ишлянмяси. Анъаг 
«эюз-гашла данышмаг» халг ифадясинин гавранмасында лянэимя 
йаранмыр.×

  

Фцзули дили цчцн щеч кясдя олмадыьы гядяр сяъиййяви олан 
чохмяналылыг онун фразеоложи ващидляриндя дя юзцнц эюстярир: 
Йцзиня дурмасун айиня уруб лафи-шяфа, Ня рява, мящ гыла хуршиди 
– диряхшан иля бящс. – Эцзэц эюзялин цзцнц якс етдириб (гаршы-
сында дуруб) юз сафлыьындан сюз ачыр; щалбуки айиня сянин эюзял-
лийини якс етдирдийи цчцн эюзялдир. Демяли, о сянин эюзяллийини 
инкар едир – сянин цзцня дурур. Бу, айын парлаг эцняшля бящс 
етмяси кими яфсанядир.   

Беляликля фразеоложи ващидин вердийи хялгилик нятиъясиндя 
Фцзули дилинин бцтцн бядии инъяликляри ашкар олун. 

Фразеолоэийанын давамы кими Фцзули аталар сюзляриня цз ту-
тур. Бу щалда аталар сюзц щям  щикмят ифадячиси  кими диля 
йыьъамлыг эятирир, щям дя халг дцшцнъясинин мящсулу олараг 
мятнин поетик гавранмасында айдынлыг йарадыр. Шаир аталар 
сюзц вя мясяли ейнян, халгын аьзындакы кими верир: Демиш щяр 
гюнчяйя ашиглиьцм разун сяба, дерляр, Ел аьзыны тутмаг олмаз, 
горхурам, ей эцл, саŋа дерляр; Ъащ эюздя, эащ кюŋцлдя хядя-
нэцм мякан тутар, Ганда олса, ганлыйу, ялбяття, ган дутар;  
Мейя  олдун бу фитнядя ортаг, Сынаъагдур сянцŋ башуŋда чанаг.  

Яксяр  щалларда аталар сюзц вя мясяллярдян материал кими 
истифадя олунур, цзяриндя импровизя иши эюрцлцр: Ъисмими йан-
дырма, рящм ет йашимя, ей баьры даш, Ещтийат ет йанмасун наэящ 
гуру одунда йаш. Халгда: Гурунун одунда йаш да йанар; Диш-
лядимся ля’лцŋ, ей ганум тюкян, гящр ейлямя, Тут ки, ган етдим, 
ганы гана тут. Халгда: Ганы гана тутарлар; Мишки-Чин зцлфиŋ иля 

                                                           

× Бу ифадянин нятиъясиндя тящсил системиндя синфин гурулушу дяйишди. ХВЫ 
ясрдя бир ъярэя оьланла бир ъярэя гыз цз-цзя отурурмушлар. Беляъя Лейли иля 
Мяънун синифдя эюз-гашла бир-бириня ешг елан едирляр. Бундан сонра шаэирд-
ляри арха-архайа отурдурлар. 
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ейляся дява, ня яъяб, Ня олур цзи гара гулда хятадан гейри. Халг-
да: Гул хятасыз, аьа кярямсиз олмаз. 

Мараглыдыр: бязян Фцзули елми ядябиййатдакы цсулла аталар 
сюзцня истинад едир, ону игтибас  (ситат) эятирир: Сцрди Мяънун 
нювбятцн, инди мяням рцсвайи-ешг, Йахшы дерляр: щяр заман бир 
ашигин дювраныдур. 

Фцзули аталар сюзц вя мясялляр гялибиндя вя щямин мцдрик-
ликдя щикмятляр йарадыр. О, афоризм, щикмят йаратмаьын уста-
сыдыр. Дил йарадыъылыьынын бу нювцндя Фцзули бир кимсяйя эцзяш-
тя эетмяз. Онун ясярляри  кяламлар, щикмятли ифадяляр сярэисидир. 
Фцзулинин бядии ирси афоризмляр албомудур. Фцзулинин афоризм-
ляри мцхтялиф ясярляриндя йери эялдикъя, цмумиляшдирмяйя, ибря-
тамиз сюзя ещтийаъ олдугда дейилир, йяни шаирин сюз тарласына 
сяпилмиш, якилмишдир: бу тарлада битян щяр мейвянин, щяр мящ-
сулун йанында щикмят мейvясини дя эюрярсян. Анъаг еля щаллар 
да олур ки, бцтюв гязял мцдрик кяламдан ибарятдир. Мясялян, 
«Щяр кимцн вар ися затунда шярарят кцфри, Истилащати-цлум иля 
мцсялман олмаз» бейти иля башлайан гитясиндя бцтцн бейтляр 
афоризмдир: Эяр гара дашы гызыл ган иля рянэин едясян, Тяб’я 
тяьйир верцб, ля’ли-Бядяхсан олмаз вя с.  

Йахуд «Шяфайи-вясл гядрин щиър иля бимар оландан сор» 
мятляли гязял бцтцнлцкля щикмятли сюзлярдян ибарятдир, цмуми-
ляшмиш щяйат тяърцбялярини якс етдирир: Эюзи йашлыларуŋ щалун ня 
билсцн мярдцми-гафил, Кявакиб сейрини шяб  та сящяр бидар олан-
дан сор вя с.  

«Щядигятцс-сцяда»да нясрин ичиндя афоризмляр мянзум 
шякилдя söylənir. Цмумиййятля, нясрдя мцяййян ящвалатын бит-
дийи йердя, йени абзаса кечид мягамында мянзум шякилдя 
цмумиляшдирмя верилир. Бу шеир парчалары няср ичиндя мянзумя-
ляря бянзяйир, лцьят тяркибиндян асылы олмайараг щекайя синтак-
сисиня малик олур. Бу афоризм щям дя яввялки щадисянин ибряти-
дир:  Ханейи-залим эедяр сейлабя манянди-щцбаб, Дутса туфан 
алями, мязлумя туфандан ня гям; Ашиги-ариф деэил дярдини изщар 
ейляйян, Истяся, сящщят верцр бимаря бимар ейляйян; Сябр гылсан, 
аб эювщяр, сянэ ля’ли-наб олыр; Ешг  мейданунда ъан вермяк  де-
эил ар, ей кюŋцл, Нягди-ъанун вермяйян олмаз хяридар, ей 
кюнцл; Сипащиляр ичиндя щийля щям бир пящляванлыгдур.  
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Фцзули суфи олараг илащи ешги тяряннцм етдийиндян онун 
сюзц илащи идрак сявиййясиня гядяр мяналандырылмалыдыр – щик-
мят Танрынын йаратдыьы бцтцн ъанлылары ящатя едир. Дейир: Зцла-
ли-зювг шювгин тяшнейи-дидар оландан сор. Буну бирбаша ики сев-
эилинин юпцшц кими гаврайанлар вар вя башгалары мящз о мяна-
да йазардылар. Анъаг Фцзулидя тясяввцфчц мянасы ясасдыр. Яс-
линдя илк юпцш ана-бала арасында олуб; илк вя ян цлви севэи дя 
ана-бала севэисидир, чцнки Аллащ юз бяндясини севя-севя йарадыб 
– ана да баласыны щямин севэи иля дцнйайа эятирир. Ана баласы-
нын додаьындан шювгля юпцр, баласыны иняк юз баласыны йалайан 
кими йалайыр. Ана анадыр – йа инсан, йа щейван олсун. Бу сев-
эини анaйа Аллащ бяхш едиб. Ана шир юз баласына мящяббятля 
йцклянмиш олмаса, ону щарада доьуб, щейванлыг едяряк, ора-
да бурахыб эется, дцнйада онун (вя щяр бир щейванын) нясли 
кясилярди. Аллащ севэиси илкин ана-бала арасындадыр, галанлары 
тюрямядир, сонракыдыр, тямянналыдыр. Мясялян, оьлан-гыз мя-
щяббяти гаршылыглы ляззят цчцндцр, мцяййян мянада алвердир, 
прагматик щиссдир. Буна эюря Фцзули дейир ки: Лябцŋ сиррцн 
эялцб эюфтаря мяндян, ×  юзэядян сорма, Бу  пцнщан нцктяни бир 
вагифи-ясрар оландан сор. Вя фикрини бир гядяр дя дяринляшдиряряк 
беля йекунлашдырыр: Мящяббят ляззятцндян бихябярдцр защиди-
гафил, Фцзули, ешг зювгин зювги-ешги вар оландан сор. Йяни:  защид 
ахшамаъан Аллаща ибадятдян данышыр вя ибадятля мяшьулдур, 
анъаг онун ешг зювгц йохдур, Аллащ ешгинин мащиййятиндян 
хябярсиздир – ляззят щямин илащи ешги дярк етмякдядяир. Бу гя-
зял бцтцнлцкля мцдрик  сюзляр системидир. Бу бейтлярдян, бязян 
мисралардан щяр бири кяламдыр, бир аталар сюзцнцн эцъцндядир, 
афоризмляр силсилясидир, щяр афоризм бир шеир мязмунундадыр. 

Фцзулинин афоризми аталар сюзцнцн щикмят мцгабили олдуьу 
кими щяm дя онун (аталар сюзцнцн) кцтляви анлашма кейфиййя-
тиня малик олур.       

Классик поезийа жанрлары дилинин юзцнямяхсус хялгилийи вар-
дыр. Бу, мцяллифляря вя жанрлара эюря тязащцр едир. Бу жанрларын 
ян кцтлявиси вя демяли, ян хялгиси гязялдир. Фцзулинин гязяля да-
ща чох баьланмасы мящз дилдя хялгилийя мейлиндян эялир. Ня 

                                                           

× Бурада верэцл хябяр йериндя ишлянир. Йяни: мяндян сор, юзэядян сорма. 
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гядяр фялсяфи, ня гядяр дярин йазса да, Фцзули халг цчцн йазыр-
ды, халгын цряйиня йол тапмаг, язбярлянмяк истяйирди. Бунун 
цчцн ися халгын анлайаъаьы дилдя, халгын юз дилиндя йазмаг ян 
мцнасиб вариант иди. Щямин ниййятля Фцзули гязяля хцсуси диг-
гят йетирир: Гязялдир сяфабяхши-ящли-нязяр, Гязялдир эцли-буситани-
щцняр. Гязял билдирир шаириŋ гцдрятин, Гязял артырыр назимиŋ шющ-
рятин. Гязял де ки, мяшщури-дювран ола, Охумаг да, йазмаг да, 
асан ола. 

Фцзулинин бядии нитгдя фярдиляшдирмя йаратмасы да хялгилик 
фактынын тяркиб щиссясидир. «Лейли вя Мяънун»ун дилини хатырла-
маг кифайятдир. Ясярин яввялиндян ахырына анлашылма принсипиня 
эюря ващид дил  юлчцсц эюзлянмир. Бу, биринъи, о ъящятля баьлыдыр 
ки, поемада мцхтялиф жанрлар иштирак едир: мясняви, гязял,  
мцряббе, гясидя. Бунлар классик поезийа жанрларынын цмуми 
тялябляри даирясиндя йазылса да, щяр биринин фярди-жанры яламятляри 
дя вар. Диэяр тяряфдян, тювщид, минаъат щиссяляри айрыъа жанрлар 
кими хцсусиляшир вя бунларын дили даща гялиз олур. Нязяря алмаг 
лазымдыр ки, жанр юлчцляринин эюзлянмяси юзц хялгиликдир. Икинъи 
тяряфдян, поемада шяхслярин нитгинин фярдиляшдирилмяси вар: шаи-
рин юз тясвир дили, Мяънунун философ мцщакимяляри, Лейлинин 
садялювщ, йандырыъы данышыьы, ата вя аналарын бязян нясищята-
миз, бязян тя’няедиъи, сагындырыъы сюзляри сечилир. Мцяллиф бядии 
шяраитя, шяхсин дахили мязмун вя мцщакимя  сявиййясиня уйьун 
нитг чаларлары верир. Ялбяття, бу фярдиляшмя романтик дилин им-
каны чярчивясиндя иъра олунур. Нцмуняляр.  

Фцзули: Шящла эюзи нярэиси-pцряфсун. Зиба гашы – нярэис цзря-
ки нун… Лейли демя –  шям’и-мяълисяфруз, Мяънун демя –атяши-
ъиэярсуз. Лейли демя – ъяннят ичря бир щур, Мяънун демя –  
зцлмят ичря бир нур…    

Мяънун: Ъананяйя ъан верян йетибдир, Ъан вермяйян арада 
итибдир. Ол достум иди, деэилди дцшмян. Щям ол ана ашиг иди, щям 
мян. Ол ъаныны верди, васил олду. Юз мяртябясиндя камил олду. 
Нягсим мяним ирмяди кямаля. Ейб ейлямя, аьласам бу щаля.  

Лейли мяктябли икян: Кей муниси – рузиэарым ана! Сюзляр 
дерсян ки, билмязям мян, Мязмунуну фящм гылмазам мян… 
Ешгин гылмазды кимся йадын, Ща сяндян ешитдим инди адын…    

Лейлинин анасы: Кей шух, нядир бу кюфтэуляр? Гылмаг сяня 
тя’ня ейбъуляр? Нейчцн юзцня зийан едирсян? Йахшы адыны йаман 
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едирсян… Фцзулинин мцяллиф дили Мяънунункуна чох бянзяйир, 
чцнки Мяънун да шаир-философдур. Щятта Лейлинин мцхтялиф йаш 
сявиййясиндя нитги айрылыр. Мяънун мцхтялиф характерили адам-
ларла айры-айры сявиййялярдя данышыр вя с. Hям дя бу данышыг 
фярдилийи тякъя лцьят тяркибиндя дейил, синтактик камилликдя, 
дцшцнъя дяринлийиндя вя йа адилийиндя эюрцнцр.   

Фярдиляшмдирмя бир гайда олараг мцкалимялярдя даща айдын 
нязяря чарпыр (бу эцн дя белядир), щям дя бу мягамда нитг хейли 
садяляшир. Щям шеир («Лейли вя Мяънун», «Сющбятцл-ясмар»), щям 
дя нясрдя вязиййят белядир. «Шикайятнамя» вя «Щягидятцс-сцяда»да 
бунун типик нцмуняляри вар: «Кцффар мцбаризляри янсар мцъащидля-
риндян суал етдиляр ки: Сиз ня  таифядянсиниз? Дедиляр: Янсардян. Нида 
гойдулар ки: Ей Мящяммяд бизим янсарля ядавятимиз йохдур: Йа-
худ: «Бир пири-салещ сурятиндя Щяъярин хидмятиня эялцб айытди: «Ей  
салещя, билцрмисян ки, Ибращим вя Исмайыл гандя эедярляр?» Щяъяр 
айытди: «Дост сялайи-зийафят урмуш, ана иъабят едярляр». Иблис айытди: 
«Ей гафил, гялят хяйал етмцшсян, Ибращим Исмаилцŋ ганун тюкмяк ис-
тяр». Щяъяр айытди: «Ей пири-хяфиф, яъяб ки, сян  иблис олмайасян?» Зира 
Хялил яьйар гятлцндян фярар едяркян, Исмаил, ки йари-вяфадур, ъяфасун 
рява эюрярми? Иблис айытди: «Ей Щяъяр, вагиясиндя бу ямря мямур ол-
мушдур». Щяъяр айытди: «Хялил  казиб деэил» («Щядигятцс-сцяда»). 
Васитясиз нитгин «ки» иля баьламасы да данышыг дилинин фактыдыр.   

2. Фцзули дилиндя елмилик. М. Фцзули «Гази Ялаяддиня мяк-
туб»унда йазыр: «Ялминнятц-лиллащ ки, шяъяряйи-елмц ирфан эцн-
эцндян мцтянявве’  олуб, сямярейи-асары фяваид сачмагдадыр.  Вя 
нищали-фязлц ещсан саятбясаят тяравят алуб димаьи-ящли-иманы мцяттяр 
гылмаьа тазя-тазя шцкуфяляр ачмагдадур… Вя баьбани-щядигейи-
ъуд рийази-hикмятдян щяр саят бир нищали-тазя дикмякдян мяламят 
булунмаз».*  Бу сюзлярдян айдын олур ки, ХВЫ ясрдя елмя, савада 
йцксяк qиймят верилирмиш; елм ъямиййятя файда верirмиш, кюрпя 
(фидан) елм аьаълары йени-йени чичякляр ачырмыш. Шаирин «елм фи-

                                                           

*
  Мцасир дилдя: Шцкцр олсун Аллаща ки, елм вя ирфан аьаъы эцндян-эцня ял-

ванлашыб (мцхтялиф елм сащяляри йараныб – Т.Щ.), мейвяляринин бящряси фай-
далар сачмагдадыр. Вя фязилят вя лцтф аьаъы саатбасаат тяравятляниб, иман 
ящлинин дцшцнъясини ятирляндирмяк цчцн тязя- тязя чичякляр ачмагдадыр… Вя 
сяхавят баьынын баьбаны щикмят баьчасындан щяр саат бир тязя фидан йетир-
мякдян данлаг эюрмяз.   
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данлары йетирянлярин данлаг эюрмямяси» ифадясинин мянасы диг-
гяти хцсуси чякир: йяни нийя «алгышланыр» йох, «данлаг эюрмцр?» 
Бунун ахырында о дурур ки, исламда адятян дини елмлярин инки-
шафына хцсуси диггят йетирилиб. Анъаг Фцзулинин гясди буну 
демякдир: ъямиййят о гядяр йеткиндир ки, дцнйяви елмлярин 
пярвяриши цчцн мейдан верилиб. Тябии, «данлаг эюрмямяк» «ал-
гыш»ын синонимидир. Бу о «данлаг эюстярмямяк»дир ки, Тцрк 
Шяргиндя орта ясрляр Ял Фараби, Ибн Сина, Нясряддин Туси кими 
дцнйяви елмин онларла дащисини йетириб. Фцзули «Ящмядбяйя 
мяктуб»унда да йцксяк елм, мядяниййят адамыны нязяря чат-
дырыр, беля адамын юлкясинин нурлу, ишыглы олмасыны мящз елм-
биликля изащ едир: Фейзц рифят нцсхяси, лцтфц кярям мяъмуяси, 
Фязл тумары щцняр диваны, щикмят дяфтяри. Щям сявади-нурбяхши 
зцлмяти-аби-щяйат, Щям бяйази-рювшяни айинейи-Исэяндяри. Ляш-
кяри-гям дяфиня  сяф-сяф хцтути бир чяри, Филмясял, щяр сятри бир 
няхли-мяариф мейвяси, Мцъмялян, щяр ляфзи бир дцръи-мяани эюв-
щяри.   

Бу, Фцзулинин йашадыьы  ъямиййятдир, Фцзули сянятинин йаран-
дыьы шяраитдир. Шаир йашадыьы дювр щаггында, халгынын интеллекти щаг-
гында тясяввцр йарадыр. Ади мянтигдир – елми мязмуну иля сяъиййя-
лянян Фцзули шеирини халг, бу поезийанын хиридары анламырса, бу ки-
мин цчцн йазылыб? Яэяр ъямиййятдя анлашылмырса Фцзули буну нийя 
йазыб? Щятта Фцзули дейир ки, ярябъя, фарсъа шеирляриндян башгалары 
(яряб, фарс эюзялляри) файдаландыглары щалда, тцрк эюзялляринин-
ханымларынын юзляри онун нязминин фейзиндян бящрялянмядиклярин- 
дян эилейлянмишляр: «Щаша ки, тцркзадя мящбублар фейзи-нязмим-
дян бящрямянд олмайалар вя таифейи-ятрак сащибмязаглары буста-
ни-кяламымдан шцкуфейи-дивани-гязялин булмайалар». Беляликля, 
яввял ярябъя, фарсъа йазмыш Фцзули тцркзадя мящбубларын арзусу-
ну нязяря алыб ана дилиндя йазмаьа башлайыр. Демяли, беля  йаз-
маьы ъямиййятин юзц, щятта гадын тайфасы Фцзулийя сифариш едир (ей-
нян анасы Мящяммяд Шящрийары ана дилиндя йазмаьа тящрик етдийи 
кими). Демяли, Фцзулинин халгы ону гаврайаъаг сявиййядя олуб вя 
Фцзули халгынын бядии зювг дяряъясини, ягли гаврайыш сявиййясини ня-
зяря алыб. 

Ялбяття, буну да нязяря алмаг эярякдир ки, Фцзулинин 
мящбублары-эюзялляри, охуъулары яряб, фарс дилляриня мцяййян 
гядяр бяляд олмушлар. Фцзулинин шеири елми-фялсяфи сявиййяси иля 
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сюзцн эениш мянасында Шярг ядябиййатында хцсуси сечилян бир 
поезийа нцмунясидир. Бу  кейфиййят онун фярди интеллектиндян 
механики шякилдя эялмир. Шаир юз поезийасынын елми мязмунла 
йцклянмясини шцурлу мягсяд кими гаршысына гойур. Дейир: 
«…мяшшатейи-щиммят рява эюрмяди ки, … риштейи – силки-ше’рим 
ъяващири-елмдян ари-эярдянмянди-алям ола. Зира ки, елмсиз шеир 
ясасы йох дивар олур вя ясассыз дивар гайятдя бие’тибар олур». 

Елм бцнювряси цзяриндя шеир йаратмаг цчцн тящсиля хейли 
вахт айырыр, мцхтялиф елмляри юйрянир, щям дя бунларын ичярисин-
дя дягиг сащя елмляринин адыны чякир: «Бир мцддят нягди-
щяйатым сярфи-иктисаби-фцнуни-цлуми-ягли (фялсяфя – Т.Щ.)  вя 
нягли (грамматика-Т.Щ.), вя щасили-юмрцм бязли-игтибаси-
фяваиди-щикями (физика – Т.Щ.) вя щяндяси гылмаьын мцрцр иля  
ляалийи-яснафи-щцнярдян шащиди-нязмимя пирайяляр мцряттяб 
гылдым…».* Бу нязм эюзялинин зиняти дейяндя шеиринин дилини 
нязярдя тутур. Дейирди ки, о дил кясилсин ки, онун уъбатындан 
сюз фязасында фикир сарайлары учулур, онун пис лящъясиндян ибаря 
эюзяллийи мящв олур. Вя гарьышыны давам етдирир: о адамын башы 
гялям кими кясилсин ки, онун гялями маариф бинасынын 
кцлцнэцдцр. Щятта мцасир естетикада чох дябдя олан ифадя иля 
десяк, Фцзули форма иля мязмунун вящдятини тяляб едирди: о 
адамын башы гялям кими ашаьы олсун ки, ляфзин сурятиня хятти бя-
зякдир, анъаг ня файда мя’на эюзяли цчцн йазысынын гарасы пяр-
дядир, йяни щягигятин цзяриня пярдя чякир.   

Фцзули бу елми идеолоэийа иля гурулмуш поетика ясасында 
йазыр. Тябии ки, бюйцк тясяввцф шаири олмагла Фцзулинин поези-
йасы суфи фялсяфясинин ифадясидир. Онун дилиндя дюврцнцн фялсяфи 
терминолоэийасы якс олунур ки, бунлар бу эцн дя юз терминоложи 
йцкцнц сахлайыр: хилгят, сябяб, изщар, зцщур, тязащцр, зярря, зяр-
рейи-зцщур, мязщяри-кцлл, вцъуд, зат, вар олан, йох варлыьы, ягл, 
риштейи-щяг, ягл тядбири, ягли-камил, бязмэащи-вящдят, вадийи-
вящдят, идрак етмяк, тяригятиндя сабитгядям олмаг, фязайи-ешг, 
лювщи-алям, нясня, ня олмаг, фязилят, дахили-ящли-кямал, ращи-

                                                           

* Мцасир дилдя: Бир мцддят щяйатымын дяйярини дягиг вя щуманитар елмлярин 
кясбиня сярф етмякля, щикмят (фялсяфя) вя щяндясянин файдаларына хярълямяк-
ля тядриъян щцняр сяняткарларынын ля’ лляриндян нязм эюзялимя зинят вурдум. 
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щягигят, сирри-вящдят, ящли-бяга, ящли-фяна,  дюрд цнсцр (од, су, 
йел, хак) вя саир даща онларла фялсяфи терминляр. Бурада яряб, 
фарс сюзляри вя тяркибляри о дювр Азярбайъан терминолоэийасынын 
ишляк нцмуняляридир.   

Бу терминлярин ишляндийи мятнлярин ифадя тярзиндя камил фял-
сяфя дили эюрцнцр: Щяр хилгятя эярчи бир сябяб вар, Айа, сябяби  
ким етди изщар? Щяр зяррейи-защирин зцщури Бир юзэяйя баьлудур 
зярури… («Лейли вя Мяънун»).   

Дцнйанын йарадылышы щаггында космогоник-мифоложи 
дцшцнъяни дцнйанын дюрд цнсцрцндян (од су, йел, торпаг) йа-
ранмасы фикрини образлара чевириб беля ифадя едир: Мяънун ода 
йанды шю’лейи-ащ иля пак, Вамиг суйа батды, ешгдян олду щялак, 
Фярщад щявяс иля йеля верди юмрцн, Хак олдулар онлар, мяням 
имди ол хак. 

ХХ ясрин фялсяфясиндя «шей юзцндя» ады иля мяшщур олан фял-
сяфи доктринин Фцзулинин ХВЫ яср дилиндяки тязащцрц: Щяр риштя 
ки Щяг яйан едибдцр,  Сярриштясинц нищан едибдцр. Бир кимся яэяр 
олайду аьащ ким, хялги неъя йарадыр Аллащ, Мцмкцн ки, ирадяти-
ля ол щям Хялг едя биляйди юзэя алям.    

Бурада диггяти чякян фялсяфи термин йохдур, анъаг тя-
сяввцф бахымындан Танры ешгинин субйектляри арасындакы 
мцнасибят халис фялсяфя дили иля ифадя олунур: Сянсян щала тянцм-
дя ъанум,* Эюздя нурим, ъиэярдя ганум… Мяндя  олан ашикар 
сянсян, Мян худ йохам, ол ки вар, сянсян. Эяр мян  мян исям, 
нясян сян, ей йар, Вяр  сян сян исян, няйям мяни-зар?  Бу, халис 
нягли  грамматикадыр, тямиз тящкийя дилидир. Щям дя бу, бядии 
тяфяккцр дейил, елми тящлилдир, психоложи шярщдир. Фцзули дилинин 
елмилийи тякъя онун фялсяфи мцщакимяляриндя, щяйат вя ъямиййят 
щаггында цмумиляшдирилмиш фикирляр сюйлямясиндя, елми-фялсяфи 
терминоложи лцьятдян истифадясиндя дейил, щям дя бу фикирлярин 

                                                           

* «Сянсян щала бу тяндя ъанум» да дейя билярди (вязн дя позулмазды). Тян 
ъан цчцн мякан, вятян сайылыр. Щямин рущун ябяди вятяни, щямишялик «тян»и 
о дцнйадыр. Она эюря дя юз бядяни цчцн «бу тян» демиш олмасыны эцман 
етмяк олар. Сонракы бирляшмялярдяки грамматика – эюздя нурум, ъиэярдя 
ганум – бу эцмана щагг газандырыр. Илкин  тянимдя ъаным эялирся, Фцзули-
нин грамматикадакы истиснасыз дягиглийи тяляб едирди ки, сорнакылар эюзцмдя 
нурум, ъиэяримдя ганым шяклиндя ишлянсинляр.  
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ифадя тярзиндядир; онун дилиндяки елмилик мцяййян дяряъяйя 
гядяр бядиилийин чярчивясини елми цслуба доьру эенишляндирир. 
Хцсусиля «Лейли вя Мяънун»да айры-айры бящсляр мянзум фял-
сяфи-трактат дилини хатырладыр. Щяйат вя шяхсиййят щаггындакы 
мцщакимялярдя бядиилийин нцфузедиъилийи иля  мянтиги-силлоэиsтик 
ифадя тярзи бирляшир.  Парчалара бахаг: … Биз бир рущуз ики бя-
дяндя. Биздя икилик нишаны йохдур, Щяр биринин юзэя ъаны йохдур. 
Сян санма ки, олдур ол, мяням мян. Бир ъан иля зиндядир ики 
тян… Бурада  севэили щисслярин диалектикасы фялсяфи дилля верилир. 
Фялсяфядя щяр щансы ики яшйа арасындакы сябяб-нятиъя мцнасибя-
тинин шярщиндяки ифадя тярзини хатырладыр. Бу, мяняви мцнаси-
бятдяки диалектик ялагянин нитгдя эерчякляшмясидир. Фялсяфи 
цмумиляшдирмя просесиндя мцяллиф абстраксийанын ахaрындан 
чыхмайыб, конкрет шяхс категорийасындан да сярф-нязяр едир: 
щяр биримизин явязиня щяр биринин. Мяънун юз дюврцнцн Щам-
летдян дя бюйцк философудур, бу да онун философ нитгидир. Бу, 
Щеэелин фялсяфи дилинин мянзум формасыдыр. Ейни заманда син-
таксис сон дяряъя чевикдир, садядир, ифадя тярзиндя гялизлик йох-
дур – фялсяфи фикрин беля чевик гавранмасы бядиилик фактору иля 
баьлыдыр.  

Бу сюз вя сюз бирляшмяляри елми цслубун, елми мятнин 
материалыдыр: цслуб, мцттясил, тяфригя, hисс, силк, мцтляга, 
мю’тябярлик, мцъярряд, ингилаб, тябият, мцсащибя, мю’ тябярлик, 
мцстягим, мцстясна эюзял, нятиъейи-хуб, бяндейи-фярман, ашиглик 
исте’дады, исбати-сяфайи-имла, зябани-щалиля изщари-нийаз, щцсни-
е’тигадына щцсни-йягини… Вермяз бу рявиш нятиъейи-хуб, Шайястя 
деэил саŋа бу цслуб. – Цслуб сюзц бу эцн данышыгда вя елмдя 
ишлятдийимиз бцтцн мяналарындандыр. «Язял катибляри цшшаг 
бяхтиня гаря йазмышлар» мисрасы иля башлайан гязялиндя бу 
гядяр халис филоложи анлайыш билдирян терминляр вар: катиб, 
йазмаг, мязмун, хятт, сяфщя (сящифя), гара (омонимдир: 
талесизлик, бяхти гаралыг вя гара-йазы материалы, гара 
мцряккяб), шярщ, тящгиг етмяк, бяйаз (каьызын аьлыьы – мятндя 
эюзцн аьы, каьыз кими йазылан йер сайылыр), китаб, баб-баб (фясил-
фясил), ъядвял, сятр, тякяллцм гылмаг, мцсяввир (тясвирчи, ряссам), 
сурят (портрет, образ), мцщяррир, вясф (тяряннцм, фясф етмяк), 
тумар (ъейран дярисиндян йазы материалы, каьыз явязи, 
пергамент). Бунлары ящатя етмяк цчцн сящифяляр лазымдыр. Дили-
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нин хялгилийини тямин едян ъанлы данышыг сюзляри, фразеоложи ифадя-
ляр, аталар сюзц вя мясялляр гядяр бунлар да интящасыздыр. Фцзу-
лидя елмилик епизодик характер дашымадыьы, айры-айры щадисялярин 
тясвириндя цзя чыхмайыб бцтцн йарадыъылыьына аид олдуьу кими, 
беля елми цслуб дилинин нцмуняляри дя бцтювлцкдя лексикону-
нун  бюйцк кцтлясини ящатя едир. Елми дил нцмуняси дедикдя 
мцасир анламда гялиз, баша дцшцлмяйян сюзляр вя бирляшмяляр 
нязярдя тутулмур. «Падишащи-мцлк… Фятщи-кишвяр гылмаьа ей-
ляр мцщяййа ляшкяри» юрняйиндя «фятщи-кишвяр гылмаг», «ляшкяр 
мцщяййа ейлямяк» ифадяляри чятин анлашылмыр, анъаг щяр икиси 
рясми-елми нитг фактыдыр. 

Лексикасында елми гаврайышлар тяшбещ-образларында (мяъазла-
рында) эениш мцшащидя олунур: Силки-ящли-щаля чякмиш защиди яшки-
рийа, Мис кими ким сим гядрини билдиряр симаб ана – бу, ъидди 
кимйа-физика  билийинин нятиъясидир ки, инсан хасиййятини  ъисимлярин 
физики, кимйяви хцсусиййяти иля яйаниляшдирир. Белядир: ашигляр щямишя 
аьлайарлар, защид дя юзцнц инсанларын бу силкиня мянсуб эюстяр-
мяк цчцн рийакарлыгла эюз йашы тюкяр. Анъаг буну эцмцшля мис 
тимсалында айдынлашдырыр – цстцня ъивяни (симаб) тюкяндя щяр икиси 
дцм аь галыр, бир аз сонра мис оксидляшиб гапгара олур, эцмцш юз 
аьлыьыны сахлайыр.    

Елмилийин Фцзули дилиндя башга бир тязащцрц дя вар: тяшбищлян-
дирмя просесиндя физики-тябии вя псиxоложи-мяняви ъящятлярин ялагя-
ляндирилмясиндя бядиилик елми зяминдя дурур. Бу щалда айдын елми-
лик щям бядиилийи дяринляшдирир, щям дя гавранылмасыны тямин едир. 
Шаир тизфящмликля яшйа вя щадися арасында ялагя йарадыр, предметляр 
эюзлянилмяз инандырыъылыгла мяналандырылыр. Мяна йохдан вар олур: 
Эцн ки сайян дцшдцgи йердян дурар, бир вяъщи вар: Эялся алигядрляр, 
фягр ящли дурмагдур ядяб. Физики ганун инсанын мяняви сифятиля яла-
гяляндирилир вя  физики щадисяни – эцняш шцасынын бярк ъисмя дяйяряк 
сынмасыны мяшугянин камиллийинин нятиъяси билмяк бюйцк мцба-
лиьядир. Беля сюйлянир ки, эюзялин кюлэяси дцшян йердя ишыг-шца ол-
мамасы о етиканын нятиъясидир ки, йцксякляр (бурада  эюзялин ъисми) 
эяляндя фягирляр (бурада эцняш шцасы) дуруб кянара чякилярляр. 
Анъаг бу мцбалиьядяки образын эюзяллийи елми-физики тябииликдян 
гидаланыр. Йахуд: Бир-бириня бяс ки санъылды тянцмдя охларуŋ , 
Мцрьи-рущим гейдцня олди  мцряттяб бир гяфяс. Ашигин бядяниня 
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санъылан охларын ъаланыб гяфяс йаратмасы вя онун кюнцл гушуну 
ичиня алмасы щазыръаваб олдуьу гядяр дя мяналы образдыр. 

Башга образ: нейин кясикляри вя ашигин бянд-бянд кясилмяси, 
нейин сяси вя ашигин наляси арасындакы ащянэдарлыг; Налядяндир ней 
кими авазейи-ешгцм бцлянд, Наля тяркин гылмазам, ней тяк кясил-
сям бянд-бянд. Щяр мисрада икимяналылыг вар. 1. «Налядяндир» - 
а) ешгин  авазынын  материалы,  мадди  ясасы  налядир (физики тяряф); 
б) ешгин авазынын бцлянд олмасына сябяб налядир (мяняви тяряф). 
2. Бянд-бянд  кясилмяк – а) доьрансам да, кясик-кясик олсам 
да, наляни тярк елямярям (мяняви тяряф); б) бу щеч мцмкцн дя 
дейил, бянд-бянд кясилсям, ней кими сяс веряъяйям. Чцнки бянд-
бянд кясилмяк нейин хасиййятидир ки, сяс версин. Бу бядии-лирик ща-
зыръаваблыг физики вя мяняви яламятляр щаггындакы аналитик елми 
тясяввцрдян эялир. Фцзули ясярляри беля мцгайисялярля зянэиндир. 

Башга щалда мифоложи  щадисяйя мцраъият едир: Яэяр су дамя-
нин тутдум, ряван дюндярди цз мяндян, Вя эяр эцзэудян умдум 
сидг, якси-мцддяа эюрдцм. – Тцркцн гядим инамына эюря, инсан 
суйа шяклини салыб, дярдини дейяр, чаря умармыш, эцзэц кяшф олу-
нандан сонра эцзэц щямин мифоложи йцкц дашымаьа башлайыр. 
Йяни суйун ятяйиндян йапышыб кюмяк умур, су ялиня дяйиб исти-
гамятини дяйишир – цз дюндярир вя эцзэцдян кюмяк истяйир, она цз 
тутур, ondan da якслик эюрцр. 

ХХ яср педагожисиндя «тякрар билийин анасыдыр» дцстуру 
чох щалланарды. Айдын олур ки, бу тялим нормасындан ХВЫ яср-
дя дя истифадя олунурмуш. Фцзули бу щадисяни тяшбещ эятирир: 
Щяр дям мяня йар ярзи-рцхсар ейляр, Щцсниля мяни бетяр эирифтар 
ейляр. Эуйа ки, кямали-ешг дярсин охудар, Щər дям мяня  
тя’ лимини тякрар ейляр – тякрар олундугъа тялим йаддаша щякк 
олундуьу кими, йарым да цзцнц эюстярдикъя мян она даща ар-
тыг бянд олурам. 

Мцяййян бядии-психоложи щадисяни етнографик билийин васитя-
силя ачыр: Дерляр: бу иди ярябдя адят Kим, яр яэяр юлся, галса юв-
рят, Бир ил, ики ил тутарды  матям, Фярйадц фяьан едцб дямадям. 
Хош эялди  бу адят ол ниэаря, Фярйадц фяьаня булду чаря. Йяни 
Мяънунун щясрятиня эеъя-эцндцз йаш тюкмяйя ялаъ тапыр, йяни 
яслиндя бящаня тапыр. Йахуд Мяънунун Лейлинин цзцнц эюр-
мяйя эялишиня  Фцзули щансы адятля бяраят газандырыр: гонаг 
тохунулмаздыр, ев сащиби она щюрмят бяслямялидир. Лейли дейир: 
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Йар мещманымыз олду, эялцн, ей ъанц кюŋцл, Гылалым сярф, нямиз 
вар ися мещманимизя.   

Башга мягам:  Фцзули Мяънуну мяънун олдуьу цчцн  
зянъирлямир – халг арасында адят беля имиш. Фцзули бу адятин 
ичиндя юз мятлябини ифадя едир: Vар щяр щялэейи-зянъиртмизин бир 
аьзы, Mцттясил вермяэя ифша гями-пцнщанимизя. Йеня ъцнунлуг 
етнографийасы иля баьлы бир мцалиъя цсулундан тяшбещ кими исти-
фадя олунур – дялинин бядянини даьлар, цстцня памбыг гойар-
мышлар, Фцзули беля дейир: Пянбейи-даьи-ъцнун ичря нищандур бя-
дянцм, Дири олдугъа либасум будур, юлсям кяфянцм. 

Тясяввцф фялсяфясиндя Танрыйа говушмаьын мяртябяляри 
кими адятян şярият, тяригят, щягигят мягамлары эюстярилир. 
Мараглыдыр ки, бу терминляр Фцзулидя ишляк дейил. Цмумиййятля, 
бу сюзлярин йясявидя, Йунус  Ямрядя тез-тез  тясадцф едилдийи 
кими бир бейтдя, бир мятндя ишлянмясиня раст эялинмир. Фцзули 
щямин сюзляри санки сяляфляриндяки терминоложи мянадан  кянар-
лашдырыр; «тяриги-мещр тутьыл», «эюстярмя ол тяриги», «pяртюви-
январи-хуршиди-щягигятдир мяъаз» кими нейтрал мятнлярдя ишля-
дир. 

Фцзулидя тясяввцф фялсяфясинин баш сюзц ешг сон дяряъядя иш-
лякдир. Онда Танрыйа апаран ешг там камил шякилдядир. О, ка-
мил Ашиги – шярият, тяригят, мярифят мярщялялярини кечмиш, щяги-
гят гатында олан камил ешг сащибини вясф едир. Ашаьы гатлара 
енмядийи цчцн щямин терминляри ишлятмир. Фцзулидя Танры севэи-
си, Танрыйа щюрмят, Она говушмаг щявяси йетишиб, щядди бу-
луьа чатыб, артыг ешгя чеврилиб. Фцзцли цчцн камил вя гейри-
камил ешг йохдур – о щисс, истяк ешгляшибся, демяли, камилдир. 
Фцзули бу камил ешги вя йеткин Ашиги вясф еляйир. Йяни Фцзули-
нин дили щямин мцкяммял фялсяфянин дилидир.         

    



 351

ФЦЗУЛИНИН БЯДИИ НЯСР ДИЛИ 
 
Фцзулинин «Щядигятцс-сцяда» тяръцмяси Азярбайъан 

тцркъясиндя илк бядии няср нцмунясидир. Фцзули юзц бядии нясря 
хцсуси йарадыъылыг сащяси кими бахдыьы цчцндцр ки, бу ясяря ай-
рыъа дибачя (мцгяддимя) йазыр. Ейни заманда бу мцгяддимя-
дя тцркъямизин няср дилиня щазыр олмадыьыны сюйляйир. Вя шеирля 
баьлы «Мяндя тювфиг олса, бу дцшвары асан ейлярям» дейян 
Фцзули бурада да Аллащдан айрыъа йардым истяйир: «Ей фейзря-
сан! Мян тцркзябандан илтифат ейлямя кям!» дейир. Кярбяла 
шящидлийи яслиндя бяшяри фаъия мювзусудур. Яряб вя фарс ядя-
биййатларында ишлянмиш бу мювзуну Фцзули Азярбайъан ядя-
биййатына тяръцмя йолу иля дахил едир. Беляликля, бу мювзу иля 
Азярбайъан ядябиййаты цмумшярг тематик контекстиня бир да-
ща баьланыр. Бу мювзу Шярг ядябиййатларында мяшщур ислам 
мювзуларындан бири иди. Фцзули ядябиййатымызы бу мювзусуз 
гоймады. О, бу ясяри мцстягил сцжет кими дя ишляйя билярди, ан-
ъаг Кярбала щадисяляринин тарихилийини горумаг цчцн бу йолу 
сечир. Яслиндя мцяййян мцстягиллик дя вар. Яввялəн, сцжетя мин 
мисрайа йахын шеир нцмуняляри ялавя едиб. Диэяр тяряфдян, бядии 
тясвирлярдя Фцзули гялями юз цслубуну, юз дадыны эюстярир. Яс-
линдя цмумшярг мювзусу олан «Лейли вя Мяънун» ня дяряъядя 
Фцзулининдирся, «Щядигятцс-сцяда» тяръцмясиндя дя Фцзули о 
сявиййядя мцяллифлик щцгугуна сащибдир.         

Охуъуну фаъиянин дящшятляриндян сарсытмамаг цчцн «Ди-
бачя»дя Фцзули ислами айинляря мцраъият едир. Фцзулинин Кярбя-
ла шящидляри иля баьлы мювгейи ашигляр щаггында поезийасында 
дедикляри иля цст-цстя дцшцр, чцнки Кярбяла шящидляри дя  Аллащын 
ашигляридир: «Бу ибарят кцтуби-сямавидян мянгулдур ки, «Мян 
ящябб вя ущиббя  сяббя ялейщи’л-бялаи»1,  йя’ни… чираьи-мящяббят 
хялвяти-хилгятдя атяши-мющнят рювшян олур ки, «Ял-бялаи ли-л вяла’и 
к’ял-лящяби ли’з-зящяби»2 …Бу мяфщумя мцтабиг вя бу мязмуня 
мцвафиг  ол ки, Щязряти-Рисалят* буйурмуш ки,  «Иння’ллащя изя 

                                                           

1 Севян дя, севилян дя бяладян гуртара билмяз. 
2 Гызыла атяш эяряк олдуьу кими, севянляря дя бяла эярякдир. 
* Пейьямбяр щязрятляри 
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ящяббя говмян ябтялящум»1, йя’ни щяр таифя ким мящяббяти-
мя’будя ихтисас була, мцгяррярдир ким, мющнятя ясир вя бялайя 
эирифтар ола». Бир ъящят диггяти чякир ки, ярябъя эятирилян щикмят-
ли ифадядян сонра мцяллиф йяни дейя тцркъя шярщ верир, анъаг бу 
шярщ мцасир охуъуйа кифайят гядяр айдын олмур: «Бу нцктяйя 
мцш’ир вя бу мя’нийя мцхбирдир ол ки, «Яййу’н – няси яшядду 
бялаян»2, йя’ни ня эцрущ ола мюви-инсандян ки, шиддяти-бяла иля 
мя’руф вя кясряти-ина иля мювсуф. Буйурдилар ки, ял-янбийан, 
йя’ни сярапярдейи-нцбцввят мящрямляри вя тяшрифи-Рисалят мющ-
тярямляри… Вя суал олундугдя: «Вя мин бя’дищум?»3 Буйур-
диляр ки, «Суммял-ямсялу»4, йя’ни тяриги-мцсабирятдя анларя 
шябищ оланлар вя ъаддейи-мцтабиятдя онларя игтида гыланлар. Вя 
суал олундугда ки, «Вя мин бя’дищим?»5 Буйурдыляр ки, 
«Суммя фи’лямсалу?»6, йяни шиvейи-тягва вя шивейи-сялащдя юв-
лийайя шябищ оланляр вя онларя мцтабият гыланляр». Анъаг бир 
щалда ки, Фцзули «йяни» дейир, демяли, бу шярщ о дюврцн охуъу-
суна айдын олмушдур. Щям дя тяръцмядян Фцзулинин мягсяди 
о олуб ки, шящидляр щаггында фарсъа йазыланлары тцркляря чатдыр-
сын. Яэяр Фцзулинин мцасири тцркляр бунлары анламайаъагдылар-
са, буну нийя тяръцмя едирди? Онсуз да дюврцн зийалылары, са-
вадлылары фарсъаны билирдиляр. Ясярин фарсъасыны ращат охуйуб ба-
ша дцшярдиляр. Демяли, Фцзули  бу тяръцмяни азсавадлылар цчцн 
тяръцмя етмишдир (савадсызлар охуйанлара  гулаг асыб мялу-
матланырдылар).    

Фиридун бяй Кючярли бу тяръцмянин дили щаггында йазырды: 
«Молла Мящяммяд Баьдади  тцрк шаирляринин бабасы щесаб 
олунур. Няср вя нязмдя бир шяхс онун устады олмайубдыр… 
Яэярчи «Щядигятцс-сцяда» няср иля тящрир олунубдур, lакин бу 
нясрдя Фцзули о гядяр мящарят вя фясащят эюстярмиш ки вя ящва-
ли-кейфиййяти-шцщяданы еля бир эюзял вя ширин дил иля йазмыш ки, 

                                                           

1 Аллащ бир гювмц севярся, онлара бяла веряр. 
2 Инсанлар ичиндя ян чох бялайа уьрайанлар кимлярдир? 
3 Онлардан сонра кимлярдир? 
4 Онлара бянзяйянляр. 
5 Онлардан сонра кимлярдир? 
6  Йеня онлара бянзяйянляр.  
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ящли-зювг вя ярбаби-мя’рифят индиндя онун дяряъя вя мянзиляти 
чох нязмлярдян артыграгдыр»1. Ф.Кючярли кечмиш зийалы няслинин 
зювгцндян чыхыш едир. Принсипъя Ф.Кючярлинин ХХ ясрин яввялля-
риндяки бу дили ХВЫ ясрин «Щядигятцс-сцяда» дилиня чох 
уйьундур. Фиридун бяйин дедийи «фясащят» сюзцнцн ичиндя «эю-
зял дил» вя «айдын дил» анлайышлары бирляшир. Ялбяття,  бурада 
Фцзулинин поезийасындакы эюзяллик, образлылыг юзцнц эюстярир. 
Сющбят анлашма дяряъясиндян эедир. Доьруданмы бу дил дюврц 
цчцн анлашылан олмушдур? Дейилдийи кими, бу суал мцсбят  ъа-
вабландырылмалыдыр. Бир йердя «бу ибарят кцтаби-сямавидян 
мянгулдур», башга йердя «Бязи кцтаби-сямавидян няглдир» дей-
илир – мянгул да  нягл олунан демякдир. Роман бойу рявайят-
дир ки, ган щяр ил ъушя эялцб эцл киби тазя олурди ол зяманядяк ки; 
ялгисся, ъялладлар мцгярряр олуб Йящйануŋ гятлцня  ямр олынду-
гдя ъялладлар айытдуляр; хитаб эялди ки; «Ей Зякяриййя, сян бян-
дян фярзянди-Вялишцар тямянна гылдун, будур вялиляр нишаны вя 
салещляр шани ки, щямишя эирйан олаляр вя пейвястя налявц яфган 
гылаляр; ялгисся, хювфи-Йящйа бир гайятдя иди ки, сцбщ олдугдя Йу-
сифя мцвяккил олан гулам Йусуфи нагя цзярцндя эюрмяйцб, 
тяъяссцс едяркян эюрди ки, бир гябр цзяриндя отурыб нювщя едяр; 
Йусуф эюрди ки, цмиди-няъат йох; рявайятдир ки, щязряти-Щцсейн 
Мядинядян язимяти-Куфя гылдугдя; Йусуф  эюрди ки; вя щеч  шяк 
йог ки; ей Яли, дцн эеъя щязряти-Рясулцллащы ваги’ямдя эюрдим; 
рявайятдцр ки, Рямязан айынуŋ он доггузунъи эеъясцндя ки; 
шящзадяляр эюрдиляр ки; ялгисся, йетмиш нювбят тиь чалды; вя бир 
вясиййятцм дяхи олдыр ки… кими айдын, буэцнкуъя синтактик 
нцмуняляр баш алыб эедир. 

Наьыл лексикасы вя сиnтаксиси иля ъцмля эялир: «Гябирдян аваз 
эялди ки:», бунун ардынъа ярябъя щикмят ишлянир: «Йа вялядащ 
йа гуррятя яйнащ фясбир инняллащя мя’яс - сабирин»- йяни: «Ей 
ювладым, ей эюзцмцн нуру, сябр ет, Аллащ сябр едянлярлядир». 
Бу гябилдян ишлянмяляр дилин гялизлийи параграфына эирмир. Бу 
типли нцмуняляр ярябъя аталар сюзляри, щядисляр, Гур’ан айяляри-
дир ки, онлары дюврцн инсанлары эцндялик цнсиййятлярдя ешидирди-
ляр.       
                                                           

1 Кючярли Ф. Азярбайъан ядябиййаты. Бакы, Ы ъ., 1978. 
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Фцзулинин шеир дилиндяки аталар сюзляри, зярб-мясялляр вя афо-
ризмляри бу няср дилиндя беля ярябъя щикмятляр явяз едир. Мяся-
лян, «дост сирри дцшмяндян мяхфи эяряк» кими тцркъя там айдын 
афоризмляр надир щадисядир. Йягин бунунла баьлыдыр ки, бурада 
тцркъя фразеолоэийа чох аздыр. Шеириндяки кими нясриндя дя зян-
эин вя дольун мяъазлар, тяшбещляр дилиня бядиилик эцъц верир: 
барани-бяла (бяла йаьышы), чыраьи-мящяббят (мящяббят чыраьы), 
атяши-мющнят (мющнят оду), тяриги-мцсибят (мцсибят йолу), ъад-
дейи-мцтабият (табелик йолу), базари-мцщарибя; ляшкяри-ислам, 
лятафяти-рцхсар (цзцн лятафяти), няггаши-гцдрят (Аллащ), ъилвейи-
дилрцба (кюнцл чякян ъилвя), ишвейи-цгубятяфза (язаб артыран иш-
вя), хялифейи-зяман, султани-ъящан, бадийейи-хунхар (ганичян 
чюл), сящрайи-мялалятасар (щцзн сящрасы), пяртюви-сяадят (сяадят 
ишыьы), гиблейи-игбал (бяхт гибляси) вя с. Имам Щцсейнин эялишиня 
(тяшрифиня) тяшрифи-шяриф дейир. Гязялиндя эюзялин йалын айаьынын 
щовуза эирмясиня демишди: Олди пабуси-шярифиля мцшярряф ляби-
щювз.  

Фцзули дилиня мяхсус эюзц гаралдан, щям дя сямими эюрц-
нян мцбалиьяляр бурада да вар; «Щягга ки, Щязряти-Щцсейини-
мязлум шящид олдугдя йедди яфлак ган аьлады». 

Фцзулинин няср дилиндя тятбиг етдийи цслуби эедиш эяляъякдя 
бядии няср дилимиздя яняняйя чевриляъякдир. О, ярябъя ъцмляни 
«йяни» дейяряк щярфян тцркъяйя чевирир: … Ъябраили-Ямин ол 
шям’ин пярванявар башуня чизэинцб айытди: «Ей Хялил, «Щял лякя 
мин щаъятина», йя’ни щаъятин вармы? Щязряти-Хялилуллащ айытды: 
«Ямма илейкя фяла», йя’ни ещтийаъым вар, ямма саŋа йог». 

Дилинин лцьят тяркибинин архаикляшмясиня эюря, роман сон ясрдя 
оху даирясини сон дяряъя даралдыб. (Кяркцк-тцркман мцщитиндя, 
Эцней Азярбайъанда охунса, щямишя анлашыла биляр). Анъаг синтак-
сиси бу эцн дя юз тарихи дяйярини сахлайыр. Неъя дейярляр, халг тцркъяси 
иля ядяби-йазылы тцркъя бу синтаксисдя алышыб-веришиб бирикмишдир. Бир 
ъцмля – бу бойда, бу айдынлыгда. Щяр шейи юз йериндя. Ону бундан 
артыг ябядиляшдирмяк олмаз – ял вурсан, ширяси чякиляр, гуруйар. 
Бундан артыг хялгиляшдирмяк дя мцмкцн дейил – ъящд едярсян, ло-
рулашар, бяситляшяр, гафийясини итиряр, мцфлиsляшяр: Вя бу дяхи мцгярряр-
дир ки, ол мигдар бяла ки щязряти-Мустафайя йетмишдир вя ол мигдар 
зящри-мющнят ки ол щязрят  тяъяррю’ етмишдир, щеч пейьямбяря мцйяссяр 
олмуш деэил вя щеч ким бялайя анын киби сябр гылмыш деэил. 
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Минбярдян охунан хцтбяйя бянзяйир. «Дядя Горгуд Ки-
таб»нын тямиз тцркъя шеиринин мялащятини тякрар едир. Ики сярраст га-
фийяси вар: йетмишдир-етмишдир вя олмуш деэил-гылмыш деэил. Фцзули де-
мир ки: муйяссяр олмамышдыр, сябр гылмамышдыр (бу да гафийядир), 
дейир: мцйяссяр олмуш деэил, сябр гылмыш деэил.  Фцзули няср дилинин 
цстцндя няггаш кими чалышыр. Она эюря Ф.Кючярли «бу нясрдя Фцзули 
мящарят вя фясащят эюстярмиш» дейир.  

Роман бцтювлцкдя (ялимиздя олан нцсхя 360 сящифядир) гафийяли 
дилля (сяъ'ли няср) йазылыб. Ъанлы дилин рянэарянэлийи гядяр зянэин га-
фийя системи вардыр. Бир нечя гафийя: олаляр-гылалəр, мянсуб ола-
мцяббяд гала, ихтiсар була, giriftar ола, сийасят едярди-ичиндя итярди, 
сани-нишани… 

Фактдыр ки, гафийялярин сяксян фаиздян чоху тцрк сюзляринин 
цстцндядир. Бу да онунла баьлыдыр ки, гафийя цмумян хябяр мяга-
мында олур. Хябярляр дя яксярян феилля ифадя олунур ки, феилляр дя 
тцркъядир. Гафийя йарадылмасында ян чох ол-, гыл-, бул-, ет- кюмякчи 
феилляри иштирак едир. Билдийимиз кими, бу кюмякчи феилляр яряб, фарс ад-
ларына да гошулуб хябяр ямяля эятирир. 

Романын дилиндя бир гайда олараг айытмаг (демяк) феилиндян 
истифадя олунур. Ола билсин ки, Фцзули нясриндя дастан нитг-тящкийя 
цслубуна мцраъият етдийиндян бу феили дя дастан дилиндян эютцр-
мцшдцр. Жанрына эюря, «Щядигятцс-сцяда» романдыр. Тцркъямизин 
илк няср нцмуняси кими бу романын дили щяртяряфли тядгиг олунмалы-
дыр. 

Бядии няср нцмуняси кими «Шикайятнамя»дян мцхтялиф сявиййя-
лярдя данышылдыьындан онун дили цзяриндя дайанылмыр. Садяъя ону 
демяк йетяр ки, бу сатиранын, памфлитiн, сянядвари  «Шикайят-
намя»нин дили щягигятян эюзял няср дили нцмунясидир. Тяяъъцблц олан 
одур ки, беля мцкяммял няср дили юрняйи олан ядябиййат нийя ону  
давам етдирмяйиб. Биз щямишя халг дилинин йазылы ядябиййаты фразео-
ложи, паремик материалла тямин етмясиндян данышмышыг. Классик йазылы 
ядябиййатын дилиндян халгын дилиня кечиб мцнтязям ишлянян ъями цч 
кялам мяшщурдур. Бири «Шикайятнамя»дян эялир: Салам вердим, 
рцшвят дейилдир дейя, алмадылар; бири Мирзя Фятялидян: Йадыныза 
меймуну  салмайын; бири дя Цзейир бяйдян: Щеч щянанын йеридир?   
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ФЦЗУЛИНИН ДИЛИНДЯ МЯНА САЩЯЛЯРИ 
 
М. Фцзули дцнйада ян чох сюз ещтийаты олан цч-беш сянят-

кардан биридир. Щяля ки, лцьят тяркиби щесабланмамышдыр, анъаг 
дилиндяки синоним ъярэяляр, фикрин ращат ифадяси, чевиклийи, ял-
ванлыьы зяманят верир дейяк ки, ядябиййатымызда ян чох лцьят 
ещтийаты олан сюз устасыдыр. Ня мцасирляриндя, ня ондан яввял-
ки, ня дя сонракы гялям сащибляринин щеч бириндя Фцзули дилин-
дяки гядяр яряб, фарс сюзляри йохдур. Доьрудур, онун дилиндя 
яряб, фарс сюзляри тцрк сюзляриндян аз гала ики дяфя артыгдыр. Бу-
нунла беля ня мцасирляриндя, ня сяляфляринин, ня хяляфляринин щеч 
бириндя онун дилиндяки гядяр милли сюзляр ишлянмямишдир. Яряб 
вя фарс сюзляринин артыглыьы синоним ъярэялярдя дя эюрцнцнр: тir -
пейкан-ох, хак-тцраб-торпаг, ращ-тяриг-йол, пцнщан-мяхфи-
нищан-эизли, шябü руз-лейлц нящар-дцнц эцн-паралеллярдя сонунъу 
нцмуняляр тцркъядир. Тяхминян бу ъцр лексиконунун цчдя бири 
тцркъядир. Бир чох щалларда ифадяляшмиш синтактик парчаларда 
щятта мянаъа тцркъяляшмиш алынмаларын да йериндя мящз тцркъя 
синоним ишлянир: Бир бюлцк янгалярцз, Гафи-гянаят бяклярцз – 
дястя, щисся, гисим йох, мящз бюлцк. Алынмаларын онун дилиндя 
щамыдан чох олмасы онун дилинин хялгилийини рядд етмир. Яввя-
лян онлары ядяби дили зянэинляшдирмяк цчцн эятирир, анъаг ихтийа-
раты милли нитг фяалиййятинин юзцня верир, сечмя имканы  йарадыр: 
дил няйи истяйир сахласын, няйи истямир, рядд етсин. Щятта бу мя-
нада бязи щалларда дил синоним ъярэядя мящз тцрк сюзцндян 
имтина едир. Мясялян, ятраф-дювря-чевря тяркибиндя чеврядян*, 

фырланмаг-щярлянмяк-дюнмяк-дювря//даиря вурмаг-чизэинмяк 
силсилясиндя ян колоритлиси олан чизэинмяк синониминдян имтина 
едир. Burada isə qalır: Йетди бикяслиэцм ол ьайятя ким, чеврямдя 
Кимся йог, чизэиня эирдаби-бяладян гейри. Икинъи тяряфдян, 
алынманы фяаллашдырмагла йанашы, ону анлатманы да 
унутмурду: Мяндя Мяънунундан  фцзун ашиглик исте’дады вар, 

                                                           

* Чевря сюзц сон вахтлара гядяр анъаг 360 дяряъяли щяндяси фигура дейирдик. 
«Ятраф» йериня чевря, «мянбя» йериня гайнаг ишлядянляря пантцркист кими 
бахырдылар. Мцстягиллик дюврцндя Тцркийя тцркъяси иля ялагя йаранандан 
сонра щяр ики сюз фяал шякилдя ишлядилир.  
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Ашиги-садиг мяням Мяънунун анъаг ады вар. - фцзун йериндя 
чох, ашиги-садиг йериндя сядагятли ашиг мяналары там гавраныр.    

Фцзулинин синоним ишлятмясиндя бир цслуби мягам сечилир:                      
О, синонимляри «Дядя Горгуд китабы»ндакы кими щямсярщяд 
ишлядир: Язми-баь ейлямиш ол сярви-ряван, ей эцлляр, Зяр нисар едя 
эюрцн, ъцмля йыьылун, дярилцн; Йар гылмазса маŋа ъюврц ъяфадян 
гейри, Мян ана ейлямязям мещрц вяфадян гейри. Бядии  мянаны 
сцрятляндирмяк цчцн синоним ифадяляри силсиляйя дцzцр: Щасилцм 
рцхсарц ля’лц чешмц гямзян олмаса, Юмр бир ан, бир няфяс, бир 
лящзя, бир дям олмасун. Щямчинин биринъи мисрада да бядян 
цзвляринин садаланмасы иля эюзялин портрети ъанландырылыр: рцхсар 
(цз), - ля’л (додаглар) –чешм (эюз) –гямзя (бахыш) – бу да сино-
нимляшмиш мяналарла чякилмиш бир шякилдир. Халгын дилини вя 
адят-айинлярини ня дяряъядя камил билмяк эярякдир ки, фразеоло-
жи синонимликля беля психоложи эюрцнцш йарадасан: Кясмя 
цммид, кюŋцл, башуна чиzэинмякдян… Дцн демишсян ки, Фцзу-
ли маŋа гурбан олсун, Саŋа гурбан олайым, йеня ещсандыр бу. – 
халгда «гурбанын олум» ифадясинин синоними кими «башына 
дюнцм// башына доланым» формалары да ишлянир. Фцзули классик 
усталыгла  гязялиндя щямин синоним ифадяляри ишлядир: башына чи-
зэинмякдян (дюнмякдян//доланмагдан) вя «гурбан олайым». 

Нитги габартмаг, эярэинляшдирмяк, диггяти мятлябя ъялб 
етмяк цчцн мяналары цз-цзя гоймагдан эениш сурятдя истифадя 
едир. Фцзулинин дилиндя бцтцн нитг щиссяляриндян ибарят анто-
нимляр чох ишлякдир. Щазыр аталар сюзцндяки тязадлары да эятирир, 
тязадларын диалектикасы иля афоризм дя йарадыр: Ещтийат ет, йан-
масун наэящ гуру одунда йаш; Бу од щяр йеря дцшся, фярг 
гылмаз гурусын, йашун. Фцзулинин «Тутушди гям одына шад 
эюрдцэиŋ кюŋлцм» мятляли гязялиндя бцтцн мисра вя бейтлярдяки 
фикирляр тязадларын цстцндя гурулуб: гям-шад, мцгяййяд-азад, 
хяраб-абад, бадяпяряст-мцрид мяшряб, мум-фулад, яъз-щцняр-
ляря устад, ящли-ишрят – ганлар ичмяэя мю’тад.   

Даща бир нечя нцмуня: Сярвярлик истяр исян, цфтадялик шцар 
ет Ким, дцшмядян яйаья чыхмади башя бадя; Бунъа ким йылды* 
йцэцрди, йетмяди Мяънун маŋа; Эащ  мя’мур гылур бадя 

                                                           

* йыхылмаг, сцрцнмяк 
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мяни, эащ хяраб, Эюрцниз эащ йапуб, эащ йыхан ме’мари… 
Фцзули султан-дярвиш, султан-эяда, rиндц защид, риндц шейда, ашиг-
мя’шуг, дцнц эцн кими мцхтялиф мязмунлу, ади-нейтрал щалда 
антоним олмайан сюзляри дя мятндя цз-цзя гойур вя фикри 
эярэинляшдирир. 

Фцзулинин омонимляри дя мятндя емосийа  доьулмасына 
мейдан верир. Бу мянада, сюзляр синоним вя  антонимляр гя-
дяр бол олмаса да, чохмяналылыьа кечид вя чохмяналылыг ассо-
сиасийасы йаратмасы иля баьлы бядии нитги фикир вя емосийа иля дол-
ьунлашдырыр. Типик нцмуняляри вар.    

- эцн – планет- Эцняш, эцн – эеъя - эцндцз, вахт: Щязярцн-
дян ол йцзи эцн нечя эцн ки гаиб олмыш;  

- даь – щцндцрлцк, дцзцн антонимии, даь – одла вурулан 
йаныг, - даь: Кущкян кцнд ейлямиш мин тишяни бир даь илян, 
Мян гопаруб атмышам мин даьы бир дырнаь илян;  

- чин – юлкя ады, чин-доьру: Нафейи-Чини сачуŋ тяк дерляр, 
ямма чин деэил;  

-хят – йазы, хят – сурят, эюзяллик: Щягигят хяттцни йазмаг 
дилярсян лювщи-затунда, Хятцн эцлрцхлярцŋ мянзур тут, мяшги-
мяъаз ейля; 

-сурят- цз, сифят, сурят-вязиййят, сурят-шякил: Щейрят ей бцт, 
сурятцŋ эюрдцкдя лал ейляр  мяни, Суряти-щалум эюрян сурят хя-
йал ейляр мяни - бурада омонимляр чохмяналыгдан тюрямишдир. 

Бу нцмунядя феiли сифят вя феiлин нягли кечмиш шякилчиляри –
мыш омонимлик ассосиасийасы верся дя, омографлардыр: Чыгмыш 
яьйар иля сейр етмяэя ол мярдцми-чешм, Бу яъяб, мярдцми чыг-
мыш эюзим аьлар мянцм – эюзял тясвир верилир: мярдцми-чешм 
эюзцн гарасы, бябякдир, эюзяля эюз бябяйи дейилир вя бу эюз бя-
бяйи, йяни эюзял сейря чыхмышдыр; эюзялин яьйарла сейря чыхдыьыны 
эюрян ашигин эюзляри йаш тюкцр, аьлайыр. Вя яъяб дя будур: эюз 
бябяйи (эюзял) йериндян чыхмышса, бяс бябяйи – эюзцнцн гарасы 
чыхмыш эюз неъя аьлайыр?    

Фцзули бядии дилинин ян типик семантик хцсусиййяти чохмя-
налылыгдыр. Чохмяналылыгда онун тайы-бярабяри йохдур. Ана 
дили сюзляринин бцтцн потенсиалы онда динамик щалдадыр. Бир-ики 
нцмуня. Чякмяк: Чякмя зящмят чяк ялцн тядбири-дярдцмдян, 
тябиб Ким, деэил сян билдиэцн мян чякдиэцм бимарлыг. Санманыз 
ганлы дцэиŋ, синя дялцб, баш чякмиш. Тутмаг: Ей ясири-дами-ьям, 
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бир эушейи-мейханя тут! Тутма зющщадуŋ мцхалиф пяндини, пей-
маня тут! .. Тут ки, ган етдцм, ядалят ейля, ганы ганя тут! .. Ол 
сюзя тутма гулаг, мян чякдиэцм яфганя тут!.. Тутмазам зянъи-
ри-зцлфц тяркцн, ей насещ, мяни Хащ бир агил хяйал ет, хащ бир ди-
ваня тут; Сян сяни бир ъцьд бил, дцнйани бир вираня тут; олма га-
фил, яр кими тярпян, ишцŋ мярданя тут; Хям етди  гамятцм, йоллар 
тутулду хари-мцжкандан; Ня хош цлфят тутубдур натяван 
ъисмцмля ъан, эуйа…; Билди ким, хаки-рящ олдым ятяэцн тутмаг 
ичцн. Эюз йумынъа яшки эцлэцним тутар дцнйа йцзин. Эящ эюздя, 
эящ кюŋцлдя хядянэцŋ мякан тuтар, Щяр ганда олса, ганлыйы, 
ялбяття, ган тутар; Харц хяс илтяр анда ки, гуш ашийан тутар; 
Аныŋ кими ки, охуйуб яфсун, йылан тутар; Дил тцтди гюнчя иля бя-
рабяр дящануŋи, Бу ягли-нагис иля юзин хцрдядан тутар; Ащум 
ки лящзя-лящзя рящи-асиман тутар; Эюз рювзянцŋ сиришки-ряванум 
ряван тутар; Тутмаг диляр гапуŋда Фцзули мягам, лейк Бу сирри 
кимсяйя ача билмяз, нищан тутар; Тутма, ей яшк, биллащ ки, яъяб 
ращэцзярдцр; Тутар ащу вятян ол йердя ки, отлу, сулудур; Гырар-
сян ящли-ешги, туталум, кимся ялцŋ тутмаз…  

Тутмаг, дцшмяк, чякмяк феилляриндян щяр биринин гырхдан 
чох мянасы вар. Чохмяналылыг юзц дилин бюйцк цмумиляшдирмя 
фяалиййятинин нятиъясидир. Фцзули дилиндя чохмяналылыьын чохлуьу 
шаирин бядии цмумиляшдирмя габилиййяти иля баьлыдыр. Чох-
мяналылыьын классик бядии дилимиздя бир хцсусиййяти вар: сюз 
мятндя бир грамматик гяlibдя бир мяна вермяли икян, ейни 
анда бир нечя мяна шцасы чыхыр. Бу цмуми дилчилик мцддяасынын 
«позулмасы» Фцзули дили цчцн даща сяъиййявидир: Вар фикрцн, 
йох гямцн чякмяк нядцр, бир ъам иля Бихябяр гыл ким, мяня бир 
ола йохлуг, варлыг. – вар-йох, варлыг-йохлуг ейни анда цч мяна 
ифадя едир вя цчц дя мятнин бядии тялябини юдяйир: 1. Щяйат-
юлцм. 2. Варлылыг-йохсуллуг. 3. Щя-йох. Дил узадур бящс иля ол 
аризи-хянданя шя’м, Од чыхар аьзундан етмязми щязяр ким, йа-
ня шям. Дил узадыр – 1. тяня едир, дил эюстярир. 2. йовуглашыр, 
узаныр. 3. йалварыр, дил чыхарыр. Од чыхар аьзындан. -  1. Алов чы-
хармаг (мцстягим). 2. Аьзындан од тюкмяк – аьыз-бурун бя-
щям етмяк. Фцзули гялями грамматик формалары да мцтящяррик 
щала салыр: Эетдикъя щцснцн ейля зийадя ниэарымуŋ. Эялдикъя 
дярдцня бетяр  ет  мцбтяла  мяни. Эетдикъя  – 1. Узаглашдыгъа. 
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2. Эет-эедя, эцндян-эцня. Эялдикъя – 1. йахынлашдыгъа. 2. Эя-
ля-эяля, эцндян-эцня. 

Яэяр лцьят тяркиби, сюз ещтийаты мяна тутуму иля юлчцлцрся 
(вя доьрудан бу юлчц нязяря алынмалыдыр), онда Фцзулинин ещ-
тийаты эюрцндцйцндян бир нечя дяфя артыгдыр.       
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ФЦЗУЛИ  ДИЛИНДЯ  ТЯШБЕЩЛЯР 
 
Фцзули дилинин няйиндян данышсан, орада Фцзули эюрцнцр. 

Фцзули дилинин няйини тящлил етсян, орада Фцзули мцкяммяллийи 
эюрцняъякдир. Фцзули сяняти башдан-баша сяняткарлыгла йоьру-
луб, мцдрик камал юрняйидир. Фцзули дцщасынын камиллийини, 
Фцзули бядиилийинин шащ нцмунясини щансыса бир мисрасында, бир 
бейтиндя, щансыса бир гязялиндя, бир гит’ясиндя, щансыса бир жан-
рында, бир образында эюрмяк бир аьлаэялмяз мцбалиьядир. 
Фцзули, щярфиндян, щеъасындан тутмуш, ян кичик щяъмли ясярин-
дян тутмуш ян щяъмли ясяриня гядяр ейни дяряъядя камилдир. 
Фцзули дилинин адилийиндя гейри-ади, дярин фялсяфи мцкяммяллик 
вар, онун ян гейри-ади фялсяфи ифадясиндя ади, садя хялгилик няфяс 
алыр. Онун тяшбещ йарадыъылыьы да ейнян белядир – мцкяммял, 
фялсяфи, гейри-ади вя садя, хялги, ади.   

Фцзулинин тяшбещляриндя халгынын, ъямиййятинин эцндялик 
щяйаты, фялсяфи интеллекти якс олунур. Онун тяшбещляриндя 
мцгайися олунанлар, бянзяйянля бянзядилянляр бир-бириня ишыг 
салыр, бир-бирини уъалдыр, бир-бирини таныдыр, ъар чякир, тарихинин, 
етносунун шяряфини портретляндирир, тяшбещляри иля онун дилиндя 
тябият, ъямиййят ъанланыр, йа эцлцмсяйир, йа щязинлийи иля 
дцшцндцрцр. «Юйля сярмястям ки, идрак етмязям дцнйа нядир» 
дейиб Нйутонун ганунлары иля йашайан дцнйаны (Аристотелин вя 
Низаминин ганунлары вар олан нисбятян кичик ъямиййят дцнйасы 
да бу бюйцк Дцнйанын ичиндядир) юз сярмяст (яслиндя ян 
мцдрик фялсяфя билдиклярини цмумиляшдирмяк цчцн инсаны ятраф-
дан еля тяърид едир, «мян»инин ичиндя дцшцнъяйя гярг едир ки, 
илк эюрцнцшдя ятрафына еля лагейд эюстярир ки, инсан мящз сяр-
мяст эюрцнцр – яслиндя бу щалда Фцзули дцнйанын ян надир 
Щамлет тяшбещини йарадыр – юз айыг идракыны сярмястлик гатында 
таъландырыр) идракы иля тящлил етмякдян данышан Фцзули бирдян бу 
Танры уъалыьындан ийня-сап, ъящря-иплик мяишятинин ичиндяки 
романтикайа эирир – бюйцк фялсяфянин фязасындакы романтик ид-
ракла ъямиййятин тяр гохусу верян зящмят материкиндяки про-
заик интуисийа тялгин едян ямяйин поетикасы арасында рабитя йа-
радыр вя буну бир тяшбещин адилийиндя ифадя едир, «ашиг олдуьу 
бир эцли-ря’на»дан эилей шяклиндя дейир:  
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Бу ня ишдир ки, бизи иэня кими инъялдцб, 
Салыр иплик кими щяр дям бир узун севдайя! 
Йаха чак едяни башмаг кими салыр айаьа, - 
Ей Фцзули, баг онун етдийи истиьнайя. 

 
«Ийня кими инъялтмяк» ифадяси – тяшбещи халгдан эялир, халг 

дцшцнъясинин мящсулудур, анъаг севданын интящасызлыьыны кя-
ляфдян, йумагдан ачылан, ачылдыгъа гуртармаг билмяйян ипли-
йин узунлуьу иля мцгайися етмяк Фцзулинин ишидир. Щятта би-
ринъи тяшбещ халгдан эялся дя, ашиглийин вя ешгин беля мцгайися-
си, ашигин ийняйя, ешгин иплийя бянзядилмяси Фцзули дцшцнъясинин 
вердийи мейвядир. «Гашын йайындан хядянэин кими инъялдим» 
дейяндя ийнядян дя зяриф инъялик верилир – ашиг-хядянэ. Бурада 
хядянэ (ох) дейяндя кирпик нязярдя тутулур. Лцьят тяркиби эюс-
тярир ки, бу тяшбещ кцбар ящвалына мяхсусдур. Йахуд: ашиглик 
али хислятдир, ашиг уъа варлыгдыр; ашиг мя’шугясиня йалварыб айа-
ьына дцшмяйи яскиклик билмир, бу, Фцзули демиш «ашиглик иши»нин 
ади, нормал ямялиййат айинляриндиндир. Фцзули беля 
мя’наландырыр ки: бу, мя’шугянин наз формасыдыр ки, ондан 
ютрц йахасыны йыртан ашиги башмаг кими айаьа салыр. Бу, Фцзули-
нин цмуми ашиг-мяш’угя консепсийасыдыр ки, дейир: Сярвярлик 
истяр исян, цфтадялик шцар ет Ким, дцшмядян яйаья чыхмады башя 
бадя – уъалыг, башчылыг (сярвярлик) истяйирсянся, ашаьылыьы, айаьа 
енмяйи (цфтадялик) шцар еля, чцнки ички айаьа (бадя габына) 
тюкцлмядян баша чыха билмяз, йя’ни баша чякилмяз, ичиля билмяз. 

Бу да дцнйа щармонийасынын, дцнйанын мизан-юлчцсцнцн, 
мя’няви-психоложи таразлыьын бир мяишят щадисясинин цстцндя гу-
рулмасына бир нцмуня:  

 
Тяразуйи-яйари-мющнятям базари-ешг ичря, 
Эюзцм щяр дям долуб, мин дашя щяр саят дяэяр башум. 

 
Дярин фялсяфи-психоложи йашаныш бир таъирин дилиня мяхсус сюз-

лярля ифадя олунур: Ешг алями «ешг базары» адландырылыр; Ашиг 
гызыл-эцмцшцн чякисини дягигликля юлчян дашын (яйар) тярязисиня 
бянзядилир – ешг базарында мющнятин чякисини бцтцн инъялийи иля 
юлчян даш-тярязи. Ашигин эюзцнцн щяр ан йашла долуб-бошалмасы 
базарда тярязи эюзцнцн щяр ан долуб бошалмасы иля мцгайися 
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олунур, тярязинин эюзцня чяки дашынын гойулмасына «щяр саат 
башым мин даша дяйяр» дейир – башы тез-тез, щяр саатда мин дя-
фя даша дяйирся, демяли, бу ешг базарында эцълц мющнят алвери 
эедир, йя’ни ашиг щяр дягигя йени-йени дярд-гям-кядяр чякиси иля 
йцклянир. Бу мягсядя уйьун башга бир тяшбещ мющнят-гызыл. Бир 
щалда ки, мющнят гызылы чякян дашла (яйарла) юлчцлцр, гызыл тярязи-
синдя чякилир, демяли, икиси ейни дяйярдя гиймятляндирилир. Ешгин 
вердийи бялаларын, ашигин чякдийи кядярлярин – бу али емосионал 
йашанышларын беля ади мяишят дили иля ифадя олунмасы бир даща эю-
стярир ки, Фцзули мящз эениш халг кцтляси цчцн йазмышдыр. 

Йахуд:  
 

Эцн батуб, улдуз чыхар санмын ки! Эюй дещганынын 
Эеъя ащим даьыдар эцндцз йыьылмыш хирмянцн. – 

 
(санмайын ки, эцн батар, улдуз чыхар. Эюй дещганынын эцндцз 
йыьылмыш хырманыны эеъя ащым даьыдар). Ики тяшбещ вар: 1. Эюй 
дещганы - Аллащ. Бу, интеллектуал тяшбещдир. Фцзули илк дяфя Тан-
рыны зящмяткеш образы кими тягдим едир; 2. Улдуз-буьда – гызылы 
буьдалар улдуз олуб эюйя сяпялянир, бу, мяишят тяшбещидир. 
Гейри-ади бядии лювщядир, щям дя мяишят гайьыларындан хябярсиз 
оланлар, якин-бичин, хырман тясяввцрц олмайанлар бу тяшбещин 
поезийасыны лазымынъа дуйа билмязляр. Бу, кяндли щяйатынын по-
езийасыдыр. 

Кюнцл вя эцл чох зярифликля бир-бириня бянзядилир – анъаг бир 
яламятля онларын уйьунлуьу эюрцнцр: кюнлцн ачылмасы мяъа-
зында вя эцлцн ачылмасы кими мцстягим тябият щадисясиндя ейни 
ящвал йашаныр – эцлцн ачылмасы инсанда хош ящвал йарадыр, 
мя’шугянин вцсалынын ляззяти ашигин кюнлцнц эцл кими ачыр: 

 
Щяр эцн ачыр кюŋлцми зювги-вцсалын йенэидян, 
Эярчи эцлляр ачмаьа щяр илдя бир новруз олур. 

 
Вя мараглыдыр ки, щям дя мя’шугя бащара-новруза бянзя-

дилмиш олур: новруз-бащар илдя бир дяфя эцл ачдырыр, анъаг сян 
мяним цчцн щяр эцн бащарсан, бащар тяравятисян.  

Бурада Лейли юзцнц гюнчяйя бянзядир; аьзын зярифлик яла-
мяти кими гюнчяйя бянзядилмяси йайылмыш щалдыр. Анъаг бу 
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бянзятмя тамам башга гцтбдяндир; бурада аьыз йох, бцтцн 
ъан-бядян гюнчяйя бянзядилир: 

 
Гюнчя кимийям мяни-пяришан, 
Аьзым тутулу, ичим долу ган. 

 
Бу бянзятмя халг ичиндя сюйлянян бир ифадянин гаршылыьыдыр 

– бир сирри эизли сахламаг мягамында дейирляр: «Аьзым долу 
ган олса, тцпцря билмярям». Лейли Зейдя дярдини беля дейир: 
Сиррими шама ачсам, Кюлэямля мин ъанчякишмям олур; цряйимин 
гямини кюлэямя сюйлясям, шамын щясядиня мцгабил олурам; ня 
мяктуб йазмаьа ихтийарым вар, ня сиррими ярз етмяйя сирдашым 
вар. Вя ардынъа да: «Гюнчя кимийям…». Щяр щалда эюрцн-
мямиш тяшбещдир вя эюрцнцр, халгдан эялир. Бу щалда ися гюн-
чяйя бянзятмя тябиидир: гюнчянин аьзы гапалылыьы иля «ган иля 
долу кюнлцн тутулмасы» там уйьундур, щям дя бурада бян-
зятмя васитяси дя халг дилиндян эялир – гюнчя сифяти «гюнчя ки-
ми» демякдир: Хунаб гямиля долды кюŋлим, Гюнчя сифяти тутулды 
кюнлим.  

Мяънун чюлдя-бийабанда щейванлар, гушлар арасында айаг-
йалын, башы ачыг эязир, гушун онун башына гонуб ганадыны эярмя-
си папаьы явяз едир: 

 
Нищали-дярддир Мяънун, йер етмиш сайясиндя ащу,  
Башында гуш ганады бюрк, яйаьында сяласил су. 
 
Мяънун юзц дя дярд аьаъыдыр, кюлэясиндя ащу йер тутур. 
Фцзули юз ашиглийини ешг сечмяляри ичярисиндя ян чох 

Мяънунла мцгайися едир: 
 
Ешг намуси мянц Мяънуня дцшмцш лаъярям, 
Гям йцкцн ъякмякдяйиз мян бир заман, ол бир заман. 
 
Сцрди Мяънун нювбятцн, инди мяням рцсвайи-ешг, 
Йагшы дерляр: щяр заман бир ашигцŋ дювраныдур. 
 
Ясири-дярди-ешгц мясти-ъами-щцсн чог, анъаг 
Бизиз мяшщур олан: Лейли саŋа, Мяънун маŋа дерляр. 
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Гылды Мяънун кими чохлар щявяси-ешг, вяли 
Доймады кимся мяни-бисярц падян гейри. 

 
Вя нятиъя е’тибариля юзцнц даща йцксяк тутур вя Мяънуну 

юзцня бянзядир, юзцнц она тяшбещ дайаьы эюстярир: 
 

Мяндя Мяънундан фцзун ашиглик исте’дады вар, 
Ашиги-садиг мяням, Мяънунун анъаг ады вар.  

 
Мцгайисядя бюйцклцйцнц дилиня эятирся дя, Мяънунун еш-

гиня щюрмятля йанашыр, анъаг Фярщады юзцндян мин дяфя яскик 
тутур: 

 
Олсайды мяндяки гям Фярщади-мцбтяладя, 
Бир ащ иля верярди мин Бисцтуни бадя. 

 
Мяънунун дярдиня щюрмятин нятиъясиндя Фцзули бир гейри-

ади тяшбещ йарадыр – мишки, эюзяллярин йахасына, сачына гонан 
ятири Мяънуна бянзядир: 

 
Уйуб ащуйя дцшди мишк Мяънун тяк бийабаня, 
Нола чяксян аны зянъири-зцлфи-янбяряфшаня. 

 
Мцгайися бир нечя мяртябядя эедир: 
 

Бир эеъя ки зцлмяти-зийасуз 
Зцлфи-шяби етди бцргейи-руз. 

 
- эеъянин гаранлыьы чахмаг дашынын (зийасуз) зцлмятиня (гара-
лыьына) бянзядилир; сач-зцлф эеъя иля мцгайися олунур; эеъянин 
зцлфц эцндцзцн цзцня чякилмиш пярдядир – мятляб будур: гара 
чахмаг дашы бир-бириня чахыланда гыьылъым верир, бу она бян-
зяйир ки, эюзялин цзцндян зцлфцнц кянар едясян: эеъя чякилир, 
эцндцзцн цзцндян пярдя эютцрцлцр, сящяр ачылыр. Тябият инсан-
лашдырылыр. Классик ше’римиздя эюзялин сачы эеъя иля, булудла, цзц 
эцндцзля мцгайися едилир – сач йыьылыр, цз ишыгланыр, йя’ни эеъя 
эедир, сящяр ачылыр. Фцзулинин тяшбещи, эюрцндцйц кими, бир сцже-
тя дюнцр.  
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Дцнйа, ъямиййят Фцзулидя о дяряъядя аналитик эюрцнцр ки, 
тяшбещляр рясм албому кими сящифялянир, ейни сифятдя нящайятсиз 
рянэляр, зянэин ъизэиляр эюрцнцр вя бу сифят бцтцн бу рянэ вя 
ъизэилярля ейни дяряъядя эюзял вя тябии гавраныр – Лейли вя 
Мяънунун портрет албомларындан бир силсиля, юзц дя вярдиш ет-
дийимиз цзря «Лейли филан кими», «Мяънун филан кими» йох, халг 
данышыг дилиндяки «демя» гялиби иля: 

  
Лейли демя – шям’и-мяълисяфруз, 
Мяънун демя – атяши-ъиэярсуз. 
Лейли демя – ъяннят ичря бир щур, 
Мяънун демя – зцлмят ичря бир нур. 
Лейли демя – ювъи-щцсня бир мащ, 
Мяънун демя – мцлки-ешгя бир шащ. 
Лейли демя – бир йеэанейи-дящр. 
Мяънун демя – бир фясанейи-шящр. 
Лейли – чямяни-бяла нищали, 
Мяънун – фяляки-вяфа щилали. 
Лейли – сяфи-ящли-щцсн ямири, 
Мяънун – сяри-куйи-гям фягири… 

 
Бу портрет мцкяммяллийиня эюря Фцзули юз сюзцнц, ше’рини 

Лейли вя Мяънун дяряъясиндя камил эюрмяк истяйир вя сянятини 
онлара тяшбещ эятирир: 

 
Лейли кими ляфзими диляфруз ейля, 
Мяънун кими нязмини ъиэярсуз ейля. 

 
Юрняклярдян дя эюрцндцйц кими, тяшбещляндирмядя Фцзули 

щамы кими кюмякчи сюзлярдян дя (кими, тяк) истифадя едир, якся-
рян дя мцгайися олунанлары йан-йана гойуб эюстярир. Сюзцнц 
ади играр кими дейир: Сяни мяляк эюряли йазмаз олду ешги эцнащ 
– сян=мяляк; Эцлшяни-ьям няхлийцз, пярвярдя аби-дидядян – 
шаирин «мян»и = гям эцлшянинин аьаъы; Ящли-тяркин гулуйуз, ол-
дур бизя ъандан язиз, Йусиф ися худфцруш, онунла йог базарымыз 
– поетик мян = гул, Йусиф пейьямбяр = алверчи. Башга мягам-
да, бир гязялин ичиндя «лирик мян» бянзятмя гошмасиля ейни 
вахтда бир-бириля ялагяси олмайан бянзямязляря бянзядилир: 
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дцнйа тяк, афитаби-алямара (дцнйаны бязяйян эцняш) тяк, Мяси-
ща тяк, Фярщади-шейда тяк, Мяънуни-рцсва тяк, тавус тяк, янга 
тяк, дярйа тяк (щяр щявадан олма шурянэиз дярйа тяк). Варлыг-
лар вя мцъярряд анлайышлар арасында Фцзули щамынын эюрдцйц вя 
щеч кясин эюрмядийи бянзярликляр, уйьунлуглар эюрцр, щятта 
бя’зян мя’наъа зидд олан, бир арайа эятирилмяси эцнащ сайылан 
шейляри бир тяшбещ мцстявисиня эятирир. Бир нечясини саймагла 
кифайятляняк: 

Йарын гапысынын, мящлясинин торпаьы – Кя’бя: Хаки-куйиŋ 
Кя’бяйя нисбят гылан билмязми ким, Бунда щяр дям, анда бир 
нювбят олур тяваф; 

Эцн-эцзаран – тцстц вя ашигин тагятдян дцшмцш бядяни – 
чюр-чюп: Гарарыбдур тцтцн тяк рцзэарум ол зямандан ким, 
Тяним хашакиня одлар урубдыр бярги-щиърануŋ; 

Билийин (биликлинин) тямкини – лаля йарпаьы; дювлятин тя’сири – 
сярвин суда якси: Йелдя бярэи-лаля тяк тямкини-даниш бисябат, 
Суда якси-сярв тяк тя’сири-дювлят важикун; 

Диггят ящли – эюз йашы: Ганы эюз йашы кими ящли-нязяр ким, 
йцэцрцб Бир ичим су веря дясти-ьямин аварясиня (ашигин эюз йа-
шынын сцр’яти) эюстярилир – сел кими эедир);  

Эюзялин гядди-сярв, гашы-нун – эюз бябяйи нюгтяси (яряб ялиф-
басында н  ن  ), алнында да халы йеня нун щярфинин нюгтяси (алын 
гювсвари олдуьу цчцн): Нищали-сярвдир гяддиŋ, гашыŋ нун ол ни-
щал цзря, Мисали-нюгтейи-нун халыŋ ол мишкин щилал цзря;  

Илан – сцнбцл, илан – арзу ипинин уъу: (Мяънун) Щяр лящзя 
алуб ялцня бир мар, Хцрсянд олубан дейирди ол зар: «К’ол 
сцнбцли-мишкбуйи тутдум, Сярриштейи-аризуйи тутдум»; 

Хятт (йазы) – орду, сятир – маариф аьаъынын  мейвяси: Ляшкя-
ри-ьям дяф’иня сяф-сяф хцтути бир чяри, Филмясял, щяр сятри бир нях-
ли-мяариф мейвяси. 

Ъанан – Аллащ: бу тяшбещ Фцзули фялсяфясини айдын шякилдя 
ифадя едир. Онун тясяввцф предмети  пярдясиз, рямзляшдирилмя-
дян ашкар эюрцнцр. «Ъаныны ъанана вермякдир камалы ашигин» 
- йя’ни Ашиг Аллащы гябул едян, бцтцн ямялляри иля она говуш-
маьа чалышан вя бу истяйя лайиг олан инсандыр. Демяли, Аллащ 
бу Ашигин ъананыдыр. Бир даща мя’лум олур ки, Фцзулинин гязял-
ляриндяки, «Лейли-Мяънун»ундакы бцтцн ъананлар тяк олан 
Танрыдыр вя бцтцн Ашигляр дя мящз ону севян инсанларын обра-
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зыдыр; ашиглик дя, ешг дя Ашигля бу Ъананын кясишян рущудур – 
ямяли салещ инсанла Улу Танры арасындакы севэидир. Бир даща 
айдын олур ки, Лейлинин адындан Мяънуна дейилян бу сюзляр 
мя’шугя-гадынын севдийи оьлана дедийи сюз дейил, Аллащ-
Ъананын юз севимли бяндясиня сюзцдцр: «Ей эцл, мян ъам ту-
там, дейям ки, «эял, ал», Сян дурмайасан айаья филщал». 

Эюзля кюнцл – вятян; йарын мящялляси, астанасы – вятян; фяна 
мцлкц – вятян: Нярэисин фикри, Фцзули, эюзц кюŋлцмдя эязяр, 
Тутар ащу вятян ол йердяки, отлу, сулудур; Едямян тярк, Фцзу-
ли, сяри-куйин йаруŋ – Вятянимдцр, вятянимдцр, вятянимдцр, вя-
тяним; Та ъцнун ряхтин эейцб, тутдум фяна мцлкин вятян.  

Вятян анлайышы Фцзулидя бцтцн иътимаи, сийаси, щцгуги 
мя’насы иля бу эцн дцшцндцйцмцз мя’нададыр, А.Сящщятин иш-
лятдийи гаврамдадыр. Фцзули йарынын, севэилисинин айаьынын ал-
тындакы торпаьы, онун йашадыьы мяканы ян мцгяддяс йерлярля 
(Кя’бя, ъяннят) мцгайися едир вя йцксяк тутур. Бу тяшбещля-
риндя ифадя едир ки, вятяни онун цчцн ян мцгяддяс мяфщум-
дур. Бу бахымдан фяна мцлкцнц вятян тутмасы онун мянтиги-
ня зидд эюрцня биляр, анъаг йох: яввялян, о, ъцнун палтарыны 
(ряхтини) эейиндийи цчцн бяраят газаныр; икинъиси, мцстягим 
мя’нада вятян «бу дцнйа» демякдир – демяли, о мящз вятян 
севэиси иля бу дцнйадан, «фяна мцлкц»ндян йапышыр. «Диба-
чя»синдяки бу мягамда да вятян мцстягим, доьум йери, йа-
шайыш мяскяни мя’насындадыр: «… е’тибари-вятян исте’дади-затя 
тя’сир етмяз».∗ 

Инсан - гялям: О адам гялям кими авара олсун ки, онун 
гялями маариф бинасынын кцлцнэцдцр (фарсъа гит’ясиндян ики 
мисранын тяръцмясидир: Бад сярэяштя бясани-гялям он бисярц па 
ки, бцвяд тишейи-бцнйади-мяариф гялямяш).  

                                                           

∗ Вятян Фцзули цчцн о гядяр язиздир, щям дя дярд, нискилдир ки, мисалларда, 
эюрцндцйц кими, «мягам тутмаг», «гярар тутмаг» йериндя «вятян тут-
маг» дейир. Фцзули вятянини, ата йурдуну эюрмяйиб, Кярбялада доьулуб. 
Еля бил ону дцнйайа эятиряндя анасы, неъя дейярляр, ушаг цстцндя юлцб, 
Фцзули анасыз бюйцйцб. Она эюря юмрц бойу анасызлыг, йя’ни вятянсизлик 
нискили иля йашайыб вя буна эюря ян аьрылы, ян мунис анларда вятян кялмясини 
ишлядир; бунунла да вахтсыз юлмцш анасыны, йя’ ни цзцнц эюрмядийи вятянини 
йадына салмыш олуб. 
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Бир чох щалларда Фцзули айры-айры яшйалары йох, бцтюв мян-
зяряляри гаршылашдырыр: Сцбщ тяк чак ет, Фцзули, pирящян ешг ичря 
ким, Билмяйя кимся эирибанундан анын дамянцн (Фцзули, ешг 
ичря кюйняйи сцбщ кими ач ки, кимся онун йахасы иля ятяйини 
айырмасын) – синянин аьлыьы сцбщцн ишыьына бянзядилир. Фцзулинин 
тяшбещляри тцкянмяздир. Гаврайышы яйаниляшдириб асанлашдырмаг 
цчцн шаир тяшбещлярля данышыр. Бядии дилиндя щеч бир ядяби фигур 
Фцзулинин ъямиййят, тябият, инсан психолоэийасы щаггында 
дцшцнъясини тяшбещляри гядяр аналитик дяринликля вя айдын шяффаф-
лыгла ифадя едя билмяз. Тябият вя ъямиййятдя уйьун системляр вя 
уйьун моделляр вар. Тяшбещ бу уйьунлугларын цстцндя дурур. 
Тяшбещин мянтиги ясасыны бу уйьунлуглар тяшкил едир.* Фцзули 
бу уйьунлуглары зяррябинля эюрцр.      

 
        

                                                           

* Советляр Иттифагында рус олмайан, хиристиан олмайан, щятта тцрк олан  йе-
эаня адам – Крым татары Ящмядхан Султандыр ки, ики дяфя Совет Иттифагы 
гящряманы адыны алыб (щяля христиан олмайа, щяля тцрк ола). Дейирляр, о, 5-6 
дяфя олмалыймыш. Онун вердийи норманы – вурдуьу дцшмян тяййаряляринин 
сайыны юз дюйцш-учуш йолдашларынын адына йазырмышлар ки, йер  батмасын. Бу 
тяййарячи дцшмянин дястя-дястя тяййарялярини пярян-пярян салыр вя щяр учуш-
да бир нечясини вурурмуш. Буна неъя беля асанлыгла наил олдуьуну соруш-
дугда дейиб: «Атам мяня ушаг вахты эялян атлы дястялярин ичиндя апарыъы 
атлыны сечмяйи юйрядиб – ейни гайда иля щавада гаршыма эялян тяййаря дястя-
синин ичиндя апарыъыны таныйыб, маневрля ону вуруб сырадан чыхарырам, га-
ланлары юзцнц итириб эери дюняндя онлары архадан вурмаг асанлашыр».  
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ФЦЗУЛИНИН ДИЛИНДЯ ЛЯФФЦ НЯШР 
 
Фцзули йыьъамлыьа хцсуси диггят йетирир. О, шякилчидян сюзя, 

сюз бирляшмясиндян ъцмляйя гядяр гянаят апарыр: Дювран истяр 
ки, хар ола нязм. Бииззятц е’тибар ола нязм, - би юн шякилчиси ейни 
дяряъядя е’тибара да аиддир. Ей дейян ьейря кюŋцл вермя, ганы 
мяндя кюŋцл… - инди: гейрисиня. Щямчинин фели сифят субстантив-
ляшир вя субйекt сюзц дя якс етдирир.  Йыьъамлыьын типик нцму-
няси ляффц няшр цслуби фигуру иля реаллашыр. Анлайышларын мянтиги 
рабитяси грамматик ялагянин системиндя якс олунур. Бу ямя-
лиййатла бир нечя ъцмля явязиня бир ъцмля ишлянир, йахуд ялагя-
ляндириъи лексик-морфоложи васитяляр ихтисар олунур. Нцмуняляр: 
Ол гядц рцхсардур шцмшадц нясринцм мянцм; Дящянц гяддц 
рцхцн гюнчявц сярвц сямяним; Дудц яхэярдир мана сярв иля эцл, 
ей баьибан, Нейлярям мян эцлшяни, эцлшян сана, эцлхян мана. 
Эюрцндцйц кими, ляффц няшр тяшбищляндирмя просесиндя чевиклик 
йарадыр, чох материал ишлянмясинин гаршысыны алыр. Бянзяйянлярля 
бянзядилянлярин синтактик ардыъыллыьы мянтиги ялагянин ачарына 
чеврилир. Биринъидя: гяд-шцмшад, рцхсар-нясрин; икинъидя: дящян-
гюнчя, гядд-сярв, рцх-сямян; цчцнъцдя: дуд-сярв, яхэяр-эцл 
ялагя-координатлары оху просесиндя асанлыгла эюрцнцр вя гав-
раныр. Ляффц няшр бир нечя мярщяляни ящатя едя биляр. Мясялян, 
цчцнъц нцмунядя икинъи мисрадакы эцлшян вя эцлхян тяшбищляри 
биринъи мисрадакы образларла мцвафиг ялагядядир: дуд-сярв-
эцлшян, яхэяр-эцл-эцлхян («Дядя Горгуд» бящсиндяки мисалы 
хатырла). Бу ялагя бязян йахынла йахын, узагла узаг арасындакы 
симметрийада йараныр, якс ардыъыллыгда тязащцр едир: ялагя 
гцтбляр (кянарлар) вя гоншулар арасында олур: Тярлямиш рцхсар 
иля хублар ачарлар кюŋлцмц, Эöр ня эцлшяндцр ки, атяшдян веряр-
ляр аб ана. Бу еъазкар образ-сящнянин, надир бядии мянзярянин  
ряссамлыг деталларына тохунмадан (ону дуймаг эярякдир, 
шярщ етмяк еффекти азалда биляр) синтактик ялагясиня бахаг. 
Бейтдяки образларын силсиляси: тяр (тярлямиш) – рцхсар – кюнцл-
эцлшян – атяш, – аб. Ялагя гцтблярдян ичярийя эялир: тяр-аб, 
рцхсар-атяш, кюнцл-эцлшян (эюзялин йанаьынын тярлямяси чох по-
етик тярздя мяналандырылыр – йанаг атяшдир, оддур, анъаг о, су 
верир: тярляйир. Бунунла ашигин кюнцл эцлшяниня су верилир. Бура-
да естетик еффект ялагясиз ялагя  васитясиля йараныр; естетик тяяс-
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сцрат тяяъъцб дуйьусу иля ъанланыр: одун су вермяси инкар олу-
нан фактдыр, мцмкцн олмайан эерчякдир. Анъаг алланмыш, 
атяшя дюнмцш йанаьын тярлямяси – су вермяси щягигятдир вя бу 
суйун эцлшяни – эюзялин эцл ачмыш йанаьыны сувармасы да эер-
чяклийя чеврилир. Бунларын щамысы Муса пейьямбярин ялиндяки 
ясанын илана чеврилмяси кими мюъцзядир – бу да Мювлана 
Фцзулинин мюъцзясидир. Йахуд дуд (тцстц) иля яхэяр (оду там 
сюнмямиш горлу кцл) вя сярв иля эцл анлайышларынын синтактик 
ялагялянмясиндяки мянтигдян данышылды вя бу, синтактик-
грамматик ялагя кими тябии  эюрцндц. Анъаг бунларын мяна 
ялагясини неъя тясяввцр елямяк мцмкцндцр. Яслиндя бирбаша 
мянтигля бурада щеч бир семантик илишки йохдур. Буну анъаг 
Дарвинсайаьы ялагясиз ялагя кими гаврамаг олар.* Анъаг яла-
гяйя бахаг: сярв дя уъалыр, тцстц дя эюйя галхыр; эцл дя гызарыр, 
оду сюнмямиш кцлцн дя горлары эцлцн лячякляри кими гызарыр; 
сярв эцлшян анлайышынын тяркиб щиссясидир, эцл ися тезъя солуб 
кцллцйя  кцлхян атылыр (кцллцйцн зибиллик мянасы да вар); дуд –
яхэяр мцнасибятиндя оду сюндцрцб кцлц иля ойнамаг мясяли 
дя иштирак едир. 

Ляффц няшрин ъаны мянтиги ардыъыллыгдыр. Ляффц няшр бцтюв 
мянтиг системидир. Фцзулинин дил мянтиги чох эцълцдцр. Онун 
мянтиг системи истисна танымыр. Поемасынын ады: Лейли вя 
Мяънун – 1-ъи Лейлинин, 2-ъи Мяънунун ады. Фцзули онларын 
адыны тяшбещ эятирир: Лейли кими ляфзцми диляфруз ейля, Мяънун 
кими нязмцми ъиэярсуз ейля-1-ъи Лейли тяшбещ эятирилир, 2-ъи 
Мяънун. Онларын сифятини тясвир едир: Лейли демя – шям’и-
мяълисяфруз, Мяънун демя – атяши-ъиэярсуз- 1-ъи Лейлинин сифяти 
верилир, 2-ъи Мяънунун. Дцнйаларыны дяйиширляр – 1-ъи Лейли юлцр, 
2-ъи Мяънун. Бу да бир системдир. Фцзцли юз мянтигиндя бу дя-
ряъядя дягигдир. Бу да бир нюв ляффц няшрдир.        

 
                                                                                                                                                                                      

                                                           

* Дарвин ялагясиз шейлярин арасында ялагянин олдуьуну сюйляйир. Дейир, га-
рымыш гадынла йонъа биткисинин беля бир ялагяси вар: гарымыш гадынлар пишийи 
чох севяр, язизляр, гуъагларында эяздиряр, достлуг едярляр. Пишийин ян севимли 
йемяйи сичандыр. Сичанлар ян чох йонъалыгда йува саларлар. 
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ФЦЗУЛИ ДИЛИНДЯ БЯЗИ ЦСЛУБ ЧАЛАРЛАРЫ. 
ЙАХУД: П.С. 

 
Фцзули мятндя сюзлярин мяна цнсиййятиня о дяряъядя наил 

олур ки, бязян грамматик ъящятдян тяърид олунмуш ващидляри 
дя ъцмля цзвляриня баьлайыр; бурада хитаб баьлайыъы васитясиля 
ъцмля цзвляриня тямас етдийи кими:  

          
Ей мяляксима ки, сяндян юзэя щейрандур саŋа. 

 
Мянтиги вурьуйа, демяли, бядии мягсядя эюря шякилчини юз 

мящвяриндян гопарыр: Ъани-алямсян, фяда щяр лящзя мин ъандыр 
сана. – Ъан фядадыр явязиня фяда ъандыр.  

Динамика цчцн феили баьламаны мцстягил хябяр мювгейиня 
чыхарыр, ейни заманда, грамматик сыьал йараныр, ъцмля башга 
конструксийалардан азад олунур: Мяънун олубан ясири Лейли, 
Лейли дяхи салмыш аня мейли. Гям йолунда мян галыб, эетдися 
Мяънун, йох яъяб, Сайруйа дцшвардыр щямрящлик етмяк саь илян   
( ляффц няшря диггят един: мян-сайру, Мяънун – саь).  

Бядии-поетик дилдя елми-фялсяфи мязмунла йанашы, Фцзули 
мусигийя дя хцсуси диггят йетирир. Сюзляри еля сечир ки, мцяййян 
сясляр мисра вя бейтлярдя бир шца кими  сечилир, щармонийа ъизэи-
ахары йарадыр: - Ъаны  ким  ъананы цчцн севся, ъананын севяр, 
Ъаны цчцн ким ки ъананын севяр, ъанын севяр. – Йар щали-дилими 
зар билибдир, билирям, Дили-заримдя ня ким вар, билибдир, билирям.  
Биринъидя  ъ вя ч, икинъидя л вя р сясляри хцсуси мелодийа йарадыр. 
Йахуд: Йар истямяз ки, ашиги яьйаря йар ола – й вя  р тякрарлары 
мусиги верир. Бу сяс ямялиййатында гядим аллитерасийа шеир фор-
мамызын да изляри сахланыр. Сяс – ащянэдарлыг изляри ъярэясиндя 
шаирин дахили гафийяляри дя мцщцм йер тутур:  Эцли-рцхсаруна 
гаршу, эюзимдян ганлу ахар су, Щябибцм, фясли – эцлдцр бу, 
ахар сулар буланмазмы?  

Фцзулинин дили тапынтыларла долудур. Яввялъя гейри-адилийи 
иля дцшцнъяни мяст едир, гавранандан сонра байаты ифадяляри 
кими ади эюрцнцр, йяни бу, щягигятян ади имиш, амма ону еля 
дцшцнян олмайыб: Йазар эюз пярдясиня яшк шярщи-щал, билмяз 
ким, Огынмаз, ган иля йазылса хят ювраги-ал цзря – эюз йашым 
эюзцмцн пярдясиня щалымы йазар, анъаг билмяз ки ал (гырмызы) 



 373

вараьа ган иля йазылан хятт охунмаз. Йяни эюз йашы гандыр, 
ашиг эюзцндян ганлы йаш тюкцр, эюз пярдяси дя гандан ибарят-
дир, беляликля, гырмызынын цстцндян гырмызы йазы охунмаз. Ейни 
методика бу бейтдядир: Гарадур рузиэари, кимцн ким ря’йц рюв-
шяндцр,  Билцр щяр тифли-мяктяб ки, йазылмаз аь-аь цстя. – Йяни: 
Ким ки, аьыллыдыр, йяни бейни ишыглыдыр (ишыг шяффафдыр) онун эцн-
дялик щяйаты, рцзиэары, эцнц гарадыр, хош кечмир. Демяк, Танры 
она аь тале, ишыглы дцшцнъя йазыр, сонра онун цстцндян аь эцзя-
ран, хош щяйат йазмыр. Кимя ки, гаранлыг дцшцнъя йазыб, о га-
ранын цстцндян аь бяхт, хош эцзяран йазыр, демяли, кефи кюк 
оланларын яслян Танры йанында талейи гарадыр – она бу вары-
дювляти верир ки,  ону аздырсын. Она эюря суфиляр цзцнц Аллаща 
тутуб дейирляр: Йа ряббим, мяня о гядяр аз вериб эяздирмя, о 
гядяр чох вериб аздырма. Фцзули дейир: Хошдур ирмяк ол бядян 
вяслцня пиращян кими, Эящ ял юпмяк астын тяк, эящ айаг дамян 
кими. Йяни: о бядянин вцсалына кюйняк кими говушмаг хошдур 
– эащ голчаг, билярзик (астын) кими ял юпясян, эащ да кюйняйин 
ятяйи (дамян) кими айаг юпясян. Бу, байатыдакы «Икимиз бир 
кюйнякдя Йеримиз дар олайды» дцшцнъясинин ифадясидир (юзэя 
ядябиййатларда бу  фикир вулгар шякилдя ифадя олунур). Демяли, 
Фцзулинин дил мядяниййяти дя, давраныш психолоэийасы да халг 
ядябиййатынын цстцндя дурур. Бу да онун фолклорла цнсиййятиня 
бир нцмунядир.    

Фцзулидя яфсаня дяринлийиня зяриф ишаряляр вар. Йя’ни Фцзули-
нин бядии дцшцнъяси эюрцндцйцндян чох дяриндир вя сиглятъя 
чох аьырдыр.× Бир-ики нцмуня: Деэцлдим мян саŋа маил, сян ет-
дин яглцми заил, Маŋа тя’н ейляйян гафил сяни эюрэяъ утанмазмы. 
– икинъи мисра Йусиф-Зцлейха яфсанясиндян эялир: Зцлейхайа 
нюкяриня  ашиг олдуьуна эюря тя’ня едян ряфигяляри гяфил ичяри 
эирян Йусифин эюзяллийиня щейран-щейран бахаркян мейвя 
доьрамаг цчцн тутдуглары бычагла яллярини ал гана батырырлар: 
«мяня тя’н ейляйянляр» билсинляр ки, мян Зцлейханын  тимсалын-

                                                           

×
 Фцзулинин мисрасыны, бейтини щярфи саймаг, цздя эюрцнянля гянаятлянмяк 

она бянзяр ки, даьы эюрясян, даьын дяринлийиндяки гызыл-эцмцш, ля’л-ъяващир 
мя’дяниндян хябярин олмайа – Фцзули ше’ринин ичи гызыл-ля’л-ъяващир мя’дяни-
дир.   
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дайам- дцнйа эюзялиня ашигям; Мяхсусдир Адямя бялайи-алям, 
Алямдя бяла чякмяйян адям олмаз – пейьямбяр Адямля, инсан 
адямин омонимлийинин  васитясиля бяшяриййятин чякдийи язабын 
мянбяйини ачыр: йер кцрясинин щяр гям буъаьындан бир аз  тор-
паг  ъям олунур. Бир булуд ялям дярйасындан, гям чешмясин-
дян ням чякяряк онун цстцня йаьыш тюкцр, 39 эцн йоьрулур, 
40-ъы эцн Танры фярящ дянизиндян бир нечя дамъы онун цстцня 
атыб, она ъан вериб, Адями йарадыр. Фцзули она эюря мящяббят 
кядярини ешгля вясф едир ки, якс щалда Адямин йоьрулдуьу тор-
паьын мянтигиня хилаф эетмиш олар – Фцзулинин ешги  Аллащын 
ялям хямириндян севэи иля щазырладыьы Аллащ ешгинин бир ювлады-
дыр. 

Бу гямляр ким мянцм вардур, бя’ирцŋ башиня гойсан, Чыгар 
кафяр ъящяннямдян, эцляр ящли-язаб, ойнар – Инъилдян эялян беля 
бир яфсаня вар ки, дявянин бойну инъялиб ийнянин эюзцндян ке-
чяндя Танры ъящяннямдякилярин эцнащларыны баьышлайаъагдыр. 
Бу, мцбалиьяляр устасы, айаьы йердян цзян мцбалиьяляр мцяллифи  
Фцзулинин бир  мцбалиьясидир – дярд-гяминин аьырлыьыны бир Инъил 
щягигятиня тяшбещля яйаниляшдирир. Йяни мяним гямлярим о гя-
дярдир ки, дявянин башына гойсан инъялиб ийнянин эюзцндян ке-
чяр вя кафярляр ъящянням язабындан  гуртарарлар. Бу да Фцзули 
мцбалиьясидир: Гурутмыш, галиба, шювг оды Фярщадуŋ эюзи йашун 
Ки, эяр агсайди, ля’л  ейлярди, бишяк, Бисцтун дашун. Йахуд:  Эюэ-
дя  ащим йели сюндцрди чираьун эцняшцŋ, Йердя яшкцм айаьа салди 
дцри-гялтани. 

Фцзули дилинин бир нцмунясиндя мцбалиьяляр, чохмяналылыг-
лар, афористик ифадяляр, синонимляр, антонимляр вя с. бир халынын  
нахышлары кими бир-бириня тохунмуш олур. Онун мятнлярини 
тякъя бир фикря мисал эятирмяк мцмкцн дейил: «Щяъарцлящъары  
Щязряти-Имам (Щцсейн) щцзуриня эятцрдиляр. Я’зайи – шярифцн-
дя догсан зяхм олуб, щяр бириндян чешмейи-хун ряванды. 
Ямма шцкри-сяадяти-шящадят гылмаья щяр зяхми бир  дящанды. 
Шеир: 

 
Тиьи-дцшмян намядцр, мязмуни пейьами-яъял, 
Мцттясил эялмякдядцр тядбири-щиъран етмяэя. 
Ачди рювзянляр бядян гясрцня пейкани-бяла, 
Ъан чыгуб няззарейи-рцхсари-ъанан етмяэя.  
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Щязряти-Имам мяркябцндян енцб, башуни дизи цзярцня ал-
дугда райищейи-мящяббятцндян щяйати-мцъяддяд булуб, эцли-
рцхсаруна нярэис киби дидейи-щейран ачуб зябани-щалля бу тя-
кяллцмдя эуйа олди - шеир:     

 
Бещямдиллащ, рящи-ешгцŋдя ъан нягдцн нисар етдцм, 
Верцб ъан, хаки-дярэащиндя кясби-е’ тибар етдцм» 

                                           
(«Щядигятцс-сцяда»). 

 
Ялбяття, дохсан гылынъ вя ох йарасы алыб юлмямяк, щяля бир  

бейт дя шеир дейиб сонра ъаныны тапшырмаг бир мцбалиьядир. 
Дохсан йарадан щяр биринин бир аьыз кими шящидлийин хошбяхт-
лийиня шцкр етмяси дя айрыъа мцбалиьядир. 

Шящидин башыны Имамын юз дизи цстцня алмасы, шящидин нярэиз эюз-
лярини ачыб Имамын эцл цзцня бахмасы кими ифадялярдя инсани дуйьу-
лар сюйлянир. Дцшмян  гылынъы яъял хябяри эятирян мяктуб сайылыр, шящи-
дин бядяни гяср билинир, бядяниндяки йаралар бу гясрин пянъяряляри 
кими эюстярилир, бядяни тярк едян ъанын  бядяндян айрылыб галхмасы 
ъананын цзцня бахмаьа  чыхмасы (галхмасы) кими мяналандырылыр – 
шящидин Ъананы Аллащдыр. Шящидин рущу бирбаша Аллащын щцзуруна 
уъалыр. Фцзулинин бцтцн поезийасында вясф олунан суфи севэиси, Танры 
ешги будур. Фцзулинин тясвир етдийи бу сящня рянэя алынмалы 
мцкяммял бир портретдир. Эюзял  шеир вя няср дили бир-бирини тамам-
лайыр. 

Фцзулинин юзцнямяхсус сатирик дили вар. Бир гит’яси:  Неъя бир няфс 
тямяннасы иля  Йемяэц ичмяк ола дилхащуŋ. Ейляйцб зющдц вяр'ядян 
нифрят, Таяти-Щягдян ола икращун. Мя’бядцн мятбях ола шамц сящяр, 
Мцстяращ ола зийащятэащун. Буныŋ ичцнми олыбсан мяхлуг? Бумыдур 
ямри саŋа Аллащуŋ? Бурада няфсли, аъэюз, Аллащы севмяйян, ибадят 
йери мятбях олан, истиращят йерини юзцня зийарятэащ билян бир инсанын 
образы верилир. Гит’ядяки сатирик ифадяляр ХХ ясрин яввялляриндя ушаг-
лар цчцн йазылмыш тярбийяви, дидактик шеирлярин дил нцмуняляриня бян-
зяйир. Хцсусиля сон мисраларындакы суал тярбийя мягсяди дашыйыр. 

Азярбайъанын тцркдилли классик поезийасынын дилиндя  ярябъя 
ифадя вя кяламлардан ядяби-цслуби факт кими М. Фцзули вя 
И.Нясими гядяр цчцнъц кимся истифадя етмямишдир.  
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Орта ясрлярдя, цмумиййятля, Шяргдя олдуьу кими, Азяр-
байъанда да ярябъя елм вя дювлят дили олараг ишлянирди. 
М.Фцзули юз ана тцркъяси иля йанашы, Шяргин шеир дили кими етираф  
олунмуш фарсъа вя  гцдрятли яряб дилиндя диван  баьлады, щямин 
елм дилиндя ислами-фялсяфи трактат йаратды.    

Юз нязяри поетикасы олан «Дибачя»синдя Фцзули мараглы бир 
цслуби фянд нцмайиш етдирир – ейни поетик фикри тцркъя, ярябъя вя 
фарсъа цч гит’ядя ифадя едир. Ярябъя йазыр: Тяббят йяда катибин 
лов лащц махярибят, Мя’мурятцн уссишят бил гялями бял-ядяби. 
Ярдят минял-хямри фил-ифсади нцсхятущу, Тястязщирцл-ейбя тяьйи-
рян минял-иняби. (Шил олсун о катибин ялляри ки, о олмасайды, гя-
лям вя ядябиййат иля гурулмуш абаданлыглар даьылмазды. Онун 
нцсхясинин  фясад олмасы чахырдан тюряди. Йяни: чахыр ичиб йаз-
дыьына эюря, «иняб» 123 «ейб»   153 охунар). Щямин мятляб 
тцркъя беля ифадя олунур: Гялям олсун яли ол катиби бядтящририн 
Ки, фясади-рягями сузимизи ) 78ز(   шур )7ر:(  ейляр. Эащ бир  щярф 
сцгутиля гылур надири )در<=(  нар )ر<=( ,  Эащ бир нцгтя гцсуриля эюзц  

)<7ز(   кур )7ر>(  ейляр.  
Тцркъя дя яряб ялифбасы иля йаздыьы цчцн аналожи хяталар щям 

ярябъядя, щям дя тцркъядя баш верир. Йяни шаир катиби эцнащ-
ландырса да, ялифба типинин юзцндя дя гцсур эюрцр (цч яср сонра 
М. Ф. Ахундзадя мящз бу ъящяти ясас тутуб яряб ялифбасына 
гаршы чыхаъагдыр). 

М. Фцзули юз  бядии дилиндя ярябъяйя эениш мейдан верди. 
Сющбят онун ясярляринин дилиндя  ярябъя сюзлярин боллуьундан 
эетмир. Яряб сюзляри тцркъяйя, цмумян, исламла бирликдя эялди. 
Вя бириндя аз, бириндя чох бцтцн шаирляримизин дилиндя ишлянди. 
Бурада ондан сющбят эедир ки, ярябъя М. Фцзулинин дилиндя 
ядяби-цслуби факт кими ишлянир. 

М. Фцзулинин тцркъя диванында дюрд гязял-мцляммя ишля-
нир ки, бу гязяллярин щяр бейтиндя икинъи мисра яряб дилиндя эе-
дир. Биринъидя, ясасян, ярябъя мисра афористик йцк дашыйыр. Алла-
щын дцнйайа, щяйата вердийи диалектик йашанышын мцтляглийини 
ифадя едир. Вяслин мана щяйат верцр, фиргятцн мямат, Сцбщаня 
халиги хялягял, мювтя вял-щяйат (Пак вя мцгяддясдир о йарадан 
ки, дирилийи вя юлцмц йаратмышдыр); Щиъранына тящяммцл едян 
вяслини булур. Туба лимян йцсаидцщцс-сябрц вяс-сябат (О адам 
хошбяхтдир ки, мятанят вя сябр она кюмяк едир).     
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Икинъи мцляммядя ярябъя мисра тцркъянин синтактик дава-
мыдыр. Мисралар семантик чякисиня эюря ейни щцгугдадыр. 
Цчцнъц, дюрдцнъц бейтлярдя ярябъя мисралар аталар сюзц мюв-
гейиндядир. Мян мцбтялайи-щиъран, мяндян ираг ъанан. Вял 
юмрц кейфя ма кан мислцр-рийащи райещ (Юмцр ня ъцр олур-
олсун, кцляк кими ясиб эедяндир).  

Цчцнъцдя севэилийя алгыш едилир, дуа сюйлянилир вя илк мисра-
ларын бядии семантикасы тамамланыр. Дюрдцнъцдя пейьямбярин 
сифятляриня  мящяббят вясф олунур.  Бу щалда  ярябъя мисралар 
Гур’ан айяляри кими сяслянир. 

Мцляммялярдя М. Фцзули бир тцрк  миллятсевяри кими чыхыш 
едир, юз ана дилиня  эцвянир вя онун эцъцнц эюстярир. О заман  
(еля инди дя) дцнйанын ян эцълц дили олан ярябъя иля юз тцркъясини 
йарышдырыр. Гур’анын дили олан ярябъянин мцгабилиндя тцркъянин 
гцдрятини сцбут едир. Бу мцляммялярдя тцркъя щям йыьъамлыьы, 
йяни грамматик камиллийи, щям дя лексик семантикасы иля яряб-
ъянин гаршысында, Фцзулинин тябири иля десяк, ялиф кими шух дайа-
ныр, башыны уъа тутур. Беш яср яввял М. Кашьари демишди ки, 
тцркъя ярябъя иля атбашы эедир. Фцзули бу бюйцк дилчи-лцьятчинин, 
щяртяряфли билик сащиби тцрк алиминин сюзцнцн доьрулуьуну яйа-
ни эюстярди. Фцзулинин бу мцляммяляри йазмагда гайяси, мяс-
ляки, шаир мягсяди бу олмушдур. Мялумдур ки, рцбаилярин жанр 
кими естетик яламяти фикрин йыьъам фялсяфи-бядии цмумиляшмясини 
вермякдир. Фцзули диванындакы камил сянят нцмуняси олан 75 
рцбаисиндян алтысы ярябъя йазылмышдыр. Бюйцк шаирин ана дилиндя 
олдуьу кими, ярябъядя дя бу жанрын мцдрик-фялсяфи дяйярини 
сахламаг эцъцндя олмасы ашкар эюрцнцр. Бу рцбаилярдян бири: 
Йа мян бясят ял-ярзя вя яср ял-яфлак, Идраку кямалищи кямалцл-
идрак. Фил-ярзи вя фис-сямаи ла ряббя сивак. Ма ня’бцдц йа ва-
щидц, иллащ иййак (Ей йери дюшяйян вя фялякляри щярякятя эятирян. 
Камалынын дярки идракын камиллийидир. Йердя вя эюйдя сяндян 
башга Аллащ йохдур. Ей ващид, сяндян башга кимсяйя ибадят 
етмирик).  

Вя чох мараглыдыр ки, Фцзули «Диван»ынын илк баш гязяли 
мящз ярябъя мисра иля башлайыр: Гяд янарял-ешгя-лил-цшшаги мин-
щаъял щцда (Ешг ашигляр цчцн щидайят йолуну ишыгландырды). Бу-
на она эюря  баш гязял дейирик ки, шеир тясяввцфчц Фцзулинин 
програм йазысыдыр. Бурадакы ешг Аллаща ешгдир, бурадакы ашиг-
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ляр Аллащы севянлярдир, щягигят йолунун йолчуларыдыр. Бу ярябъя 
мисранын мцгабилиня тцркъя мисра чыхарылыр. Бу, Ахиллесин гар-
шысына Ахиллес чыхарылмасыдыр, Атилланын мцгабилиня Атилла эяти-
рилмясидир. Даща бу сяркярдянин мцгабилиня ясэярин чыхарылма-
сы дейил. Фцзули тцркъя мисранын камиллийиня инанмасайды, би-
ринъи мисраны ярябъя демязди. Башга мараглы ъящят: икинъи мис-
рада бир ейляр кюмякчи фели тцркъядир: салики-ращи-щягигят ешгя 
ейляр игтида. Щямин мянзяря бцтцн шеир бойу давам едир. 
Икинъи бейтин биринъи мисрасында тцркъя ики сюз (ол вя ондан 
явязликляри) вар: Ешгдир ол няш’ейи-камил ким, ондандыр мцдам; 
бейтин икинъи  мисрасында бир дяня дя тцркъя сюз йохдур: Мейдя 
тяшвири-щярарят, нейдя тясири-сяда; цчцнъц бейтин илк мисрасында 
тцркъя сюз йохдур, икинъи мисрасында олмаз кюмякчи феили вя ол 
ишаря явязлийи: Вадийи-вящдят щягигятдя мягами-ешгдир Ким, 
мцшяххяс олмаз ол вадидя султандан эяда; дюрдцнъцдя биринъи 
мисрада бир тцркъя сюз (ейлямяз), икинъидя щеч бири. Вя ейни 
нисбят сонракы цч бейтдя дя давам едир. Тябии, бурада биринъи 
сябяб одур ки, бу тясяввцфчц програм шеириндя суфи терминляри 
ясас йер тутур ки, бунлар да яряб сюзляридир. Анъаг бу яряб сюз-
ляри тцркъя грамматика иля ъцмляйя дюнцр вя фикри ифадя едир. 
Демяли, икинъи, Фцзули она эюря мисраларын щюрэц материалыны 
яряб сюзляриндян эютцрцр ки, тцркъянин грамматик гурулушу-
нун эцъцнц эюстярсин. Чох мцкяммял грамматик гурулуш са-
щиби шаиримиз ярябя дейир ки, буйур, мяним грамматикам ся-
нин сюзлярини юз дяйирманында цйцдцб мяним дилимин гидасына 
чевирир. Дил мцтяфяккирляринин бу гянаяти тарихи эерчякликдир: 
дилин гцдряти тякъя онда дейил ки, эяряксиз яъняби сюзц рядд ет-
син, щям дя ондадыр ки, яънябини гида кими щязм едя билсин. 
Тцркъямизин тарихиндя бу «дил щязминин» классик нцмунясини 
Фцзули эюстярди. 

Беля ярябъя-тцркъя, йахуд тцркъя-ярябъя мисра ардыъыллыьы 
Фцзули диванында хейли йер тутур. Бунлар, ялбяття, мисра вя йа 
бейт йарышы олмагла, щям дя ярябъя бир афоризми тцрк ъямиййя-
тиня эятирмяк вя йа садяъя тцркцн гулаьыны Гуран дилиня алыш-
дырмаг мягсядлярини дя излямишдир: Вящми ондандыр ки, 
мцмкцн олмайа  гямдян ниъат, Фярриъ, аллащцммя щямми, 
няъъини мимма няхаф (Аллащ, мяни гямдян гуртар, гохдуьум 
шейдян мяня ниъат вер); мятляи белядир: Яшрягят мин фялакил-
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бещъяти шямсцн вя бяща, Мяляял-алямя нурян вя сцрурян вя бяща  
(Эюзяллик фяляйиндян эцняш доьду вя онунла алям эюзяллик, 
шадлыг вя ишыгла долду).  Ардынъа бейтляр тцркъя эялир: Чыхды бир 
эцн ки, зийасында… вя  башланьыъ эцъдя бир бейтля йекунлашыр: 
Ей Фцзули, рящи-шя’рини тут ол ращбярцŋ, Бу тяригиля зялалятдян 
юзин ейля ряща! Бунлардан щяр бири  (ярябъя мисра вя бейтляр) 
Фцзулидя бир кяламдыр. Анъаг бялкя бунлар ярябъядя дя халг 
дилиндя бир ата сюзцдцр, бир мцдрик ифадядир – Кяркцк, Мосул 
тцркляриня ясли мялум олан бу афоризмляри тцркъя мятнин ичиндя 
бир дя йадларына салыб. 

Бцтюв мисра вя бейтлярдян ялавя, ярябъя сюзляр, ифадяляр 
Фцзули диванынын шеирляриня сяпялянмишдир: Гцмари «тящтящял-
янщар» (алтында чайлар) охур эцлзар вясфиндя, Янадил «щазищи 
ъяннат» (ъяннятляр бунлардыр) охур эцлзар шя’ниндя вя с. Щяр 
щалда Фцзули баша дцшцлмяйян дил ишлятмязди: о, тцрк ъямиййя-
тини, ъямиййятин гаврайыш сявиййясини дцшцнмялийди. 

Фикрин минимум  ифадя бичиминя сыьышмасы ягли инкишафын юз 
мянтигидир. Ейни заманда бу конструксийа тяфяккцрцн инкиша-
фына тясир эюстярир, дцшцнъя  тярзини дольунлашдырыр. Бядии фикри-
мизин тарихиндя буна максимум наил олан Фцзулидир. Бу о 
демякдир ки, халгын мяняви-ягли дцшцнъя тарихиндя Фцзули бир 
мярщялядир, о юзцня гядярки дцшцнъя  тярзини цмумиляшдирир вя 
йени  дювр цчцн зямин щазырлайыр.           
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MİLL İ ƏDƏBİ DİLİN YENİ DÖVRÜ 
XVII-XVIII əsrlərdə ədəbi dil 

 
Hər zaman olduğu kimi, XVII-XVIII əsrlərdə də tarixi şərait, 

iqtisadi, siyasi vəziyyət, dövlətçiliyin səviyyəsi ədəbi dilin 
varlığına, inkişafına öz möhürünü  vurur. XVI əsrin sonu, XVII 
əsrin əvvəllərindən Səfəvilər dövlətinin keçirdiyi böhran 
nəticəsində Azərbaycan  ədəbiyyatı yuxarıdan himayəsini itirir və 
ədəbi dil dövlət  nəzarətindən çıxır.     

Bu zaman mərkəzi dövlət zəifl əyir1. Bundan istifadə edən 
bəylərbəyilər, ayrı-ayrı varlı feodallar, xanlar müstəqilliy ə can 
atırlar. Təbii ki, bu davranış dövlətin sarsılmasına və ölkənin 
parçalanmasına gətirir. Adətən bizim tarixçilərimiz ölkəmizin 
ikiyə bölünməsini Rusiyanın adı ilə bağlayırlar. Ancaq əslində 
ölkədaxili çəkişmələr, ayrı-ayrı xanlıqların eqoizmi, hər xanın 
ancaq özünü şah görmək meyli yemək üçün Rusiyanın əlinə 
hazırca halva verdi. Çarın bir xarici siyasəti ölkədaxili 
ziddiyyətləri qloballaşdırdı. Əslində Azərbaycan-Rusiya əlaqələri 
rus tacirlərinin ölkəmizə, Şimal və Cənub torpaqlarımıza ayaq 
açması ilə başlayır ki, bu da Azərbaycanın iqtisadi yüksəlişinə  
səbəb olur. Hətta «ruslara səfəvilərin bütün hakimiyyəti dövründə 
gömrüksüz ticarət etmək hüququ, pulsuz arabalar, qonaq  
evlərində və ticarət məntəqələrində imtiyazlar verildi. Şahın 
fərmanında yerli hakimlərə rus tacirlərinə xüsusi ehtiram 
göstərmək tapşırıldı»2. Bunun ardınca Azərbaycan tacirləri 
Qazan, Novqorod, Yaroslavl və başqa Rusiya şəhərlərinə ticarətə 
gedirlər, «Moskva Azərbaycan mallarının daimi ticarət yeri 
olaraq qalırdı»3. Beləlikl ə, Azərbaycandakı ziddiyyətlər rus 
çarının  əlində olur, dövlətin zəif yerini bilir və işğal üçün 
münasib siyasi vəziyyətdən istifadə edir. Buyurun, 1732-də 
Qarabağ hakimi İbrahim xan özünü başqa xanlıqlara qarşı 
qoyaraq Rusiya ilə əlaqə yaratmaq üçün Peterburqa elçi 
                                                           

1 Азярбайъан тарихи: (З.Бцнйадов вя Й.Йусифовун редактясиля). Бакы, 1994, 
с.500. 
2 Йеня орада. с.492-493. 
3 Йеня орада. с.495. 
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göndərir1; 1787-də eyni qüsuru Quba xanlığının adından Fətəli 
xan təkrar edir, çara məktubunda xan yazırdı: «Əmin edə bilərəm 
ki, bütün ömrüm boyu Rusiyaya münasbətimdə zərrə qədər də 
olsun, dəyişiklik olmayacaqdır. Mən daim Rusiyanın düşmənlə-
rinə düşmən, dostlarına dost olacağam»2. Həmin Fətəli xan 1780-
1881-də dəfələrlə Qarabağ xanlığı üzərinə yürüşlər edir, 1785-də 
Şəki və Talış xanlıqlarını özünə tabe edir və dəhşətli budur ki,  
1785-də  «İrana və Osmanlı Türkiyəsinə qarşı birgə mübarizə 
aparmaq üçün Gürcüstan çarlığı ilə ittifaqa girir»3. Və bundan da 
dəhşətli odur ki, bizim tarixçilərimiz Güney Azərbaycana İran, 
Quzey Azərbaycana isə sadəcə Azərbaycan deyirlər. Halbuki 
Cənubda var olan dövlət səfəvilərin Azərbaycan dövlətidir, cənub 
xanlıqları şahlıq tərkibində vahid dövlət təşkil edir. Yə’ni əslində 
Azərbaycanı ölkəmizin Şimal xanlıqları iki yerə bölmüşdülər. 
Azərbaycanın Cənubu ikiyə bölünmüş ölkənin yarısı olaraq bir 
Səfəvilər dövlətindən ibarət idi. Həmin ölkəmizin Şimalında isə 
Qarabağ, Naxçıvan, Gəncə, Şamaxı, Şəki, Bakı, Quba, Darbənd, 
Salyan, Talış, Cavad xanlıqlarından və Qutqaşen, Qəbələ, Qazax, 
Şəmsəddin sultanlıqlarından, hər biri liliput dövlətciklərdən ibarət 
pərakəndə ərazi vahidləri var idi. Bu iki Azərbaycanı (yəni 
Azərbaycanın iki hissəsini) bir zaman, e.ə. parflar birləşdirib 
bütöv dövlət halına gətirdi, ondan min il sonra monqollar 
birləşdirib vahid Azərbaycan eləmişdi*. Üçüncü dəfə mərkəz-
ləşmiş Azərbaycan dövlətini səfəvilər qurdular. Haqqında söhbət 
gedən dövrdə ölkənin Cənubunda (Güney Azərbaycanda)  
zəifl əmiş şəkildə olsa da, Səfəvilər dövləti öz  adını və varlığını 
saxlayırdı. Beləlikl ə, böyük Azərbaycan Cənubda şahlıq (yəni 

                                                           

1
 Азярбайъан тарихи: (З.Бцнйадов вя Й.Йусифовун редактясиля). Бакы, 1994,  

с.553. 
2
 Йеня орада. с.552. 

3
 Йеня орада. с.553. 

* Яслиндя монголлара гядяр Азярбайъан ады алтында юлкямизин Ъянубу, 
Арран, Албан, Ширван адлары иля Шималы нязярдя тутулурду. Илк дяфя монгол-
ларын заманында Шимал вя Ъянуб бирликдя Азярбайъан адланды. Инди гярибя-
дир ки, тарихчиляримиз Ъянуба Иран, Шимала Азярбайъан дейирляр. Бу да ма-
раглыдыр ки, Азярбайъан ханлыгларындан да чох олан рус кнйазлыгларыны да 
бирляшдириб монголлар мяркязляшмиш Русийа дювлятини йаратмышдылар.  
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dövlət), şimalda xanlıqlar (yəni dağınıq, əlaqəsiz ərazilər) 
şəklində  yaşayırdı-xoşagəlməz bir obrazla desək, Azərbaycan 
yarımcan halında idi. Heç olmasa, şimalda «Dədə Qorqud 
kitabı»nın nümunəsi kimi, Böyük Oğuz Elinin (dövlətinin) 
timsalında bir xanlar xanı müəyyənləşməli idi – bu, xanlıqların, 
İç Oğuzla Daş (Dış) Oğuz kimi, birləşməsi  demək olardı; onların 
içində bir fövqəl xan (yəni şah) seçilməli, bütün xanlıqlar  ona 
tabe olmalı idi – bu halda çar ölkəni belə asanlıqla əlinə keçirə 
bilməzdi. Əslində cənubda bu iş görülmüşdü – cənubda Təbriz, 
Urmu, Xoy, Qaradağ, Sərab, Marağa, Maku və başqa xanlıqlar 
şahın (Xanlar xanının) tərəfindən idarə olunurdu. Tarixi gerçəklik  
göstərir ki, cənubun şahlıq dövləti əslində şimal xanlıqlarını 
birləşdirib mərkəzləşmiş dövləti bərpa etməyə çalışırdı, ən azı, 
heç olmasa, bu xanlıqları himayə edib, çarın boyunduruğuna 
düşməkdən qoruyurdu. Məsələn, Nadir şah 1744-də Şəki xanlığı 
üzərinə yürüş edir. 1797 -də Ağa Məhəmməd şah Qacar böyük 
qoşunla Şuşanın üstünə gəlir. Bunların hamısında niyyət Şimal 
torpaqlarını çardan qorumaq, şimalı nəzarət altına alıb 
birləşdirmək idi. Hər iki halda cənub qoşunları rus ordusu ilə 
vuruşur. Məsələn, bir az sonra 1812-də Rusiyanın Fransa ilə 
müharibəyə başı qarışmasından istifadə edən Abbas Mirzənin 
cənub ordusu iyun ayında Şimala hərəkət edir və rus ordusu ilə 
döyüşdə geri çəkilir. Bizim tarixçi bunu hansı ifadələrlə qələmə 
alır: «İran ordusu  Qarabağa soxuldu»1. Buyurun, 1813-ün 
oktyabrında Qarabağın Gülüstan kəndindəki müqaviləyə görə 
Şimalın yeddi xanlığı Rusiya imperiyasına qatıldı. Yaxud 1826-
da Rusiyadakı dekabristlər qalmaqalından istifadə edən Cənub 
dövlətimiz böyük ordu ilə Şimalı xilas etməyə gəlir.  Tarixçi belə 
deyir: «Rusiyanı zəifl əmiş  bilən şah 60 minlik ordusu ilə 
Azərbaycanın şimal torpaqlarına soxuldu»2. Ancaq iki il sonra 
Türkmənçay  sazişi il ə Şimali Azərbaycan bugünkü torpaqları ilə 
rus imperiyasına qatıldı – tarixçi desin, Azərbaycana kim 
soxulmuş oldu? Deməli: Rusiya Azərbaycanı ikiyə bölmədi, özü 

                                                           

1 Бцитцн дейилянляр цчцн бах: Азярбайъан тарихи. Бакы, 1994, с.520, 540-541 
2
 Йеня орада. с.578.  
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özünü ikiyə bölmüş Azərbaycanda Şimaldakı xanlıqları zəbt 
elədi, necə deyərlər, Şimaldakı xanlıqlardan bir bütövlük yaratdı. 
Tarixçilər deyirlər ki, İran Rusiya ilə sazişə gəlib Azərbaycanı iki 
yerə parçaladı. Halbuki, əksinə, Şimalı qorumaq üçün Cənu-
bumuz Rusiya ilə apardığı müharibəni uduzdu, rus pərakəndə 
Şimalı işğal etdi. Və təsəvvür edək ki, bu müqavilə olmasa, rus ən 
azı Təbrizə qədər gedəcəkdi, ya bəlkə də Cənubu tamam 
tutacaqdı. Ancaq bizim tarixçilər bu hadisələri necə təhlil edirlər? 
«Nadir şahın qoşunu «Gələsən-görəsən» qalasında ciddi müqa-
vimətə rast gələrək çəkilməyə məcbur oldu. 1745-də fevralın 13-
də İran qoşunu (kursiv mənimdir – T.H.) ikinci dəfə Şəkiyə 
doğru irəlil ədi». Buyurun Azərbaycan şahı, Azərbaycan hökmdarı  
Nadirin ordusu «İran qoşunu» kimi qələmə verilir. Yaxud «rus 
qoşununun Azərbaycandan getməsindən istifadə edən Ağa 
Məhəmməd şah 1797-də böyük ordu ilə Arazı keçdi» deyilir və 
ardınca  göstərilir ki, Qacarın Qarabağı tutması Şimali Azərbay-
canda siyasi vəziyyəti dəyişir. Və həmin tarixçi deyir ki, şahın 
tərəfdaşları baş qaldırır – deməli, Şimalda rusa qarşı Cənubla 
birləşmək istəyən xanlar varmış. Daha bundan aydın necə demək 
olar: «Rus qoşunu ilə  əlaqə saxlayan, onlara xidmət edən xanlar 
təqib olundular»1. Aydındır ki, cənub şahlarının Şimala 
yürüşlərinin qəsdi Şimalla Cənubu birləşdirib, mərkəzləşmiş 
Azərbaycan dövləti yaratmaq və Rusiyaya qarşı birgə müqavimət 
olub. Yaxud  yenə həmin mənbədə deyilir: «Qalanın (Gələsən-
görəsənin) müdafiəsinin dayandırılması Azərbaycanın Nadir şah 
tərəfindən tam istilası demək deyildi. Ağır feodal istismarına 
məruz qalan xalq 1747-nin əvvəlində yenidən İran zülmünə 
(kursiv mənimdir – T.H.) qarşı silaha əl atdı»2. Qəribədir ki, 
tarixçilər, bir tərəfdən, cənub şahlarımızın Şimalı rus çarından 
qorumaq, Cənubla Şimalı birləşdirmək məqsədilə qoşun 
çəkmələrini deyir, o biri tərəfdən, «İran qoşunu» «İran zülmü» 
(guya şimal xanları xalqa xurma yedirdəcəkdilər), «Azərbaycan 
İran hakimiyyəti altında» ifadələri il ə bu Azərbaycan şahlarının 
                                                           

1 Бцтцн дейилянляр цчцн бахын: Азярбайъан тарихи. Бакы, 1994, с.520, 540-
541. 
2 Йenə orada, s. 541.  
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Azərbaycan dövlətinə İran damğası vurur, rus və Avropa 
tarixçiləri kimi yurdumuzu İran adı ilə tanıdırlar. Yenə qəribədir: 
Azərbaycanın Rusiya ilə müharibəsi Rusiya - İran müharibəsi ad-
landırılıb. Doğrudanmı, bu müharibə Təbriz-Ərdəbil-Urmu-
İsfahanla Moskvanın – Peterburqun  qarşılaşması idi və burada 
Bakı – Gəncə – Şamaxı – Qarabağ iştirak etmirdi və etməməli 
idi? Ancaq N.Nərimanov «Nadir şah» faciəsində, Ə.Haqverdiyev 
«Ağa Məhəmməd şah Qacar» dramında bu şahları Azərbaycan 
yolunda qılınc işlədən hökmdarlar kimi rəğbətlə təsvir edirlər. 
Deməli, yazıçılarımız tarixi gerçəkliyi  tarixçilərimizdən düzgün 
qiymətləndirirlər. Tarixçilər siyasi tarix yazdıqları halda, 
yazıçılarımız tarixi həqiqəti olduğu kimi canlandırırlar.    

Başqa bir ziddiyyət tarixçilərimizin Türkiyəyə  münasibəti il ə 
bağlıdır. Türkiyə 1724-də Naxçıvanı, Ordubadı tutur, 1725-də 
Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanın xeyli hissəsini ələ 
keçirir. Türkiyənin məqsədi Rusiyanın Qafqaza müdaxiləsinin 
qarşısını almaq idi. Bu, 1918-də Nuri Paşanın Azərbaycan 
Cümhuriyyətini xilas etməsi kimi bir tarixi iş olmalıydı. Sənədlər 
də bunu təsdiqləyir: «1723-də qonşu ağalar (İrəvan xanlığı  
nəzərdə tutulub – T.H) Ərzurum paşasına yazırlar ki, nəyə görə 
oturmusunuz? Siz də türksünüz, biz də, rusun əlinə düşməkdənsə, 
sizin əlinizə düşməyimiz yaxşıdır. Vaxtında gəlin şəhəri (İrəvan 
nəzərdə tutulur – T.H.) tutun və rusu şəhərə buraxmayın»1. 
Halbuki 1724-də Gəncə və Qarabağın 161 nəfər ermənisi – din 
xadimləri və yüzbaşıları Osmanlı türklərinə qarşı mübarizədə 
kömək üçün I Pyotra və Bakıdakı rus komandanlığına məktubla 
müraciət edərək yardım istəyirlər2.   

XVII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın tarixi-siyasi və inzibati 
vəziyyəti belə idi.  Bu şərait Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafına 
təsir edirdi. Yaxşı  ki, milli dil bu vaxta qədər formalaşmışdı – 
müəyyənləşmiş əsas lüğət  fondu və qrammatik quruluş bu feodal 
pərakəndəliyinə  və Şimal-Cənub parçalanmasına təslim olmadı. 
Dövlət idarəçiliyi baxımından bütövlüyün pozulmasına baxma-

                                                           

1 Азярбайъан тарихи, Bakı, 1994, с.504. 
2 Йеня орада, с.505-506. 
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yaraq, Şimalla Cənubun ticarət əlaqələri kəsilməmişdi. Şimalın 
Cənubla ticarət əlaqələri həm quru yolu ilə Dərbənd-Şabran-
Muğan düzü və Xudafərindən Ərdəbil-Xalxal-Zəncan – Sulta-
niyyə-Əhər-İsfahana qədər uzanır, bu yoldan Gəncə, Ərəş, 
Naxçıvan, Mərənd, Təbriz və Marağaya qollar ayrılırdı; həm də 
dəniz yolu Xəzər vasitəsilə Dərbənd-Bakı-Lənkərandan keçərək, 
Astara, Gilan və Cənubun başqa şəhərlərinə yayılırdı1. Bu, XVI 
əsrdə mərkəzləşmiş Azərbaycan dövlətinin zamanındakı marşrut-
ların davamı idi. Həmin marşurutun müntəzəm davamı Şimalın 
Cənubla hər cür ədəbi, mədəni əlaqələri kimi, ümumi milli dil 
ünsiyyətini də saxlayırdı. 

Ümumiyyətlə, bu əsrlərdə Azərbaycanda (həm Şimal, həm 
Cənub nəzərdə tutulur) elmin, mədəniyyətin ənənəvi zəmində və 
ənənəvi üslubda müəyyən inkişaf səviyyəsi vardı. 

Azərbaycanda mədrəsə təhsili gedirdi. Bu, müasir anlamda 
orta məktəb təhsilinə bərabər idi. Ancaq nəzərə alanda ki,  burada 
axundlar dərs verirdilər, Quran tam öyrədilir, təlim edilirdi, 
özlüyündə məlum olur ki, bu dövrdə Azərbaycanda istedadlı 
alimlər nəsli yetişirdi. Şamaxıda 40 ibtidai, 7 yüksək mədrəsə, 
Təbrizdə 600 ibtidai, 47 yüksək mədrəsə təhsilli təlim ocaqlarının 
olması məlumdur. Hələ Şah İsmayıl Xətai dövründən əsası 
qoyulan, oğlu I Təhmasib  tərəfindən daha da zənginləşdirilən 
saray kitab evi ənənəsi davam edirdi. Sonralar bir qədər zəifl əsə 
də, II İsmayılın zamanında yenidən qurulur və dövrün böyük 
alimi Sadıq bəy Əfşarın idarəsinə verilir. Bu dövrdə Azərbaycan 
xəttatlığı uğurla davam edir və onun mahir nümayəndələri 
fəaliyyət göstərirlər. Sadıq bəy Əfşarın «Məcməül-Xəvəs» 
(Seçilmişlərin toplusu) mükəmməl təzkirəsində XVI-XVII 
əsrlərin istedadlı Azərbaycan şairləri haqqında elmi məlumat 
verilir və əsərlərindən nümunələr göstərilir. Sadıq bəy həm də 
zəmanəsinin istedadlı şairi, böyük miniatür və portret rəssamı 
kimi tanınır.    

XVIII əsrin məşhur səyyahı və coğrafiya alimi Zeynalabdin 
Şirvani «Bustanüs - siyahə» (Səyahətlər bağı) və «Riyazüs - 
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siyahə» (Səyahətlər bağçası) kimi qiymətli əsərlərin müəllifidir. 
XVI əsrin sonlarından Səfəvi saraylarının, xüsusilə I Şah Abbasın  
münasibəti nəticəsində bir çox alimlər didərgin düşsələr də, 
Osmanlı müharibələrində xeyli alimlər və sənət adamları əsir  
alınsalar da, yenə Azərbaycan elmini Şərqdə tanıdan alimlər 
yaşayır və ərəb, fars, türk dillərində əsərlər yaradırdılar. Bu 
dövrdə həm Cənubda, həm Şimalda şəhər quruculuğu davam edir, 
gözəl memarlıq abidələri inşa olunur. Bunların  içərisində XVIII 
əsrdə tikilmi ş Şəki Xan sarayı memarlıq və rəngkarlıq səviyyəsi 
ilə xüsusi seçilir.   

Təbii ki, dövrün mədəni inkişafında, bütün əsrlərdə olduğu 
kimi, mədəni inkişaf sistemində Azərbaycan ədəbiyyatı daha çox 
diqqəti çəkir. Bir tərəfdən, klassik divan ədəbiyyatı, Füzuli  
məktəbi davam edir, onun Qövsi və Saib Təbrizilər, Məsihi, Fəzli 
Əfşar (XVII əsr), Nişat Şirvani, Şakir Şirvani, Məhcur Şirvani, 
Arif T əbrizi, Arif Şirvani, Ağa Məsih Şirvani (XVIII əsr) kimi 
böyük söz ustaları yazıb-yaradırdılar, o biri tərəfdən, güclü  şifahi 
xalq ədəbiyyatı özünü göstərir, xalq şeirinin Aşıq Abbas 
Tufarqanlı, Sarı Aşıq (Aşıq Abdulla), Saili, Xəstə Qasım kimi 
simaları yetişir. Və bu  şeiri yazılı ədəbiyyatda təsbit edən, xalq 
şeiri janrlarını Füzuli məktəbinin müqabilinə çıxaran Molla Vəli 
Vidadi, Molla Pənah Vaqif kimi klassiklər ədəbiyyat tariximizdə 
yeni məktəb yaratdılar. Bu zaman silsilə dastanlar meydana çıxır 
və gələcək realist nəsrə  qida verəcək nəsr nümunələri yaranır. 

Bə’zən XVII əsr Azərbaycan ədəbi dili süqut və durğunluq dövrü 
kimi dəyərləndirilir (Ə.Dəmirçizadə). Bilindiyi və deyildiyi kimi, 
Azərbaycan milli ədəbi dili ömrü boyu yüksələn xətt üzrə gəlib. Təbii  
ki, Füzuli  ilə Mirzə Fətəli arasında körpü olan, harmonik keçid təşkil 
edən XVII-XVIII əsrlər də  həmin inkişaf yolunun qiymətli iki əsridir. 
Əlbəttə, burada ləngimə faktı var. Ancaq bu ləngiyən ədəbi dilin 
bütövlüyü deyil, onun üslub qanadlarından biridir. Klassik-kitab dil 
norması Füzulidə öz zirvəsinə çatdı. Adi məntiqdir ki, qalxan bir yol 
zirvəyə çatdıqdan sonra enməyə  başlayır. Ancaq milli dil dövrünün 
bu zaman kəsiyində əvvəlki mərhələnin ikinci dərəcəli üslub qanadı 
olan folklor-danışıq dilinin inkişafında möhtəşəm qalxma başlayır. 
Əslində XVII əsrdə ədəbi dilimizin tarixində çox orijinal  bir inkişaf 
şəkli görünür. Əvvələn, ikinci birincinin mövqeyinə yüksəlmək üçün 
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birinci ilə mübarizə aparır, birincinin möhtəşəm kultuna yiyələnmək 
üçün leksik-frazeoloji zənginləşmə prosesi yaşayır. O biri tərəfdən, 
bütöv ədəbi dili xəlqiləşdirmək, xalq danışıq sintaksisini Füzulinin 
qrammatikasının ədəbi kamilliyinin müqabilinə çıxarmaq yükü onun 
üzərinə düşür. Folklor dilinə dayanaraq bu üslubi istiqamət XVIII 
əsrdə yazılı  ədəbi dildə hakim mövqe tutdu. Həm də XVII əsrdən 
gələn bu inkişaf tipi o dərəcədə perspektivli olur ki, XIX əsrdə 
Q.B.Zakirin, M.F.Axundovun dil yaradıcılığı üçün zəmin təşkil edir.  

Ölkənin  vəziyyəti bir az qaydaya düşən kimi ədəbiyyatda, mədə-
niyyətdə dirçəliş başlayır. I Şaһ Abbas dövründə, bir tərəfdən Türkiyə 
işğalçıları ölkəni xarabazara çevirir, digər tərəfdən şaһ özü alim, şair, 
memar və musiqiçiləri sürgün edir, iste’dadlı ailələri didərgin salır. 
Təbriz dəfələrlə yadellilərin qırğın və talanlarına mə’ruz qalır. Bu 
cəһətlər nəinki təkcə qədim mədəni mərkəzin özünün, eyni zamanda 
ümumən Cənubi Azərbaycanın və һətta bütövlükdə Azərbaycanın 
mədəni, ədəbi inkişafını ləngidir. Yaxud Şaһ Səfi zamanında yaranan 
sakitlik, xüsusilə II Şaһ Abbas vaxtında mədəniyyətə diqqət verilməsi 
ölkədə ədəbiyyatın yüksəlişinə səbəb olur.  

Ümumiyyətlə, tarixi faktlar göstərir ki, dövlət başçılarının siya-
səti, dünyagörüşü, sarayların münasibəti ədəbiyyatımızın inkişafına 
və ya ləngiməsinə һəlledici təsir göstərmişdir. XVII-XVIII əsrlərdə 
saraylar öz başı һayına qalmışdı. Saraylar siyasi və mə’nəvi böһran 
vəziyyətində idi. Taxtlarda iste’dadsız dövlət başçıları otururdu. 
Saraylar ədəbiyyat və incəsənət xadimlərini toplamır və һimayə et-
mirdi. Bu cəһət ədəbiyyatın səviyyəsin də һiss olunur. Məsələn, I Şaһ 
Abbas dövründə doğma şəһərindən didərgin salınan Qövsi Təbrizinin 
anadan olması, һəyatı, ölümü һaqqında müasir elmimiz ancaq təxmini 
mülaһizələrdən çıxış edir. Çünki dövründə sənətkara qiymət verilmə-
diyindən onun һaqqında, görünür, məlumatlar sənədləşdirilməmişdir. 
I Şaһ Abbas dövrünün başqa sənətkarı M.Əmaninin һəyatı, şəxsiyyəti 
һaqqında dəqiq məlumatlara һələ də eһtiyac var1. Yaxud II Şaһ Abbas 

                                                           

1 Онуллащи С. Мəһəммəд Əмани һаггында тəдгигат, Аз. ССР ЕА Хəбəрлəри—
1978, № 3, с. 114-115. Tarixçilərin I Шащ Аббас щаггындакы мялуматлары 
чох зиддиййятлидир. Бир тяряфдян, йазырлар ки, о, кцлли мигдарда ялйазмалары, 
кцллиййатлары, гиймятли ясярляри йандыртдырыр, сянят адамларыны дидярэин 
салдырыр, ядябиййаты, мядяниййяти щимайя етмир, о бири тяряфдян, дювлятин 
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Saib Təbrizini saraya gətirir, ona məliküş-şüəra adı verir ki, bu 

                                                                                                                               

эцълянмясиндян данышылыр. Бир тяряфдян, дейилир ки, дювлят фарслашдырылыр, тцрк 
дили сыхышдырылыр, о бири тяряфдян, Авропа сяййащлары дейирляр ки, Шащ Аббас 
сарайда, сцфря архасында тцркъя данышырды. Бир тяряфдя дя халгын йаратдыьы 
рявайятляр, яфсаняляр дайаныр ки, щамысында Шащ Аббаса анъаг халгын 
ряьбяти якс олунуб. Халгда «Шащ Аббас – ъяннятмякан» дейими вар, халг 
эюрмяся, фолклоруна беля сюзц салмазды. Рявайятдир ки, Шащ Аббас либасыны 
дяйишиб (тяьйири-либас олуб) халг ичиндя эязяр, эерчяклийи юйрянярмиш. 
Олмаса, халга буну дедиртмяк олмазды. Азярбайъанын чох мцхтялиф 
ъоьрафийаларында Шащ Аббасын ады иля баьлы карвансаралар, мясъидляр, 
кюрпцляр бу эцн дя галыр. Шащ Аббас щакимиййятя эяляндя Азярбайъан 
парча-парча иди. Мярщяля-мярщяля Азярбайъанын Тцркийя тяряфиндян ишьал 
олунмуш торпагларыны азад еляди, Эцней Азярбайъанын шимал-шяргини 
юзбяклярин таланларындан гуртарды. 42 ил щакимиййятдя олмаг зарафат дейил, 
Шащ Аббас забитяли бир сяфяви дювляти гурду.  

     Халг рявайятляриндя Шащ Аббасын кечя дюймяк, халы тохумаг 
пешяляриня йийяляндийи сюйлянир. Онун бизя ичярисиндя бу бейтляр олан гязяли 
мялумдур: Дярди оланун1 щямишя дярман билясинъя, Кцфри оланун1 ня эязяр 
иман билясинъя? Бцлбцлляр охур шамц сящяр баь арасында, Эцлляр ачылыр сцнбцлü 
рейщан билясинъя. Баьдады алур, бил, Шащ Аббас, Щцсейни Тяввафя эялцр ол 
Шящи-Мярдан билясинъя. Онун бизя бу гошмасы da эялиб чатыб: Дилбяр, сянцŋ 
иля мейляр ичялцм, Бу дцнйа кимсяйя галмаз, яфяндим. Бу фани дцнйада 
ляззят чякялцм, Бу дцнйа кимсяйя галмаз, яфяндим. Дцнйануŋ, бил, ады 
фанидир, фани, Беш эцн гонаг сахлар анъаг инсани, Тяхтиндян ендирмиш чох 
Сцлеймани, Бу дцнйа кимсяйя галмаз, яфяндим. Байгушлар мяскяни  чюлдцр 
язялдян, Бцлбцлцŋ дилбяри эцлдцр язялдян, Аталардан галма йолдыр язялдян, Бу 
дцнйа кимсяйя галмаз, яфяндим. Дцнйануŋ бир ады гуру гяфясдцр, Ана кюŋил 
баьламаг тамам ябясдцр. Бу сюзц сюйляйян Шащи-Аббасдур: Бу дцнйа 
кимсяйя галмаз, яфяндим.  
       Шащ Аббас ана дилини, классик шерин ишлятдийи тцркъямизи, фолклор шеiрини 
ня эюзял билирмиш. Бу гязялин алтында ращатъа Гювсинин имзасыны гоймаг 
олар. Бу гошма ашыг шеiринин бцтцн поетехникасына йийяляниб. Ана дилини 
беля эюзял билян шащ она хор бахмаз. «Бц дцнйа кимсяйя галмаз» дейян 
шащ мцтляг халг цчцн, дювлят цчцн чалышмалыйды. «Байгушлар мяскяни 
чюлдцр» дейян шащ чюлляри абадлашдырмалыйды; «Бцлбцлцн дилбяри эцлдцр» 
дейян щюкмдар юлкясини эцлзара чевирмяк цчцн йашамалыйды.  
       Шяхсиййятиндян хябяр верян юз йарадыъылыьы вя халг ядябиййаты, еляъя дя 
гурдуьу гцдрятли Азярбайъан дювляти, щям адыны бу эцн дя йашадан шащы вя 
аббасы пул ващидляри совет тарихчиляринин I Шащ Аббас щаггындакы 
тядгигатларыны рядд едир (I Шащ Аббас щаггында обйектив тарихи мялумат 
алмаг цчцн бу мянбя иля таныш олун: Елчин Щцсейнбяйли. Шащ Аббас. 
Роман-хроника. Бакы,  2008.)                
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cəһət şairin yaradıcılığının məzmununda və məһsuldarlığında əks 
olunur. II Şaһ Abbasın ölümü ilə böyük sənətkar gözdən salınır, 
һimayəsiz qalır. Başqa bir fakt. XVIII əsrin ikinci yarısında 
Qarabağ xanlığının inkişafı, sarayda ədəbiyyata, sənətə hörmət 
böyük sənətkar Vaqifi yetişdirir.  

Milli dil anlayışı altında millətin ünsiyyətinə xidmət edən dil 
nəzərdə tutulur. Deməli, mill ətin istifadə etdiyi dilin əsas lüğət 
fondu, qrammatik quruluşu, fonetikası və frazeologiyası  görünən  
yerdən milli ədəbi dilin inkişafı başlanır. Əvvəlki bəһslərin 
faktları göstərdi ki, Azərbaycan xalqının əsas lüğət fondu, qram-
matik quruluşu, fonetika və frazeologiyası müəyyənləşmiş dili 
hələ VII əsrdən özünü göstərir. Həmin  qrammatik şəkilçil ər, söz 
yaratma vasitələri, söz birləşməsi və cümlə tipləri milli ədəbi   
dildə təzahür edir. Fərq odur ki, XVII əsrə qədərki dövrdə milli 
dilin növbəti mərhələlərindəki formaların dublyorları da fəaliyyət 
göstərir – paralellik  adı  ilə bu xüsusiyyət əvvəlki bəһsdə qeyd 
olundu.  

Bu baxımdan, XVI əsrin sonu və XVII əsrin əvvəlindən dil   
vaһidlərinin işlənməsində sabitlik yaranır. Bundan sonra əvvəlki 
dil faktorlarına (leksik, qrammatik, fonetik) ancaq epizodik 
səpkidə rast gəlirik. Ona görə də bunları artıq ədəbi dildə arxaizm 
kimi qiymətləndiririk – adətən arxaizm öz işlək ekvivalentinin 
müqabilində һansı ləngliyə malik olarsa, bu vaһidlər məһz һəmin 
vəziyyətdə çıxış edir. Dilin quruluşunda ən mütəһərrik qat lüğət 
tərkibi olduğundan gözlənirdi ki, milli dilin yeni mərhələsində 
ədəbi dilin leksikasında xeyli fərq görünəcəkdir. Və belə də olur. 
Ədəbi dilin aparıcı folklor-danışıq qolunda bu fərq özünü daha 
qabarıq şəkildə göstərir. Məsələn, XVIII əsrin iki böyük 
sənətkarında–Vidadi və Vaqifin dilində cəmi dörd xalis arxaizm 
var: Bu gün–danla, demə, dövran deyildir bir qərаr ilə (Vidadi); 
Hatəm xan ağadır sində (qəbirdə) yoldaşın (Vidadi); Firqətin 
damu  tək əzaba dönmüş; Qoynundakı əcəb nəstədür, ay qız 
(Vaqif) və qonuşmaq (danışmaq), yeyrək (yaxşıraq), yeŋ (yaxa), 
al (hiylə), biləsincə (özü ilə), bulmaq (tapmaq), yağma (talan), 
bəŋ(xal) kimi daha bir neçə, necə deyərlər, yarım arxaizm. Çox 
güman ki, Vaqif və Vidadi bunları artıq dialektizm – danışıq sözü 
kimi işlədirlər; bunlar əski normanın qalıq–faktlarıdır. Bu 
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arxaizmləri milli dilin müəyyən dövründə (ən düzü: anında) 
konkret bir üslubda qəflətən fəallaşan qədim Azərbaycan 
sözlərindən fərqləndirmək lazımdır. Məsələn, qonuşmaq XVIII 
əsrdə Vaqifin dilində bir dəfə işlənir: Bir-biril ə qonuşmadıq, 
ayrıldıq. Yaxud kəndi sözünə XIX əsr şairlərinin dilində 2–3 dəfə 
rast gəlinir (Qovğaya salma kəndini, Darüssəlamı bul–Q.Zakir). 
Ancaq һəmin vaһidlər XX əsrin əvvəllərində romantiklərin 
dilində çox fəaldır. Artıq һəmin məqamda bunlar qədim 
Azərbaycan sözləri deyil, romantiklərin üslubunu səciyyələn-
dirir–onlar bədii və publisist dillərində osmanlıcanın fonetik, 
leksik faktlarına üslubi norma kimi baxırdılar.   

Əski milli dil dövrünün morfoloji faktlarından bütün əsrlərdə 
(XVII-XX əsrin əvvəli) özünü göstərəni ümumən bunlardır: 

1) qeyri-qəti gələcək zamanın I ş. tək və cəmində -z işlənir: 
Ölən günədək eyləməzəm səndən usanmaq (Vaqif); Gəlməzik 
qapına, verməzik salam (Zakir); Qəm etməzəm, deyilsə, 
Məһəmməd sağaldımı (M.Ə.Sabir); 

2) əmrin I ş., təkində-ayım: Görəyim kim, olasan xak ilə 
yeksan, saqqal (Vaqif); Bu, nadir faktdır. XX əsrin əvvəllərində 
һəmin formanın I ş. cəmində  -alım şəkilçisi Azərbaycan dilində 
arxaik formanın davamı deyil, Türkiyə türkcəsinə üslubi 
söykənmə faktıdır; 

3) III ş., təkdə xəbərlik şəkilçisi -dürür: Sizə müştaqdürür 
Bağdad elləri (Vaqif); Ya qaşdürür bu, cümləsi aşiq gümanıdur 
(A.Bakıxanov); Müһəyyadürür təxtü tacım mənim  (M.Ə.Sabir); 

 4) birlə//bilə qoşması: Eyləyə һüsnü bilə aşıq gecəsin misli-
ruz (Vaqif); Sirişkim birlə kim xali deyildür qamətün gözdən 
(X.Natəvan); Hünər birlə ol təkcə minnətgüzar (M.Ə.Sabir); 

5) -gəc fe’li bağlama şəkilçisi: Görgəc onu xoruz eylədi səda 
(M.H.Qarabağlı, XIX). Bu fe’li bağlama XVIII əsrdə klassik 
poeziya janrlarında və ümumiyyətlə üslubların klassik qolunda 
nisbətən  fəaldır;     

6) -ciləyin şəkilçi-qoşması: İran ilə Turan, Hələbü Məkkə, 
Mədinə – Bunlarda belə sənciləyin can ələ düşməz (Vaqif);  

7) –yı təsirlik hal şəkilçisi. Çəküb bir naləyi, bülbülləri dörd 
yandan avaz et (S.Təbrizi).  



 391

Bu şəkilçi klassik poeziya janrlarında yazanların dilindədir. 
Maraqlıdır ki, Vidadi və Vaqif Qazax dialektinin nümayəndələri olsalar 
da və bu dialektdə sonu saitli sözlərdə təsirlik hal şəkilçisi –yı fonetikası 
ilə işlənsə də, onların dilində həmin məqamda  məhz –nı çıxış edir.  

Bu o deməkdir ki, artıq yeni mərhələdən, milli ədəbi dil 
norması geniş mənada oğuzcanın yox, bilavasitə Azərbaycan xalq 
türkcəsinin əsasında müəyyənləşir; 

8) Feilin vacib formasının əlaməti kimi «məsdər+gərək»: 
Düşmədən dildən, könül, dildarə yalvarmaq gərək; Firsətin ta 
əldə var, təslimi-yar olmaq gərək (Q.Təbrizi, XVII əsr); Bir evdə 
ki, sən tək gözəl olmaya, O ev dağıluban talanmaq gərək (Vaqif, 
XVIII əsr). Bu forma yeganə morfoloji göstəricidir ki, milli dilin 
yeni dövrünə qədər müəyyənləşmir. Əslində vaciblik kateqo-
riyasının müasir əlaməti (-malı, -məli ) milli dilin bizə ən yaxın 
zamanında, XX əsrin 30-cu illərində sabitləşir (canlı dildə  isə 
һələ də «gərək» modal sözündən istifadə olunur). 

Əski dövrün fonetik xüsusiyyətlərinin yaşaması daһa çox 
orfoqrafik mühafizəkarlığın nəticəsidir, bununla belə, janrla, 
vəznlə bağlı üslubi təzahürlər də özünü göstərir. Məsələn, 
Q.Təbrizidə belə üçqat paralellik var: Bir quş iki çəməndə xaçan 
aşiyan tutar; Ol səri–kuyindən qaçan (Britaniya nusxəsində. 
Tbilisi nüsxəsində: xaçan) getmək olur ki; Hansı güldür ki, 
təğaful bağrımı qan eyləməz. Bu  paralellikdə milliyəqədərki 
dövrdə fəal olanla ləng olan yerlərini dəyişir: hansı-qansı-qanğı. 
Həm də bu variantların paralel varlığı o deməkdir ki, həmin sual 
əvəzliklərinin bugunkü tələffüzdə olanı XVII əsrdə və ondan 
əvvəllər də canlı ünsiyyətdə  işlənmişdir. XX əsrin əvvəllərində-
Sabirin bir satirasında qanda sual əvəzliyinə təsadüf olunur: 
Qanmayır heç kəs ki, gəşti qanda, dərya qandadır («Mol. Nəsr.», 
1910, № 26) – XX əsrdə əvəzliyin bu fonetikasının səbəbi 
aydınlaşmır (bəlkə alliterasiyadır: qanmaq–qanda).    

Deyildiyi kimi,  əski milli dil xüsusiyyətlərinin arxaik şəkildə 
yaşanışı müxtəlif janrla, texniki və üslubi tələblərlə şərtləndi-
yindən bunları üslubların səciyyələndirilməsi prosesində xatır-
lamaq kifayətdir.      
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BƏDİİ  ÜSLUB 
 
Bədii üslubun klassik-divan  dili və xəlqi-danışıq dili qolları davam 

edirdi. Ancaq mövqelər yerini dəyişmişdi: bütün üslublarda folklor-
danışıq dili aparıcı olmuşdu. Üslubların aparıcı dil forması dəyişmişdi. 
Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin inkişafı  həmişə yuxarıdan ədəbiyyata 
göstərilən qayğı  və ya qayğısızlıqla bağlı olmuşdur. XVII və XVIII 
əsrlərdə  tarixi-siyasi –mədəni şəraitin yarıtmazlığı Azərbaycan yazılı 
ədəbiyyatını zəifl ədir (XV-XVI əsrlərin siyasi yüksəlişini, ana dilinin 
dövlət dili kimi fəaliyyət göstərməsini və yazılı ədəbiyyatın Nəsimi-
Füzuli yürüş-yüksəlişini xatırla). Doğrudur, XVII əsrdə yazılı 
ədəbiyyatın–Füzuli məktəbinin görkəmli nümayəndələri var: Məsihi, 
Qövsi Təbrizi, Saib Təbrizi və başqaları kimi (hətta XVIII əsrin 
əvvəllərindən onun ikinci dərəcəli nümayəndələri də yazıb-yaradırlar: 
Nişat, Şakir və Məhcur Şirvanilər kimi). Ancaq bunlar ədəbiyyat 
sənətini Füzuli səviyyəsinə qaldıra bilmədikləri kimi, ədəbi dil 
sahəsində də yenilik yarada bilmirlər.     

Bunlar Füzulinin yolunu ətalətlə gedirlər, onun üslubunu mexaniki 
iş kimi icra edirlər. Sanki onun hərfini zədələməkdən qorxurlar. 
Füzulini öyrənirlər, lakin ona tarixilik baxımından yanaşmırlar; bu 
sənətə doqma kimi baxır, onu müasirləşdirmirlər. Bu cəhət Məsihidə 
daha tipik şəkildə nəzərə çarpır. Hətta o, Füzulinin dil-üslub 
göstəricisində xəlqilik əlamətindən bir qədər uzaqlaşır. Məsihinin dili 
əslində əvvəlki dövrün yekunudur. Bu baxımdan, onun dilində 
sərhədinə çatdığı yeni dövrün demokratizm əlamətləri aydın təzahür 
tapmalı idi. Halbuki həmin cəhətə görə Məsihi heç Füzuli səviyyəsində 
də durmur. Məsihi dilində Füzuli üslubunun tipologiyası qalır. «Vərqa 
və Gülşa» süjeti bir qədər «Leyli və Məcnun»a uyğunlaşdırılır. Bu 
uyğunluq, təbii ki, dil-ifadə paralelliyində də görünür. Bir-iki nümunə. 
Anasının Leyliyə nəsihətindən: 

 
Əmma nə deyim, ikən yünülsən!  
Qızsan, ucuz olma, qədrini bil. 
 

Gülşaya  anasının nəsihətindən:  
 
Bil qədrini, olmagil səbükbar!  
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Leylinin anası: 
 

Sən sadəsən, özgə əhli-neyrənk.  
 

Gülşanın anası: 
 

Sən sadəvü fitnədir rəfiqin. 
 

Leylinin anası: 
 

Sən şəm'sən uymagil həvayə,  
 

Gülşanın anası: 
 

Sən bəzmi-məlahət içrəsən şəm’. 
 

Leylinin anası: 
 

Mey gərçi səfa verər dimağə,  
Axdığı üçün düşər əyağə. 
 

Gülşanın anası: 
 

Su qıldı qamu cəhani əhya  
Axduqidin oldu bisərü pa.  

 
Göründüyü kimi, iki ananın qızlarına nəsihətindəki yaxınlıq 

təkcə motiv uyğunluğunda deyil, eyni zamanda, nəsihətlər leksik 
tərkibilə, təşbihlərinə görə də əlaqəlidir. Axırıncı beyt-paralellər-
də təşbih-obyektlər (mey və su) müxtəlif olsa da, onları axmaq 
(maye) əlamətləri birləşdirir. Eyni zamanda «su kimi axmaq» qə-
bahəti Leyliyə də isnad olunur: «Hər gördüyünə su kimi axma». 

Maraqlıdır ki, qızların analarına cavablarında da leksik-ifadə 
qohumluğu qalır:   

 
Leyli: 

 
Ha  səndən eşitdim indi adın.  
Billah! Nədir, ana, eşqə məfhum,  
Bu sirri-nihanı eylə mə'lum.  
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Gülşa: 
 

Gəl söylə maŋa ki, kimdürür yar?  
Qıldım kimə, de, təəşşüq izhar?  

 
Leyli: 
 

Mən məktəbə rə'yim ilə getmən,  
Bir şüğli-xilafi-r ə'yin etmən. 

 
Gülşa: 
 

Ta izn olunmasa ol ayə,  
Qoymaz qədəm ol hərəmsarayə. 

 
Poemalarda belə dublet ifadələr müxtəlif bəhslərə səpələn-

mişdir. Bu, özlüyündə təsdiq edir ki, «Leyli və Məcnun»dan yüz 
il sonra yazılmış «Vərqa və Gülşa»nın dilində yeni əsrin izi 
görünmür və onda dil-ifadə yeniliyi axtarmaq artıqdır. Hər iki 
poema klassik kitab dilinə mənsub olduğundan, təbii ki, bunlarda 
ərəb-fars mənşəli sözlər çoxdur. Əlamət sadalanan yerlərdə, 
xitablarda qeyri-kütləvi əcnəbi leksikonun bolluğu, bunlarla 
müqayisədə dinamika zamanı, xüsusilə hər misrada xəbər (ən çox 
da feili xəbər) işlənərkən dildə anlaşma yaranması (və ya artması) 
kimi üslubi ştamp Füzuli poemasındakı tərzdə «Vərqa və 
Gülşa»da da özünü göstərir. Ancaq Azərbaycan xalq dili üçün, az 
və orta savadlı oxucu üçün işlək olmayan leksikonun faizi 
Məsihidə Füzuliyə nisbətən xeyli artıqdır. Bu da klassik-kitab 
dilində xəlqiliyi sıxışdırmaqdır. Deməli, Məsihi Füzuli məktə-
binin üslubi sxeminə riayət edir, ancaq leksikada Füzuli dilinin 
xəlqiliyini geri çəkir (çağdaşları olan M.Əmani və Fədai dilinin 
demokratizmi ilə müqayisə et). Maraqlıdır ki, milli dilin təşəkkül 
dövrü üçün işlək olub sonralar arxaikləşən milli sözlər Məsihi dili 
üçün qeyri-işləkdir; bu cəhətdən Məsihi dilində tarixilik düzgün 
əks olunur. Məsihi poemasının təcrübəsində klassik poeziya 
janrları dilində xəlqiliyin geri çəkilməsi I Şah Abbas rejiminin dil 
siyasəti il ə də bağlıdır; dövlət idarələrində yazılı və şifahi 
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ünsiyyətin formalaşdırılmasına şair öz əsərində belə cavab verir– 
poemada fars ədəbi dili elementləri geniş yer tutur. Hətta yüksək 
üslub norması izləyən giriş bəhslərində–ali şəxslərə müraciət 
məqamlarında azərbaycanca ünsürlər elə zəifl əyir ki, nitq bütöv 
farscalaşır. Şah Abbasın öz şə'ninə yazılmış hissələrdə də məhz 
həmin dil standartlaşdırılır: «Ol padşahi-bülənd payə, Məh, 
peykərü aftabsayə. Ol müzhəri-həqq, mürəvvici-din Ovrəngişi-
ni-mülki-təmkin... Və ya: «Şahən-şahi-bülənd əxtər, Səriri-
mülkətə sərvər...» və s. Farslaşdırma siyasəti yeridən şahın ancaq 
belə təsvir xoşuna gələrdi. Maraqlıdır ki, poema qurtaran zaman 
artıq taxta çıxmış Şah Səfiyə həsr olunan final-qəsidədə dil 
nisbətən sadədir: «Təkəllüfsüz bu gün bu xak taci-fərqi-
keyvandur, Səfi ibn Səfi ta kişvəri-İrana sultandur. İraq olsun 
yaman gözdən...». Poemada Azərbaycan dilindən uzaqlaşma 
özbək ədəbi dili faktlarına geniş yer verilməsində də özünü 
göstərir. Görünür, bu cəhət XV-XVI əsrlərdəki klassik poeziya 
dilinə yaxınlaşmaq cəhdi ilə bağlıdır. Qəribədir ki, özbək-cağatay 
dil elementləri Azərbaycan xalq dilinə geniş yer verən 
M.Əmaninin dilində də var. Hesab etmək olar ki, XVI əsrin sonu 
və XVII əsrin əvvəllərində cağatay dilinə fəal müraciət təkcə o 
dövrün Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrində deyil, həm də 
Füzuli dövründən uzaqlaşdıqca klassik poeziya dilinin akade-
mizmini qorumaq, özünü daha çox füzuliçi qələmə vermək 
meylindən gəlir (Nəsimi, Kişvəri, Xətai və başqalarının dilindəki 
cağatayizmləri xatırla). 

Bütün bunlarla yanaşı, cənab zaman öz sözünü deyir. Saraylarda 
yazılı ədəbiyyatın dilinə, Şah İsmayıl münasibətinin dəyişməsi, ana 
dilinin himayəsizləşməsi, yiyəsizləşməsi xalqın öz dilinə yiyə çıx-
masına gətirir. Xalq bütün gücünü şifahi ədəbiyyatına verir - şifahi 
ədəbi dil heç vaxt olmadığı qədər güclənir və ya bütün folklor janrları 
üzrə fəallaşır. Hətta  xalqın sövqi-təbii ilə (stixiya ilə) göstərdiyi bu 
qeyrəti duyan qeyrətli övladları şifahi yaradıcılıq nümunələrini yazıya 
almağa başladılar. «Dədə-Qorqud kitabı»ndan neçə əsr sonra, məhz 
bu dövrdə xalq dastanı yazıya köçürülüb. Beləlikl ə, bu xalq dili havası 
böyüyüb, bir atmosferə çevrildi və yazılı ədəbiyyatı da bürüdü. Xalq 
şeirinin təsirilə yazılı şeirin dilində xəlqiləşmə getdi və divan şairləri 
xalq şeiri janrlarına müraciət etdilər.  
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Füzuli məktəbinin davamçısı   Qövsi Təbrizi bunu belə etiraf 
edir: 

 
Gətür, saqi, şərabi-nab, mütrib, sazuŋı saz et,  
Çöküb bir naləyi bülbülləri dörd yandan avaz et. 

 
– burada «saz» simvolik obrazdır, xalq şeirinin dəbdə olmasına 
işarə edir. Füzulidə və Füzuli zamanında ney, ud, kaman 
tərənnüm olunurdu. Bu əlamətlər muğam ifasına yarayır, 
muğamın söz sənəti isə qəzəldir. Sazda yalnız xalq şeiri janrları 
ifa olunur. Təsadüfi deyil ki, Qövsi özü gəraylılar  da yazmışdır. 
Bu fikir bir yüzillik sonra belə iqrar olunur, Vidadi deyir:  

 
Külli-Qarabağun abi-həyatı 
Nərmü nazik bayatıdır, bayatı. 

 
Vaqif də təsdiqləyir: 
 

Muxəmməs deməgüŋ seyrəklənübdir. 
Bayatıda zehnüŋ zirəklənübdir 

 
Burada bayatı və müxəmməs terminləri yalnız öz 

professional-nominativ mənalarında gətirilmir. Bayatı xalq şeiri 
janrlarından biri və ən kütləvisidir. Müxəmməs isə klassik 
poeziya janrları içərisində ən işləklərindən biridir. Buna görə də 
Vidadi və Vaqif həmin terminləri rəmzi mənada işlədirlər: bayatı 
dedikdə bütövlükdə xalq şeiri, müxəmməs dedikdə klassik 
poeziya janrları nəzərdə tutulur (maraqlıdır: niyə Vaqif klassik 
janrlardan ən kütləvisi olan qəzəli yox, məhz müxəmməsi 
rəmzləşdirir? Ona görə ki, həqiqətən Vidadi müxəmməsə başqa 
müasirlərindən daha çox müraciət etmişdir). 

Bir halda ki, Qarabağın diriliyi bayatıdadır, müxəmməs dəbdən 
düşmüşdür, deməli, bu dövrdə xalq şeiri janrlarının fəallığından, 
klassik poeziya janrlarının məhdudluğundan söhbət gedir. Vaqiflə 
Vidadinin dialoqundakı məğzi, mənzərəni həmin dövr Azərbaycan 
şeirinin real statistikası da  təsdiqləyir. Nisbət nəsrdə də saxlanır–xalq 
danışıq dili normasına meyilli yazılar, folklor nəsri genişlənir. Həmin  
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prosesin başlandığını klassik şeirin  nümayəndəsi Qövsi deyir, onun 
nəticəsini isə xalq şeirinin ustadları Vidadi və Vaqif də təsdiqləyirlər. 

Beləlikl ə, bədii üslubun klassik dil qolunda, bir tərəfdən, köhnə 
hərfi-hərfinə saxlanır, digər tərəfdən, milli dil dövrünə məxsus 
xüsusiyyət yaranır–dildə realizm güclənir, xəlqilik genişlənir. 

Ümumiyyətlə, klassik şeir dilində yeni dövrün nəfəsi ən çox 
frazeoloji bolluqda duyulur: eldən çıxmaq, işdən getmək, gözünə 
gəlməmək, əlini dişləmək (barmağını dişləmək mənasında), qədrini 
bilmək, yoldan çıxmaq, qaş qaralanda, könülləri qan etmək, bağrını 
kabab etmək, göz tikmək, ətəyin tutmaq, qanını halal eyləmək, 
sözünü yerə salmamaq, qərar tutmaq, əlbəəl gəzdirmək, göz olmaq, 
qan udmaq (S.Təbrizi); ayaqdan salmaq, başı daşdan-daşa dəgmək, 
ayağını düz qoymaq, qulaq tutmamaq, qulluğa bel bağlamaq, dil 
tökmək, əl-ayaq çalmaq, zəhmət çəkmək, qanı dolmuş, nəfəs 
çəkmək, əldən-ayaqdan getmək, qulluqda durmaq, yerli-yerdən, 
sınıq könül, günü qara... (Q.Təbrizi). 

Bəzi lüğət materialı xalq şeiri janrlarının dilindən fərqlənmir: 
qanmaq, qatlanmaq, qarabağır (ciyər), barı, dadlı-duzlu, dilbilməz, 
əglənmək, göz-görə, sözbaşı, hərc-mərc, ehmal, əkilmək (aradan 
çıxmaq), qısılmaq (Q.Təbrizi, S.Təbrizi). 

Hətta «üfüq» mənasında «qaş»a XVII əsrə qədər heç xalq 
şeirində də təsadüf olunmur: Olmadı xurşiddən dağlarda rəngin 
qaşlar (S.Təbrizi). Bu forma isə işlənir və o da xalq dilindən gəlir: 
Qaş qaralanda çıqarlar yuvadan xəffaşlar (yenə onun). 
      Xalq yaradıcılığının təsiri ilə canlı danışığın «duzlu» təyini (dadlı, 
ləzzətli, şirin məqamında) eynən alınır: Bu duzlu ləblər ilən neyləsün 
şərab sana (S.Təbrizi); Hər görən bu dadlı-duzlu ləblərüŋ biixtiyar 
Söylər, ey saqi, həlal olsun meyi-gülgun saŋа (S.Təbrizi). Digər 
tərəfdən, xalq dilinin kamilliyi zəminində belə kəşf-obrazlar yaranır: 
Gördülər lə‘li-l əbüŋ qan tərlədilər daşlar; Necə  yolıŋda şəfəqlər  
tərləsün qan afitab  (S.Təbrizi).  

Şifahi nitqdəki utanıb-qızarmaq əvəzinə yazılı dildə qan 
tərləmək bu günə qədər heç kəsdə yoxdur. 

S.Təbrizinin təşbehlərinin dil mükəmməlliyində, fikrin 
obrazlı ifadələrində füzuliyanə ustalıq özünü göstərir. Ədəbi 
düşüncə həyat faktının, hətta adi məişət anlayışının üstündə 
durur. Dodağın duzluluğu şirinliy ə qarşı  qoyulanda bir məişət 
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həqiqəti əsas tutulur: Şərabdən, nə əcəb, olmusan əgər sərxoş, 
Bu duzlu ləblər il ən neyləsün şərab saŋa – yəni: nə əcəb, sən 
şərabdan sərxoş olmusan, axı dodaqlarının duzu şərabın təsirini 
öldürməli idi (məişətdə arağın üstündən duzlu xiyar yeyilməsini 
yada salın); Aşiqüŋ göz yaşına rəhm eyləməz ol afitab – 
Yığlamağ ilən aparmaz od əlindən can kabab – Aşiq göz yaşı 
axıdır, ancaq sevgilinin (afitabın - günəşin) ona yazığı gəlmir, 
rəhm eləmir.  Aşiqin bu günəş xanımın yanğısından axıdılan göz 
yaşı odun üstündə kababdan  axan yağ damcıları ilə müqayisə 
olunur.   

Bu müləmmədəki ifadə dil mükəmməliyinin nadir faktların-
dandır, həm də şairin hər iki dili eyni dərəcədə gözəl bildiyini 
göstərir: Dər dele – Saib bəsi ca kərdəəst ceşmane-məst, - Sənin 
sərxoş (məst) gözlərin Saibin ürəyində özünə möhkəmcə yer 
eləyib. Göz iki olur, ürək bir, Ona görə ardınca deyilir: İki kafir 
bir müsəlman öldürür, bidad hey! Niyə kafir? Çünki bu gözlər 
sərxoşdur. Sərxoşdursa, şərab içib, şərab içibsə, müsəlman deyil. 
Saibin ürəyi həmin tək müsəlmandır ki, iki kafir göz onu öldürür.  

Folklor dilinin güclü nüfuzu ilə əcnəbi və milli söz-
paralellərin işlənmə nisbəti dəyişir. Məsələn,  Qövsi Təbrizinin 
dilində farsca atəş* 29 dəfə, azərbaycanca od 41 dəfə, ərəbcə 
şəm‘ 56 dəfə, azərbaycanca çıraq 27 dəfə işlənir; bu, Azərbaycan 
bədii ədəbiyyatında ənənəvi gələn şablon söz-obrazların xalq dili 
tərəfindən sıxışdırılması deməkdir (nəzərə alanda ki, əvvəllər, 
klassik şeir dilində ümumiyyətlə çıraq obrazı çox sönükdür, onda 
56:27 nisbəti milli leksikanın böyük qələbəsi sayılmalıdır).   

Danışıq dili faktı kimi klassik şeirin dilinə Təbriz (ya başqa) 
şivə xüsusiyyətləri axır: eylirəm (eyləyirəm), bənzətmin (bənzət-
məyin), demin (deməyin), bilmənəm, istərüz, tökmənüz, 
sərkəşlig, çırağan (çıraqban)…(Q.Təbrizi)  

Bədii üslubun xəlqi-danışıq dili, folklor ənənəsi üstündə 
qurulan qolu XVII-XVIII əsrlərdə aparıcı dil-üslub funksiyasını 
yerinə yetirir. Bu aparıcılıq iki səbəblə şərtlənir. Əvvələn, Füzuli 
                                                           

*
 Яслиндя атяш етимоложи ъящятдян тцркъядир – од сюзцндян вя –яш шякилчисин-

дян ибарятдир. 
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məktəbinin zəifl əməsi ilə ədəbi dildə klassik nitq təzahürü öz 
yüksəlişini dayandırır, leksik-frazeoloji zənginlik  yaratmır. Bu 
halda xalq yaradıcılığı güclənir, ictimai-siyasi məzmunca 
fəallaşır. Beləlikl ə,  folklor dili üzərində yüksələn üslubi təzahür 
güclənir və bu təzahürün ədəbi-mədəni kommunikativ  imkanları 
artır. Digər tərəfdən, bu dövr milli ədəbi dilin xəlqilik əsasında 
formalaşması dövrüdür və milli ədəbi dil canlı xalq dilinə 
söykənir. Üçüncüsü, realizm yaradıcılıq tipi kimi vüsət alır və 
realist ədəbiyyatın da dili üçün xəlqilik başlıca meyardır. 

Tarixi, ədəbi-mədəni şərait dil normasını axara salır. Bədii 
mətnlərin bolluğu bədii dilin mövqeyini yenə ənənəvi avanqardlı-
ğında saxlayır. Bədii dil janrların dili kimi mövcuddur. Onun 
çalarları, üslubi zənginlikləri mövcud janrlar üzrə paylanır, yaxud 
janrlardakı dil əlvanlığı cəmləşib ədəbi-bədii dili təşkil edir. XVI 
əsrin sonu və XVII əsrin əvvəllərindən xalq şeiri janrları 
ədəbiyyatımızın tarixində geniş miqyasda fəallaşdı (nəzərə alanda 
ki, XVII-XVIII əsrlər ədəbi dilin tarixində bir mərhələdir, onda 
həmin janrlar sonralar da o fəallıqda işlənməli idi). Bununla da 
Azərbaycan xalq dili yazılı ədəbi normada hakim oldu; ədəbi 
normativ xalq danışığının ədəbi səliqəyə salınmasından ibarət 
oldu. 

Əgər milli ədəbi dilin bu kəsiyində müasir milli ədəbi 
dilimizdən fərqli bir sıra xüsusiyyətlərə rast gəliriksə, bunların 
üslubi xarakter daşımasına və fərqlərin əsas etibarilə bədii 
üslubun klassik dil təzahüründə olduğuna inanmaq üçün müqayi-
sələrə diqqət yetirək: 

 
Qaşlar qərələnmiş, gözlər süzülmüş. 
Görən eşq əhlinüŋ canı üzülmüş.  
Al yanağuŋ çevrəsinə düzülmüş 
Siyah xallaruna qurban olduğum (Məğruri, XVII əsr)

* 

                                                           

*1636-ъы илдя йазыйа алынмышдыр. Ъцнэ А-340 (11918 вяр. 4 а). 
Йазылма тарихи дягиг мялум олдуьу цчцн, Мяьрури адлы шаирин башга ясяри 
билинмядийи цчцн, Вагиф, Закир, Ялясэяр гошмаларынын дил бцнюврясиня 
апаран бу гошманы бцтювлцкдя веририк:  
 



 400

Ey kirpigi xəncər, qaşı zülfüqar,  
Neşün məndən xəyaluŋı kəsübsən?  
Qoymazsan baxmağa xəttü xaluŋa,  
Tamaşayi-camaluŋı kəsübsən (Vaqif, XVIII əsr). 

 
Müdrik ola, aqil ola, əhli-hal, 
Bilməyə ki, nədür hərgiz məkrü al. 
Dişi kövhər, ağzı şəkkər, dili bal, 
Dodaqları qəndi-mükərrər gərək (Zakir, XIX əsr). 

 
Molla dayı, etmə şərarət belə, 
Ortaluğa salma ləcacət belə. 
Gündə çıxarma yeŋi bir qaidə, 
Məktəbi bilmə belə bafaidə... (Sabir, XX əsr). 

                                                                                                                               

Йаз ольаъ кюч етмиш, кючяр йайлаьа, 
Аьыр елляр йеня, гурбан олдуьум. 
Сона тяки чалханмагя эялибдир 
Чешми эцлляриня гурбан олдуьум. 
 
Язялдян деэцлдцм щцсниня маил, 
Эюрцнцб ейляди яглими заил, 
Алтун шяддя, цстян зярбаф щямайил 
Чалмыш белляриня гурбан олдуьум. 
 
Кюŋцл щейран олди толи бойиня, 
Ъядди-абасына, сойбясойиня, 
Ъяннят отаьында эирмиш юйиня, 
Сцзяр голларына гурбан олдуьум. 
 
Гашлар… 
 
Зцлф пяришан олди, шаня дюндярди, 
Ящли-щаля хуб нишаня эюндярди. 
Диндцрдцкъя баьрым шаня дюндярди 
Ширин дилляриня гурбан олдуьум. 
 
Мяълисиндя эюрдцм ъянэц гануни, 
Ган ейлярсян, ейляэилян гануни, 
Хына дейин Мяьруриниŋ гануни 
Йахмыш ялляриня гурбан олдуьум.    
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Və nəhayət: 
 

Böylə həyat içrə yüzdən çox yaşar 
Zəhmətkeş dehqanı bizim dağların... 
Möhtərəm qarelər məni bağışlar, 
Cavandır yazanı bizim dağların (S. Vurğun, 1927). 

 
Bu misalların hamısında qrammatik quruluş-morfologiya və 

sintaksis eyni dərəcədə müasir Azərbaycan dilininkidir. İlkin 
olduğu, realist ədəbiyyatın xəlqi dilinin başlanğıcına aid olduğu 
üçün birinci nümunəyə xüsusi diqqət yetirək: sözlərin hamısı 
1980-ci illərdəki fonetik-morfoloji və  semantik vəziyyətindədir– 
bir siyah sözü arxaikdir. Bu da həmin siyahdır ki, Vaqifdə, 
Zakirdə, Aşıq Ələsgərdə, ümumiyyətlə, xalq ədəbiyyatımızın 
dilində (dastan şeirlərində, bayatılarda və s.) müntəzəm işlənib, 
hətta sovet  dövrü bədii   nitqində təsadüf edilir. Söhbət gözlər   
süzülmüş,  canı üzülmüş, qurban olduğum frazeologizmlərinin 
bugünkülüyündə də deyil. Mühüm fakt odur ki, bəndin 
sintaksisində–söz birləşmələrində və cümlə nümunələrində hər 
şey təmiz azərbaycancadır. Bundan əlavə: rənglənmək əvəzinə 
qaralanmaq, dövrə, ətraf müqabilində çevrə xalis milli 
qalşılıqlardır–qaşlar qaralanmış, al yanağın çevrəsi. Bu cəhət iki 
əlaməti təsdiqləyir: əvvələn, əcnəbi leksik vahidin milli bərabəri 
vardır, xalq dilinin potensialında müasir milli dilin əsas lüğət 
fondunun üstündə durur: ikincisi, realist ədəbiyyatın başlanması 
ilə əcnəbiçiliyə müqavimət daha güclü olur. Bu mənada milli 
dilin səfəvilər dövründə (XVI əsrin birinci yarısından) ərəb, fars 
mənşəli sözlərin müqabilində milli kökdən termin yaradıcılığının 
geniş meydan almasını xatırlayaq. Adətən, milli dilin sonrakı in-
kişaf mərhələlərində  milli oyanış impulsları təzələndikcə bunun 
dildə təzahürü kimi, milli sözlərin işlənməsinə meyl güclənir, 
hətta purizm səviyyəsinə qalxır. Milli dilin tarixində purizm 
dəfələrlə təkrar oluna bilir–əcnəbiçilik baş alıb getdikcə purizm 
əhvalı yaranıb onun cilovunu çəkir. Bu maraqlıdır ki, alınmaların 
normalaşdığı dövrdə onların arxaik qarşılığı bəzən dominant 
səviyyəsində çıxış edir. Faydalanmaq, lazım olmaq alınmalarının 
milli qarşılığı olan koloritli gərəklənmək (daha qədimi: 
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gərəkmək) feilindən -incə şəkilçisi il ə zərf düzəlir: Dərmansız 
dərddən, Aşıq, Götürgil gərəkincə (Aşıq Abdulla) – bu gün 
həmin məqamda lazımınca vahidi norma kimi çıxış edir. Onun 
feil forması da məhduddur, hətta donuq şəkildə müəyyən üslubda, 
dəbdəbəli ziyalı nitqində işlənir: gərəkməz – «lazım deyil» 
(məsələn, C.Cabbarlı dramlarının dilinə diqqət verin). Yaxud 
«orta» «mərkəz» mənasında tüpə, «qənimət» yerinə axtarma: 
Tüpə təpər, baydaq alar qoşunda («Koroğlu», Ə.Qaracadağidən): 
Baş kəsilir, axtarmalar çəkilir («Koroğlu», İlyas Muşeqdən). Gö-
rünür, milli dil dövründə milli kökə bağlılıqdan gələn daxili-mə-
nəvi qüvvə bir təmayül kimi türkmənşəli arxaizmləri tutub sax-
lamağa çalışır. Hətta bu təmayül danışıq morfonologiyasını şeir 
dilinə gətirir: A şıq,  yar aşdı genə, Xalın yaraşdı genə. Öyün nur 
ilən doldu, Qapın yar aşdı (açdı) genə (Aşıq   Abdulla   B – 825, 
2422. Bayatılar, s. 37). 

Sonrakı nümunələrdə, ədəbi dilin demokratizmi çərçivəsində, 
yad ünsür müşahidə olunur: Vaqifdə zülfüqar təşbehi, xəttü xal, 
tamaşayi-camal sintaktik vahidləri, Zakirdə hərgiz, mükərrər 
leksik, əhli-hal, məkrü al, qəndi-mükərrər sintaktik nümunələri; 
hətta milli ədəbi dilin daha yüksək inkişaf səviyyəsini təmsil edən 
Sabirdə əcnəbiçilik bir qədər də «tündləşir», nəinki leksik 
mənimsəmə – şərarət, ləcacət (bu leksik vahidlərin özü Vaqif və 
Zakirdəkinə nisbətən qeyri-demokrtizmi ilə səciyyələnir), hətta 
milli dil uçün mürtəce sayılan fonetik – qaidə və fonetik-
morfoloji bafaidə tipli müdaxilələr özünü göstərir. S.Vurğunun 
dilindəkilər də qeyri-demokratik leksik vahidlərdir: dehqan, qare. 
Ancaq bu əcnəbi-vahidlər ədəbi dilin xəlqi mahiyyət kəsb etmə-
sinə mane olmur, üslubi rənglər daşıyır.  

Göründüyü kimi, XVII-XX əsrlərin mətnləri anlaşma 
dərəcəsinə görə eyni səviyyədə durur, bu, milli dil faktı olmaqla 
şərtlənir. Halbuki gözlənilirdi ki, milli sözlər bu günə doğru 
mütləq aparıcı olsun. Ancaq alınma ilə nisbətdə milli sözlərin 
artımı yoxdur. Mövcud materialın təhlili göstərir ki, bu aydınlıq 
milli mənşəli sözlərin artması hesabına deyil, alınmaların 
semantik cəhətdən mənimsənilməsinin, məzmunca azərbaycanca-
laşmasının nəticəsidir. Yaddaş faktı psixo-linqvo-poetik hadi-
sədir: dövrlər arasındakı keçiddə yaşlı nəslin yaddaşının məhsulu 
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kimi təcnis quruculuğunda müəyyən arxaik vahidlər daşlaşır və 
sonrakı nəsillər onu obraz kimi qəbul edir, yəni belə sözlər 
kommunikativ funksiya daşımır, bir sıra təşbehlər, izafətlər kimi  
nəsildən-nəslə yaşayır.    

Dövrün realist ədəbiyyatının yazılı dilinin hazırlanmasına 
folklor janrları içərisində ən çox bayatı dili təsir göstərmişdir. 
Xalq şe’rinin ən yayılmış, ən çox əzbərlənən, ən emosional növü 
bayatıdır. Bu şe’r oğuzların bayat tayfasının yaradıcılıq nümunəsi 
kimi başlanır. Əslində ağılar, oxşamalar, laylalar da onun 
məzmunca ayrılan şaxələridir. Qədim türk şe’rində ən ciddi 
fəlsəfi məzmun ifadə edən, yeddi hecalılığına görə ən tez 
əzbərlənən və ən çox yadda qalan yaradıcılıq faktı bayatıdır. Ən 
qədim bayatı min illərlə yaşayır; ona uzun ömür verən, birinci, 
dərin fəlsəfi məzmunudur, o biri tərəfdən, bayatının lüğəti daim 
dəyişir, anlaşma üçün daim müasirləşir. Bununla belə, onda ən 
qədim leksik qatın nümunələri də qalır. Məsələn, sin (qəbir) sözü 
o qəbildəndir:           

 
Aşığam, nə sin deyim, 
Nə əlif, nə sin deyim, 
Günüm qarətə keçdi, 
Halımın nəsin deyim? (Aşıq Abdulla) (2, 25). 

 
«Qədəh» mə’nasında ayağ sözü də cinas paradiqmasının 

quruluşuna xidmət edir: 
 

İçdik dərd ayağından, 
Dostam dərdə yaqından, 
Qəm başından Bikəsin 
Tutmuş, dərd ayağından (Bikəs) (2,26). 

 
Yazılı ədəbiyyat himayə olunmadığı üçün, xalq yaradıcılığı 

onun da yükünü öz üzərinə götürdüyü üçün millətin vətən-
sevərlik, dövlətçilik, müstəqillik duyğularının tərbiyəsi işini də 
şifahi ədəbiyyat yerinə yetirməli olurdu. XVII əsrdə Azərbayca-
nın xanlıqlara parçalanması «Koroğlu» dastanını yeni qollarla 
dolğunlaşdırdı. Dastanla yanaşı, Koroğlunun şe’rləri müstəqil 
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şəkildə el arasında yayıldı. «Koroğlu» dastanı və Koroğlu şe’rləri 
ədəbi dilin lüğətində xüsusi leksik qat yaratdı. Ədəbiyyatın fol-
klor-danışıq dilində, bir tərəfdən Füzuli dilinin lirik leksikası, 
emosional təşbehləri iz buraxır, o biri tərəfdən də Qazi Bürha-
nəddinin, Nəsiminin qəhrəmanlıq, döyüş, azadlıq duyğularını 
yaşadan söz və terminlərin ən’ənəsi özünü göstərirdi. «Dədə Qor-
qud kitabı»na bağlanan leksik nümunələr var. Tarixi mə’lumata 
görə, qorqudçu ozanlar nəsli kəsildiyindən artıq XII-XIII 
əsrlərdən Dədə Qorqud boyları xalq içində dastan kimi 
söylənmir. Dastan «Kitab» olaraq yazılı mənbəyə çevrilir və onun 
dil tə’siri də yazılı ədəbiyyatla hüdudlanır (məsələn, «Əhməd 
Hərami dastanı»nın dili ilə müqayisə edin). Əlbəttə, qəhrəmanlıq 
dastanlarımızın təməli olmaq e’tibarilə «Dədə Qorqud kitabı»nda 
dilimizin kifayət qədər qəhrəmanlıq leksikası və frazeologiyası 
cəmləşmişdir. Bundan «Koroğlu» dastanında, az da olsa, müəyyən 
nümunələr var. Bu nümunələri ya Sarı Aşıq, Aşıq Abbas kimi Aşıq 
Koroğlu* yazılı mənbələrə bələdliklə mənimsəyə bilərdi, ya da 
                                                           

* Biz bu fikirdəyik ki, Koroğlu Bilgə Tonyukuk, Dədə Qorqud silsiləsindən 
növbəti aşıq (ozan) – pəhləvandır. «Koroğlu» dastanı Koroğlu adlı bir aşığın 
şe’rləri əsasında yaranmışdır. Deyək ki, Qurbaninin şe’rləri «Qurbani», Aşıq Ab-
bas şe’rləri «Abbas və Gülgəz» dastanının əsasında durur. Şübhəsiz, Aşıq Qərib, 
Kərəm kimi aşıqlar olmuşlar ki, sonralar onlar dastan qəhrəmanına çevrilmişlər. 
Bizdə belə bir fikir formalaşıb ki, Koroğlu bir dastan qəhrəmanıdır və belə bir 
adamın tarixi şəxsiyyət olması da qəbul edilmir. Bəs dastanın içindəki şe’rləri kim 
yazıb? «Koroğlu» dastanının Göytürk dövrü ilə bağlandığını deyənlər də var 
(F.Köprülü). Hesab etmək olar ki, bir mif kimi onun başlanğıcı daha qədimlərə 
getmişdir. Ancaq görünür, Azərbaycanın xanlıqlara parçalanması ilə mərkəzi 
dövlətin zəif düşməsini, Türkiyə tərəfindən ölkənin müxtəlif bölgələrinin  işğalını 
nəzərə alan bir aşıq-şair xalqın mübarizə duyğusunu, döyüşçü qeyrətini 
gücləndirmək üçün XVII əsr hadisələrini süjetinə daxil edərək dastanı 
müasirləşdirmişdir. «Dədə Qorqud kitabı»nda Oğuz alpları sazla qılınca eyni 
dərəcədə yiyələnmişlər.  Bizdə el arasında qəhrəmanlar haqqında «bir əlində qılınc, 
bir əlində saz» ifadəsi işlənir. Koroğlu aşıq olub, fiziki gücü sayəsində o biri əlinə 
də qılınc alıb xalqının azadlığı və güzəranı üçün vuruşub. Yer var ki, Koroğlu 
vəziyyətdən qılıncla, yer var ki, sazla qurtarır. Bu fakta da göz yummaq olmaz ki, 
Aşıq Koroğlunun şe’rləri yazılı mənbələrin vasitəsilə də bizə gəlib çatmışdır. Das-
tanda aşıqlar tərəfindən söylənə-söylənə gələn şe’rlərdən fərqli olaraq, bu yazılı 
mənbələrdəki şe’rlərdə dilin tarixiliyi qorunub saxlanır. Bu da faktdır ki, Türkiyə 
ədəbiyyatşünasları ədəbiyyat tarixində Koroğlunu şair kimi təqdim edir və bizim 
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bunlar bir millətin eyni etnik düşüncə tərzi ilə bağlı olaraq 
müxtəlif zamanlarda analoji ictimai, hərbi, mədəni şəraitlərdə 
yenidən eyni anlayışlarla ifadə oluna bilərdi. Həmin soyadı qəbul 
edərək onu dövrün hadisələrinə uyğun dastan şəklində işləmişdir. 
Təbrizin, Güney Azərbaycanın XVI – XVII əsrlərdə bir neçə dəfə 
Türkiyənin hücumlarına mə’ruz qalması, yazılı gələn Koroğlu 
şe’rlərində «Dədə Qorqud kitabı»nın dili üçün tipik olan sözlər, 
ünvanlar var: Üstümüzə ala seyvan örtdürür; Eyvaz xanların 
xanı; Qağanlar çığrışır, pələng daşlanır; Tüpə təpər, baydağ alar 
qoşunda (tüp – döyüşdə ordunun mərkəzi). Tarixi leksika 
nümunələri saxlanır: Xotkar üstümüzə çəri  buyurdu; Duşda 
gördüm: Dəmirçioğlu dardadır; Koroğlu der: danla divan quru-
lur; Dalda irür  müxənnətin durağı; Şahin der ki, yüksəklərdə 
tunaram, Yenər (yə’ni yenib), alçaxlarda kəndim sunaram. 
Həm də tarixi morfologiya və fonetikaya rast gəlmək olur: qanda 
(Qanda qalır gözlərünün durası), yengi (Yengidən bir saray 
yapağ deyərdim, Fələk bərbad etdi kovül köşkünü), bən (Aşıq 
oldum, bən günahkar olmadım); ahəng norması (Düşsə qoç igidin 
yöni meydanda, Günümüz keçirdük hey yaman-yaxşı; Keçibdür  
zəmhərir, gəlibdür yazın; Tuba tərlan ulaşubdur  bil, azın); mor-
fologiya: Koroğluyam, onu-bunu bilməzəm, Hər yetən ləkiyə 
boyun əyməzəm. «Dədə Qorqud kitabı»nın və «Koroğlu» 
qəhrəmanlarının ad sistemi də uyğundur. Hər iki dastanda 
qəhrəman tipləri dəlil ər  adlanır. Müsbət qəhrəmanlar, ümumən, 
türk adları ilə çağrılır və adları döyüş, vuruş terminologiyası ilə 
tərtib olunur. «Kitab»da: Dönə bilməz, Dülək Uran, Tərsuzamış, 
Ənsə Qocaoğlu Oqçı, Qanturalı, Elik Qoca oğlu Alp Ərən, Bığı 
Qanlı Əmən, Dəli Budaq, Buğac… «Koroğlu»da: Halaypozan, 
Tüpdağıdan, Toxmaqvuran, Tanrıtanımaz, Dilbilməz, Qorxu-
qanmaz, Geridönməz, Dəmirçioğlu, Bəlli Əhməd, Dəli Həsən, 
Bolu… 

Aşıq Koroğlu qəhrəmandır, dövlətdən qaçaq düşüb, dağlarda 
məskən salmış, daldalanmış qaçaqdır. Çənlibel onun qalasıdır. 
                                                                                                                               

bildiyimiz şe’rlər bu şairin yaradıcılığı olaraq verilir. Və bu da maraqlıdır ki, 
Koroğlu XVI əsrin sonu və XVII əsrə aid edilir. 
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Məsələn, «Koroğlu»nun Dədə Qorqud leksikasına təmas etdiyi 
şəkildə «Koroğlu»nun dilini təkrar edən qəhrəmanlıq dastanımız yox-
dur. Bununla belə, «Koroğlu»nun dili XVII – XVIII əsrlər şe’r dilinə, 
hətta sonrakı dövr nəsr dilimizə tə’sirsiz qalmır. O, Qıratını bu 
tə’yinl ərlə göstərir: minaboyunlu, ucasağrılı , armudı dırnaqlı… 
Tipoloji cəhətdən bu tə’yinl ər Molla Pənahın təsvirlərinə bənzəyir. 
Dastandakı qadın gözəlləri vəsf edən məcaz və təşbehlərdə bu uyğun-
luq daha aydın görünür: şirin dilli , qumru ağızlı, tuti danışıqlı, şəhla 
gözlü, alma yanaqlı, durna boğazlı, mina gərdən, şümşad bar-
maqlar, gülabatın saç… Bu obrazların sonrakı aşıqlarda və Molla 
Pənah Vaqifdə vəsf materialı kimi işlənməsi təbiidir. Qəribəsi odur ki, 
məsələn, Koroğluda dal gərdən ifadəsi cəza məqamında işlənir: Telli 
xanım Dəmirçioğluna deyir: Qoşun gəlib, indi səni tutarlar, Qollarını 
dal gərdəndə çatarlar… Molla Pənahın dilində bu ifadəyə tez-tez rast 
gəlinir və həmişə lirik təəssürat yaratmaq üçündür – dal gərdən Vaqif 
gözəllərinin qulac-qulac hörüklərinin məskənidir. Yaxud Koroğlunun 
müasiri Aşıq Abbasda: Siyah zülfləri hörünsün, Dal gərdəninə 
bürünsün.   

«Koroğlu» dastanı da, Koroğlunun müstəqil şe’rləri də qəhrə-
manlıq motivində olduğu üçün, təbii, bu dildə igidlikl ə, şücaətlə, 
cəsarət və qorxmazlıqla, hərblə, döyüşlə bağlı söz və ifadələr 
mühüm yer tutur. Orta əsrlərə aid silah adları var, daha bilinir ki, 
bu dil XVIII əsrin nümunəsi deyil; yə’ni deyək ki, Aşıq Abbasın 
dili leksika və frazeologiyası ilə, təşbehləri il ə Aşıq 
Ələsgərinkindən (XIX-XX əsrlər) seçilmir. Ancaq «Koroğlu»nun 
döyüşləri, məsələn, «Qaçaq Nəbi», «Qaçaq Kərəm» dastanla-
rındakı döyüş səhnələrinə bənzəmədiyi kimi, dastanların dil 
nümunələri, şe’r dili də başqa-başqadır. «Koroğlu»nun silah 
adları bunlardır: mızraq, şeşpər , ox, qalxan, gürz, əmud, cida. 
Tüfəng və güllə terminləri il ə dastan bitir. «Kitab»dakı qara po-
lad uz qılıcın müqabili Misri qılınc  var. Hərbi anlayışların 
ifadəsi geniş yer tutur: qoşun, ordu, meydan, yarağ, qovğa, 
cəng, dava. Maraqlıdır ki, dastandakı bəy, xan, sultan, paşa 
ünvanları mənfi semantika ilə çıxış edir. Bu baxımdan «Dədə 
Qorqud»dan tamam fərqlənir. «Dədə Qorqud»da həmin ünvanlar 
dövlətçilikl ə bağlıdır, bütövlükdə dastan Böyük Oğuz dövlətini 
vəsf edir. «Koroğlu»da isə müsbət plan kimi xalq, əkinçi-biçinçi, 



 407

zəhmətkeş kütləsi alınır və onlar dövlətin hakim qüvvələrindən 
qorunurlar: Xotkarlara qırğın salaq, Paşalardan qisas alaq; 
Çəkib uçurdaram qala Bəy, paşa, sultan başına. 

Mənfi və müsbət qüvvələrin özünə müvafiq tə’yinl əri var: 
müxənnət düşmən, yağı və qorxaq müxənnət, zalım müxənnət, yağı 
düşmən; eyni zamanda dəlil ər, igid və mərd  igid, qoç igid, bəlli  igid, 
qoç dəlil ər, nər dəlil ər, qurd dəlil ər; və bu da var: nəverim (fərsiz) 
dəli – şəxsin cəmiyyətdəki, mühitindəki davranışı leksik ifadəsini tapır. 

Döyüşlə, qəhrəmanlıqla bağlı söz və söz birləşmələri, ifadələr 
dastanın dilində geniş yer tutur: comərdlər, mərdi-mərdanə, dəli nə’r ə, 
tük tökmək, biçib-tökmək, qabağından qaçmaq, ordular basmaq, səf-səf 
olmaq, qılınc çalmaq, laçın oylağı, tərlan yuvası… Tez-tez bu ifadələr 
bir qəhrəmanın portretini vermək üçün cərgələnir: at çapan – ox atan – 
qılınc oynadan – şeşpər hərləyən. Mənfi obrazların da öz ifadələri var: 
başına ləçək örtmək, namərdin börkü, səni salam kəssin.   

Dastan dilinin öz təzad-təşbehləri işlənir: aslan-tülkü, şir-tülkü, sar 
- tərlan, sərçə-qaraqoç, kələkələ-kərtənkələ. Dastanın dilində 
qəhrəmanlıqla, mərdliklə, sədaqətlə bağlı ibrətli aforizmlər var: çaqqal 
əniyi qurd olmaz; at iyidin qardaşıdı; igidin atıdır çiyərparəsi. Türkün 
həyatında ata bu münasibət eynən «Dədə Qorqud»dakıdır. «Dədə Qor-
qud»da deyilirdi: yayanın (piyadanın) umudu olmaz. Ona görə Koroğlu 
deyir ki: qoç igidlər qalmasınlar piyada. Daha ümumiləşdirici 
hikmətlər də var: Bənnasız hörgü hörülməz, Təbibsiz xəstə dirilməz.  

Dastanın dilindəki bir ümumiləşdirmə eşqlə qəhrəmanlıq, alplıq 
arasında bir paralellik yaradır: eşq də, qəhrəmanlıq da sənətdir, peşədir. 
Füzuli deyirdi: Oğlan, əcəb olmaz, olsa aşiq. Aşiqlik işi qıza nə layiq? 
«Koroğlu» dastanı koroğluluğa, dəliliy ə peşə kimi yanaşır: «Koroğlu 
Misri qılıncını belindən açıb atdı yerə. Dedi: – İndi namərd dünyası, 
bic əyyamıdı. Bundan sonra igidlik bir qara pula dəyməz. Mən bu 
gündən Koroğluluğu yerə qoyuram»; «Padşah dedi: – Koroğlu, 
qocalmısan. Daha Koroğluluq eləyən deyilsən»; «Aşıq Cünun sözə 
başladı. Dedi: – Koroğlu… Koroğluluğu yerə qoymuşdun. De görüm, 
indi nə fikirdəsən?» Koroğlu özü də öz fədakarlığına Koroğluluq deyir, 
onun qəhrəmanlıq dərəcəsinə padşah da koroğluluq kimi baxır, xalq da 
öz himayəsini koroğluluq sayır. Koroğlu öz qəhrəmanlarını yoxlayıb, 
dəliliy ə götürür. Bu, söz yaradıcılığıdır: Koroğluluq və dəlilik  lüğət 
tərkibində iki yeni sözdür. Aşıq Koroğlunun dilində həm lirik-sevgi 
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şe’rinin, həm də ictimai məzmunlu şe’rin dil norması yüksək 
sənətkarlıqla özünü göstərir. Bu, sevgi şe’ri: 

 
Yuxa kağıza bənzərsən, 
Tutmaz, yazam, qələm, səni. 
   

Bu təşbeh heç kəsdə yoxdur: gözəlin zərifliyi yuxa kağıza 
bənzədilsin (və ümumiyyətlə, yuxa sözü, yuxa anlayışı təzədir). 
Və gözəlin camalına mə’na yazmaq gözəlin sifətinin hürufi 
mövqeyindən Haqq camalına bənzədilməsidir. Buradakı sintaksis 
də xalis füzuliyanə qrammatikadır. Bu, Füzulinin «Göstərmə ol 
təriqi, ki getməz sana, mana» sintaksisidir. İkinci misranın 
qrammatikası belədir: «Qələm tutmaz (ki,), yazam səni. Daha so-
nra:  

 

Hansı dağların qarısan, 
Hansı bağların barısan? 
Nigar, Koroğlu yarısan, 
Bilsin külli-aləm səni. 
  

Qafiyələrdə, təkrirlərdə, birləşmələrdəki sözlərin semantik 
bağlılığında (dağların qarı, bağların barı) Aşıq Abbas, Aşıq 
Ələsgər sərrastlığı var.  

Bu da ictimai məzmunlu, döyüş pafoslu şe’rin Koroğlu dili: 
 

Bilmirəm, baharam, yoxsa ki qışam, 
Qorx o zamandan ki, qaynayam, coşam. 
Qırılmaz qayayam, tərpənməz daşam, 
Fərhad külüngünü çala, qoymaram. 
 

Belə söz seçimi, belə dolğun intonasiyalı, ictimai məzmunlu, 
saf, aydın türkcə misraları XVII əsrdə nə Qövsi, nə Abbas deyə 
bilərdi. Bunu XVII əsrdə Aşıq Koroğlu deyib, bir də XX əsrdə 
S.Vurğun deyə bilərdi. 

Bizim tanıdığımız, elmə mə’lum olan şairlərdən heç birinin 
dil üslubu bu misralarda yoxdur: 

 

Mərd dayanar, namərd qaçar, 
Meydan gumburgumburlam. 
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Dəlil ərim meydan açar, 
Düşman gumburgumburlam. 
 

Bu dil, bu üslub ancaq «Koroğlu» dastanının şe’rlərindədir. 
Bunların hamısı bir müəllif t ərəfindən qoşulub. Kim isə bu qoşan öz 
adını atıb, bu şe’rləri «Koroğlu» adlı dastana bağışlamazdı. Bu şe’rlər 
XVI əsrin sonları, XVII əsrin əvvəllərində yaşamış bir şairindir. Ya adı, 
ya soyadı Koroğludur. Bu qaçaq şair, olsun ki, I Şah Abbasın məhv 
etdiyi səfəvi qızılbaşlardan salamat qalıb dağlara çəkilmiş ərlərdən biri-
dir. O, ömrü boyu Səfəvi Şah İsmayılın ulu Azərbaycan dövlətçiliyi 
uğrunda qılınc çalmış və şe’r demiş, öz mübarizəsini və yaradıcılığını 
dastanlaşdırmışdır*. Aşıq Abbasın bu misraları da «Koroğlu» 
dastanının yaratdığı ədəbi-ictimai havada deyilmişdir:  

 
Abbas bu sözləri deyər sərindən**  
Arxı vurun, suyu gəlsin dərindən. 
El bir olsa, dağ oynadar yerindən, 
Söz bir olsa, zərbi kərən sındırar. 

 
Yaxud: 
 

Duman, gəl get bu dağlardan, 
Dağlar təzə bar eyləsin. 

 
Bu əhvalı Koroğlu şe’ri yaratmışdı, xalqı oyanmağa, 

birləşməyə, Çənlibelin çənində aydınlıq yolunda qılınc çalaraq 
dağlardan dumanları dağıtmağa çağırırdı. Canlı Azərbaycan xalq 
türkcəsinin yazılı ədəbi dil mövqeyinə qalxması da həmin 
ideyanın, həmin mübarizənin bəhrəsi idi. 

                                                           

* «Koroğlu» dastanında Cünun adlı bir aşıq da iştirak edir. Kim isə bu dastanın 
müəllifi onu saya bilər. Dədə Qorqud necə «Dədə Qorqud kitabı»nın 
müəllifidirs ə, Aşıq Cünun da «Koroğlu»nun elə müəllifidir. A şıq Cünun 
qəhrəmanlıq dastanlarımızdakı ən’ənəvi ağsaqqal, müdrik obrazıdır, Tonyukuk 
– Dədə Qorqud – Aşıq Cünun. 
**   sərindən – başından. Yə’ni: ağıllı, düşünülmüş söz deyir. 
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M.P.Vaqifə qədər xalq şe’rinin dili bütün-bütün XVII əsri yol 
gəldi. Maraqlıdır ki, xalq şe’rində, aşıqların toyda-mağarda, 
şənliklərdə, məclislərdə oxuduqları gəraylıların, qoşmaların 
dilində klassik poeziya janrlarının dili üçün səciyyəvi olan ərəb, 
fars söz və izafətləri xeyli yer tutur: Qaynadı, peymanəm doldu; 
Siyah zülfləri hörünsün; Mənəm eşqin natəvani; sinəmdə zənbur 
nişanı; Didələrim qan ağladı; Axırda zünnar bağlarsan; Mən Ab-
basam, girsəm xublar bağına; Bəhrlər çalxanır, göl bu yandadı 
(Aşıq Abbas); Səni sevən keçər canü sərindən; Şəmsü qəmər kimi 
görkəz üzünü; Gəldi, məni-mübtəlaya yetişdi; Guşeyü-külahım 
fəxrinamədən Çərxə dəyib, Məsihayə yetişdi; Şuxi-dilrübanın 
iztirabı var. Şö’leyi-ah Sürəyyadan keçibdi; Şahbazi-aləmdən 
istərəm səni; Məlamət mülkünün padişahisən, Aşiqi-sadiqin sən 
pənahısan; Nə xoş çəkib şəni nəqqaşi-əzəl, Gözəllikdə sənsən 
şəxsi-bibədəl, Hərçəndi fələkin afitabı var; Dolanır başına hər 
leylü nahar, Əlində təsəddüq mahitabı var; Bülbül yüz kitab oxur, 
Bir əlif yazınca gül (Sarı Aşıq).  

Bu o deməkdir ki, bu söz və söz birləşmələri xalqın gündəlik 
ünsiyyətində işlənib (və bu deməkdir ki, bu sözlərin Füzuli 
dilində fəallığı və bolluğuna görə Füzuli dilinin zamanında 
anlaşılmazlığından gileylənmək olmaz). Həm də deməli, Füzuli 
dilindən, onun lüğət tərkibindən ədəbi dil birbaşa Vaqif dilinə 
keçmir. XVII əsr boyu ədəbi dilin xəlqiləşməsi, demokratikləş-
məsi tədricən gedib. Bu proses xalq dilini tədricən aparıcı 
mövqeyə qaldırır, normaya çevirir. Deməli, bu iş ikitərəfli 
görülür: bir tərəfdən, füzuliçilər folklor janrlarını da işlədib, dili 
xəlqiləşdirirlər (Qövsinin gəraylı dilini yadınıza salın), o biri 
tərəfdən, folklor janrlarında yazanlar Füzuli dilindən Vaqif dilinə 
keçid yaradırlar – Füzuli dili ilə əlaqə qırılmır. Və Füzuli 
məktəbinin müqabilində xalq şe’ri cərəyandan məktəbə çevrilir. 

Beləlikl ə, XVII əsrin dil mənzərəsində həm Aşıq Abbasın 
yuxarıdakı əcnəbi sözlü dili, həm də bugünkü XXI əsrin dili 
vardı:  

 
Açılubdur qızıl güllər, 
Bülbülün bala vaxtıdır. 
Mən Abbasam, boyu bəstə, 
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Dərdindən olmuşam xəstə. 
Al başımı dizüŋ üstə, 
Çal, yataq, layla vaxtıdır. 

 
Deməli, bu ikilik XVI əsrdə Qurbani dövründə də, XV əsrdə 

Nəsimi dövründə də, lap VII əsrdə «Dədə Qorqud kitabı» 
zamanında var olub («Kitab»dan yada salın: Qurulu yaya bənzər 
çatma qaşlum…) 

Əsrin və deməli, bu üslubi təkamülün ən fəal janrı bayatı idi. 
Təsadüfi deyil ki, Vaqif-Vidadi deyişməsində xalq şe’ri janrlarının 
ümumiləşmiş obrazı kimi bayatı götürülür, çünki «bayatı ellik 
janrdır» (Məmməd Aslan). Bayatı yığcamlığı, fəlsəfiliyi, didaktikliyi, 
həm də asan yadda qalması ilə səciyyələnir. Bu əsrdə şifahi ədəbiyyat 
həm də yazılı ədəbiyyatın yükünü öz çiyninə yükləyir. Beləlikl ə, 
bayatı ən fəal janr kimi önə çıxır. Bu halda mö’təbərlik faktı kimi, 
bayatıda müəllif imzasına ehtiyac yaranır: yazılı ədəbiyyatdakı kimi, 
qoşma və gəraylının ardınca, bayatıda imza meydana gəldi. XVII 
əsrdə çox iste’dadlı bayatı şairləri fəaliyyət göstərirlər: Kiçi Hüseyn, 
Bikəs, Mədəd, Əzizi, Sarı Aşıq və b.     

Bu şairlər bayatı vasitəsilə və ya bayatının içində şe’rləşirlər:  
 

– Əzizi gəzər Çini, 
– Kababın, gəzər çini. 
– Aşıq der: milçə oleydim, 
Gəzəydim göz içini. 
  

Yaxud: 
 

– Mən Aşıq Yaxşı yarın, 
Çək cövrün yaxşı yarın. 
Bikam azar çəkməyin, 
Yaramı yaxşı yarın. 
Sən bülbül, gül həsrəti, 
Bayğusu* mən yaxşı yarın 
   

                                                           

* şahin 
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– Əziziyəm, salamat, 
Min səməndin salamat. 
Təkəbbür atma, Aşıq, 
Hər yetənə salam at. 
Dilinə de, dinc dursun, 
Başın gəzdir salamat. 

 
Yaxud: 

 
Kiçi Hüseyn keçindi, 
İqrar, belə keç indi. 
Aşıq der: gün o idi, 
Sənin ilə keçindi. 

 
Bu deyişmələrlə aşıq şe’ri mükalimə forması qəbul edir, das-

tan şe’r mükalimələrindəki epiklik notlarını şe’rə daxil edir, bu-
nunla da şe’r öz dil-forma imkanlarını genişləndirir. 

Onsuz da yığcam, az sözlə çox mətləb verən bayatının sözləri bu 
deyişmələrdə ağlasığmaz dərəcədə sıxlaşır, kipləşir. Bu, birinci, xalq 
dilinin, qrammatik quruluşun qüdrətidir, həm də şairin şəxsi 
iste’dadıdır. Nəsimi, Füzuli dilinin gücünə, xəlqiliyin ə vərdiş etdikdən 
sonra görünür ki, hələ xalq dilində nə ehtiyatları, gəci tərpənməmiş 
gövhər layları varmış. Danışıq dilində keçinmək (bəzənmək – geyi-
nib-keçinmək ifadəsində qalır), Çin ilə cinas yaradan çini (şüşə 
boşqab), salam verməklə yanaşı, salam atmaq, hər cür ipdən, sapdan 
toxuma şeylər hörən milçə sözləri işlənirmiş. 

Şe’rləşmə yazılı ədəbiyyatda özünü nəzirələr şəklində göstərir: 
sənətkarlar sınaşırlar, öz sənətkarlıqlarını yoxlayırlar. Həmin sınaq 
şifahi şe’rdə məhz bu zaman və bu şəkildə, yeni formada, üzüzə 
deyişmə tipində meydana çıxdı. XVII əsrdəki bu sınaqlaşma növbəti 
əsrdə Vaqiflə Vidadinin deyişməsi şəklində yenidən yazılı ədəbiyyata 
qayıtdı. Bundan sonra həmin deyişmə yaradıcılığı aşıqlar arasında 
geniş meydan alır və bu gün də davam edir.  

Bu aşıq-şairlərin içində Sarı Aşıq (Aşıq Abdulla) və aşıq Əzizi 
xüsusi tanınmış sənətkarlar olmuşlar. Əslində, bayatıda imzanı onlar 
başlamışlar. Görünür, bizdə də, manilərdə olduğu kimi, bayatının bi-
rinci misrası yarımçıq olmuşdur. Məsələn, belə: 
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Yaxşı yarın, 
Çək cövrün yaxşı yarın… 
  

Və ya: 
 

Salamat, 
Min səməndin salamat… 

 
Həmin boşluğu şairlər öz adları ilə doldurmuşlar: 
 

Mən Aşıq Yaxşı yarın… 
 
Və:       

Əziziyəm, salamat*…       
 
Üslubi təmayül dəyişirsə, bu, dil faktında əyaniləşməlidir. 

Füzuli məktəbinin yeri tutulursa, gərək onun yerinə, müqabilinə 
çıxan söz olsun. Sarı Aşığın, Bikəsin, Məzlumun füzuliyanə 
şe’rləri dili, ifadələri il ə şifahi ədəbi dili yazılı dil səviyyəsində 
təmsil edir. Təsadüfi deyil ki, Sarı Aşıq xalq şe’rinin Füzulisi 
sayılır. Sarı Aşığın dili Füzuli mübaliğəsindən özünə ağır yük tu-
tub. Füzuli deyir ki: Məcnunun ahından dəryaya bir qığılcım 
düşsə, dərya səhra olar, göz yaşından bir qətrə səhraya düşsə, 
səhra dönüb dərya olar. Sarı Aşıq deyir: Buxarıya od qala, Odun 
gətür, od qala, Öylə yandır Aşığı, Məhşərəcən od qala. Yaxud: 
Necəsən, bir ah çəkəm, Kür quruya, sal yana. Mübaliğəyə bənzər 
başqa nümunə: Mən Aşıq, baxdı yarım, Baxtımın taxtı yarım. 
Üzündə göz iz var, Sənə kim baxdı, yarım? Əlbəttə, düşünürsən, 
üzə baxmaqla üzdə iz qalmaz, yə’ni bu, qeyri-adi mübaliğədir. 
Ancaq bu həm də tam bir reallıqdır: diqqətli bir yad baxışdan 
                                                           

* Sarı Aşığın və Əzizinin bayatıları həm kütləcə, həm də mükəmməlliyi il ə 
xalq arasında geniş yayılmış və əsrlərlə yaşamışdır. Zaman keçdikcə bu 
şairlərin şəxsiyyəti unudulmuş, ancaq adları bayatılarda möhür kimi qalmışdır: 
gələcəkdə müxtəlif insanlar tərəfindən yaradılan bayatılara bu möhürlər həkk 
olunur. Yə’ni adlar da improvizə edilir. Bu improvizə Əzizi adında daha aydın 
görünür. Əslinə varmadan Əzizinəm Əzizim şəkill ərinə salınıb. 
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mə`sum bir gözəlin üzü qızarır, pörtür. Bu, gözün üzdə izidir. 
Deməli, realist ədəbiyyatın mübaliğəsinin arxasında gerçək həyat 
psixologiyası durur. Sarı Aşığın (Aşıq Abdullanın) dili göstərir 
ki, o, yazılı ədəbiyyata, yaxşı bələd olub: Kə’beyi-kuyindir Aşığa 
me’rac, Dərgahi-vəslünə tapulmaz əlac, Səhrayi-Xətüŋdən alur-
dum xərac, Süzgün çeşmi-qəzalini görsəydim. Qarşıda daği- 
Müştaq, Sinəmdə dağımış, dağ. Bizə müştaq olana Biz ondan daxı 
müştaq. Buradakı izafətlər, kuy, me’rac, ğəzal, müştaq, daxı 
(dəxi) yazılı ədəbiyyatın materialıdır. Sarı Aşıq deyir: Gözəllik 
soy iləndir, Şahmar da soy ilandır. Nəsimi tək bu Aşıq Yolunda 
soyulandır. Burada şairin yar yolunda dəridən-qabıqdan çıxması-
nın Nəsiminin soyulmasına bənzədilməsi hələ heç nə deyil. 
Nəsiminin soyulması əsrlərlə əfsanə kimi yaşamış, Sarı Aşıq da 
bunu ağızdan eşidib özünü ona təşbeh edə bilərdi. Ancaq bu söz 
çox şey deyir: Bu Aşıq zində degil, Əqli özündə degil. Kim deyər, 
Haq camalı Yaxşı üzündə degil. Artıq bu, hürufi biliyidir: Allahın 
Yaxşı üzündə təcəlli tapması söylənir. Sarı Aşığın belə bir 
bayatısı var: Mən Aşığam, qanlı gül, Qanlı savaş, qanlı gül. Yeyib 
bülbül bağrını, Çıxmış ağzı qanlı gül. Prof. H.Araslı Füzulinin bu 
beyti ilə həmin bayatının arasında ədəbi-geneoloji uyğunluq 
görür: Sanma kim, bülbül açub uçmağa balü pərini, Gül yaqıb 
anı, savurmuş gögə xakəstərini . Bayatıda gülün rəngi əsas 
götürülür. Niyə gülün rəngi qırmızıdır? Bülbülün ciyərini yeyib, 
ağzı qana batıb, ona görə də qızılgülün rəngi qırmızıdır. Qəzəldə 
diqqət havada qanad açıb uçan bülbülün rənginə yönəldilir. Niy ə 
bülbülün rəngi bozdur? Onu gül yandırıb, külünü havaya sovu-
rub. Hər iki halda gül mə’şuqə rolundadır və cinayətkardır: birin-
ci halda bülbülün bağrını yeyir, ikinci halda onu yandırır. Hər iki 
halda sənətkar sözdən rəng kimi istifadə edir. Hər iki halda 
sənətkarlar öz lirik qəhrəmanlarını böyük ustalıqla rəsm edirlər. 
Hər ikisində eşidilən sözlərin timsalında türkcəmizin bütün 
imkanları meydana qoyulur. Füzulidə də ərəb, fars sözləri mini-
mum dərəcədədir (bülbül, bal, pər, xakəstər). Sarı Aşıqda isə 
türkcə olmayan bircə bülbül sözüdür (saz sənətkarı mə’nasında 
aşıq sözünün ərəbcə aşiq ilə əlaqəsi yoxdur). Yə’ni təmiz türkcə 
ilə xalq aşığı Azərbaycan türkcəsində Füzuli ustalığını göstərir. 
Qaş qaralarkən dağlarda üfüqlərin qızarmasına Saib Təbrizi belə 
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mə’na verir: Gördülər lə’li-l əbüŋ, qan tərlədilər daşlar, – 
mə’şuqənin dodaqlarının al rəngindən dağların cansız daşları da 
xəcalət çəkib tərləyir, özü də qan tərləyir. Xalq arasında Ayın 
üzündə ləkə olması haqqında əfsanə var. Sarı Aşıq ona işarə 
edərək deyir: Gördü görklü camaluŋ, Düşüpdür aya qara. – 
mə’şuqənin üzünün (camalının) gözəlliyini görən ayın ürəyinə 
qara, ləkə düşür. Şübhəsiz, Füzulidə və Sarı Aşıqdakı gül-bülbül 
tipoloji əlaqəsi burada Aşığın və S.Təbrizinin təşbehlərində də 
özünü göstərir.  

Bilindiyi kimi, bayatılarda adətən bədii mətləb 3-4-cü misra-
larda ifadə olunur, 1-2-ci misralar sonrakılar üçün musiqi, ritm 
kökləyir. Sarı Aşıq bayatının misraları arasında ritmlə yanaşı, 
semantik əlaqə də yaratmağa çalışır və əksərən nail olur. Bu 
bayatıda su obrazı bütün misraları bağlayır: Zülfün suda mar ki-
mi, Oynar su damar kimi. Sızıldatdın Aşığı, Yağa su damar kimi. 
Qurulmuş nadir cinasla da dil heyrətləndirir. Burada isə Aşıq öz 
adını kənara qoymaqla misralar arasında qəzəl beytlərinə məxsus 
nisbi müstəqillik yaradır: Dərmanını dərdə qıl, Başda qoymaz 
dərd ağıl. Səni ki mehman açmır, Xana, yurd ol, dər, dağıl. 1-2-ci 
və 3-4-cü misralar iki beyt şəklində bir-birinə bağlanır. Burada 
Füzulinin «Nə yanar kimsə mənə atəşi-dildən özgə, Nə açar 
kimsə qapım badi-səbadan qeyri» beytindəki kimsəsizlik duyğusu 
verilir. Hər ikisində də eyni sənətkarlıq var. Və dil baxımından 
diqqəti çəkən odur ki, fars sözləri ürəklə cinasa gətirilir: xanə 
(ev), dər (qapı). Deməli, sözlər kütləvi anlaşılmışdır. 

Sarı Aşıq da Nəsimi, Füzuli kimi deyimləri xalqdan alıb yeni 
şəkildə xalqa qaytarır: Mən Aşığam, gündə mən, Kölgədə sən, 
gündə mən. Qurban ildə bir olar, Sənə qurban gündə mən.   

Sarı Aşıq xalq şe’rinin dilində fəlsəfi sistem yaratdı, onu 
ən’ənəyə çevrilən bir sahmana saldı. Xalq şe’rinin mə’lum klas-
siki oldu. Füzuli beytləri kimi onun da ayrı-ayrı misraları ağız-
ağız dolaşmağa başladı: Fələk əlimə düşsə, Salaram öz günümə; 
Yar yara qovuşanda Bayramın o gün eylər; İstərəm, bu dünyada 
Pis ölə, yaxşı qala; Bülbül yüz kitab oxur, Bir əlif yazınca gül və 
s. Bu ifadələr xalqın dilinə hazır şe’rdən gəlib və şe’rlə gəlib.  

Bədii semantikanın qeyri-adi gücü, hansı dərinlikdə qalmış 
olsa da, lazım olan sözü tapıb çıxarır. Xalqın gündəlik 
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ünsiyyətində iştirak etməyən istər türk, istər ərəb-fars mənşəli 
xeyli söz var ki, xalqın şe’r yaradıcılığının dilində ən’ənəvi da-
vam edir, aydın bir zolaq kimi görünür. Bunlar bütövlükdə ədəbi 
dil üçün işlək deyil, ancaq poetik nitqdə unudulmur. XVII əsrin 
xalq şe’ri janrlarında təsadüf olunan həmin nümunələrdən türk 
mənşəli arxaizmlər: ayağ (qədəh), damu (cəhənnəm), danla (sa-
bah), sayru (xəstə), seyvan (ev-eşik), sunmaq (vermək), sin 
(qəbir), görklü (gözəl, cəlbedici), varmaq (getmək), köşk, bilgə 
(həkim, müdrik), oda (ev), yaxmaq (yandırmaq), al (hiylə), ün 
(səs), yey/yeg (yaxşı), bayğu (şahin), yaş (cavan)… 

Ərəb-fars mənşəli arxaizmlər: mürğ, dərdmənd, çeşm, 
hümmət, məcruh, müştaq, cada, bab, arzuman (istək), muy, səg, 
rəqib, sayil, əbru, hilal, çeşm, xəndan, giryan, damən, dam, əşk, 
əşkbar, didar, ləhzə, nihal, me’rac, ğəzal, xab, afitab, mahtab, 
təsəddüq, sər, saqi, pirəhən, ərş, təbib, dəhan, mar, mehman, 
siyah, şanə, zində, muy, zimistan…  

Xeyli ərəb-fars sözünün Azərbaycan dilində vətəndaşlaşması 
xalq şe’rinin xidmətidir. Bu qəbildən sözlər nəzərdə tutulur: 
fəraq, məlal, xəm, hicran, sərvqamət, mübtəla, camal, pərişan, 
qibləgah, pənah, dərgah, zülf, dildar… Məhz bu cəhətlə bağlıdır 
ki, belə sözlər ümumanlaşıqlı olsa da, əsasən dildə poetizm kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. Ümumiyyətlə, xalq şe’ri yüksək səviyyədə 
ədəbi dillə xalq dili arasında ünsiyyət yaratmış, vasitəçi olmuş, 
ədəbi dilin ərəb-fars sözlərini və tərkiblərini kütləvi qavramaq 
vərdişi hazırlamışdır. Təsadüfi deyil ki, dövrün xalq şe’rinin 
dilində izafətlərə müəyyən yer verilir: aşiqi-sadiq, qibleyi-hacət, 
dili-zar, leylü-nahar, kəbeyi-kuyin, meyi-nab, nəqqaşi-əzəl, şuxi-
dil, şö’leyi-ah, şahi-bibədəl, şahbazi-aləm, ğəmzeyi-cəllad, 
xədəngi-bəla, daği-həsrət, dərgahi-vəsl, çeşmi-ğəzal, daği-
müştaq, əhdi-dil…  

Bə’zən izafət seyrək olur, həm də semantik şəffaflığı ilə seçi-
lir: Zülf pərişan oldu, şanə döndərdi, Əhli-dilə xud nişanə 
göndərdi, Dindirdikcə bağrım şana döndərdi, Şirin dill ərinə qur-
ban olduğum (XVII əsr). Bə’zən isə həm mətndə sıxlaşır, tezləşir, 
həm də izafətin tərəfləri mə’naca nisbətən qəliz görünür. Hər hal-
da, kütləvi qavrayış baxımından şəffaf olmur: Ğəmzeyi-cəlladın 
xədəngi-bədi, Rəhm eyləməz heç insana gözlərin; Kə’beyi-



 417

kuyindir Aşığa me’rac, Dərğahi-vəslinə tapulmaz əlac, Səhrayi-
xətindən alurdım xərac, Süzgün çeşmi-ğəzalını görsəydim – Aşıq 
Abdulla. Sıxlıq və nisbi qəlizlik göz qabağındadır. Ancaq 
anlaşılmasa, aşıq-sənətkar bunları işlətməzdi. Geniş tekstoloji 
müqayisələr göstərir ki, bu gün üçün arxaikləşən və ya leksik se-
mantikadan məhrum olub ya köməkçi sözə, ya şəkilçiyə çevrilən, 
yalnız qrammatik yük daşıyan bu əcnəbi vahidlər XVII əsrdə 
müstəqil işlənmiş və anlaşılmışdır: Səni ki mehman açmır, xana, 
yurd ol, dər , dağıl (xanə – ev, dər – qapı); Bir dərddir, çəkər 
Aşıq, Kimsə bilməz qərəz hal (hal-indi, hazırda – Bugünkü dərhal 
sözündəki ikinci hissənin mə’nasında; Bir namə yazmışdı 
gözəllər şahı. 

Tekstoloji müqayisələrdən belə aşkarlıq da hasil olur ki, istər 
türk mənşəli, istər ərəb-fars mənşəli arxaizmlərin, istərsə də 
izafətlərin şe’r və nəsr dilində spesifik təzahürləri var. Nəsr 
dilindən «Şeyx-Səfi mənaqibi»ndən nümunələrə göz yetirək. 
Türk mənşəli arxaizmlər: kəndü (öz), qat (yan), ismarlamaq 
(tapşırmaq), ayıtmaq (demək), bulmaq (olmaq – xilas buldı – 
tapmaq – yolu bulmadım), dişar (bayır), iri şmək (çatmaq), qa-
ranquluq, xancaru (hara), yəyağ (payda), sərgitmək (sıçramaq), 
baba (ata), gerü (yenə), irməg (yetmək), ulu, nəsnə (şey), yavru 
(körpə), varmaq, ikən (çox), buyruq (əmr)… 

Ərəb-fars mənşəli arxaizmlər*: xud, hərgiz, növbət (dəfə – bir 
növbət), istitaət, icabət, təcdid, ə’zim, mükərrər, zaviyə, fərzənd, 
kəmtər, mütəhəyyir, məşriq, mübaligə (çoxlu), qövm, e’caz 
(mö’cüzə), namə’qul (ağlabatmayan), namövzun, şadrəvani, 
məzəllət, məşru, filhal. Təbii ki, etmək, olmaq köməkçi fe’ll əri 
ilə işlənən əcnəbi vahidlər də nəsr dilində öz qəlizliyi il ə seçilir. 
Düzdür, bir növ, xəlqilik faktı kimi «eləmək» etmək -dən işləkdir, 
ancaq bunun semantik qavrayışa müdaxiləsi olmur: təfərrü 
eləmək, təvəhhüm eləmək, təvəqqüf eləmək, sə’ma eləmək, 
müləvvəs eləmək, münhədəm eləmək, zikr etmək, istişhar etmək, 
mütəvəssit olmaq, mütəvəccih olmaq; nəsr dilində belə əcnəbi 
ifadələr də işlənirdi: başəd ki, əzbəs ki; izafətlər: axiri-əmr, həddi-

                                                           

* Əcnəbi sözlər ancaq müasir dil baxımından arxaikdir. 
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buluq, keyfiyyəti-tələbi-gənc, taciri-Xətay, məcmuyi-camaat, 
məqsudi-xəlvət, məzaci-şərif, ruhi-istitaət, sərasüməvü heyranü-
naçar, şəxsi-bəzzaz, qüdrəti-ilahi, ərbabi-əhli-dünya, sahibi-xanə, 
tədbiri-tərtib, inani-əzimət… 

Yuxarıda xalq şe’ri janrlarının dilindən gətiril ən müvafiq 
qruplarla müqayisədə iki fərq nəzərə çarpır; əvvələn, bütün qrup-
lar üzrə nəsr dilindəki vahidlər kəmiyyət üstünlüyünə malikdir – 
nəzərə alınmalıdır ki, xalq şe’ri janrlarının misalları daha geniş 
mətnlərdən toplanmışdır, nəsrin misalları isə bir abidədən və 8-10 
səhifəlik mətnlərdən götürülmüşdür; ikincisi, nəsrin qruplarındakı 
vahidlər semantik cəhətdən rəngarəngdir – xalq şe’ri janrlarının 
dilindəki türk mənşəli arxaizmlər, ərəb-fars mənşəli qeyri-kütləvi 
vahidlər və izafətlər müəyyən çərçivə daxilindədir, həmin 
məhdud kəmiyyət müxtəlif janrlarda, hətta müxtəlif əsrlərdə 
(XVII əsrdən bəriyə) fəaliyyət göstərir. Bu nümunələr obrazlı 
təfəkkürün materialı kimi sabitləşmişdir. Nəsrdə isə hər konteks-
tin, hər müəllifin leksikonu dəyişir. Şe’rdə janrların öz əhatə 
dairəsi varsa, nəsrdə mövzu-motivlərin, müəllifl ərin çoxlu fərdi 
dairələri vardır. Məsələn, daği-həsrət, aşiqi-sadiq, şö`ləyi-ah, ba-
di-səba, qəmzeyi-cəllad obrazlı fakt kimi müəllif v ə mətnlər üçün 
universallaşıb, ancaq, deyək ki, keyfiyyəti-tələbi-gənc, sahibi-
xanə, şəxsi-bəzzaz, ərbabi-əhli-dünya hər kontekstin özündə və 
müəyyən məzmuna görə üzə çıxır, bunların konkret sistemi və 
daimi semantik rəngi yoxdur.  

Bütün dövrlərdə, bütün mərhələlərdə olduğu kimi, XVII 
əsrdə də milli ədəbi dilin ümumi inkişaf meylindən kənara çıxan 
fonetik, morfoloji, sintaktik detallar müşahidə olunur. Ancaq 
bütövlükdə əsrin ədəbi normasında Vaqif dövrünün xəlqiliyi v ə 
şəffaflığı var. Bu norma demokratizminin əsasında canlı danışığa 
məxsus lüğət, loru leksikon durur: budamaq (döymək), qarımaq, 
əylənmək, qurtulmaq, lalımaq, hürmək, görsətmək, incinmək, 
qıymaq, qapmaq, qamçılanmaq, yerikləmək, qalamaq (yandır-
maq), qaralamaq (hədəf götürmək), süzmək (oynamaq), qonaqla-
maq, doluxmaq, cad, kəkül, bud, çisən, kül, xına, bez, arşın, 
baldır, babal, dağal, hasand (asan), yox yerdən (heçdən), davar, 
muşduluq, qapan (tərəzi), kəndir, buxarı, təndir, düymə, düyü, 
qaraltı, lığ (palçıq), odun, üzüqara, yasdıq, dam (ev növü), lələ, 
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qulan, yarğan, yapışqanlı… Vaqifin bədii nitqi üçün doğma olan 
bulud zülf, ağ sinə, zülf pərişan kimi onlarla obraz-söz 
birləşmələri XVII əsrdə yaradıcılıq istehlakında idi: Dağıldı bulut 
zülfün, Göy üzünü ay azar; Ağ sinən qar altıdır…  

Vidadi ilə Vaqifin dili bədii üslubda xəlqi inkişafın bir mərhələsidir. 
Onların sayəsində xalq şe’r dili yazıda birdəfəlik qanuniləşdi. Realizmin 
bu ilk böyük nümayəndələri milli dilin iki əsrlik gəlişini ümumiləşdirdilər 
və onun ümumi mənzərəsini əks etdirdilər. Bütövlükdə üslubların rolunu 
inkar etmədən nəzərə alanda ki, «ədəbi dilin tarixi, adətən, ən böyük 
yazıçıların əsərlərinin dil materialı əsasında qurulur – yaradılır»1, 
xəlqiləşmiş milli dil dövrünün ilk mərhələsində ən böyük söz ustaları 
kimi Vaqiflə Vidadinin dili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu mərhələdə 
iki cə-hətə görə Vaqifin dili daha həlledici rol oynamışdır: 1. Dil 
materialının həcminə görə Vaqif çox irəlidir; 2. Vaqifin müəllimliyi, 
dövlət idarəsində yeri onun şe’rlərinin daha tez və daha geniş 
yayılmasına imkan vermişdir; həm də Vaqif siftədən xalq şe’ri 
janrlarında yaratdığından Vidadidən qabaq bu üslubun lideri olmuşdur 
(Vidadinin yaradıcılığında əsas yeri klassik poeziya janrları tuturdu. Va-
qifin sözünə diqqət edin: müxəmməs deməyin seyrəklənibdir).   

Xalq şe’ri janrlarında dil demokratiyasının maksimal həyata 
keçirilməsi heca vəzninin xidmətidir. XVII-XVIII əsrlərdə xalq şe’ri 
janrları ona görə böyük vüs’ət aldı ki, heca, türkdilli yaradıcılığın doğma 
vəznidir və onda milli sözlərin (və millil əşmiş alınmaların) işlənmə süve-
renliyi sözsüzdür. «Külli Qarabağın abi-həyatının nərmü nazik bayatı» 
olması Azərbaycan şe’rinin dilinin tam canlı dil yoluna düşməsi 
deməkdir. Belə e’tiraf həm də iki klassikin dil proqramıdır. Hətta bu pro-
qram klassik şe’r formasında da söylənir: «Qarabağ içrə bir şair 
kəlimüllah Musadır, Cavanşir içrə bir mövzun bayatı dəsti-beyzadır» 
(Vaqif). Maraqlıdır ki, bayatıya – xalq şe’rinə yol klassk şe’rin obrazları 
ilə açılır: birincidə abi-həyat «dirilik suyu», ikincidə yədi-beyza Musa 
peyğəmbərin ağ əlləri ilə təşbehləndirilir. Beləliklə, klassik şe’r xalq 
şe’rinə xeyir-dua verib öz mövqeyini itirdiyini e’tiraf edir.  
                 

                      

                                                           

1 Виноградов В.В. О языке художественной литературы. М., 1959,  s. 6. 
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QЮВСИ ТЯБРИЗИНИН ДИЛИ 
 
Йетирмяляри арасында Фцзули дилинин мяьзи щеч кясдя 

юзцнц Саиб вя Гювси Тябризилярдяки мцкяммялликля 
эюстярмир. Щейиф ки, Саибин бизя ана дилиндя анъаг он йедди 
ше’ри эялиб чатмышдыр. Вя онун сюз хязинясинин Фцзули шящдини 
бу азъа, тутийа ше’рлярдяки дилин дадына бахмагла дуймалы 
олуруг. Фцзули ше’ринин ХВЫЫ ясрдяки дил айдынлыьыны, ифадя 
грамматикасыны, мя’на дяринлийини Саибин анадилли 
ше’рляриндян истянилян 2-3 бейтинин тимсалында гаврайа 
билярик:                  

Ня ещтийаъ ки, саги веря шяраб саŋа Ки, юз пийалясини верди 
афитаб саŋа, Шяраб ля’ли ичцн тюкмя абиру зинщар Ки, дямбядям 
ля’ли-лябцŋ верир шяраб саŋа – бир газан хюряйин дадыны билмяк 
цчцн бир гашыг кифайятдир (Щяля цстяэял бизя эялмиш фарсъа 
диваны ки, ону устад шаиримиз Балаш Азяроьлу Саибаня 
шякилдя мцасир тцркъямизя тяръцмя етмишдир). 

Ня йахшы ки, Гювсинин «Диван»ы ялимиздядир1. Гювси 
дилинин мцасирлийини гаврамаг цчцн шаирин илк тядгигатчысы 
Фиридун бяй Кючярлинин бу сюзц тарихи мющцрдцр: «…шивейи-
лисанындан вя цслуби-кяламындан бизим Загафгазийа 
торпаьынын райищяси эялир, щисс олунур. Беля ки, яэяр бя’зи 
гязялляринин ахырынъы фярдиндя Гювси явязиня Гцдси вя йа 
Закир вя йа Сейид йазылсайды, онлар Гцдсинин вя йа Закирин 
вя йа Сейидин кяламы олдуьуна кимся шцбщя етмязди»2. 

Доьрудур, еля ше’рляри вар ки, анлашмаъа Фцзули-
нинкиндян дя мцряккябдир. Анъаг еляляри дя вар ки, онун 
алтына Аббасгулу аьа Бакыханов Гцдси, Гасым  бяй  Закир,  
Сейид Язимля  бярабяр  Ялаьа  Ващидин дя имзасыны  гоймаг  
олар: Щеч шям’иля рам олмаз пярваняляриз бизляр, Зянъиря  баш  
ендирмяз  диваняляриз  бизляр; вя йа:  Ашигям, бинявалыьым  
вардыр, Йоллар цстя эядалыьым вардыр. Кясмишям цлфят   
ашиналярдян, Бинифаг  ашиналыьым вардыр. Ялбяття, Гювси дили  
                                                           

1 
�	ى، د��ان�� ��� . ،����٢٠٠۶ . ; Гювси Тябризи. Диван. Бакы, 2005 (Tərtibçi 
Паша Кяримов.) 
2  Фиридун бяй Кючярли. Азярбайъан ядябиййаты. Ы, Бакы, «Елм», 1978, с. 
219. 
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цчцн  бу  нцмуняляр сяъиййявидир. Ейнян шащ Исмайыл кими халг 
ше’ри иля классик ше’ри бир-бириня йахынлашдырыр. Хятаи халг ше’ри 
жанрларындакы дилини классик ше’р дилиня тятбиг едир. Гювси ися 
классик жанрдакы ше’рлярини ясрин нормасына о гядяр йахынлашдырыр 
ки, арада халг ше’ри жанрларында да юзцнц сынайыр. 

Гювси дил йарадыъылыьында шяхсиййятин тарихи ролуну дцрцст 
гиймятляндирир. Онун диля, бядии сюзя нязяри-фялсяфи мцнасибяти 
вар. Гювси тякъя дил сяняткарлыьы иля дейил, щям дя бядии диля бу 
нязяри-фялсяфи мцнасибяти иля фцзуличидир. Фцзули «Эяр чох истярсян 
иззятин, аz ет сюзц» дейир. Гювси дя щямин мювгедя дайаныр; 
«Сярфясиздир эювщяри исраф иля сярф ейлямяк» дейир вя ялавя едир ки, 
ещтийаъ олмайан йердя, цмумиййятля, щеч данышма: «Та зярурят 
дцшмяйинъя сюйлямян, зинщар, сюз». Фцзули «намярбutü 
нащямвар» сюздян щязяр едир. Гювси дя бу фикирдядир ки, данышыг 
сюзцнц ъилаламаг, кяля-кютцр сюзя сыьал чякмяк, щамарламаг 
лазымдыр: Бцлщявяс няззарясиндян мян дя фярйад етмяням, Сюз 
билян йанунда щям вар олса нащямвар сюз». Вя Фцзулинин «ня 
мигдар олса, ящлин ейляр ол мигдар сюз» фикрини давам етдиряряк, 
Гювси дейир: «Щяр кимин мя’нидя мигдары сюзцндян бяллидир». 
Илк дяфя Гювси «хястя сюз» ифадясини ишлядир вя ящвалын дейилян 
сюзля баьлылыьынын психолоэийасыны ачыр: «Щяр ниэащындан сюзцŋя 

бир юзэя мя’ни анланыр, Ким, пяришанц мцшяввяс чох дейир бимар 
сюз». Гювсинин хейли гязялиндя Фцзули мисралары тязмин олунараг 
ишлянир, сюзцня Фцзули мисрасы иля йекун вурур: 

Гювси, ол ря’на гязялидир Фцзулинин бу ким: «Эящ ял юпмяк 
астын тяк, эящ яйаг дамян кими». Фцзулинин онларла ше’риня нязиря 
вя тяхмисляри вар ки, бунлар да цз-цзя, йан-йана дуран 
мисраларда Гювсинин сюзц юз устадынын сяняти иля ейни сявиййядя 
эюрцнцр. 

Бцтцн бунларла йанашы, Гювси ХВЫЫ ясрин Фцзулисидир, онун 
дили лексика вя грамматикасы иля билаваситя ХВЫЫ ясрин фактыдыр, 
Фцзули дилинин йцз иллик хялгиляшмяsи тякамцлцнцн нцмунясидир. 
ХВЫЫ ясрин дили кцтлявилийи иля сяъиййялянир: дюврцн ядяби дили халг 
йарадыъылыьы дилинин мцстявисиндя нормалашырды. 

Ялбяття, бу тякамцл, биринъи нювбядя, Гювси дилинин анлашма 
дяряъясиндядир. Беля: Ащ, бир нашы тябибцŋ олмушам бимари ким, 
Щяр ня истяр, ейляр амма дярдя дярман ейлямяз. ХВЫ ясря 
гядярки ядяби дилдя фяал ишляниб, сонралар архаикляшян тцрк 
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лексикасына Гювсидя чох аз, бармагла сайылаъаг дяряъядя раст 
эялинир: гатла (дяфя, мяртябя) – Ямма юзц мин гатла пешиман 
олаъагдур: йеэ ( йахшы) – Йеэдцр ки, шишяйя тута ганыны 
бцлбцлцня; тцн (эеъя) – бу, Няваидян эятирилян мисранын 
ичиндядир: «Сцрмяэун тцнлярдя щиъран шами тут бидар эюз»; 
данла (сабащ) – Бу эцн данла губарум сейр едяр бир юзэя 
алямдя; яйаь (бадя) – Щярчянд ки, эюз тюкди яйаья, кюŋцл ичди 
вя саир даща бир нечяси – йя’ни Фцзулидякиндян гат-гат аз. 
Бунун мцгабилиндя Фцзули дилиндяки данышыг дилиня мяхсус сюз 
вя ифадяляр артыгламасиля ишлянир. Бунларын ичярисиндя анъаг 
данышыьа мяхсус айры-айры сюзляр дя вар: узатмаг (чох 
данышмаг), чякинмяк (ещтийат етмяк), дилляшмяк (мцбащися 
етмяк), дойунъа (кифайят гядяр), (мяълис) совулмайынъа 
(битмяйинъя, гуртармайынъа), яэлямяк (яйлямяк, дайандыр-
маг),...; ифадя шяклини алмышлары, мцяййян грамматик форма иля 
ифадяляшмишляри дя вар: ахыр ки (нящайят), йери вардыр (щаглыдыр), 
юзэядир (айры алямдир, щеч демяли дейил) – Щярчянд эцл лятиф ола, 
рухсаруня юзэядüр, Нярэис ня олса, чешми-фцсункаруня юзgя-
дцр), йетмязми  (кифайят етмязми), ол ки вар (чохлу) – Анунла 
сюзбашы щям ачса, ол ки вар, ачмаз; эял эюр (тамаша еля, бах, 
щарай – Ей шям, бу эцнлярдя мяним щалымы эял эюр), щеч йердян 
вар олмаг, йцз лювцн (ъцрбяъцр), щяр нясян  щяръ-мяръ 
(юзбашыналыг) вя с. бунлар анъаг эцндялик цнсиййят дилиндя 
ишлянир: бюйцк-кичик, айагдан-баша, йухарыдан-ашаьы, дурмыйан-
отурмыйан… 

Гювсинин бядии дили фразеоложи зянэинлийи иля сечилир ки, бу да 
хялгилийин мцщцм эюстяриъиляриндяндир: кюнцл баьламаг 
(севмяк), эюз йумуб-ачынъа, эедярям ялдян-айагдан, эюз-
гулаг олмаг, бел баьламаг, ганына сусамаг, ял-айаг чалмаг, 
ганы гайнамаг, эюздян салмаг, ял эютцрмяк, даш баьрылы, баш 
чыхармаг, ъан вермяк, йахасындан ял эютцрмяк, одуна йанмаг 
(Йахамдан ял эютцр, ей дил, ня ашиналугдур ки, мян сянцŋ одуŋа 
йандымц кябаб олдум), ятяэини чякмяк, кюнцл дцэцнляри, сыныг 
кюнцл… Онун сяъиййяви ъящятляриндян бири фразеоложи 
синонимликдян истифадя тезлийидир – щятта фразеоложи синонимляр 
лексик синонимлярдян даща фяалдыр. Тябии ки, бу синонимлик 
мятнин бядииляшмясиндя лексикдян артыг йцк дашыйыр. Бу 
шякилдя: ялдян эедярям//дилдян дцшярям, кюнцл алмаг//цряк 
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ачмаг//кюнцл ачмаг, ган аьламаг//эюзцндян ган ахытмаг, 
юзцнц оддан ода салмаг//ъаныны одлара йахмаг… 

Аталар сюзц вя мясяллярдян эениш вя юзцнямяхсус шякилдя 
истифадя едир, бунлары гялиб щалындан чыхарыр вя юз нитгинин 
грамматик цзцня чевирир – аталар сюзц вя мясял мцстягиллийини 
итириб мцяллиф мятнинин мянтиги вя грамматик тяркиби олур: 
Тяшкири-зцлфи-йари сябадян диляр кюŋцл, Охшар ана ки, юзэя ялиля 
илан тутар; … сонра ган тутар, Бу дцз: эярчи эеъ тутар, амма 
йаман тутар; Ей эюзим нури, буланыр су вяли сярчешмядян (су 
булаьын эюзцндян буланар); Синядя кюŋлцм сарайун рювшян 
ейляр шям’и-даь, Юз айаьы алтына щярчянд ишыг вермяк чыраь; 
Яэярчи доьруйа, мяшщурдур, зявал олмаз…; Ъащанда щяр киши юз 
якдиэцн бичяр ахыр…; Дерляр ки, дяэирман доланур данядян ютри; 
Етмяйян сюз сузиня шурин ня билсцн мя’ниниŋ, Аьзы ширин 
ейлямяз щялва демяк щялва кими.  

Адятян классик ше’рин дилиндя диалектизмдян данышылмыр. 
Мясялян, Фцзули дилиндя нола (ня ола), ням (няйим) кими 
диалектизмябянзяр фактлар диалектфювгц сяъиййя дашыйан данышыг-
тяляффцз тязащцрляри кими шярщ олунур. Анъаг Гювсинин дилиндя бя’зи 
фонетик, лексик, морфоложи хцсусиййятляр бир систем олараг Тябриз 
диалектиня мянсубдур: Аьырла Гювсини дир даш иля ки… – язизлямяк; 
Яввял алдуŋ кюŋлцми, ахыр бурахдыŋ йазыйа – ъюл; Ол бадяни, ким 
яглими башдан апарыбдыр, Сундуŋ маŋа, мян садядили ишэиля салдуŋ 
– ишэил гапыны баьламаг цчцн бянд; «гапынын ишэилини вурмаг» 
шяклиндя ишлянир. Бурада ишэиля салмаг «тора салмаг» 
мя’насындадыр; Щярчянд тцнцк щювсяляйям бязми-бяладя… - 
тцнцк Тябриз диалектиндя «сябирсиз» демякдир; Йавынгыды, йалварды, 
аман ейляди мцтриб – бурада цч синоним далбадал ишлянир. 
Йавынгымаг Тябриз диалектиндя «йалвармаг» мя’насындадыр; … 
тапсун мязяйи-юмр Ким, пирляри вари ъяван ейляди мцтриб – вари 
«бцтцн; Бир щавур дюнмяк эяряк, бир паря йалвармаг эяряк – щавур 
«Вахт, заман, мцддят» инан (ъилов) – Инанын тутмаг олмаз щеч 
вяъщилян, кюŋцлдцр бу; Ейлярям ифтану хизан щяминанлыглар1 саŋа. 

                                                           

1 Биръиловлулуг. Йя’ни «йолдашлыг ейлярям» демякдир.  
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Гузей Азярбайъанда шалайын сюзц юз синоними шад иля бирэя 
ишлянир, халис диалект сюзцдцр: шад-шалайын. Гювсидя мцстягил 
юзцнц эюстярир: Мей ичцб чыгмыш шялайын евдян ол ря’на иэит. 

Бир сыра фактлар вар ки, Гузей тцркъямиздя башга фонетика 
вя морфолоэийа иля ишлянир. Мясялян, Гузейдя: йоруб-йортан, 
чырагбан, тутаг//туталым, вермийин; Эцнейдя: йортуб-йоран, 
чыраьан, тутам, вермин – Вя эяр ня юз сямяндин бир щавур 
йортуб-йоран чогдур; Дюнцб пярваняляр, Гювси, санурлар ким, 
чыраьандур; Тутам ки, щяр ня сян етдцŋ, тящяммцл етдим мян; 
Кюŋцл йахшылара, зинщар, вермин ким, йамандыр бу; Бу 
сябябдян ки, сянцн чешмцвя бир нисбяти вар…; Ки, бязми-
вяслидя щям ейлирям щаман фярйад; Биз йеня аны истярцз гайнар 
анунла ганимиз; Тюкмянцз цз сцйуни дцнйави мафища ичцн; 
Билмяням, нечин унутмушдур бизи ме’марымыз; Чющрядян, 
Гювси, бизим арытсаляр жянэаримиз.         

Бу ишлянмяляр ися Тябриз нитг мцщитинин фарсъа иля эцндялик 
ялагясинин нятиъясидир: Яэяр лайиг деэил, намещрибан вер 
рцхсятцн, эетсцн; Дярд дярманла тцямдцрцр (якиздир). Яэяр 
бина (эюрян) исян; Дили-сядпаряйи сян алэилян, ей намцсялман 
ким… 

Ашаьыдакы синтактик интонасийа да Тябриз диалектинин 
фарсъа нитг мцщити иля ялагясиндян эялир – бурада дурьу ишаряси 
щямишя ишлятдийимиз ян’яняви йериндя дейил, «ким» баьлайыъы-
сындан яввял гойулмалыдыр: Ол бадяни, ким яглими башдан 
апарыбдур, Сундуŋ маŋа, мян садядили ишэиля салдуŋ – ким (ки) 
баьлайыъысы щансы ки мя’насыны ифадя едир. Бу шякилдя тяляффцз 
шимал нитгимиздя дя вар, анъаг ядяби норма сайылмыр. 

Гювси дилиндя диалектизм ишлянмяси классик поезийа дилинин 
хялгиляшмя просеси иля баьлыдыр. Саиб Тябризинин дилиндя бу 
щадисяйя тясадцф олунмур. Йя’ни Саиб Фцзули нормасынын 
ишлянмясиндя даща ардыъылдыр.  

Хялгиляшмя просесинин тяркиб щиссяси кими суал явязликля-
ринин башланьыъ самитинин имласында г йеэанялийинин позулду-
ьуну эюрцрцк: щамы//гаму, щансы//хансы//ганьы, щанда//ганда, 
щачан//хачан, щанда//ганда. Бу чохвариантлылыг о демякдир ки, 
яслиндя халг дили тяляффцзцнц классик ше’р дилинин классик имла 
нормасына сыьышдырмаг мцмкцн дейил. Бу о демякдир ки, 
классик имла ня гядяр мцщафизякар олса да, артыг йени нормайа 
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кечмяйя башламышдыр, анъаг ян’янянин ялиндян гопа билмир, 
онун орбитиндян бирдян-биря чыхыб данышыг тцркъясиня кечя 
билмир: щямишя йени кющнянин ичиндя йаранмаьа башладыьы 
кими, кющня дя йенинин ичиндя хейли давам едир. Беля фактлара 
морфолоэийада да тясадцф едирик: бирля (иля) – Йахшылар бирля 
йаман башларсан ей наз, афярин; – эяъ – Ня йалныз мяндя ол 
сярили-ряван ютэяъ ряван галмаз; – дuрцр – Дярд дярманла 
тцямдцрцр, яэяр бина исян, Щяр гядяр ким вяслидцр дцшвар, 
асандур хяйал; - йи - … Ким, мян юзцмдян юзэяйи биэаня 
билмяням.   

Бу классик морфолоэизмляр Гювси дилиндя чох сейрякдир, 
щягигятян, галыг шяклиндядир. Мясялян, – дцрцр формасына икинъи 
мисал тапа билмядийим цчцн «Дярд дярманла тцямдцрцр» 
нцмунясини тякрар вердим; щям дя бейтдя, эюрцндцйц кими, 
норматив - дир шякилчиси ики дяфя ишлянмишдир (вяслидцр, асандур). 
Демяли, – дцрцр садяъя вязн хатириня ишлянмишдир. Йахуд 
тя’сирлик щалда - йи шякилчиси. Мараглыдыр ки, Азярбайъан 
тцркъясинин Газах диалектиндя тя’сирлик щалда - йы ишляндийи вя 
М.П.Вагиф газахлы олдуьу щалда, онун дилиндя бир дяфя дя 
олсун, щямин шякилчи ишлянмир. Демяли, классик поезийа дилиндя 
сону саитли исимлярдя тя’сирлик щалда йеэаня олан - йы 
Азярбайъан оьузъасынын факты дейил, ян’яня иля йашайырмыш. 

Ярузун юзцнямяхсус грамматик мцкяммяллийи вар вя 
халг ше’ринин диалектфювгц грамматикасы йазылы нормайа 
кечяркян яруз бу мцкяммяллийи иля ону нязарятдя сахлайыр, 
ону данышыг дилинин стихийасындан тямизляйир. ХВЫЫ ясрдя 
классик ше’рля фолклор ше’ринин дилляри бир-бириня гаршылыглы тя’сир 
эюстярир. Эюрдцк ки, мясялян, классик ше’рин яряб, фарс сюзляри, 
изафятляри Сары Ашыьын, Ашыг Аббасын дилиня дахил олур, щятта 
Нясими, Фцзули дилинин тяшбещляри юз поетик семантикасы иля 
онларын бядии нитгиндя иштирак едир. Буна уйьун тя’сири фолклор 
ше’ри Гювсинин дилиня эюстярир. Щятта, дейир ки, фолклор ше’ринин 
Гювси дилиндяки нцмуняляри фолклордакы классик ше’р дилинин 
фактларындан гат-гат чохдур. Фолклор Гювси дилиндя ифадяляри-
дейимляри, фразеолоэийасы, халг данышыг тцркъясиня мяхсус 
лексика вя синтаксиси иля юзцнц бцрузя верир. Бу тяряфин тя’сиринин 
артыглыьы онунла баьлыдыр ки, бу эяляъяйин нормасыдыр, 
перспектив онундур. Вя буна эюря дя бу тя’сир Гювсинин 
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дилиндя бцтцн йарадыъылыьы бойу давам едир, щям дя эяля-эяля 
даща да артыр. Фолклор данышыг дилли ше’рин классик дилдян 
тя’сирлянмяси, цмумян, ясрин яввялляриня аиддир вя эяля-эяля 
азалыр. Бу онунла баьлыдыр ки, классик – китаб дили юз апарыъы-
лыьыны итирир, фолклор – данышыг дили ися апарыъылыьы яля алыр; бири 
гоъалыр, о бири доьулур; гоъалар юзцнц тарихя тящвил верир, йени 
доьулан бюйцйцр вя бцтцн мювгейя щаким кясилир. Ики дил 
цслубу арасындакы мцбащися икинъини дюнмядян гялябяйя 
апарыр. 

ХВЫЫ ясри бя’зян дилин дурьунлуг, бя’зян сцгут дюврц 
адландырырлар. Щеч бири дейил. Дейилян ики дил цслубунун юз 
мювгелярини дяйишмяси дюврцдцр. Йя’ни инкишаф просеси эедир, 
анъаг инкишаф дил цслубунун бириндя эедир. Яввялки ясрлярдя дя 
беля олмушду – классик – китаб дили инкишаф едирди, Нясиминин, 
ондан сонра Фцзулинин дили эялирди, дил ардыъыл шякилдя зирвясиня 
эедирди. Тябии ки, зирвядян сонра енмя башланыр. Вя бу 
енмянин дюврцндя яввял галханын кюлэясиндя галан йцксял-
мяйя доьру йол эютцрдц. Бу йцксялиш ХВЫЫЫ ясрдя Молlа 
Пянащы йетирди – фолклор-данышыг дили йазылы ядябиййатда тясбит 
олунду. Вя бу дил Г.Закиря, М.Фятялийя доьру йцксялишини 
давам етдирирди. Вагиф дюврцнц ренессанс саймаг да бир 
мцбалиьядир. Мяркязляшмиш дювлят позулуб, юлкянин Шималı бир-
бириня мейдан охуйан ханлыглара парчаланыб. Вагифин 
йарадыъылыьы иля, Видадинин 20-30 ше’ри иля, бир Шякинин Хан 
сарайы иля ренессанс олмаз. Ренессанс дейил, анъаг реалист 
ядябиййат йаранырды, бу ядябиййат ядяби дилин хялгиляшмясини 
дюнмяз шякилдя тя’мин едирди. Реализм эцълянир вя бунунла 
баьлы хялгилик рущу ясрин пафосуна чеврилирди. Вя ХВЫЫ ясрдян 
башланан бу хялгиляшмя Фцзули мяктябиня дя нцфуз едирди ки, 
бу да ян айдын эюрцнян факт кими юзцнц Ялиъан Гювси 
Тябризинин дилиндя эюстярирди. Гювсинин дили, бир тяряфдян 
йабанчы, хялгиляшмямиш яъняби цнсцрляря аз йер верир, о бири 
тяряфдян, ашыг поезийасы цчцн сяъиййяви олан сюз вя ифадяляря 
эениш мейдан ачыр. Бу ифадяляр ашыг ше’ринин дили цчцн 
сяъиййявидир: Истярям пейвястя, ей ря’на, доланум башыŋа, 
Гойэилян ялдян инаным, та доланум башыŋа. – Яввялян, бейтдя 
ъями цч яъняби сюз вар (фарсъа 2 сюз – пейвястя, ря’на; ярябъя 1 
сюз – инан). Бу, Фцзули, щятта даща тцркъя олан Нясими бейти 
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цчцн эюрцнмямиш щадисядир. Бунлардан да пейвястя (щямишя) 
вя ря’на (эюзял) сюзляри щям ашыг ше’риндя, щям дя байаты 
дилиндя тез-тез ишлянир. Мараглыдыр ки, ря’на классик ше’рин 
дилиндя вар, анъаг онун синонимляри олан ниэар вя дилбяр сюзляри 
даща ишлякдир. Бу да диггяти чякир ки, Гювси ря’на сюзцнц иэит 
мязмунуна тя’йин верир вя бу сюз бирляшмяси онун дилиндя 
дяфялярля тякрар олунур. «Шишями эяр чалса дашдан-дашя ол ря’на 
иэит» бейти иля башланан гязялдя ря’на иэит бирляшмяси рядиф 
йериндя эялир вя сяккиз дяфя тякрар едилир. Бу бирляшмя, мясялян, 
беля мисра-ъцмлялярдя мцбтяда – субйект кими ишлянир:… 
эюйлярдян ютяр Бюркини яэри гойанда башя ол ря’на иэит; Зярфи 
куъикдир, мябада дашя ол ря’на иэит; Бяс ки, мювзундур айагдан 
башя ол ря’на иэит; … тярящщцм ейлямяз Эюздян ахан гятря-
гятря йашя ол ря’на иэит вя с. Чох усталыгла шаир бу «ря’на иэиди» 
гязял гящряманы кими йох, дастан образы кими вясф едир. Вя бу 
«ря’на иэит» цчцн гейри-ади бир тяшбещ ишлядир – онун 
мцгабилиндя сярви бир мисра щяъминдя эюстярир: Сярв ануŋ 
вясфиндя бир мисра… дейир. Бу ря’на иэит эюзцмцздя «Дядя 
Горгуд китабы»ндан таныдыьымыз Банычичяйин гязял 
мцъяссямяси кими ъанланыр. Нювбяти иэит рядифли гязялин биринъи 
мисрасында йеня щямин тя’йин эялир: Мей ичцб чыгмыш шялайин ол 
ря’на иэит. 

Инан (ъилов) сюзц ися Тябриз диалектиндя анлашылыр. Йя’ни ясрин 
халг ше’ринин дили цчцн танынан яламят – йабанчы сюзцн кямиййятъя 
азлыьы вя мящз мя’наъа миллиляшмиш алынмаларын ишлянмяси Гювсинин 
бейтиндя айдын эюрцнцр. 

Бцтцн бунларла йанашы, бейтдя анъаг ашыг ше’ринин дилиня 
мяхсус олан ифадяляр ишлянмишдир: доланым башына, истярям 
пейвястя; еляъя дя мящз данышыг дилиня мяхсус ядатын мящз данышыг 
фонетикасы иля ишлянмяси: гойэинян. Йахуд йеня щямин ифадя башга 
ялавя сюзлярля бирликдя: Тутэинян бир йердя сян, ей мяркязи-тямкин, 
гярар, Ща дюнцм пярэар тяк, мян ща доланум башыŋа… Вя бурада 
рясми бир ифадя диггяти чякир: мяркязи-тямкин. Бирляшмянин тяркиби 
вя грамматикасы (изафят) мювъуд нитг мцщити цчцн йад эюрцнцр. 
Вя бу ифадя, цмумиййятля, классик ше’рдя дя тясадцф олунмур. 
Анъаг Гювси «тямкин мцъяссямяси» мя’насында бу изафяти бейтя 
уьурла, йыьъамлыгла дахил едир, сюзлярдя анлашылмазлыг йохдур. 
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Бу бейт ися еля бил Вагифин, Нябатинин йа Ашыг Ялясэярин 
гошмаларындан алыныб: Мяндян, сяба, филаня ки, гурбан олум 
саŋа, Ярз ейля йаня-йаня ки, гурбан олум саŋа. Сяба 
гошманын, халг ше’ринин китабыдыр; «гурбан олум саŋа» – бу 
сюзляр ана-бала севэисинин ифадясидир. Буну бир дя юз эюзялиня 
анъаг ашыг дейяр. Гювси юз гязял мя’шугясиня сюзцнц халг 
ашыьынын дили иля халг тцркъясиндя сюйляйир. Бейтин синтаксисиндя 
Гювси классик ярузчу вярдишини нцмайиш етдирир; бурада 
фцзулиъясиня мцкяммял вя щям дя щяр кясин асанлыгла гура 
билмяйяъяйи савадлы бир синтаксис вар. Бейт буgцнкц няср 
дилиндя беля дейиляр: «Сяба, сяня гурбан олум, филана йана-
йана ярз ейля ки, сяня гурбан олум». Анъаг беля дейился, 
эюрцндцйц кими, Гювси ше’ринин бядиилик оду сюнярди. Икинъи 
«сяня гурбан олум»да сяня явязлийи она йериндядир. Йя’ни 
«сяба, филаня де ки, мян она гурбан олум». Бу щалда ифадя 
васитяли нитгя чеврилярди. Анъаг Гювси сябайа йалварыр, «сяня 
гурбан олум» дейир ки, онун сюзцнц севэилисиня олдуьу кими 
йетирсин; севэили бу сящняни тясяввцр етсин ки, Гювси (йя’ни ашиг) 
онунла цз-цзя дуруб «сяня гурбан олум» дейир. Гювси 
синтаксисинин Фцзули мцкяммяллийи будур, грамматика бядии 
семантиканы дцрцстлцкля билдирир. Бир тяряфдян дя, Вагиф, 
Нябати ифадяляри вя гошма синтаксиси: Сяба, сяламими, лцтф ейля, 
ол дийаря йетир, Пяйамими, сюзцми щал евцндя йаря йетир.       

Яруз йцксяк дил мядяниййятиня маликдир. Яруз йцксяк дил 
мядяниййяти иля Азярбайъан щеъа ше’риня бу кечид дюврцндя 
нязарят етмишдир, ону ъиласыз, кяля-кютцр данышыг цнсцрляриндян 
сагындырмышдыр. Ф.Кючярли Фцзулинин «тцрк дилиня рювняг вериб, 
ону харц хашакдан (тикан вя чюр-чюпдян – Т.Щ.) тямизлямяси» 
дейяндя буну нязярдя тутурду. Гювси бу мцкяммял синтаксиси 
халг ше’риня тямасла бир гядяр дя хялгиляшдирир. Беляликля, 
апарыъылыьын классик ше’рдян халг ше’риня кечид дюврцнцн шаири 
олан Гювсинин дили халг ше’ри ифадяляринин боллуьу вя мцкяммял 
яруз синтаксисинин эцълц хялгиляшмяси иля сяъиййялянир. Бу 
айдынлыг кейфиййяти онун гязялляринин дя дилиндя эюрцнцр: Ол 
бязмдя, Гювси, мин юлцрсян-дирилсян, Сян шям’и-бяласян, сянцŋ 
юзэя ъиэярцŋ вар; Ня шириндир сюзцŋ ким, Таŋры андан эюз-гулаг 
олсун, Ня йахшы эюзлярцŋ вар ки, йаман эюздян ираь олсун. Бу 
халис гошма ифадяляри онун мцхяммяс, мцсяддяс вя башга 
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жанрлардакы дилиндя дя галыр: Мяни салдын айагдан, ей сябцк 
ъювлан, эцнащым ня? Ялцмдян тутмадун, ей сагийи-дювран, 
эцнащым ня? …Эцнащым ня, доланум башыŋа, ъанан, эцнащым 
ня? вя с.   

Ялбяття, бцтювлцкдя Гювсинин дили бядии мцкяммяллийи иля 
сечилир. Гювсинин юзцнямяхсус орижинал тяшбещляри вар: Нисбят 
маŋа щекайяти-Мяънун фясанядир, Налям йанында шивяни-бцлбцл 
тяранядир. – Шаирин дярди иля мцгайисядя Мяънун щекайятинин 
яфсаня сайылмасы ян’янявидир (щяр щалда, бу да ъазибяли 
мцгайисядир), анъаг ашигин наляси иля мцгайисядя бцлбцлцн 
шивяни (шивян сюзц дя кядярин мяишят зямининдя ифадяси олмагла 
тязялик тя’сири баьышлайыр) няьмяйя, мащныйа бянзядилир ки, бу 
да тяравятли тяшбещдир. Шюлейи-атяш ки дерляр, чющрейи-ъананядир, 
Мян хявир атяшпярястям, кюŋлим атяшханядир бейтиндяки щяр цч 
тяшбещ (атяшин шю’ляси= ъананын чющряси, мцсялман= атяшпяряст, 
кюнцл= атяшхана) йени дейил, анъаг мцкяммяллийи иля эюзялдир. 
Бу тя’йин ися ня Гювсийя гядяр, ня дя ондан сонра щеч кясдя 
йохдур: Бцлбцл мянцм яфьаныма гатланмади, учди, Йарум эеъя 
гюнчя йухудан дурди вя кючди – гюнчя йуху «тяр йуху», «йениъя 
мцрэцлямя» мя’насындадыр. Гювсинин дили щятта нязиряляриндя 
дя йени ифадяляри иля сечилир. Бу бейтляр Фцзулинин «Кюнлим 
ачылыр» гязялиня нязирясиндяндир: Ей ъаналыъы эюзляри şащбаз 
бахышлы, Шащин йашынур пянъейи-мцжэаныŋы эюрэяъ. Бцлбцл неъя 
йанунда щяйадан аьыз ачсун, Эцл гюнчялянцр ля’ли-дцряфшаныны 
эюрэяъ. Анъаг дилин ифадялилийиня, ифадялярин тязялийиня бахын – 
бу ифадяляря Фцзули юзц дя гысганарды. Эюз вя бахыш юз 
тя’йинляри иля габардылыр: ъаналыъы эюз, шащбаз бахыш. Бу тя’йинляр 
икинъи мисраны семантик ъящятдян тяшкилатландырыр. Бу бахыш 
щямин эюзцн бахышыдыр. Анъаг эюз вя бахыш мцстягилляшдирилир. 
Эюзцн айры, бахышын айры тя’йини вар. Вя бу тя’йинляр мязмунъа 
бирдир: ъаналыъы вя шащбаз. Икинъи мисрада шащбазын синоними 
эялир: шащин. Шащин (ашиг) шащбаздан (мя’шугядян) эизлянир 
(йашыныр). Нийя? Шащбазын мцжэанындан (кирпийиндян) горхур, 
кирпийин пянъяси (зярбяси) ону горхудур. Бир бейт эцълц 
семантик ямялиййат мейданына чеврилир. Гювси сюзлярин 
семантикасыны мяъазларла долдурур. Сюз бейтдяки мя’на эцъц 
иля лцьятя сыьмыр. Бядии мятнин, бир бейтин йаратдыьы лювщянин 
гаршысында щейрятлянирикся, бу, дилин вердийи имкандыр – мя’на 
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мя’надан доьулур; биринъи исте’дад дилиндир, икинъиси 
сяняткарындыр. Икинъи бейт: дейилир ки, сянин дцряфшанындан 
(аьзындан) сачылан дцррц (сюзц, нитги) эюрцб бцлбцл щяйасындан 
сусур. Нийя? Чцнки бцлбцл бцтцн эцнц наля чякир, шивян 
гопарыр, юзцнц эцлцн тиканларына чырпыр. Эцл бундан 
тя’сирлянмир; анъаг эцлцн йанында эюзял аьызыны ачыб данышмаьа 
– дцр сачмаьа башлайан кими эцл гюнчялянир. Беляликля, Гювси 
Фцзулийя нязирясиндя дил имтащаны верир, юз устады сявиййясиндя 
дил сяняткарлыьы эюстярир. 

Гювси ашигин щалынын тясвирини ян’яняви гялибдян чыхарыр. 
Шаир демир ки, эюзцмдян ганлы йаш ахыр, дейир ки: Яэяр бир 
намя мяндян дустлар дилдаря йазсунлар, Эюзим ящвалыны аь, 
яшки-чешмим гаря йазсынлар. Эюз йашы нийя гырмызы йох, гара 
ахыр? Тясвирдя щяр шей нязяря алыныб: яввялдя дейир ки, эюзцнцн 
ящвалы аь йазылсын. Демяли, эюз йашы ашигин эюзцнцн гарасыны 
йуйуб гара ахыр. Бу, аьламагдан кор олмаг демякдир – бу 
да ашыг ше’риня, дастан образына тямасдыр. 

Гювси дярдинин тясвиря сыьмазлыьыны Н.Эянъяви кими (йа 
мин ил сонра С.Вурьун кими) «дярйалар мцряккяб, мешяляр 
гялям олса» мцбалиьяси иля тякрар етмир, мцбалиэянин дямини 
бир гядяр азалдыр, бир аз конкретляшдирир, дейир ки, Бяйани-
суряти-ящвалыма каьыз вяфа гылмаз, Мяэяр куйиндя ъанануŋ дярц 
диваря йазсынлар. Сяри-куйиндя топраь цстцня эюз йашунуŋ 
шярщцн Гялям мцжэанларумдан ейлясцнляр, йаря йазсынлар. 
Мцжэандан гялям кими, гапыдан-дивардан, торпагдан каьыз 
йериня истифадя етмяк йени тяшбещлярдир. Бу тяшбещляр 
дуйьуларда експрессийа ойадан, эерчяклийи гаврамаьа кюмяк 
едян мцбалиьялярин цстцндя дурур. Ашигин дярдинин бяйана 
сыьмазлыьы беля ифадя олунур, дярйалардан, мешялярдян 
мя’шугянин куйиня (гапысына, щяйятиня) эятирилир. 

Гювсинин классик поезийа жанрларынын дилиндя нясря мяхсус 
синтактик норма мцшащидя олунур ки, бу, нитгин реалистляшмяси 
демякдир. Бу щям дя милlи дилин йени мярщялясиня мяхсус 
хялгиляшмя яламятляриндяндир. Беля синтактик гялибляр нязярдя 
тутулур: …сюйля ким, Ясли вардыр, доьруму сюздцр, йаландыр, йа 
нядир; Щеч демязсян ки, бу, йахшыдыр, йамандыр, йа нядир; Сюйля 
Гювси ким, ня вердин, ала билмясян ана? (она ня вердин, ала 
билмязсян); Дурмайан, отурмайан хялг иля билмяз ки… (хялг иля 
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дурмайан, отурмайан билмяз ки…); Щяр ня истяр ейляр, амма 
дярман ейлямяз; Башыŋ цчцн, эял ей фяляк, вар, йахамыздан ял 
эютцр; Гялятдир, ифтирадыр, мящз сюздцр бу, йаландыр бу… Даща 
беля чохлу данышыг синтаксисиня мяхсус ифадяляр: щяр ким юз ишин 
ишляр; лалмысан, кармысан, йа нясян; ня эейсян, йарашыр; йцз мян 
кимиси… 

Бу ъцмляляр щям ъанлы халг дилидир, цнсиййят дилидир, щям дя 
тарихи грамматикадыр, ядяби дилдир, бядии дцшцнъядир: Кюŋцл 
титряр. Эюзим эюрмяз, ялцм тутмаз, айаг эетмяз, Эюряр 
щейранлыьым ъанан, хяйал ейляр ки, тямкиндир. 

Бцтцн бунлар классик поезийа дилинин ХВЫЫ ясрдяки 
тязащцрцдцр, Фцзулидян Вагифя кечиддир, ХВЫЫ яср классик ше’р 
дилинин цмуми эюрцнцшцдцр. Гювси дилинин фярди цслуби 
кейфиййятляри дя вар. 

Сюз йарадыъылыьында милли морфолоэийа милли сюзлярля йанашы, 
алынмалардан да эениш истифадя едир – Гювси буну «гафийя 
мягамында силсиля шяклиня салараг, цслуби морфолоэизмя 
чевирир; - лян – Дил мунъа аризу иля би мцддяалянцр, Щярэащ наля 
иля ясяр ашиналянцр. Сонра бел давам едир: щявалянцр, йадлянцр, 
вяфалянцр//бивяфалянцр, рясалянцр//нарясалянцр (уъалыр//алчалыр), 
бинябалянцр//нявалянцр, кимйалянцр, илтиъалянцр (сыьыныр, пянащ 
апарыр). Йашыныр, эизлянир синонимляри иля йанашы, данышыг 
дилиндян далдаланыр да эютцрцр. Йахуд «Лейлалянцр ол ащу 
тядриъ бирля, Гювси, Мян дяхи варя-варя диваня олмайыммы?» 
дейя лейлаланмаг кими эюзял бир лирик поетизм йарадыр. - ынъа –
ны бир щалда адлара артырыр (йанунъадыр, фярйадунъадыр, 
эирйанунъадыр, ещсанунъадыр, туфанунъадыр…), башга мягам-
да фе’ли баьлама кими ишлядир (ачуб-йумунъадыр, дурунъадыр, 
сюзüнъадыр, долунъадыр…), -лыг (лар): бивяфалуглар, эядалуглар, 
дилрцбалуглар…) Еля бил Гювси аглцтинатив грамматиканын 
дяйярини, чевиклийини нцмайиш етдирир. 

Сюзлярин тякрарындан цслуби мягсяд цчцн истифадя едир: Кюŋцлдя 
гюнчялянцбдцр ъящан-ъящан фярйад; Ъящан-ъящан ялямцŋдян ъящан-
ъящан яфьан, Заман-заман ситямüŋдян зяман-зяман фярйад; Алды 
мяндян йаря лайиг ъаны щиъран, щейф-щейф; Зярря-зярря, цзв-цзвцм 
щяр бири бир йердядцр; Ъцр’я-ъцр’я зящри-гатил, кася-кася хуни-дил; Ягл 
истяр диванейи-Лейли, Лейли, Ешг йанунда эяряк Лейли-Мяънун, 
Мяънун. Бу цсул чох эениш тятбиг олунур. Синтактик цзвцн баш 
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ъцмлянин тякрары иля ъцмлядя хцсуси тя’кид йараныр: Эюрцн, эюрцн ки, 
ня од йандырыр бу одсуз дуд.   

Классик яруз ше’риндя щеч кяс Гювси гядяр аллитерасийа 
ишлятмир: Ня билсцн ким, бу гамятдян гийам етмиш гийамятдян. 
Фцзулидян сонракы ше’рдя ян эениш чохмя’налылыг Гювсидядир. 
Онун дилиндя чякмяк вя тутмаг фе’лляри чохмя’налылыьына эюря 
даща чох фярглянир. 

Классик ше’р дилиндя халг ше’ринин ифадяляриндян бол-бол 
истифадя едян Гювси нящайятдя юзц дя эярайлылар йазмышдыр. 
Бунунла да о, дилини йцз фаиз хялгиляшдирмиш олур. Лцьят тяркиби, 
гафийяляри, хитабы вя сюзляринин истинасыз анлашыглылыьы иля халг 
ше’ринин юзцдцр, анъаг имласы дюврцн ишлятдийи ян’яняви йазы 
нормасыдыр: Кюŋлцми яввял алурсан, Ахыри эюздян салурсан, 
Гибляэащим, сян билцрсян, Ев сянцŋ, мещман сянцŋдир. Йахуд: 
Эюзлярцм ган иля долди, Билмяням, кюŋлимя нолди. Какилин тяк 
гаря олди Рузиэарим сяндян ютри. 

Гювси эярайлыларынын дилиндя классик ше’рин изафятляриня, «ц», 
«вц» баьлайыъысы иля ишлянян табесиз сюз бирляшмяляриня дя 
тясадцф олунур. Анъаг бу сюзляр вя сюз бирляшмяляри ашыгларын 
гошма вя эярайлыларында, байатыларда йол верилян дяряъядядир: 
Тябиби-фариьулбалим ки, сындырмыш пярц балим, Мянцм билмязми 
ящвалим, Десям, йаряб, инанмазмы? Дилиндян бцлбцли-заруŋ 

Рявадур вясфи эцлзаруŋ, Эюряндя аризцŋ йаруŋ Йцзи йцздян 
утанмазмы?                      

Гюсинин эярайлыларындан бириндя бир нечя бянддя цчцнъц 
мисранын гафийяси позлур, анъаг щеъа йериндядир:  

 
Неъя бир намещрибанлыг, 
Бивяфалыг, сярэиранлыг, 
Эяр сязавари-ъяфайям, 
Рузиэарум бяс деэилми? * 

 

                                                           

* Беля сярбяст мисралара Йунус Ямря бяндляриндя дя раст эялмяк олур. 
Эюрцнцр, бу щал йолверилян олубдур. Бу щал Гювсинин щямин ше’ринин эярайлы 
олмасыны инкар етмир. 
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Мясяля белядир ки, Гювсинин «Диван»ында бу эярайлылар 
дюрд мисрада йох, ейнян гязялляр кими бейт шяклиндя верилир. 
Бурада мисал эятирдийимиз илк ики ше’ри академик Щ.Араслы бейт 
щалындан чыхарыб эярайлы кими тягдим етмишдир (Гювси Тябризи. 
Сечилмиш ясярляри. Бакы, 1958, с. 41 вя 155). Сон ики ше’рин мящз 
эярайлы олмасыны биз ашкар етмишик. Мясялян, ше’р «Диван»да 
беля эедир:   

  

Нядир тягсирцм, ей кафир, сюзи нейрянэ, юзц сащир, 
Бу Гювси башиня ахир доланармы, доланмазмы? 1    

                                                           


�	ى، د��ان  1�� ���� . ����– ٢٠٠۶. с.724. (Тяртибчи: П. Кяримов) 
 
Тцрк халг ше’ри жанрларында камил бядии сянят ясярляри йаратмыш Йунус 

Ямрянин эярайлы, варсаьы вя байатылары да тирихи мянбялярдя бейтляр шяклиндя 
верилмишдир, беля: 

 
Агар сулайун чаьларым, дярдлц ъиэярцм даьларым, 
Шейхцм анубан аьларым, эял эюр бяни ашг нейляди?! 

 
Вя беля дцзцрляр:  
 

Агар сулайuн чаьларым, 
Дярдлц ъиэярцм даьларым, 
Шейхцм анубан аьларым, 
Эял эюр бяни ашг нейляди?! 

 
Йухарыда дейилян кими, Йунусун да ше’рляриндя хейли нцмуняляр вар 

ки, цчцнъц мисра гафийясиз эялир:  
 

Эяздцм Урум иля Шамы, 
Йугару еллярц гаму, 
Чог истядцм, буламадум 
Шюйля эяриб бянъиляйин. 

 
Щятта еля нцмуняляр вар ки, бяндин бириндя мисраларын цчц дя 

гафийясиздир, анъаг щеъалар эярайлы щеъасыдыр. 
 
Беля бянд дя вар: 
 

Йаву гылдум бян йолдашы, 
Онулмаз баьрымун башы. 
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Бейт бу эярайлы бяндиндян ибарятдир: 
 

Нядир тягсирцм, ей кафир, 
Эюзи нейрянэ, юзи сащир? 
Бу Гювси башиня, ахир 
Доланарми, доланмазми? 

 
Жанрларындан асылы олмайараг, Гювсинин дили лцьят тяркиби вя 

грамматикасы иля Азярбайъан халг тцркъясиня максимум 
йахынлашан классик ше’р фактыдыр. Онун лцьяти зянэинлийи, 
грамматик мцкяммяллийи иля ХВЫЫ яср ядяби дилинин йазы 
нцмунясидир. О, халг ше’ринин йазылы нормайа щазырланмасында 
бир редактор ролуну ойнады. Зирвясиндян енян Фцзули мяктяби-
нин щюрмятини горуду, ону ляйагятля йени апарыъы нормайа 
гошду.     

  

                                                                                                                               

Эюзляримцн ганлы йашы! 
Ирмаь олуб чаьлармысын? 

 
Беляси дя: 
 

Бян топраг олдум йолына, 
Сян ашуру эюзлядцрсин. 
Шу гаршума эюэцс эярцб, 
Таш баьырлу, таьлармысын? 

 
Демяли, Гювси эярайлыларындан бя’зиляриндя гафийя системинин 

позулмасы халг ше’ри жанрларынын йазылы ян’янясиндян эялир. 
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МОЛЛА  ПЯНАЩ  ВАГИФИН  ДИЛИ 
 
Буну йалныз Азярбайъан филолоэийасы дейил, бцтювлцкдя 

дцнйа шяргшцнаслыьы гябул едир ки: «Вагифин йетишмяси юз 
зяманясинин ян фярящли ядяби щадисяляриндян иди» (Адолф Берже). 
Бу «ядяби щадися», ялбяття, Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя 
реализмин ядяби мяктябя чеврилмясиндян ибарятдир. Бу фикри 
йалныз мцасир реалист нясримизин вя драматурэийамызын баниси 
олараг ядяби материалы иля йох, щям дя мцасир ядяби тянги-
димизин вя ядябиййатшцнаслыьымызын ясасыны гоймуш, бу сащядя 
профессионал сялащиййят сащиби олан бюйцк М.Ф.Ахунdзадя 
щамыдан яввял сюйляйиб, йя’ни бу идейанын илк мцяллифи одур. 
Реалист – хялги ядябиййатын, ясил ше’рин, нязмля нясрин ядяби-
естетик мащиййятиндян данышан Мирзя Фятяли йазыр: «… мян 
яййами-сяйащятимдя сяфщейи-Гарабаьда Молла Пянащ Вагифин 
бир пара хяйалатыны эюрдцм ки, зикр етдийим шярт бир нюв иля 
онда эюрцндц…». Г. Закирин дя халг ше’ри жанрларындакы 
ше’рлярини ейни дяряъядя гиймятляндирян мцтяфяккир ядиб 
Вагифин тарихи ролуну беля эюстярир: «Бу ики шяхсин дя фярги бир-
бириндян будур ки, … Молла Пянащ мцгяддям ярсяйя эялиб, бу 
фянндя Гасым бяйя нисбят рящнцмадыр…», йя’ни йолэюстя-
ряндир, йя’ни Вагиф башланьыъдыр. Вагифин мяктябинин вя шяхсян 
поетик сянятинин тарихи вя естетик дяйярини бу сюзляриндя айдын 
эюрцрцк: «…милляти-исламы ше’рля нязмин фяргиндян Вагиф вя бу 
ики шяхсин щаггында ариф етмяк цчцн онларын мянзуматыны, о 
мигдарда ки дястэир олду, бир мцъяллядин ичиндя басдырыб 
мцнтяшир едирям. Таки, бундан сонра ше’р маддяси иля зцщура 
эялян вцъудлара нцмуня вя яндазя олсун вя бунларын яш’арыны 
эюряндян сонра бир пара юз щагларында мцштябещ олан нязм 
сяняткарлары шаир олмадыгларыны анлайыб, бищудя юзлярини 
зящмятя салмагдан вя йаван нязмлярин иншасына ювгат сярф 
елямякдян ял чяксинляр».1 Эюрцндцйц кими, Вагифин сяняти, 
сянят дили Фцзулидян сонракы йени Азярбайъан ядябиййаты цчцн 
«нцмуня вя яндазя» (юлчц) эюстярилир – топлусунун «Мяъ-
муяйи-Вагиф вя с. мцасирин» адландырылмасы да юзлцйцндя чох 

                                                           

1 М.Ф.Ахундов. Ясярляри. Икинъи ъилд, Бакы, 1961, с. 203.  
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шей дейир. Йя’ни мцасирляринин йарадыъылыьы Вагифин тя’сири кими 
гиймятляндирилир. 

Молла Пянащын сянятдя кимлийини заманында халгы да, 
профессионалларын фикирляри иля сясляшян сявиййядя, бир ата сюзцндя 
ифадя етмишдир: «Щяр охуйан Молла Пянащ олмаз»*. Вагиф юзц дя 
юзцня молла дейир, молла цнваныны гябул едир: Мян Молла Вагифям, 
ейлярям яфьан! Шярият ядябиййатында эюстярилдийиня ясасян, молла, 
мясялян, рийазиййаты рийазиййат алими, тябабяти, биолоэийаны тибб, 
биолоэийа алимляри, грамматиканы дил алими кими вя с. билмялидир. 
Бурада ися «молла» сюзц халг арасындакы ади мя’нададыр: Мяня 
гядр еля ким, эювщяр канийям, Демя ки, молладыр мяним севдийим - 
йя’ни мян молла дейилям, ашигям. Вагифин «молла» цнваны инди 
бизим эюрдцйцмцз вя тясяввцр етдийимиз «молла» дейил. Бу цнваны 
Вяли Видади дя (Молла Вяли Видади), М.Фцзули дя (Молла 
Мящяммяд Фцзули) дашыйыблар. Бу, дини йох, яслиндя елми цнвандыр 
– дин хадиминин елми мяртябясидир.  

Вагифин бюйцк реалист, йениликчи олдуьуну сюйляркян Мирзя 
Фятяли ону Азярбайъан ядябиййатынын дащиси, Шяргин дащи шаири 
М.Фцзули иля мцгайися едир вя Фцзулини беля «гиймятляндирир»: 
«Бящяр сурят, тцрк арасында дяхи бу замана гядяр 
мцтягяддиминдян шаир олмайыбдыр. Фцзули шаир дейил вя 
хяйалатында ясла тя’сир йохдур; анъаг назими-устаддыр».1 
Ялбяття, бу, Мирзя Фятялинин юз йарадыъылыьы аьырлыьында бюйцк 
сящвидир.**      

                                                           

* Мясял халг арасында бцтюв щалында белядир: «Щяр охуйан Молла Пянащ, 
щяр гатырчы Мурад олмаз».  
1 М.Ф.Ахундов, 2-ъи ъилд, с. 203.   
∗∗ Яввялян, бу, дящшятли фактдыр ки, Мирзя Фятяли, мясялян, щеч олмаса, 
Нясимини, Я.Няваини нязяря алмыр, дейир ки, бцнюврясиндян тцркцн шаири 
йохдур. Икинъиси, Щафизи бюйцк шаир кими гябул едир, анъаг дцнйа 
шяргшцнаслыьынын «Азярбайъан Щафизи» адландырдыьы Фцзулини шаир саймыр. 
Цчцнъцсц, «Ящли-фцрсдян анъаг Фирдовси вя Низами вя Ъами вя Ся’ди вя 
Моллайи-Руми вя Щафиз шаирдирляр» дейяряк, Низами Эянъявини дя, 
Мювлана Ъялаляддин Румини дя фарс шаирляри кими эютцрцр – бунларын 
валидейнлярини, миллиййятини йох, щансы дилдя йазмагларыны нязяря алыр. Беля 
чыхыр ки, Р.Тагор щинд йох, инэилис йазычысыдыр, Ч.Айтматов гырьыз дейил, рус 
ядибидир вя с. Инди неъя баша дцшмяли? Доьруданмы Мирзя Фятяли Фцзулинин 
бядии сянятини гаврайа билмямишдир? Бяс щямин цслубда, щямин 
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Классик поезийа жанрларындакы (гязял, мцхяммяс, мцстязад) 
сяняткарлыьы эюстярир ки, Вагиф Фцзулини йахшы билиб. Вагиф тцркъя 
Фцзулини гойуб бу жанрлары Ъамидян, Щафиздян юйрянмязди ки! 
Фцзули «Хялгя аьзын сиррини щяр дям гылыр изщар сюз», «Гязял де ки 
мяшщури-ъащан олсун» дейя хялги дилля, халгын анлайаъаьы дилля 
йазмаьы тювсийя едирди. Вагиф щеч ня демядян, анъаг Фцзулинин 
дедийи кими, халгын анладыьы дилля, халгын ишлятдийи гошма жанрында 
йазды. Фцзули «Гязялдир сяфабяхши-ящли-нязяр» дейя дюврцнцн дил 
нормасынын (узус) классик ше’р дили олмасыны е’лан едир вя о дилдя 
йазырды. Вагиф ися «Ъаваншир ичря бир мювзун байаты дясти-
бейзадыр» дейя Гарабаьда халг ше’ри жанрларынын дябдя (узус) 
олдуьуну билдирир вя халгынын арасында халг ше’ринин дили иля 
цнсиййятя эирир. Вагиф Фцзули кими, юз тарихи вязифясини дярк едир вя 
дейир: «Дили-рювшян эяряк надан ичиндя сярф едя юмрцн, Чыраьын 
сялтянятэащи сявади-шами-йелдадыр». Йя’ни: Ишыглы цряк эяряк юмрцнц 
савадсызларын, авамларын ичиндя кечирсин ки, онларын юмрцнц 
ишыгландырсын, онлара аьыл зийасы сачсын. Чыраьын сялтянят йери ян узун 
эеъянин гаранлыьыдыр, йя’ни чыраг ян гаранлыг эеъяни (шами-йелданы), 
йя’ни авамларын бейнини ишыгландырмалыдыр. Демяли, шаир Вагиф вязир 
Вагифин йардымы иля мяктябя, тядрися диггят йетирмишдир. Буна эюря 
халг онун цнванына «щяр охуйан Молла Пянащ олмаз» дейиб.  

Вахтиля Фцзули «Шикайятнамя»ни йазыб юз иътимаи ящатясинин, 
мя’мурлар сялтянятинин тящлилини тарихляшдирди. Вагиф бу иши 
«Эюрмядим» мцхяммясиндя эюрдц. Фцзулинин «Эюрдцм»ц иля 
Вагифин «Эюрмядим»и арасында тарихи-иътимаи-сосиопсихоложи 
сясляшмя вар.  

Фцзули дейирди: Вяфа щяр кимсядян ким истядим, андан ъяфа 
эюрдцм; Вагиф деди: Мян ъащан мцлкцндя мцтляг доьру щалят 
эюрмядим, Щяр ня эюрдцм, яйри эюрдцм, юзэя бабят эюрмядим. 

Фцзули дейирди: Кими ким бивяфа дцнйада эюрдцм, бивяфа 
эюрдцм; Вагиф деди: Бивяфадан лаъярям тящсили-щаъят эюрмядим. 

Фцзули дейирди: Мцкяддяр хатиримдян гылмады бир кимся 
гям дяф’ин, Сяфадян дям уран щямдямляри ящли-рийа эюрдцм; 
Вагиф деди: Ашиналар ихтилатында сядагят эюрмядим; Щяр кяся 
                                                                                                                               

сяняткарлыгла йазан Щафизи неъя дярк етмишдир. Deməli:  Л.Толстой, реалист 
олмадыьы цчцн, В.Шекспири сяняткар саймадыьы кими, М.Фятяли дя Фцзулини 
мящз романтикасына эюря беля гиймятляндирир. 
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щяр кяс ки ется йахшылыг, олур йаман, Булмадым бир дост ки, 
андан бир ядавят эюрмядим.  

Фцзули дейирди: Яэяр су дамянин тутдум, ряван дюндярди 
цз мяндян Вя эяр эцзэудян умдум сидг, якси-мцддяа 
эюрдцм; Вагиф деди: Дюня-дюня имтащан етдим фяляк 
дювраныны, Анда мян бяряксликдян юзэя адят эюрмядим. 

Фцзули дейирди: Маŋа эюстярди эярдун тиря бяхтцм 
кювкябцн йцз эяз, Мяни-бядбяхт она щярэащ ким бахдым, 
гара эюрдцм; Вагиф деди: …Гойма ким, шейтани-мял’ун ейляйя 
иманя зур, Шю’лейи-щцснинля бяхш ет тазядян дцнйайя нур Ким, 
шярият мяш’ялиндя истигамят эюрмядим. 

Фцзули дейирди: Фцзули, ейб гылма, цз чевирсям ящли-
алямдян, Нядян ким, щяр кимя цз тутдум, андан йцз бяла 
эюрдцм; Вагиф деди: Вагифя, йа ряббяна, юз лцтфиŋи ейля пянащ, 
Сяндян юзэя кимсядя лцтфц инайят эюрмядим. 

Йя’ни принсипъя Фцзули «инсанлары бивяфа эюрдцм», Вагиф ися 
«инсанларда вяфа эюрмядим» дейир. Вя бу «эюрдцм»ля 
«эюрмядим» тарихи сосио-лингвистик, морфоложи-семантик синоним 
кими чыхыш едир. Вя демяли, щяр ики сяняткар мцлки вязифяляриня эюря 
йох, сяняткар шяхсиййятляриня эюря ъямиййятин варлыьына, тарихин 
дювранына, фяляйин эярдишиня ейни мцнасибятдя олмушдур. Онларын 
ядяби-естетик вя иътимаи-психоложи бахышлары бирдир. Тарихин идрак-
гаврайышы эюстярир ки, Вагиф юз заманынын Фцзулисидир; Фцзули ХВЫЫЫ 
ясрдя йашаса, ня Гювси, ня Мясищи, ня дя Ширвани йох, мящз Вагиф 
оларды вя Вагиф юз исте’дады иля ХВЫ ясрдя ядябиййата эялся, мящз 
Фцзули оларды.    

Бир сюзля: М.Фятяли дягиг демир, М.П.Вагифин поетикасы 
М.Фцзулинин сянятиндян доьулмушдур.  

Халг юз дирилийи олан дилинин тямизлийини, сафлыьыны, 
мунислийини Молла Пянащ Вагифин ше'риндя тапды. Халгын фолклор 
дилини, данышыг-цнсиййят дилини Молла Пянащ йазылы ядяби дил 
щцгугуна галдырды. О, милли ядяби дилин хялгилик инкишафына 
адилик тону ялавя етди. Бунунла да Вагиф бядии цслубун дил 
цфцглярини хейли эенишляндирди, цслубун хялги дил голуну классик 
дилин мцгабилиня чатдырды – бу мцгабиллик нцфуз, щюрмят, 
сяняткарлыг яламятлярини ящатя едирди. ХВЫЫЫ ясрдя хялги дил 
инкишаф мейлини, дил дябини (узус) якс етдирмяк бахымындан 
классик дилдян габаьа чыхыр. Лексик-фразеоложи адилийин поетизм 
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сявиййясиня галдырылмасы иля Вагиф классик поезийа дилинин 
култуну гырды.  

Вагифин лцьят тяркиби еля дя тутумлу дейил.   
Лцьяти цзяриндяки статистик щесаблама эюстярмишдир ки, 

Вагифин дилиндя ъями 3506 (цч мин беш йцз алты) сюз 
ишлянмишдир.1 Ялбяття, беля мяшщур сюз устасы цчцн щəмин 
мəблəь бюйцк эюстəриъи дейил. Демəли, Вагифин усталыьы бу 
материал цзяриндəки иш цсулундадыр.Бир сюз мцхтəлиф синтактик 
мцһитə салыныр вə мцхтəлиф бəдии-цслуби мцндəриъə ялдə олунур. 
Бу, бир рəнэин айры-айры рянэлəрлə тəмасда, мцхтəлиф рəнэлəрин 
сəмтиндə фəргли шцалар вермəсинə бəнзəйир. Вагифин дилиндə 
1686 исим 8244 дəфə, 656 сифəт 1904 дəфə тəкрар олунур. 
Эюрцндцйц кими, бу цмуми ишлəнмə балансы эцълц тутум 
йарадыр. Исимлə сифəтин ишлəнмə тезлийинин белə нисбəти эюзəл вə 
эюзəллик тəрəннцмчцсц олан Вагифин портрет йаратма уьуру 
һаггында айдын тəсəввцр верир. Мəсəлəн, исмин тякрары 5, сифя-
тинки 3 дяфяйя дцшцр. Тябият вя ъямиййятдяки яшйа, субстансийа 
иля яламят, атрибут арасында мювъуд олан нисбяти нязяря аланда 
Вагиф сифятляринин бу тезлийи цмуми исим нормасындан 
цстцндцр. Бу ъяһят бядии образын йарадылмасында шаирин 
яламятя, кейфиййятя эениш йер вермяси иля баьлыдыр. Щямин 
хцсусиййят исимлярин сифятляшмяси вя сифятлярин исимляшмясиндя дя 
айдын эюрцнцр. Беля ки, Вагифин  дилиндя дилбяр, эцлбядян, эцл-
няфяс, сойлу, халлы, хошлига,... гябилиндян 147 субстантив 
(исимляшмиш) сифят  вя алмаз, бянювшя, гарычгай, гырьы, лачын, 
рейһан, сямян, сцнбцл... гябилиндян 112 атрибутив (сифятляшмиш) 
исим ишлянир. Сифятин субстантивлийя мейлинин чохлуьу шаирин 
яламят вя кейфиййяти маддиляшдирмяк ся’йи иля шяртлянир. Яламят 
кейфиййят портретляшир. Бядии образ юз тя’йининдян яшйаланыр, 
дашлашыр. Бу, ряссамлыгда рянэин, бойанын таблолашмасына 
нисбятдир. Диэяр тяряфдян, шаир исмин, яшйанын юзцнц бядии тя’йин 
мювгейиня чякир. Бу ися, мясялян, гранитин, мярмярин, 
бянювшянин юз натурал бойасы иля бядии лювһяйя чеврилмясиня 
мцнасибдир. 147 субстантив сифятин 287 вя 112 атрибутив исмин 

                                                           

1 «Сюзлцй»ц филолоэийа елмляри намизяди Ялямдар Фярзялийев АДУ-нун 
аспиранты оларкян щазырламышдыр. 
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401 дяфя ишлянмясиндяки рийази фярг дя (фярг икинин дюрдя 
нисбятинъядир) мараглыдыр. Бу о демякдир ки, яламятляндирмяйя, 
рянэя, бойайа Вагиф тез-тез мцраъият едир. Щямин ъящят Vагиф 
йарадыъылыьынын дахили мязмуну иля шяртлянир: о, эюзялляри 
рясмляшдирир, эюзяллик лювщяляри вермяйин устадыдыр. Тябии ки, бу 
ишдя рянэляря - яламят билдирян сюзляря еһтийаъ чохалыр. Бу 
мя’нада ян чох ишляк исимляри вя сифятляри хатырламаг бу тясяввцрц 
айдынлашдырыр. Ян ишляк исимляр: эюз (211 дяфя), ъан (167 дяфя. Бу 
сюз һям "бядян" сюзцнцн синоними, һям дя руһи анлайыш кими 
ишлянир. Бядян сюзцня 28 дяфя тясадцф олунур), зцлф (160 дяфя), цз 
(120 дяфя). Бунун алынма синонимляри: ъамал - 40 дяфя, ру - 9 
дяфя, рцхсар - 14 дяфя. Беляликля, щямин анлайыш 188 дяфя ишлянир, 
гаш (100 дяфя), баш (100 дяфя), эцл (88 дяфя), кюнцл (87 дяфя). 
Эюрцндцйц кими, эцл сюзц истисна олмагла галан исимляр инсан 
бядянинин щиссяляридир: Вагифин ряссамлыг галерейасы инсан 
портретляриндян ибарятдир (эцл сюзц дя эюзяллик цчцн чох мунисдир. 
Кюнцл сюзц щям мяняви, щям дя цряк сюзцнцн синоними кими 
мадди анлайышлары билдирир). Эюз, ъан-бядян, зцлф, цз-рцх-ъамал 
сюзляринин бу силсилядя даща ишляк олмасы да тясадцфи дейил: Вагиф 
портрет устасыдыр, мцасири олан эерчяк, эюрдцйц, сейр етдийи 
эюзяллярин шяклини чякир ки, инсан шяклиндя, эюзяллийиндя ян чох 
мящз бу цзвляр диггяти ъялб едир. Вя инсан фотойа алынанда мящз 
бу цзвляр якс олунур.  

Ян чох ишляк сифятляр: эюзял (176 дяфя), аь (64 дяфя), хош (52 
дяфя. Хош сюзц идиом вя мцряккяб сюз дахилиндя дя чох ишлянир: 
хош эялмяк, хошуна эялмяк, хошгылыг, хошяндам, хошлига, 
хошигбал вя с.). Шаир ян чох аь рянэя мцраъият едир; бу, 
таблоларда шяффафлыг фону йарадыр. Xoш сифяти ися дахили 
мцнасибятля баьлы сюздцр: шаир эюзяллярин давранышына, ряфтарына 
хцсуси диггят йетирир. Хош сюзц щямин мязмунла баьлы бцтцн 
исим вя фе’лляря атрибут кими йарайыр. Бу статистик тягдимат 
Вагифи эюзяллик вурьуну ряссам-шаир кими бир даща тясдиг едир. 
Тясадцфи дейил ки, чиркинлик сюзц онун дилиндян тяк биръя дяфя 
чыхыр, о да щязяр мягамында - цзцнц эизлятдикдя эюзял 
чиркинляшир: Чиркинлик цзцнц бцрцйяндядир. Bу рягямляр дя 
гянаяти мющкямляnдирир: назик 49, йоьун 3 дяфя ишлянир; йахшы  
11, йахшылыг 2, йейряк 1, хуб 34, хублуг 5 дяфя (щямин анлайыш 
бцтювлцкдя 53 дяфя) ишляндийи щалда, пис сюзц анъаг бир йердя 
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эюрцнцр. Онда да шаир йахшылыьы тясдигляйир: Ешг севдасына щеч 
кяс пис демяз.    

Вагиф эюзялин бцтюв, башдан-айаьа шяклини чякир – онун сифяти дя, 
эейими дя фотойа алыныр. Ялбяття, эюзяллик эюзялин цз эюзяллийиндян 
башлайыр: Яшряфидян цзлцк цзцндя эюйчяк, Боьазы алтында сыьаллы 
бирчяк, Габаг беля бяйаз, йанаг лаля тяк, Эюз ала эярякдир, гаш гара 
эяряк. Эюзялин эюзяллийинин башландыьы йердян башлайыр: Цз, цзцн 
алтында боьазы, онун да алтында бирчяк, цзцн цстцндя эюз, гаш. Вя 
щяр бир цзвцн тя’йини: сыьаллы бирчяк, бяйаз габаг (сифят), ала эюз, гара 
гаш. Ялбяття, Вагиф, неъя дейярляр, паспорт шякли чякмир ки, чийиндян 
йухарыны эюстярсин. Шаир эюзяли бцтюв бойу иля, бцтцн эейими иля якс 
етдирир: Ятяклийи алтун, гясабяси зяр, Чющрайы чаргаты гяддя бярабяр, 
Башында бярг вурур эцн кими зивяр. 

Вагиф бу шяклин цзяриндя даща чох ишлямиш, даща чох рянэлярдян 
истифадя етмишдир: Симасы шящлайи, тярщи бадами, Бахышы мещрибан, цзц 
щярами, Гулдур она сийащ зцлфин тямами, Ола билмяз беля шащаня 
эюзляр. Сямян ийли, сящаби зцлф, ай габаг, Гонъя дящан, дцр диш, 
ярьяван додаг, Мцняввяр цз, лаля зянях, тяр бухаг, Тамам бир 
йанядир, бир йаня эюзляр. 

Бу шякил аь-гара дейил, рянэлидир: тярщи-рясми бадами рянэдядир. 
Эцлцр, додаглар гырмызы ярьяван эцлц кими ачылыб, дцр дишляри 
эюрцнцр. Ейни заманда психоложи портрет ящатя олунур: бахышы 
мещрибан, юзц щярами.∗ Йахуд «гулдур она сийащ зцлфцн 
тямами» дедикдя щям сачын гаралыьы иля «гара гул» анлайышы бир 
семантик арайа эятирилир, щям дя сачын узаныб эюзялин айаьына 
чатмасы гулун аьасынын айаьына дцшмяси кими верилир. 

Ики эюзялин шякли йанашы верилмиш бу рясм дцнйанын щеч бир 
ряссамында Вагифдя олдуьу кими бу гядяр инъяликля, бу гядяр 
детал-тяфяррцатла, зяриф вя йапышыглы, црякачан, кюнцл охшайан 
тярздя сяняткараня, устаъасына якс олунмамышдыр: Бир-бириня 
щямдям ики нювъаван, Бири эцлдцр, бири эцлэяз йанаглы. Бири тяр 
синяли, айна яндамлы, Бири нар мямяли, нясрин бухаглы; Бири лачын 
эюзлц, тярлан гямзяли; Бири гырьы башлы, сона ъилвяли. Бири шяккяр 

                                                           

∗ «Щярами» сафлыг нишаняси кими чюлдя, мешядя, тябиятин гуъаьында йашайан 
марала, ъейрана тяшбещдир ки, эюзялликляри иля йоллар кясир, инсанларын 
кюнцллярини талан едирляр. 
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сюзлц, ширин кялмяли, Бири гянд аьызлы, гаймаг додаглы; Бири 
сяртасяр аь, щям сийащ телли, Бири буьдайыдыр, амма шякилли. Бири 
хош гылыглы, мяляк мисилли, Бири сярв бойлу, шцмсад будаглы; Бири 
бястя бойлу, нарынъ юртцклц, Бири шух бахышлы, хянъяр кирпикли. 
Бири дал эярдянли, сцзэцн сцмцклц, Бири узун гашлы, щям эен 
габаглы.* Гадын эюзяллийини, гадынын защири йарашыьыны, дахили 
лятафятини тяшкил едян бир детал унудулмайыб, щяр шей юз 
йериндядир. «Гадын эюзяллийи ня демякдир?» суалына ъаваб 
вермяк цчцн эяряк бу шеири язбяр дейясян. Щям дя бу, садяъя 
эюзял, йарашыглы инсан дейил, мящз эюзял ханымдыр. Йя’ни бу 
эюзял щям дя эюзял щяйат йолдашы, эюзял яр щямдями, эюзял 
ювлад анасы олаъагдыр. Щяр сюзцн рянэ дягиглийини эюрмяк цчцн 
бир тясвиря диггят едяк: Бири буьдайыдыр, амма шякилли. Адятян 
халг ичиндя буьдайы сюзц гарайаныз, гарабяниз мя’насында 
ишлянир – щятта бя’зян еля «гарабуьайы» дейирляр. Вагиф яввялки 
мисрада эюзялин биринин эюзяллийиндя аь рянэи ясас яламят кими 
верир: бири сяртасяр аь. О биринин буьдайы, йя’ни гарабяниз 
олдуьуну сюйляркян «амма шякилли» ифадясини сюйляйир. Демяли, 
дейир: аь дейил, буьдайыдыр, анъаг йарашыглыдыр, эюзял эюрцнцшц 
вар. 

Поезийамызын, ядяби дилимизин тарихиндя «Дядя Горгуд 
китабы»ндан анъаг он ики яср сонра мящз портрет устасы Вагиф 
эюзялин гашыны гурулу йай тяшбещи иля ифадя едир. Дядя Горгуд 
ВЫЫ ясрдя демишди: Гурулу йайа бянзяр чатмагашлым; Вагиф 
деди: Гашларын гурулу йай тяк чякилир. Гашын йайа тяшбещ 
едилмясиня тез-тез раст эялинир, анъаг гурулу йайы бу ики сянят 
нцмунясиндя, бу ики мисрада эюрмцшцк. 

Мящз бу портрет усталыьы  Вагифин дилини зянэин вя дольун 
эюстярир.  

Вагифин эюзялляри шяхсиййятли, щейсиййятли, отурушуну-дуру-
шуну билян, сюз ганан, дил билян адамлардыр. Бу яламятляри иля 
Вагиф юз эюзялляринин дахили, мя’няви-психоложи портретлярини 
йаратмыш олур. 

Вагиф юз эюзяллярини эюзяллик тяшбещляриндян йцксяйя 
галдырыр, эюзяли цчцн «пяридян я’ладыр, мялякдян эюйчяк» дейир, 

                                                           

∗ Вагифдя «габаг» сюзц, истиснасыз олараг сифят, цз мя’насында ишлянир.  
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ян али гатда тутур: Щури нядир, гылман нядир, мяляк ня, Щамыдан 
я’ладыр мяним севдиэим. Онун эюзялляри тя‘лим эюрцбляр, камал 
сащибидирляр, онлар гафийянин, щятта классик ше’рин хиридарларыдыр: 
Ня гядяр сюйлясям сянин шанына, Йарашар мцхяммяс, гязял, 
севэилим. Йохса бу гядяр яряб, фарс сюзлярини вя изафятляри бир 
бейтя, бир бяндя йыьмазды: Бу зибц зийнятин, шанц шювкятин, 
Ме’раъи риф’ятин, баби-дювлятин, Щцснц мялащятин, чешми-афятин, 
Бу гяддц гамятин гийамяти вар. Мящбуби-мцнтяхяб, бир али 
нясяб, Эцл рцхлц, гюнчяляб, турунъу ьябьяб, Лисанында яъяб 
щекайяти вар.  

Вагифин эюзялляри забитялидир, щейбятлидир, Фцзулинин тя’бири 
иля десяк, «щяр эюрдцйцня су кими ахан» дейилляр: Щейбятиндян 
лярзя дцшяр ъаныма, Санасан, гулуна падшащ бахар. Бу эюзял 
бя’зян ъяллад кими амансыз эюрцнцр – бу, классик ше’рин 
тяшбещидир, анъаг Вагиф эюзялини ъяллады буйругчу кими ишлядян 
бюйцк дцнйа титуллары иля бир сырайа гошур: Фяьфурум,∗ 
гейсярим,∗∗ Ъямшидим, Ъямим, Хосровум, хаганым, шащи-
я’зямим, Падшащым, щям я’ла султаным мяним. 

Гарабаь ханынын вязири Вагиф юз вязифясини итирмякдян 
горхмадан юзцня бир эюзяли хан сечир вя дейир: Сянсян падшащы, 
ханы Вагифин. 

Шаир бянзятмясиндя чох щяссасдыр: «Отурушу Ширин, дурушу 
Лейли» дейяндя тахт-таъ сащиби Ширинин отурушундакы 
аьайаналыьы, шащанялийи вя Лейлинин дурушундакы итаяткарлыьы, 
севэисиндяки дяйаняти, дяйанятли дурушу бир арайа эятирмиш 
олур. 

Бцтцн бу яламятляри вя мялащятляри иля йанашы, Вагиф юзцнц 
эюзялин дахили, мя’няви кейфиййятиня фяда едир; о, эюзяллəринин 
эюрцнян эюзялликляри иля бярабяр, щям дя дуйулан мя’няви 
сифятлярини портретляшдирир: Фяриштя хойлунун, мяляк сойлунун,∗∗∗ 
Бир мярщямятлинин, шяфяггятлинин… гурбаныйам мян. 

                                                           

∗ Чин императорунун титулу. 
∗∗ Рома, Бизанс, Эерман, Османлы императорларынын титулу. 
∗∗∗ Фяриштя вя мяляк синонимминдян усталыгла истифадя едир: мяляйин щям 
хасиййятини (хой), щям дя няслини (сой)  эютцрцр. 
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Вагифя гядярки ше’р дилимиздя эюзялин портретинин ъанлан-
дырылмасында ясас бу сюзляр рянэ кими истифадя олунмушдур: цз 
// рцх, эюз // чешм, кирпик // мцжя, додаг // ляб, сач // зцлф, аьыз // 
дящян, дил // зябан. 

Вагифдя онлар сахланмагла бунлар ялавя олунур: бухаг // 
ьябьяб, бирчяк, ъыьа, йанаг, чяня, зяняхдан, топуг, балдыр, бел, 
синя, мямя (сцд органы), эярдян, габаг // цз, биляк, бой, диш, 
базу гойун (гуъаьын алты), яндам. 

Вагифин лцьят тяркибиндя бир лексикографик систем вар; йя’ни 
дилин щяр гатдан сюзляри лцьят китабында истиснасыз неъя якс 
олунарса, еля верилир. Етик лексиконла йанашы, гейри-етик сюз вя 
ифадяляр дя горуг-гайтаг билмядян ишлянир – мцхтялиф йашлы, 
мцхтялиф ъинсли инсанларын арасында сюйлямяк цчцн цзр истянилян 
сюзц Вагиф нормал бядии зювг ващиди кими алыр. Буна эюря дя 
Вагифин лцьяти кимлярдянся кямиййятъя архада галар, анъаг 
семантик ящатясиня эюря щеч бир шаирин дили онунла бящся эиря 
билмяз. 

Мцшащидяляр эюстярир ки, эцндялик цнсиййятдя чох ишляк олан 
бир чох сюзляр Вагифин дилиндя чох аз эюрцнцр. Мясялян, гоншу, 
азад, мясляһят, човьун, чюряк, чюкмяк, зяриф, иэидлик, илгар, 
ана (ня эюзял доьубсан анадан, Пяри) вя с. сюзляр йалныз бир 
дяфя ишляниб. Сойуг (бириндя совуг, бириндя сойуг-сойуг 
шяклиндя), щярарят сюзляри 2 дяфя ишлянир, исти сюзц ися 
цмумиййятля йохдур. Эюрцнцр, бу вязиййят шаирин поетикасынын 
дахили мязмуну иля баьлыдыр вя мцяййян сябябля шяртлянир. 
Мясялян, Вагифдя тябиб сюзцнцн бир дяфя ишлянмяси (щяким сюзц 
ися һеч йохдур), шцбһясиз, онун никбинлийи иля, шикайятдян 
гачмасы иля баьлыдыр (Фцзули вя Видади иля мцгяйися ет). 

Вагифин дилиндя 438 фе’л ишляниб, бунлардан он бири йалныз 
фе’ли баьлама вя он икиси йалныз фе’ли сифят шяклиндя олуб, шяхсли 
фе’л кими верилмяйиб. Цч кюмякчи фе’л ишлянир: олмаг, етмяк, 
гылмаг. Бунларын ишлянмя тезлийиндян (олмаг 494 дяфя, етмяк 
475 дяфя, гылмаг 37 дяфя) айдын олур ки, артыг XVIII яср цчцн 
гылмаг фе’ли архаикляшиб (Фцзули дюврцндяки тезликля мцгайися 
ет). Ян чох ишляк фе’лляр бунлардыр: дцшмяк (140 дяфя), чякмяк 
(123 дяфя), демяк (114 дяфя), билмяк (102 дяфя), бахмаг (80 
дяфя). Азярбайчан дилиндя чохмя’налылыг йаранмасында бу 
фе’ллярин фяаллыьы эюрцнцр. Цмумиййятля, фе’ллярин чохмя’налылыг 
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балансындакы ващидляри мцстягилляшдирсяк, Вагифин дилиндя 438 
фе’л ики миндян чох мя’на ифадя едир. 

Алынма вя милли сюзлярин шаирин дилиндяки нисбяти дя 
мараглыдыр.  

Исим вя сифятляр ичярисиндя алынмалар чохдур. Алынма 
сюзлярин чохлуьу Вагиф дилинин хялгилийи щаггындакы мя’лум 
тясяввцрц думанландырмыр. Чцнки о, мянаъа миллиляшмиш, эениш 
азярбайъанлы кцтлянин цнсиййятиня дахил олмуш яряб-фарс 
сюзляриня цстцнлцк верир. Бя’зян яъняби сюз мцасир дилдяки 
мя’насында йох, классик семантик сащяси иля чыхыш едир. 
Мясялян, истигамят сюзц ики дяфя ишлянир вя щяр ики мягамда 
классик ядяби-бядии дилимиздяки кими мятанят, сябат мязмуну 
билдирир. (Диггят йетир: Ве’дейи-вяслин ща версин истигамят 
кюнлцмя). Щятта атяшбар, ашцфтя, бящщаъ, бие’тидал, бцхл, гящщар, 
гяффар, гцрфятцлейн, ягял, якнун, ярващ, яхтяр, зишт, истиьна, 
йелда, йяди-бейза, кяззаб, няхл, цшшаг, фяьфур кими мязмунъа 
миллиляшмямиш онларъа алынма сюзлярин ишлянмяси дя онун 
дилинин хялгилийини сарсытмыр. Яввялян, беля сюзляр цмумян 
классик поезийа жанрларында йаздыьы ясярлярдядир ки, бунлар да 
онун йарадыъылыьыны, ядяби вя бядии дил новаторлуьуну тямсил 
етмир. Икинъи тяряфдян, халг ше’ри жанрларында ишляняркян мятня 
еля сяпир, мцхтялиф сюзлярля еля синтактик ялагяйя эятирир ки, 
анлатма дяряъяси нормал сявиййядя галыр.  

Классик ше’рин дилиндя сюз-ифадялярин бир гисми фарс ше’риндян 
щазыр мянимсянилирди, милли сюз ифадяляр дя онун стандартына 
уйьун сечилирди. Mясялян мцрьи-дил, мяnтигüт-тейр, хядянэ-
мцжэан алыныр вя онларын милли гаршылыглыьы да ана дилиндян 
эютцрцлцр: кюнцл гушу, гуш дили, кирпийин оху. Йахуд ана дили 
сюзляри сач, йай, гара, ал-йашыл сечиляндя, эюрцнцр, механики 
нязяря алынмышдыр ки, Шяргин мяшһур, зянэин ше’р дилиндя зцлф, 
каман, сийаһ, ялван, рянэбярянэ сюзляри поетик нитг 
ваһидляридир. Анъаг бу дил классик ше’римиз цчцн няинки 
сяъиййяви дейил, цмумиййятля, йабанчыдыр: Байрам олду, һеч 
билмирям, нейляйим, Бизим евдя долу чувал да йохдур. Дцэийля 
йаь һамы чохдан тцкянмиш, Ят һеч яля дцшмяз, мотал да 
йохдур. Аллаһа бизмишик нашцкцр бяндя, Бир сюз десям, дяхи 
гоймазлар кяндя, Халг батыб ноьула, шякяря, гяндя, Бизин евдя 
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ахта зогал да йохдур – яввялян, бурада еля лцьят ваһидляри вар 
ки, классик ше’р дили цмумиййятля онлары мягбул саймыр, ше’р дили 
цчцн ейиб һесаб едир: чувал, дцйц, йаь, ят, мотал, ахта зоьал, 
мал (мал-һейван мя'насында – Бизим бу дцнйада ня малымыз 
вар); икинъи тяряфдян, классик ше’рдя ишлянян сюзлярин бир гисми 
бурада башга семантика иля чыхыш едир: ноьул, шякяр, гянд – 
классик ше’рдя тяшбеһ ваһидляридир, эюзялин дили, додаьы бу 
ширинлийя бянзядилир, Вагифдя ися мадди не’мят, доланышыг 
васитяляридир  вя бу бахымдан һямин сюзляр ят, мотал, дцйц 
кими ваһидлярля бядии-семантик һямъинслик тяшкил едир. Беляликля, 
һяр сюз, ифадя реал йашанышында олан вя халгда ишлянян 
шякилдядир – бядян цзвляри дя: балдыр, биляк, бухаг, һюрцк, тел, 
бирчяк, сач, дил, диш, додаг, мямя, цз, ял, айаг, бел, бой, чяня, 
синя, базу, ъыьа, ъиэяр,  йанаг, хал, гаш, эюз, габаг (яъняби 
ваһидляр дя конкрет вя реал инсан портрети йаратмаг цчцндцр: 
муй, хятт, ъисм, бядян, сяр, ляб, гамят, эярдян, дяһан,   сурят, 
ъамал, ъябин вя с.); эейим, бязяк яшйалары да: калаьай, чаргат, 
эцлябатын, нимтяня, кямяр, зяр, зярбаф, готаз, гясабя, cуна, 
йашмаг, кяһряба, сцрмя, һяна, дцэмя, йахалыг…, рянэляр дя: 
аь, бяйаз, гара, сийаһ, ал, гырмызы, йашыл, ал-йашыл, йашыл-аллар, 
ялван, нарынчы, яһмяр, эцлэяз, иннабы, буьдайы...; йер, инсан 
адлары да: Газах, Гарабаь, Аран, Наьарахана, Гырагбасан, 
Гял’я (Шуша), Ачыгбаш (Эцръцстан), Кцр гыраьы, Тябриз; Фатма, 
Пяри, Йетяр, Зейняб, Сафийя, Аьгыз оьлу Пири, Видади, Ъявад, 
Мяһяммяд; эцл-чичяк, мейвя, гуш, һейван адлары да адидир, 
һяйатда эюрцнян, танынан, истифадя олунан реаллыглардыр. 
Вагифин дили ше’рин вярдиш елямядийи сюзлярля зянэиндир, бунларын 
чоху нейтрал һалында поетик-емосионал мя’на дашыйыр: 
буьумбабуьум, гылыглы, хошгылыг, дадызмаг, далда (эизли, юртцлц 
йер), дашынмаг (фикриндəн чəкинмəк), дцзбəдцз, гамашмаг, 
эцлəш (цзцэцлəр), эцвəнмəк, майабуд, оьрун, ойум-ойум 
оймаг, тəмəннəшмəк, бəлəмəк (Мəни синəн бешийиндə бəлə, 
гыз), гəдирбилəн, дярдбилəн, чатмаг (баьламаг), гышлаг, диррик, 
гəмханə, йар йаныьы, щаваланмаг, сарышмаг (гуъаглашмаг). 

Ади, лору сюзлəр онун контекстиндə сырф поетизмлəрə 
чеврилир, дəрһал поетик нитг мцһитиндə мунислəшир. Шаир гейри-
поетик сюзлə поетик оланы пейвəнд едир, əлверишли ядяби семантик 
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мцһит йарадыр вя гейри-поетик ващиди ядябиляшдирир. Мясялян, 
хярмян, гейри-поетик сюздцр, анъаг «эцл»ля бирляшяндя йени 
мцщит газаныр; Бядянин сярасяр эцл хярмянидир.∗ Йахуд эязял 
символик «нар» сюзу иля ялагяляняндя поетик нитг ващиди олур: 
Гойнунда нар дярдин ол гядяр чякдим. Олду рянэим ахыр 
эязял, севдиэим. Щятта Вагиф гейри-поетик мяишят сюзляриндян 
классик ше’рин сюз-образларына еквивалент щазырлайыр: Башына 
дюндцэим суларуŋ йолу, Эедяндя бош эедир, эяляндя долу. 
Мямялярин устдян чатынын золу – Сян  гыйсан, мян сана 
гыйманам, эялин – бурадакы чаты классик ше’рдяки мар, илан 
образынын явязидир вя щятта бу илан-чаты эюзяли чалыр, йери билинир 
– зол йарадыр. 

Вагифдя гошмалар вар ки, Нясими дилиндя мцшащидя 
етдийимиз кими, яввялдян ахыра тя’йиндян ибарятдир. Бири бу: Ей 
мяляк хойлу, ей туба бойлу йар, Куйиндир ъянняти-ризваным 
мяним. Щури, гылман олса, эирмяз эюзцмя, Сянсян ъандан язиз 
ъананым мяним. Пярим, сянубярим, эцлбярэи-тярим, Эювщярим, 
йагутум, ля’ ли ящмярим, Щекайятим, фикрим, зикрим, язбярим, 
Хяйалымда ширин нищаным мяним. Хуршид рцхсарым, гямяр 
ъябиним, Бащарым, эцлзарым, хцлди-бяриним. Йарым, гямкц-
сарым, хош назяниним, Эюзялим, эюйчяэим, ъаваным мяним. 
Вящдятим, хош эцнцм, сющбятим, дямим, Фяьфурум, гейсярим, 
Ъямшидим, Ъямим, Хосровум, Хаганым, шащи-я’зямим, 
Падшащым, щям я’ ла султаным мяним. Зювгцм, сяфам, сейрим, 
баьым, чямяним, Сцсямим, сцнбцлцм, лалям, сямяним, Хятавц 
Хцтяним, Çиним, Йямяним, Щиндистаным, Румым, Ираным 
мяним. Сюзцм, ихтилатым, щяр галц гилим, Мятлябим, мурадым, 
хатирим, мейлим, Шяккярим, Шириним, Эцлшащым, Лейлим, 
Зцлейхам, Йусифи-Кян’аным мяним. Щяблцлмятим – зцлфцŋ, 
Кя’бя – цзцŋдцр, Мещрабым, мянбярим гашын, эюзцндцр, 
Вагифям, ей сяням, сянин сюзцндцр Эеъя-эцндцз фикрц хяйалым 
мяним.   

Йахуд башга, мцхтясяр бир нцмуня: Симасы шящлайи, тярщи 
бадами, Бахышы мещрибан, юзц щярами, Гулдур она сийащ зцлфцн 
тямами, Ола билмяз беля шащаня эюзляр. Сямян ийли, сящави зцлф, 
                                                           

∗ Нясимидя, Гювсидя олса да, бу ифадя Вагифин юз контекстинин мящсулудур. 
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ай габаг, Гюнъя дящан, дцр диш, ярьяван додаг, Мцняввяр цз, 
лаля зянях, тяр бухаг Тамам бир йанядир, бир йаня эюзляр.  

Бу нцмунялярдян дя эюрцндцйц кими, Вагиф щям халг 
ше’ринин гялибиндян вя мящсулларындан, щям классик ше’рин хялги 
ифадяляриндян истифадя едиб юз дилинин бядии ифадя системини 
йарадыр, бунлардан Вагифдян яввял ишлянянляр дя онун юз 
контекстиндя йени цслуби мащиййят газаныр вя юзцнцнкцляляшир. 
Бу нцмунялярдя тя’йинлярля тя’йин олунанларын ялагяси тязя 
олдуьу цчцн йени бядии семантика кясб едир: булут зцлфлц, булут 
кими сач, ай габаг, эцлэяз йанаг, синя мейдан, аьзы пийаля, 
аьзы назик, гялям гаш, щалга зцлф, эярдян мина, мина эярдян, 
йашылбаш сона, гашларынын таьы, ала эюзляр, сийащ киприк, гюнчя 
дящан, тути зябан, алма йанаг, бцллур бухаг, сцсян сцнбцл, ал 
зяняхданлы, цзц эцл, рянэи лаля, зцлфц тар, ъисми мярмяр, щалга 
зцлфляри гар, калаьайы эцлэяз, ъамалы эцняш, цзц гямяр, дящаны 
шякяр, сюзц ширин, мужэаны йаьы, эюзц ъаду, шух эюз, ъяллад 
гямзя, пяридян я’ ла, мялякдян эюйчяк, щяр щюрцйц бир гулаъ, 
бухаьын алтында - синя цстцндя зцлфцн бурулмасы, йахасынын   
баьи-бяндини цзмяк вя с. 

Вагифин дилиндя яъняби сюзляр вя епитетляр дя аз дейил, анъаг 
бунларын тяхминян щамысы шифащи ядябиййатын дилиндя 
ишлянянлярдир. Эюрцнцр, бунлар щяля Вагифдян чох-чох яввялляр 
халг тяфяккцрцндя поетизмляр кими гавранмышдыр. Ашыглар йа 
бунлары халг дилиндя ишлянян, халг арасында баша дцшцлян эюрцб 
ишлятмиш, йа да онлары классик дилдян алыб халг мцщитиндя тяблиь 
етмяк истямишляр. Щяр щалда бу алынмалар Гурбани, Аббас 
Туфарганлы, Сары Ашыг ян’янясиня уйьундур вя сонра Ашыг 
Ялясэярдя дя давам етдирилир: Эцлаб иля сыьалланмыш гара тел, 
Хуб йарашмыш, бяйаз бухаьа; Гямзя каман, мцжэан хядянэ, 
эюз ала; Щиъраны чякмяйян дярдмянд олмаз; Мцрьи-дилим зцлфи-
йара баьлыдыр, Чох чякмясин зцлфя шаня, деэилян; Бади-сяба бир 
хябяр вер кюнлцмя; Сяэ рягибляр аралыгдан йох олсун... 

Ейни заманда яъняби сюзлярин ишлянмясиндя, йазылы ядябиййатын 
классики олмаг е’тибариля, Вагиф ашыг лексиконунун чярчивясиндян 
чыхыр, халг дилиня - цнсиййятиня эирмямиш, лцьят тяркибинин йалныз цст 
гатында – ядяби дилдя фяалиййят эюстярян ващидляр дя ишлядир.  

Нцмунялярдян чыхыш едяряк демяк олар ки, Вагиф гошмаларынын 
дилиндя фярдиляшдирмя вар. Беля ки, бир гошманын дилиндя яряб-фарс 
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сюзляри чохдур, диэяриндя аз. Демяли, Вагиф кимя мцраъияти нязяря 
алыр - фарс дилиня бяляд олан, тящсил эюрмцш сарай гадынларына ше’р щяср 
едяндя онларын гаврама сявиййясини, шяхси ярканларыны ясас тутур. 
Шаир юзц буна ишаря едир: Гафийя, гязялдян щям чыха башы... Артыг ола 
щям камалы эюзялин - белялярини шяхсян таныйыб. 

Бунунла беля, Вагиф юз дилинин хялгилийиня ясла кюлэя салмыр. 
Щятта бя’зян лексикограф иши эюрцр – гейри-кцтляви яъняби сюзц йа 
милли, йа да миллиляшмиш алынма иля шярщ едир: Эащ да отурайдыq 
габаг габаьа Данышайды, хош эюфтары эюряйдим; Ихтилатын ширин, сюзцн 
мязяли; Ихтилат кечибдир, сюз вахты дейил; Бизимля ихтилат гата 
билмязсян, Данышма ки, о эюфтара бахмарам; Дуачынам салма 
мяни нязярдян, Яскик олмайасан сянадан, Пяри - данышайды – эюфтар, 
ихтилатын – сюзцн,  ихтилат – сюз,  данышма – эюфтар,  дуачы – сяна.   

Бу ися мотивля баьлы щалдыр, фялсяфи-публисист мярамла шяртлянир вя 
гейри-хялги алынмалара эениш йер верилир: 

 

Хащ султан, хащ дярвишц эяда билиттифаг,  
Юзлярин гылмыш эирифтари-гямц дярдц фяраг.  
Ъифейи-дцнйайядир щяр ещтийаъц иштийаг... 
Няфси-яммаря ялиндя сярбясяр олмуш ясир. 
 

Алимц ъащил, мцридц мцршидц шаэирдц пир,  
Щягги батил ейлямишляр, ишлянир ъцрми-кябир, 
Шейхляр шяййад, абидляр абусян гямтярир, 
Щiч кясдя щяггя лайиг бир ибадят эюрмядим. 

 
Бу дили милли дилин нювбяти мярщялясиндяки мцяллифлярин 

(С.Язим, М.Ə.Сабир, М.Щади) дили иля мцгайися етсяк, мятнин 
лцьят вя грамматик тязащцрцнцн мязмунла шяртляндийи 
айдынлашар, бурадакы нисби гейри-хялгилик тарихиликля юзцнц 
доьрулдар. Бу тарихилик Вагифин классик поезийа жанрларындакы 
ясярляринин дилинин грамматикасында да эюрцнцр. Классик 
поезийа жанрларындакы ясярляринин дилиндя Вагиф мцяййян 
дяряъядя Фцзуличидир. Беля ки, ХВЫЫ ясря гядярки дюврдя классик 
поезийа жанрларынын дили апарыъыдыр вя мцвафиг  заман кясийиндя 
инкишаф мянзярясини якс етдирир. Ян бюйцк устады Фцзули 
олдуьундан сонракы мярщялялярдя бу жанрларын дил ян’яняси 
фцзуличилик кими гиймятляндирилир. Гязялляринин, мцхяммяс-
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ляринин вя башга классик жанрлардакы ясярляринин дилиндя Вагиф 
юзцнягядярки грамматик формалардан истифадя едир: Эюряйим 
ким, оласан хак иля йексан, саггал; Эирямязсян дахи бир чянэя 
саманъа эюзя сян; Мян  ашигям, ей эцл, сана, олмаз буну 
данмаг, Юлян эцнядяк ейлямязям сяндян усанмаг; Ейляйя 
щцснц биля ашиг эеъясини мисли-руз; Гыш эцнц чцнки дюняр шол 
ъяннятцл-мя’вайя кцрк – епизодик фактлардыр, милли дилдяки 
гаршылыглары иля рягабят апара билмирляр, анчаг эюрцндцйц кими, 
Нясими, Фцзули дюврцнцн морфоложи эюстяриъиляридир. Бу дюврдя 
классик поезийа жанрларындакы ясярлярин дя лцьят тяркиби хялгилийи 
иля сяъиййялянир, яруз чох щалда гязяллярин, мцхяммяслярин 
лексиконуну гошмаларынкындан тяърид едя билмир: Ащ, бир 
сярхош ниэарын даьы юлдцрдц мяни, Эцнбяэцндян щцснцнцн 
рювняги юлдцрдц мяни... щамыдан я’ла ки, гашы таьы юлдцрдц мяни; 
Юлцм щягдяндир, ямма нювъяван юлмяк ня мцшкцлдцр, Эюзцндя 
щяр мурады, тазя-ъан юлмяк ня мцшкцлдцр (Видади). 

Цслубун устады кими, халг ше’ри жанрларынын дили тарихиндя 
Вагифин ян бюйцк хидмяти синтаксисин ишлянмяси иля баьлыдыр. 
Классик поезийа жанрлары дилинин чох мцкяммял синтаксиси вар 
иди, бу мцкяммяллик Фцзулинин шяхсиндя зирвясиня чатды – 
фикрин дяринлийи вя гавраныш чевиклийи синтаксисин ишидир. Халг 
ше’ри жанрларынын синтаксиси Вагифин дилиндя классик ше’рдяки 
Фцзули сявиййясиня чатды. Вагифин дили тимсалында  Азярбайъан 
ядяби дили мцкяммял хялги формасыны тапды, онун синтаксиси 
ъанлы данышыьын ян шяффаф ядябиляшдирилмяси олду, бу синтаксис 
азярбайъанлыларын милли-етнографик тяфяккцрцня максимум 
уйьун эялян ядяби нормативя чеврилди вя бцтцн имканлары иля 
щямин тяфяккцрц цзя чыхарды. Демяли, дил мяктябляринин 
сащибляриндян щяр бири ядяби норманын бцтцн гатлары иля йанашы, 
щям дя дюврцн синтаксисинин ме’марыдыр. Ялбяття, бу дил, 
биринъи нювбядя, садялийи вя сяррастлыьы иля сечилир; садялик 
айдынлыьы, сяррастлыг  ися грамматиканын гадир олдуьу бцтцн 
дяринлийи юзцндя якс етдирир. Йя’ни фикирляширсян ки, бурадакы 
фикри бундан айдын вя бундан дягиг, ейни заманда бундан 
хялги вя бундан ядяби ифадя етмяк олмаз; Эетдим  ала эюзли 
йарла данышам, Деди: оьлан, дур эет, сюз вахты деэил. Ариф 
чохдур, етмяк олмаз ишарят, Ойнатма гашыны, эюз вахты деэил. 
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Бурада нясря мяхсус синтаксис вар, бир инсанын о бириня 
мцраъиятиндяки бцтцн гайьы, йумшаглыг, ъанлы данышыьын 
тябиилийи вя зяриф бир йумор якс олунуб. Ше’рдя няср синтаксиси, 
ше’ря мяхсус емосионаллыьы дашымагла, бядии дилин ян камил 
тязащцрцдцр, ейни заманда беля бядии дил ян сечмя ядябилик 
нцмунясидир:  Баьрым башун шан-шан ейлядцŋ, дялдцŋ, Дюнцм 
эюзлярцŋя, аз аьла, юлдцŋ; Дейярдиŋ, эцлярдиŋ, беля деэилдцŋ, 
Мяним ъадуэярим, нюшцн аьладуŋ? – бу, ъанлы данышыьын 
синтаксисидир, ейни заманда нцмуняви ядяби дилдир. 

Хябярлик шякилчиси ишлянмир, предикасийа интонасийанын 
сярянъамына верилир, ъцмля цзвляри кямиййятъя минимума 
ендирилир, шяффаф, чевик синтаксис емосионаллыьы зиля галдырыр, 
билмирсян, грамматикайа щейран оласан, йохса бядиилийя: Синя 
мейдан, зцлф пяришан, бел назик, Аьыз назик, додаг назик, дил 
назик. 

Бцтюв-бцтюв мисралардан ибарят тя’йинляр щям тя’йиндир, щям 
дя мисралары ъцмляляшдирян предикатлардыр. Онларын функсийалары 
икилидир, анъаг синтаксисин айдынлыьы вя ядябилийи кюлэялянмир: 
Ихтилатын ширин, сюзцн мязяли, Шякяр эцлцшцндян ъанлар тязяли, Евляр 
йарашыьы, юлкя эюзяли, Ня эюзял доьубсан анадан, Пяри! – гярибядир, 
шаир «ъанлар тязяли» ифадяси ишлядир, инди беля сифят-тя’йин йохдур. Бу 
сюз анъаг тязяли-кющняли гялибиндя йашайыр. Эюрцнцр, Вагифин 
вахтында сюз щямин морфолоэийасы иля гядим мцстягил сифят-тя’йин 
функсийасынын сонуну йашайырмыш.  

Бяндляр бцтюв бир синтактик конструксийадан ибарят олур. 
Бяндин биринъи мисрасындакы баш ъцмлянин будаглары бяндин бцтцн 
мисра-ъцмляляриндян ибарят олур: Арзум будур (баш ъцмля), эюзим 
тикям эюзиŋя, Данышасан, гулаг верям сюзиŋя, Та юлцнъя бахам 
эцняш цзиŋя; Арзум ъанда галуб, дойан деэилям. – Биринъи цч мисра 
хябяр будаг ъцмляли табели мцряккяб ъцмля, цчц бирликдя ися 
сонунъу мисра иля айдынлашдырма ялагяли табесиз мцряккяб 
ъцмлядир. Эюрцндцйц кими, бир нечя синтактик ващиддян тяшяккцл 
тапмыш мцряккяб синтактик гурулушдур. Анъаг синтактик 
ващидлярин сярщяди айдындыр, ялагяляри дягигдир. Она эюря дя фикир 
дягиг вя асан гавраныр.  

Бу синтактик мцкяммяллийин бцтювлцкдя дюврцн 
Азярбайъан ядяби дилинин фактору олдуьуну эюрмяк цчцн 
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Видадидян бир мятня бахаг: Хырдаъалар йыьылдылар йанума, Фикр 
елядцм, одлар дцшди ъанума, Башдан беля йазылубдыр шанума… 
Дярдцм чохдыр, бирцн доьры санан йох, Мяэяр бунда гям 
щярфинц ганан йох? Бир ащ чякцб ъиэярцндян йанан йох, Гяриб 
юлдцм, бикяс юлдцм, йад юлдцм, Ей севдиэцм, сяндян гейри 
кимцм вар, Эял цстимя, аман, юлдцм, дад, юлдцм – йеня 
синтаксисдяки нясрямяхсуслуг, айдынлыг, чевиклик вя с. юз 
йериндя, бу щязинликдя мятндя «гям щярфи» кими публисист 
ифадянин публисист цслубдан йцз ил яввял тапылыб ишлянмяси дюврц 
габаглайан щадисялярдяндир. 

Молла Пянащ Вагиф халгымызын ядябиййат университетини щям 
халг ше’ри, щям классик-диван ше’ри тящсили иля баша вуруб – 
йарадыъылыьында да шаирин щяр ики ихтисас цзря мцкяммял тя’лим алмыш 
олмасы эюрцнцр. О эюрмцшдц ки, Нясими, Фцзули ярузун тцркъясиндя 
данышыг-тяляффцз тязащцрляриндян неъя истифадя едибляр. Вагиф щямин иш 
цсулундан щеъа ше’ринин дя дилиндя фярасятля бящрялянмишдир. Ялбяття, 
бу ишдя она гядярки зянэин фолклор ше’римизин дил тяърцбясиндян дя 
юйрянмишдир. Шаир мисрада щеъанын сайыны низамламаг цчцн данышыг 
дилинин морфолоэийасындан истифадя едир: нолур «ня олур» (Нолур ки, 
эялясян бурайа, Зейняб), оламмаз «ола билмяз» (Беляси оламмаз 
щеч вилайятдя), гыллам «гыларам» (Эедибян куйиндя гыллам шивяни), 
биллям (Еля биллям, падишаща дюнмцшям), охур «охуйур», тохур, 
гохур (Щцснцн китабыны бцлбцлляр охур, Йай гашын баьрыма 
хядянэин тохур, Щялгя бирчяйиндян йасямян гохур), мянлян 
«мяним илян» (Ъаду эюзлярин мянлян йаьыдыр). Бя’зян щеъа хатириня 
сяс (саит) дцшцмц, йахуд артымы ъанлы тяляффцздян эялир: сяфнизи 
«сяфинизи» (Горхурам сяфнизи поза, дурналар), ляб «ляби» (Бир гянд 
мягаллынын, ляб зцлаллынын), эялнин «эялинин» (Эялнин додаьыдыр бал 
илян гаймаг), ирейщан «рейщан» (Зцлфляри ирейщан, халлары фцлфцл), тяк 
// тяки (Щейва тяки рянэим саралыб, солуб; Гяддин шащбаз, аь 
бядянин сямян тяк). 

Хялгилик факты кими, данышыг-тяляффцз хцсусиййятляриндян фяргли 
олараг, классик поезийа жанрларынын дилиндя, мясялян, Нясимидя, 
Хятаидя, Фцзулидя мцасир дилчилик анлайышында диалектизм  йохдур, йа 
да чох надир ола биляр. Анъаг Вагифдя, цмумиййятля, реалист 
ядябиййатын дилиндя фонетик, лексик вя морфоложи диалектизмляря 
тясадцф олунур; эюрцнцр, бу, реалист ядябиййатын данышыьа  ифрат 
йахынлыьы иля баьлыдыр. Молла Пянащ няслян Газах мащалындандыр. 
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Анъаг онун дилиндя билаваситя Газах диалекти факты ъцзидир. Диггяти 
чякян «ки» ядаты мягамында ща ишлянмясидир. Бу ядатын ишлянмяси 
анъаг явязликлярдя мцшащидя олунур: Мян ща эялдим мющнят иля, 
дярд иля; Сян ща бир сонасан, ъцда дцшцбсян.., О ща биллям, эялмяз 
эюрмяэя мяни; Юзцнцн ща баьры кябаб оланда.  

Бир йердя саитли исмин тя’сирлик щалында –йи шякилчиси ишлянир: Ня 
заман гибляйи зийарят ейляр. 

Анъаг Гарабаь диалекти нисбятян эениш тямсил олунур. 
Бунлардан бя’зиляриня башга диалектлярдя дя тясадцф олунса да, 
Гарабаь цчцн даща типик сайылыр. Фонетик диалектизмляр – бунлар, 
цмумян, гафийя ещтийаъындан эялир; юй «ев»  - Цз эюстярдин, йыхдын 
юйцн Вагифин (яввялки мисралардакы гафиyяляря уйьунлашыр: Яглин 
алдын, «йарам» дейин Вагифин, Йанылтдын ялифин, бейин Вагифин. 
Бурада «дейя» фе’ли баьламасынын «дейин» шякли дя Гарабаьа хас 
морфоложи диалектизмдир); эеня «йеня» - Эеня щяр эюряндя истяр 
йашына; чющрайы «чящрайи» - ъящрайи рянэя Гарабаьда чющрайы // 
шющрайы // шющлайы дейирляр: Чющрайы чаргат гяддя бярабяр; Симасы 
сющлайи∗, тярщи бадами; таза «тязя» - Цзцн кими, зцлфцн кими тяр–таза 
(яввялки мислардакы сярви-наза, шащбаза гафийяляри иля ритм таразлыьы 
йараныр). Морфоложи диалектизмляр: лябийин «сянин лябинин» - Лябийин 
ляззятин бянзятди гяндя; дадызмаг «даддырмаг» - Дадызмаз 
дящанын, ляби-ширинин; эюркязмяк «эюстярмяк» - Зцлфцн тяхтя-
сини эюркяз, бяри бах; Гарабаьда  сцрцшяр морфонолоэийасы 
сурчар // сцрчяр шяклиндя ишлянир: Гыл кюрпцдян таки сцрчяр 
айаьын. Лексик диалектизмляр: тязмяк «гачмаг» - Тязя-тязя 
эялцб бизя чыхудур; эцляш «цзц эцляр» - Эцляш цзлц, ширин сюзлц, 
хош гылыг. Шякилли «йарашыглы» - Бири буьдайыдыр, амма шякилли; 
эязмяк «ахтармаг» - О гядяр эязярсиз яличыраглы; якмяк 
«башындан елямяк» - Аьгыз оьлу Пири, сян мяни якмя.  

Вагифин дилиндя уъу Тцркийя тцркъясиня эедян кичик бир гат 
вар: яфянди – Тюкцлцр эюзцмдян ганлар, яфянди; доьубсан 
«доьулмусан» - Ня эюзял доьубсан анадан, Пяри; динлянмяк 
«динъялмяк» - Нитгц няфясиндян ъанлар динляня; Ы шяхс ъямин 

                                                           

∗ Сюз китабда «шящлайи» верилиб. Шящлайи эюзцн тя’йини олур вя шящла эюз «ала 
эюз» демякдир. Даща сима, сифят цчцн «ала - шящла» тя’йини ишлянмяз. 
Демяли, бу, сюзцн Гарабаь тяляффцз шяклидир.  
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ямр шякилчиси – алым – Икимиз бир йердя щямдян олалым (йягин 
бу форма алт, цст мисралардакы хяйалым, азалым гафийяляри иля 
баьлыдыр).  

Вагифин фразеолоэийасы да Фцзулидяки гядяр зянэин дейил. 
Анъаг билаваситя онун дили иля йазы дилиндя мющцрлянмиш 
ифадяляр вар: ял-яля тутушмаг, яндишя чякмяк, гядям басмаг, 
йана-йана галмаг, нязярдян салмамаг (Дуачынан, салма мяни 
нязярдян), щялгя-щялгя зцлфляр (Ал йанаьын щялгя-щялгя йанында 
Бяняфшя зцлфлярин йасямян кими), бяндялик етмяк, шабаш 
вермяк, намаза эетмяк, гайым-гайым сарынмаг (йашман-
маг, цз-эюзцнц юртмяк – Мяним кими бир сирдашын йанында 
Гайым-гайым сарынмаьын нядяндир), дин-иман баьламаг 
(Баьламышам дин-иманы зцлфцня), отуруб-дурмаьы гийамят 
олмаг, кямяндя эялмямяк, яли чыраглы эязмяк, уъу чаргат 
(Тавус ганады тяк уъу чаргатын Пярваз ейляр солц саьын 
цстцндян), гыраг вермяк (эюрцнмяк, гыраьындан уъунун 
чыхмасы – Зцлфцн башы тахталаныб габагда, Гыраг верир 
гясабянин алтындан. Халис портретдир: зцлф-тел тахталаныб,∗ йя’ни 
цст-цст галаныб баш юртцйцнцн алтындан цзя-габаьа тюкцлцр)… 
Бу ифадяляр диван ше’ринин дилиндян фярглянир. 

Вагиф Ашыг Гурбанидян, цмумиййятля, халг ше’риндян щазыр 
поетизмляр алыр: Салланмаг (назла йеримяк) – Салланыбан кяклик 
кими сякяндя; Дуруб саллананда цзцлцр ъанлар; Салланышын 
тамам ъащана дяйяр; Сыьалланыб-сыьалланыб сийащ зцлф, Ня эюзял 
дцшцбдцр цзя, Фатимя; гатарлашмаг «дястя-дястя олмаг» - 
Йеня дуруб гатарлашыб эетдиляр, Сюзлярин гойдулар гыраьа 
гызлар; ал-йашыл «ялван, рянэбярянэ» - Сян гяддиня йашыл-аллар 
эейиъи; сяэ рягиб «ит рягиб, мцддяи» - Сяэ рягибин ъаны ня даша 
дюнмцш; эяшт етмяк «эязмяк» - Сян эюзялсян, эяшт едирсян баь 
илян. Илк дяфя Гурбанидя эюрмцшцк: Саллана-саллана эедян 
Салатын; Ал-йашыл эейиниб дурма гаршыда; Сяэ рягибин о тя’няли 
сюзляри Ахыр айры салар йары да мяндян.  

                                                           

∗ Адятян «тахталанмаг» гадынын дону-туманы иля баьлы ишляняр – кцбар 
гадынларда парча тахта-тахта, йя’ни гат-гат цст-цстя галанар, бурада зцлфцн 
тахталанмасы она тяшбещдир. 
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Молла Пянащ Вагиф бцтцн тяркиб щиссяляри иля щазырлайыб бу 
ядяби дили ишлядянляря вермишди. Бир аз сонра бу дили Г.Закир, 
Я.Нябати ращатлыгла ишлядяъякдиляр.  

Щяр бир дил мянзяряси мцнасиб шякилдя тарихи-диахрон 
кейфиййятля йцклянмиш олур. Бу мянзяря щансыса юзцндян 
яввялкиндян тяшяккцл тапыб вя щансыса юзцндян сонракы цчцн 
башланьыъ олур. ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляри Нясими, ХВ-ХВЫ ясрляри 
Фцзули цмумиляшдириб нювбяти мярщяляйя мирас гоймушду, 
ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярин дил тякамцлцнц Вагиф цмумиляшдирди, 
ХЫХ ясрин новатор мцщитиня ютцрдц.      
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NƏSR  DİLİ 
 
XVII-XVIII əsrlərin bədii üslub sistemində nəsr dilinin  xüsusi 

yeri var. Eynən şeir dilində olan ikili istiqamət – bir tərəfdən, divan 
ədəbiyyatı dilinin davamı, bir tərəfdən  də, xalq şeiri qəlibində yazılı 
şeir dili tipi nəsr dilində də özünü göstərir. Belə ki, dövrün nəsr 
dilində həm Füzulinin «Şikayətnamə» və «Həqiqətüs-süəda» ənənəsi 
görünür, həm də nağıl-dastan dili ölçüsündə yeni nəsr nümunələri 
yaranır. Bu nəsr XVI əsrin səc‘li, romantik dili ilə XIX əsrin realist 
nəsr-dram dili arasında vasitəçi olur, keçid, körpü təşkil edir. Bu dil 
realist ədəbiyyata ehtiyacdan doğulur. Bu nəsrin içində xalq 
ədəbiyyatının yazıya alınmış mətnləri də var, tərcümə nümunələri də. 
Ancaq lüğət tərkibinə, morfologiya və sintaksisinə görə bunların 
hamısı Azərbaycan bədii nəsr dilinin XVII-XVIII əsrlər faktıdır.   

Bu nəsr nümunələri arasında yazıya alınmış «Şəhriyar» 
dastanının xüsusi yeri var. Dil leksika və sintaksisi ilə xalis yazı 
dilidir: «Raviyani-əxbar və mühəddüsani-xoşgüftar, naqilani-
dürərbar, tutiyani-şəkkərşikən, şirin asari hər əyyam keçən 
ruzigari-zəmandan xəbər verir. Qərəz ki, bəni-Adəm saqiyi-ruzigari-
müxalif əlindən məclisi-nişat naənbusati-dünyada əgər eyş və işrət 
və əgər qüssə və möhnət camun nuş edə, lazımdur xub və xürrəmi 
içün şükr və qüssə və qəmi içün səbr qıla».  

Ümumi sintaksisinə, izafətlərinə, vergül məqamında «və» 
işlənməsinə görə bu mətnin «Həqiqətüş-şüəda» ilə səsləşməsi var.  
Ancaq süjet açıldıqca, mükalimə məqamları gəldikcə nəsr dastan dili 
axarına düşür. Burada nitqin fərdiləşdirilməsi hər sahədə aşkar 
görünür: «Qız: - Ey Şəhriyar, arif bir hürufdan  gərək bilsün, nə ki 
sən ortalığa şərhi-kəşşaf açursan». Vaqifin şeir dilindəki kimi, 
buradan aydın olur ki, qadın nəcib ailədəndir, savadlıdır, onun ərəb, 
fars sözləri işlətməsi təbiidir – yazılı nəsr  dilində bu cəhət nəzərə 
alınmışdır. Dilin ən xəlqi məqamlarında da kübar mühitinə məxsus 
nitq özünü göstərir: «Tamam qızlar bu hala tamaşa edüb baxırdılar. 
Sənubər quşlara baxıb və qızlara baxıb dedi: - Ey qızlar, bu tamaşa və 
bu quşları görib nə fikir edərsüz?  

Bunlar ərz eylədilər ki, ey taci-səriri-səltənət, nə ərz edək, 
bunları Həq-təala sənüŋ bəxt və iqbaluŋ səbəbi ilə xəlq edübdir 
ki, hər zaman seyr və tamaşa qılub, zövq və səfa qılasan. Belə 
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məqam heç bir xani-xanzadə içün məqdur degül. Gərəkdür, şükri-
ilahi yerinə yetirüb, eyş-işrət edəsən. Bu halda ol arvatları ki, 
Cahangir xan göndərmişdi, yetişdilər. Tamam baş əgüb, «mənzil 
mübarək!» deyüb, əl-əl üstə qoyıb durdılar. Sənubər anları «xoş 
aməd» eyləyüb, əhvallarunı soruşıb sonra dedi: …» Mətnin 
sintaksisində «Şühədanamə», «Şeyx Səfi təzkirəsi» ilə sələf-
xələflik duyulur – ki bağlayıcısının  danışıq dilinə məxsus şəkildə 
bir mürəkkəb cümlədə iki dəfə təkrar olunması (ərz eylədilər ki 
və xəlq edübdir ki), gərəkdir predikatı ilə cümlə başlanması, ol 
arvatları ki…konstruksiyasının işlənməsi və s. 

Buradakı taci-səriri-səltənət, bəxtlə həmcinsləşən iqbal, ərz 
eyləmək, xani-xanzadə,  şükri-ilahi yerin ə yetirüb, xoşaməd 
eyləyüb söz və ifadələri saray nitq mühitinə məxsus detallardır. 
Dastanın dilindəki inani-ixtiyar, yədi-qüdrəti-bar, dərgahi-
kübra, sərməsti-badeyi-qəm,  övrəti-salihə, lütfi-xuda, qibleyi-
aləm, cəvahiri-pürqiymət, qarıyi-kühənsal, qarıyi-birəhm, 
madəri-mehriban, anayi-mehriban, atayi-mehriban kimi 
izafətlər şəxslərin nitqində, mükalimələrində işlənir. Kütləvi 
ünsiyyətə daxil olmuş xuda nəkərdə, bə‘dəz namaz, xamuş 
qalmaq, mürəxxəs olmaq, yad-bud (etmək), göftgu, rubəru, şad 
və xürrəm, filhal, pür-qiymət, zəmin-asiman (fərq) fars-ərəb 
ifadələri geniş yer tutur. 

Obrazların nitqində intellektual ifadələrə rast gəlinir: ülumi-
dünyəvi, qət‘i-ümmid, xoşidrak, kəmali-mə‘rif ət, ustadi-kamil… 
Tarixi orfoqrafiya geniş yer tutur: ol qədər, andan sonra, ol 
axşam, bağlayub, gördigi…  

Hakimiyyət, dövlət-səltənətlə bağlı rəsmi ünvanlar işlədilir: 
əmirzadə, büzürgzadə, əkabiri-əran, əhli-əkabir, əmirüş-şüəra, 
bəglərbəgiyi-Gəncə, muxtar, müstəqim, vəziri-ə‘zəm, hüquqi-
valideyn, hüzuri-şərif, qibleyi-aləm… 

Yazı dilinin rəsmi tələblərindən gələn klassizmlərlə yanaşı, 
canlı, redaktəsiz mükalimələr təbiiliyi il ə diqqət çəkir – həm sadə 
danışıq, həm də  xəlqi ədəbi dil: «Şəhriyar dedi:  

- Ey qızlar, bizə bir az su verün içək. 
Bu qızlar Şəhriyara baxub, tamaşa edüb gördilər, bu oğlana 

bəşər demək olmaz, bəlkə mələki-asiman ola. Cümlə heyrandılar. 
Amma bir qız  bunlardan irəli yeriyüb dedi:  - Ey oğlan, uğur ola. 
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Şəhriyar dedi: - Sağ ol.  
Qız dedi: - Dodağlaruŋi yeyim, bir az qayim de, eşitmədüm. 
Dedi Şəhriyar: - Dedüm, sağ ol. 
Qız dedi: Hər kim səndən ayrılubsa, necə sağ olur, ay oğlan?  
Məgər sənüŋ ananuŋ bağrı daş idi ki, sənüŋ  tək cavanı qoydu 

ki, çölə çıxsun? 
Dedi Şəhriyar: - Tükən açma, bir az su ver, bizim yolumuz 

uzağdur. 
Qız dedi: - Ta mənziliŋi bilməsəm, doğrusu, saŋa su 

vermənəm və qoymanam bir yerə gedəsən. 
Şəhriyar: - Ey qız, hələ su verməsən, verməzsən, 

«qoymanam» deməgün nədür? Rahdar degülsən. Sən qız, biz kişi, 
əlüŋdən nə gəlür? 

Qız dedi: - Ol çignüŋdə saz, o sənüŋdir?  
Dedi: - Nəkarən? 
Dedi: - Sənüŋdir? 
Dedi: - Bəli 
Qız  dedi: - Sazı bir əlüŋə al ki, sənün sövdayi – eşqüŋ məni 

kabab elədi.  
Oğlan cahıl*, qız gögçək. Sazı alub əlünə və sinəsünə basıb 

çalırdı». Bu, XVIII əsrin nəsr dilidir. Leksik və sintaktik xəlqiliyi 
ilə, yüksək sənətkarlığı ilə, bütün  detalları üzrə bugünkülüyü ilə 
Molla Pənahın şeir dilinin nəsr müqabilidir. Hələ nəsr demək 
azdır; bu yığcam, hazırcavab, mükəmməl mükalimələri il ə XIX 
əsrin dram dili üçün örnəkdir. Dastanın şeir dili də Molla Pənahın 
sənəti səviyyəsindədir: 

 
Nə gözəl cavanlar çıxub seyranə, 
Sərxoş-sərxoş dolanullar hər yanə, 
Bu uğurda baş qoymuşam qurbanə, 
Nəzir vardur, nəzrüm qəbul qıl indi. 

 
Yuxarıdakı nəsr mükaliməsinin müqabilində bu seirləşmə 

mənzum dram dilinin nümunəsidir.      

                                                           

* Ъаван. 
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Dedi  qız:  Sevərəm yarı-yoldaşı, 
                 Oluram sirrüŋ sirdaşı,  

Gəl ol Pərizad qardaşı, 
Bacı bil məni, bil məni. 

 
Dedi oğlan:  Sən ki, uğuruma gəldüŋ 
                    Halu-əhvalımı bildüŋ. 
                    Şəhriyara bacı olduŋ, 
                   Qardaş bil məni, bil məni. 
 
Maraqlıdır ki, dastanın içində klassik şeir janrından istifadə 

olunur; janr divan ədəbiyyatınındır, ancaq dil dastan dilinin 
xəlqiliyinin çərçivəsindən çıxmır. Müxəmməs adı ilə gedən şeirin 
ardınca gələn nəsr dil uyğunluğuna görə – xəlqilik  dərəcəsi ilə 
bir-birindən fərqlənmir: 

 
Gəl Sənubər, qıl  tamaşa, zülfə bax, buxağə bax, 
Bir tazə hilalə nisbət qaşə bax, qəbağə bax, 
Tutiyə tə‘n eyləyən sən dilə bax, dodağə bax, 
Bərgi-güldən tazə-tər surətə bax, yanağə bax,  
Pərtövi-nuri-cəmaldən ziynət otağə bax, 
Müddəa məqsud bundan dövrani-üşşaqə bax, 
Çün şəfa buldum mərəzdən Şəhriyarı görmüşəm.  

 
Yerbəyer «afərin, afərin» hər tərəfdən bülənd olub*. İndi üz 

çöyrüb Şəmama bəgimə, ey əmirüş-şüara, əmirzadeyi-bəglər-
bəgiyi-vilayəti-Gəncə, indi  növbəti-söhbət sənüŋdir». 

Müxəmməsin dil sənətkarlığı göstərir ki, dastanı yazıya alan 
Məhəmməd adlı şəxs mükəmməl savad sahibi olmuş, klassik  
ədəbiyyatı lazımınca bilmiş və şifahi xalq yaradıcılığı nümunə-
sinin üzərində işlərkən onu ustalıqla  yazılı  ədəbi dil faktına 
çevirmişdir.   
                                                           

*
 Яслиндя «бцлянд олду»  олмалы иди. Дастан – романын дилиндя кечмиш 

заманын бу шякилдя ишляклийи дастан дилиндян эялир. Бу шифащи – данышыг 
формасыдыр ки, ашыг дилиндян сюйлянмянин формасыдыр. 
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Əslində bu əsəri dastan üslubuna çəkən  içindəki şeirlərdir. 
Yoxsa abidə dilinə və süjet inkişafına görə romana bənzəyir. 

Dastan-romanda gözəl təbiət təsvirləri var: «Şəhriyar canan 
sevdası ilə eşqzədə bir para cahil-cavan uşaqlar ilə bağlara seyran 
üçün çıxdılar. Gedüb bir bağda yemək və içmək mühəyya qılub 
və bir basəfa yerdə bir su kənarunda məclis arəstə edüb, eyş-işrət 
edərdilər. Çünki mövsimi-baharda, məlumdur, güllər açılub və 
bülbüllər gül müqabilində  fəryad edəllər və hər quş bir tövr özü 
öz  halına münasib xoşxanluğ qılardular. Bir bülbüli-xoşnəva 
gəlüb bunlaruŋ  məclisüniŋ  bərabəründədür və tövr-  tövr 
nəvaxanluğ edərdi…» Təbiətin mənzərəsi mübaliğələrlə  təsvir 
olunur, psixoloji əhvala uyğun  səhnə canlandırır: «O yer  bir belə 
yer idi ki, vəsfün demək ilən və kağız ilən mümkün olmaz. Necə 
ki, gülüstani-baği-İrəm eşidübsiz, andan ziyadə bilərsüz ki, 
Bədiəlcəmal ilə Seyfülmülük nəqlündə məşhurdur».  

Bu təbiət təsviri dilinin məzmununa və qrammatikasına görə, 
Abdulla Şaiqin «Köç» hekayəsini xatırladır: «Payız vəqti idi. El 
yaylaqdan enüb, çaylaruŋ üstinə düşüb, alaçuğlar tiküb və* qız-
gəlin tamam suya tökülüb, su aparırlar».  

XVIII əsr üçün bu məzmunda və bu dərəcədə anlaşılan nəsr 
dili il ə  mənzərə təsviri Azərbaycan ədəbi dili tarixi üçün yenilik 
idi. Sözlərin, ifadələrin işlənməsində klassik nəsr ustalığı var. 
Yazıçı rəsmi ünvanlarla (əmirüş-şüəra, əmirzadeyi-bəglərbəgliyi-
vilayəti-Gəncə), əcnəbi sözlərin iştirakı ilə, ədəbiləşdirici söz 
birləşmələri il ə (bülənd olmaq, növbəti-söhbət, mühəyya qılmaq, 
arəstə etmək, xoşxanlıq [xoşavazlıq] qılmaq, tövrbətövr 
nəvaxanlıq etmək), folklor dilinə məxsus qəliblənmiş sözlərlə 
(səyyad, şikar, seyrangah, zimistan, rüxsat), yüksək üslub faktı 
kimi işlənən əcnəbi morfologiya ilə (mülaqat, nəğəmat [i-bülbül], 
nəğəmatlar, üşşaq) yanaşı, sırf məişət ünsiyyətindən gələn 
ifadələr, hətta danışıq fonetikası (çöyürmək «çevirmək», edəllər) 
ustalıqla, mükəmməl üslubi ölçü ilə ahəngdar bir sistem təşkil 
                                                           

*
 Тарихян «вя» нюгтя йериндя дя ишляниб. Бурада «вя»ни нюгтя иля явяз етсян, 

эюзял, йыьъам ъцмляляр алынар. Щалбуки ъцмля щямин мягамда «вя» илян 
мцасир дил бахымындан гцсурлу эюрцнцр. 
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edir. Bu, bizim realist nəsr dilinin başlanğıcı və ibrətli 
nümunəsidir.   

Bu dastan - roman dili bütövlükdə leksika və sintaksisi ilə 
xəlqiliyi özündə olan, XVIII əsrin norma kontekstinə düşən xalis 
yazılı ədəbi nitq sistemidir. Həmin dövrdə xəlqi, realist nəsr dili 
faktı kimi daha bir neçə nümunə var. Bunlardan biri «Dözdü 
qazi» («Oğru və qazi») hekayəsidir. Hadisələrin gedişində bir 
qədər lətifəsayağılıq var. Ancaq yığcam, məntiqi məcrada inkişaf 
edən süjeti var. Finalına görə novella təsiri bağışlayır. Maraqla 
oxunur. Bu hekayəni tərcümə hesab edənlər də var. Ancaq 
leksika və qrammatikası Azərbaycan türkcəsindədir, realist nəsr 
dili örnəyi kimi qiymətlidir.  Bir parça nümunə: «Harunərrəşid 
zamanında bir qazi var idi. Bəqayət alim və fazil və danişmənd 
idi. Məsaili-şər‘iyy ə düşvar olsa bir kimsənüŋ, ol qazidən sual 
edərlər idi. Ol qazi həll edərdi. Qazi həzrətləri bir gün kəndü 
səadətxanasında qərar tutub mütaliə edərkən nagəh bir hədisə rast 
gəldi. Ki: «ənnövm əxəlmövt», yə’ni yuxu ölümiŋ qardaşıdur. 
Qazi həzrətləri ayıtdı ki, xab – şirini kəndümə həram edüb 
ibadətə məşğul olayım. Nagəh bir hədisə rast gəldi ki, 
«həbbülsəlavat filbüstan vəlcinan», yə’ni bağlarda və bostanlarda 
olan ibadəti sevirəm.   

Qazinüŋ şəhərdən dışqaru bir bağı var idi. Bəqayət ənva, 
şəcərlər ilə arastə və pirasitə idi. Guya  ki, gülüstani-İrəm idi. 

Qazi qalxub qəsd etdi. Qırx arşun  dülbəndi başuna sarudi və 
saqəri çəkməni ayağına çəkdi və dərai misri doni əyninə geydi. 
Bir eşşəyi var idi. Hər zaman məzayidi badi-sərsər kimi seyr  edər 
idi. Yenə adətdəki kibi mərkəbə  rakib oldi. Şəhərdən ixrac oldi». 

Bu nəsri tanıdığımız ədəbi ölçülərlə hekayə janrına yaraş-
dıran lüğətindən də əvvəl, birinci növbədə cümlə sintaksisidir. 
Göründüyü kimi, klassik ədəbiyyatda vərdiş etdiyimiz azman 
cümlələrin  əvəzinə burada  bir tənəffüslə  deyilən yığcam 
cümlələr bədii fikri ifadə edən əsas bitkin  sintaktik  vahidlərdir. 
Ərəbcə müdrik kəlamların tərcüməsi mükalimə şəklində davam 
edir. Bu, həm oxuyanın düşüncəsini aforizmlərlə  zənginləşdirir, 
həm də maraqla qiraətə sövq edir: «Qazi ayıtdı ki, ey cavanmərd, 
mən həzrəti-Rəsulun qövlünə əməl etmişəm. Buyurmuşdur ki, 
«əhübbəssəlavat filcinan vəlbüstan», yə’ni bağlarda və 
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bostanlarda olan ibadəti sevirəm. Oğru ayıtdı ki, ey qazi, nə 
nadan qazisən. Rəsulullah buyurmuşdur ki, «ərrəfiq süməttəriq», 
yə’ni əvvəl yoldaş, ondan yol. Əgər yoldaşuŋ olsa idi, iki adam 
olur idüŋ, dutmağa çəkinürdim. Tez ol mərkəbdən düş və libasuŋi 
çıqar. Qazi ayıtdı ki, ey cavanmərd, Allahdan qorx və bir həya 
eylə. Rəsul əleyhüssəlam buyurmuşdur ki, «əh həya minəl iman». 
Yə’ni həya imandandur. Oğru ayıtdı ki, ey qazi, ol qövli-şərifi 
bilüsən, e’timadunca əməl qılursan? Bu qövli-şərifi bilmirsən ki, 
həzrəti-Rəsul buyurmuşdur ki, «əl həya yəmnəül-rizq. Yə’ni həya 
rizqi mən’ edər. Qazi ayıtdı ki, ey, cəvanmərd, həzrəti-Rəsul 
buyurmuşdur ki, məzlumlarun duası zalimi gec tutar, bərk tutar. 
Necə ki Qur‘anda buyurmuşdur ki, «ən bətəşə rəbbe küşşədid». 
Oğru ayıtdı ki, ey qazi, həzrətin fitvası ilə neçə fəqirlərdən rüşvət 
yemişsən? Allah-təala məni saŋa mükafat eylədi. Gec tutmuşam, 
bərk tutmuşam…» Hekayə belə ibrətli kəlamlardan ibarət 
mükalimənin  üstündə qurulub. İslam təbliğ olunur. İslamı pozan 
din xadimləri bu «oğru» ünvanlı vətəndaşın kinayəsinin ifşasına 
tutulur. Mirzə Fətəlidəki, Sabirdəki, Mirzə Cəlildəki kinayənin 
havası duyulur. Bu  hekayəni yazan, ya tərcümədirsə, tərcümə 
edən ana dilini, xalq türkcəsini incəlikl ərinə, məişət dərinliyinə 
qədər bilir. Kinayə də həmin ana dili biliyindən gəlir. Buna görə 
bu müəllif «əvvəl yoldaş, sonra yol» demir, «əvvəl yoldaş, ondan 
yol» deyir. Bu da maraqlıdır ki, başqa məqamlarda «dutmaq» 
işlədildiyi halda, ata sözündə xalq dilində, ata sözü şeirinin xalq 
dilindəki fonetikası işlənir: «gec tutar, bərk tutar» (əslində: gec 
tutar, güc tutar).     

İsrafçılığa varmayan xəfif, anlaşmasını dumanlandırmayan  
izafətləri var: məsaili-şər‘iyyə, əhli-xunxar, rüsvayi-xəlq, 
gülüstani-İrəm… Seyrək əcnəbi leksik-morfoloji nümunələr var: 
bəğayət, məsail, ətva, mərkəbə, rakib, xütur, təkəllüm, dərəcat. 

Bir neçə milli arxaizmə  rast gəlinir: ayıtmaq, kəndü, şimdi; 
«mükafat» sözü əslindəki – ərəbcədəki «əzəz, cəza» mənası ilə 
işlənir: Yeri, Allah saŋa mükafat versün. Fonetik paralelizm var: 
dışqaru//tişrə, dutmaq//tutmaq, bən//mən. Fonetik-morfoloji 
arxaizmlər var: sevməzəm, oluruz, yüzük. 

Sintaksisdə «Şühədanamə»dəki bəsitlik yoxdur, lüğətinə görə 
A.Bakıxanovun «Kitabi - Əsgəriyyəsi»sindən qat-qat xəlqidir. 
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XVII-XVIII əsrlər nəsr dilinin normasıdır. XVI əsrin nəsr dili ilə 
XIX əsrdəkinin arasında təkcə zamanca yox, həm də mahiyyətcə, 
təkamülcə keçid təşkil edir.  

Dövrün bədii nəsr tərcümələri də var. Biri Şərqin məşhur 
«Kəlil ə və Dimnə» tərcüməsidir. Tərcümənin dil nümunəsi 
belədir:  

«Dimnə ayıtdı: Əmsaldə gəlmişdür ki, bir zağ bir kuh 
kəməründə aşyanə dutmuşdi. Ol surax yavuqlığında bir mari-
əjdəhakirdar ki, ağzınuŋ suyı zəhri həlahil idi, anda məskən 
dutmışdi. Mar zağuŋ bəççələrün daimül-ovqat şikar edərdi. 
Zağuŋ cigəri həzərparə olurdi. Nəhayət, bu müqəddiməni 
dostlarundan bir şəğalə halın hekayət və düşməni-bədfəaldən 
şikayət edüb ayıtdı ki, fikr eylədüm ki, bu mari-bəççəxorıŋ  
bəlasundan qurtaram. 

Şəğal ayıtdı: - Nə fikr bu bəlanuŋ dəf‘ündə eyləmisən? 
Zağ ayıtdı: - Fikr budur: mar yuxuya varanda minqarumla 

anuŋ gözlərün kor eyləyüm.  Mənüm gözlərümiŋ nurini həlak 
edüb, dağ mənüm sinəmə qoyıbdur. 

Şəğal ayıtdı: - Ey rəfiq, bu xəyali-batildür, sövbi-sərabdan 
münhərifdür. Ayıtdı ki, bu, fikri-naxoşdur. Dəf ‘i-düşmən içün bir 
hiylə  tədarük edələr ki, can xətərdə olmaya. Zinhar, bu fikrdən 
fariğ ol ki, ol mahi-xar kimi olmayasan, xərçəngün həlakına qəsd 
etdi. Tədbirüŋ bədligündən özi xərçəngün əlində dəstgir olıb 
həlak oldı. 

Zağ ayıtdı: Necə olmışdır ol hekayət? 
Şəğal ayıtdı ki, bir mahixar bir cuybar  kənarunda vətən 

dutmışdı. Ömrüni mahı seyd etməgə sərf etmişdi. Hər gün hacəti 
miqdarı  mahi şikar  edərdi. Çün qocaluğ vəqti zahi oldi, əsası 
quvvətdən düşib günbəgün zəif və nizar olurdi. Şikari-mahidən 
qalurdı, məşəqqəti-dami-bəlayə giriftar oldı. Heyf, bu nəqdi 
ömrinü badə verüb, qədrin bilmədim və pirlik vəqtiçün quti-
layəmut zəxirə qılmadum». Rəndəsiz, cilasız sintaksisi var,  
danışıq dili sintaksisidir – dilin xəlqiliyini t əmin etmək üçün 
münasib bilinmişdir. İbrət aşılamaq didaktik-nəsihətamiz söh-
bətin, fikir təbliğatının dili kimi «Şühədanamə» tərcüməsinin  
nümunəsi  əsas tutulmuşdur. Görünür, nəsr dili üçün «ayıtmaq» 
feilini i şlətmək dəbdə olub – «Şəhriyar»da da işlənir. «Yuva 
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salmaq» mənasında həm aşyanə tutmaq, həm də vətən tutmaq 
ifadələri işlənir (Füzulidən yada salın: Tutar ahu  vətən ol yerdə 
ki, otlu, suludur). Yəqin danışıq dilini ədəbiləşdirmək üçündür ki, 
eyləmək variantı etmək və qılmaq fe’ll əri il ə müqayisədə daha 
işləkdir.  

Əsli hind folkloruna gedən başqa bir məşhur Şərq 
mövzusunda tərcümə Möhsün Nəsirinin «Lisanüt-teyr» (Quş dili) 
əsəridir. Əslində bu, konkret bir əsərin müstəqim tərcüməsi deyil. 
Azərbaycan filoloqlarının fikrincə farsca olan tutinamə mövzusu 
məzmunca Azərbaycan türkcəsinə çevrilmişdir1. Daha doğrusu, 
məsələn, deyək ki, Leyli-Məcnun mövzusu müxtəlif  müəllifl ər 
tərəfindən qələmə alındığı kimi «Lisanüt-teyr» də məlum 
tutinamələr əsasında yazılmışdır. Əsərin dili XVII-XVIII 
əsrlərdəki divan şeirinin nəsr müqabilidir. Yəni  burada həmin 
dövr ədəbiyyatının dilindəki xəlqilik yoxdur. Dil nümunəsi 
budur: «Əlqissə, cəvani-Bağdadi ol dusti – bədnihadi vida edüb, 
küdurəti-təmamla qəmkədeyi-xanə  və külbeyi-kaşanə gəldükdə 
kənizi-vəfakeş mərasimi-təfəhhüsü təftişdən sonra təsəlli 
məqamunda bu növlə tərhi-kəlam etdi ki, haliya məsləhəti-kar və 
səlahi-halımuz oldur ki, mən kəminəni bir məbləğə mübaiyə 
edəsən və ol vəchi sərmayeyi-təhsili-ruzi edüb bir canibə gedəsən 
ki, şayəd bu vasitə ilə sahəti-məişətündə filcümlə vüs‘ət hasil olub 
baŋa dəxi təmhidati-bəligə ilə müştəril ər əlündən qurtulmaq və 
kərreyi-uxra ənisi-bəzmi-hüzuriŋ olmaq müyəssərü meysuz ola.     

Cavani-bicarə hərçənd kəsrəti-təəllüq cəhətündən səmimül-
qəlb  bu  əmrə  riza  verməzdi  və  ol  yari-vəfadaruŋ  fəraqü 
ittifaqun rəva görməzdi, əmma kənizi-mehrəngiz dəlaili-müvəccəh 
ilə səlahi-hali mübəlləl edüb, ələssəbah ki, hərraci-ruzigar 
xurşidi- tabanla gərmi-bazar etdi, cəvan kənizi-rə‘nayə zibü zinət 
verüb fəzayi-bazarə ilətdükdə qəzara cəvanibi-Bəsrədən cəm‘i-
kəsir müamilə təriqil ə ol məqamə gəlmişdi və anlaruŋ miyanunda  
bir cəvani-xoşmənzər ol kənizün valehi-cəmali olub, bir neçə 
                                                           

1
 Сяфярли Я. ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя Азярбайъан епик шеири. Бакы, 1982, с.178-

192; йеня онун: Мющсцн Нясири вя онун «Лисанцт-тейр» ясяри. «Мющсцн 
Нясири. «Лисанцт-тейр». Бакы, 2001, с.8-15; Наьысойлу М.Мющсцн Нясири. 
«Лисанцт-тейр» Бакы, 2001, «Юн сюз», с.16-23. 
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dinari-kamilə yarə müamilə etdi»1. Xalis klassik-kitab dilidir. 
Müntəzəm olmasa da, hətta nəsrdə qafiyədən istifadə olunmuşdur 
– burada birinci abzasda qəmkədeyi-xanə – külbeyi-kaşanə, 
edəsən – gedəsən,  qurtulmaq – olmaq, ikincidə riza verməzdi – 
rəva görməzdi nəsrdə səc‘ nümunələridir. Əslində tutinamə heka-
yələri də «Kəlil ə və Dimnə», «Qabusnamə», «Min bir gecə» 
hekayələri kimi xalq arasında gəzmiş, məclislərdə, üçbir-beşbir 
söhbətlərdə müdriklər, savadlılar tərəfindən söylənmiş və 
dinlənmişdir. Və gözlənirdi ki, «Lisanüt-teyr»in də dili yuxarıda 
«Kəlil ə və Dimnə»dən gətiril ən nümunə kimi kütləvi oxu və 
dinləmə üçün məqbul olsun. Görünür, burada, birinci, sifarişçinin 
səviyyəsi nəzərə alınmışdır – əsəri Gəncə hakimi Cavad xan 
sifariş etmişdir. Cavad xan dövrünün savadlı, intellektli, geniş 
dünyagörüşlü, ərəbcə, farsca mütaliəli bir dövlət xadimi kimi 
tanınır. İkinci, əsəri qələmə alanın fərdi-yaradıcılıq üslubu öz 
işini görmüşdür: aydın olur ki, Möhsün Nəsiri ərəb, fars dillərini 
mükəmməl bilmiş, Şərq ədəbiyyatına və fəlsəfəsinə, türkün 
mədəniyyət tarixinə, məsələn, Əlişir Nəvainin bu mövzuda 
«Lisanüt-teyr» əsərinə, təbii ki, bilavasitə klassik Azərbaycan  
ədəbiyyatına, onun nəsr dili təcrübəsinə yaxşı bələd olmuşdur. 
Yəqin ki, bu keyfiyyətlərini bildiyi üçün Cavad xan Azərbaycan 
mədəniyyət tarixində ilk tutinamənin işlənməsini ona etibar 
etmişdir. Bu şərtlər XVIII əsrin məşhur nəsr əsərinin XVI əsrin 
Azərbaycan klassik nəsr dili nümunəsində meydana çıxmasına 
səbəb olmuşdur.       

 
     

 

                                                           

1 Мющсцн Нясири. Лисанцт-тейр. Бакы, 2001, с.208. (Транслитерасийа едян вя 
чапа щазырлайанлар: Мющсцн Наьысойлу, Сющраб Байрамлы). 
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ELM İ  ÜSLUB 
 
Əvvəlki dövrün ədəbi dil normasındakı ikili dil təzahürü 

XVII-XVIII əsrlərin elmi üslubunda da özünü göstərir. Yə’ni 
klassik-kitab dili və folklor-danışıq dili ənənələri özünəməxsus 
şəkildə elmi üslubda da davam edir.     

Elmin müxtəlif sahələrinə aid qiymətli nümunələrə rast 
gəlirik. Filologiyaya, tarixə, iqtisadi-tarixi biliklərə dair əsərlər 
yazılmışdır ki, bunların vasitəsilə həm dövr haqqında tarixi 
məlumatlar alırıq, həm dövrün dil normasındakı təkamülü 
görürük. Görünür ki, istər klassik dil, istərsə də danışıq dili 
örnəklərinin dil təzahürləri bir əsr, əsr yarım əvvəlkinin eyni 
deyil; həm lüğət tərkibində, həm də sintaksisində XVII-XVIII 
əsrlərin norması özünü hiss etdirir.   

Elmi  üslubun klassik dil təzahürünə bir nümunə: «…ol binai-
müstə’səlül-əsasdin kütah edüb bu fəqiri-bisərü pa kim, guşeyi-
xəmulda maliki-dinar olmaya, imkan tə’mirinə neçün raһ bula və 
şəbistani-zülmət ki, beyzayi-aləm-tabdin ziya pəzir olmaz, sənai-
səһa sibəһa ol kişvərə neçün sayeyi-pənaһ sala. F'əmma təklifi-
imtəһani mourəsi-istilam ülüvvi-qeyrət və baisi-iltizam qülüvvi-
һimmət olduğidin bavücud ki, qiyməti-nəvai-əş'ari-şiar çun qili-
üşşaq şikəstə və izzəti-ənsar ovtari-ümidləri kimi güsəstə. Övraqi-
əbyatları çün zülfi-şaһidi-bipərva pərişan və əğlaqi-nükatları çün 
vücudi-ənqa binişandur. Eһmalsız istiqbali-şaһidə iste'cal edüb 
yekrani-xameyi-vasiti nəjadi-müləccəmül-midadi təkyerani-səһni-
muradda cövlana götirdüm» («Vərqa və Gülşa» poemasının 
dibaçəsindən). Mətn lüğətinin ərəbcəliyi v ə səc'liliyinin sıxlığı ilə 
səciyyələnir.  

Üslubun xəlqi nitq təzaһürünə nümunə: «Əmmə bə'd һər 
insana elm һalını bilmək, müqtəzasınca əməl etmək lazımdır. Və 
dəxi e'tiqadat babında və ibadət babında lisani-türki üzrə bizə 
neçə risalə tə'lif olunmuşdur. Xüsusən ki, Məһəmməd Əfəndi 
rəһmətüllaһ cəm etdigi risaleyi-e'tiqadatı və ibadatı cam'e olub, 
əvvam və xəvvas onun ilə müntəf olmuşlardır... Bir kimsə ticarət 
üzrə olub məsaili-şər'iyyə bilməsə, ol kimsənə, əlbəttə, riyaya 
ğərq olur... 
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... On yeddinci budur ki, zalımdan, yaxud sariqdən, yaxud 
mali-ğənimətdən xəyanəti olan kimsədən bir şeyi iştira etməkdən 
saqına. On səkkizinci budur ki, tışradan gələn nəstəyi qarşulayub 
almaya. Zira bundan əһli-bələdin eһtiyacı var ikən almaq əһli-
bələdə zərər edər» (Ticarətə aid risalə, Azərb. SSR Əİ   inv. M – 
315, s. 1 a – 1 b, 13 b, XVIII əsr) Risalənin dilində ticarətlə bağlı 
xeyli termin var ki, bunlar mə'mulat adları, ölçü vahidləri, 
mübadilə anlayışları və sairdən ibarətdir, һəm türkcə, һəm də 
ərəb-farsca sözlərdir: ağca, dirhəm, ğuruş, ağırı (pərsəng, bir  
çəkinin qarşılığı), ətmək, ətməkçi, bez, arşun, mal, mali-ğənimət, 
ğənimət, satlıq, alma, alduğı (əmtəə), şey (əmtəə) / nəsnə (əmtəə), 
kəsb, fayda, zərər, nəf’, borc//qərz, beh, sövdə, qəbz, müştəri, ədd 
etmə (sayma, hesablama), tuluğ, batman/patman, tiçarət, tacir, 
müamilə, müamilat,  miqdar, iştira (satın alma), əqd (bağlaşma, 
müqavilə), əqdi-fasid, əqdi-səhih, bey (alma, behləmə), baha, 
bahalı, sərf etmə   (xərcləmə), baqqal və s.        

Bu baxımdan, qədim ərəb-fars mənbələrindən iqtibas yolu ilə  
Məhəmməd Ağdaşi tərəfindən yazılmış «Dərbəndnamə»nin dili 
xüsusilə diqqəti çəkir. Bu tarix əsəri Krım xanının sifarişi il ə 
yazılıb1. Maraqlı cəhət odur ki, Krım xanının sifarişi il ə yazılan 
əsər Azərbaycan dilindədir. Bunun iki səbəbi olmalı idi: 1. O vaxt 
(əsər XVI əsrin son rübündə sifariş verilib, XVI1 əsrin 
əvvəllərində işığa çıxıb) Azərbaycan dili Qafqazda, Volqabo-
yunda, Ön Asiyada ümumi ünsiyyət  vasitəsi, ən azı, anlaşılan dil 
olmuşdur; 2. Bilindiyi kimi, xəzərlər ərəblərə məğlub olduqdan 
sonra Volqaboyuna, daha dürüstü – Həştərxan ətrafına çəkilmiş, 
sonra Krımda sakin olmuşlar2. Sonralar aydınlaşdı ki, Krım 
türklərinin iki dialekti var – biri oğuz, biri qıpçaq əsaslı. Bu, 
xəzərlərin Azərbaycanda oğuzlarla, Volqaboyunda və Şimali 
Qafqazda qıpçaqlarla ünsiyyətinin, dilcə yaxınlaşmalarının nə-
ticəsidir (Təsadüfi deyil ki, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəl-
lərində Krımda çıxan «Tərcüman» qəzetini bütün Qafqaz, Volqa 
boyu, Orta Asiya türkləri anlaya-anlaya oxuyurdular). Deməli, 

                                                           

1
 Бах: М.Казембек. Избранные произведения. Баку, 1985, с. 226-227. 

2
 Рза Нур. Тцрк тарихи, 4-ъц ъилд. с. 226. 
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Krım türklərinin də dilcə Azərbaycan türkcəsinə yaxınlığına görə, Krım 
xanı geniş türk dairəsində başa düşülməsi üçün «Dərbəndnamə»nin 
Azərbaycan dilində yazılmasını məsləhət görmüşdür. XVI əsrin sonu, 
XVII əsrin əvvəllərinin abidəsi olan «Dərbəndnamə»nin dili 
azərbaycancanın elmi üslubunun o dövrdə necə xəlqi və yetkin 
səviyyədə olduğunu bir daha təsdiqləyir: «Məhəmməd ibn Cərir   
Rəhmətüllah şöylə rəvayət eylədi kim, Ömər ibn əl-Xəttab Rəziyullah 
Nəim bin Məqrənə namə yazub aydır: Səmak Hərşəməh ləşgər qoşub 
Azərbaycana. Həzrət Ömər Rəziyullah Ənə şöylə buyurmuşdur kim, 
Əsmə bin Fərqəd bir yoldan vara və Bəkir bin Abdullah bir yoldan 
vara. Yolda bir yad şah var idi. Adına İsfəndiyar derlər idi. Dilədi kim, 
Bəkir ilə cəng edə. Allah fürsət verdi, Bəkir anı tutdı. Çünki İsfəndiyar 
dutuldı, Bəkirə ayıtdı: Bu Azərbaycan şəhərlərini sülhləmi almağa 
sürsün, yoxsa cəngləmi? Bəkir ayıtdı: Sülhlə. İsfəndiyar ayıtdı: İmdi 
əgər bu vilayətləri asanlıq ilə, sülhlə alım dersən, bəni öldürmə. Əlində 
əsir olayın. Bu vilayətləri sana döndəri verəyin dedi. Ol tərəfdən Səmak 
bin Hərşəməh kim ki gəldi, İsfəndiyarı əsir olmuş buldı, həzrət Ömərə 
namə yazdı, İsfəndiyar əsir olduğunı bildirdi. Bu tərəf xalqı sənüŋ 
dövlətiŋdə itaət etdilər. Buyurursan, Dərbəndi ötə keçəlüm, dedi. 
Həzrət Ömər dəstur verdi: Ol tərəflərdə bir bəg var idi, adına Bəhram 
bin Fərruxzadə derlərdi. Dilədi kim, anlarınla İsmətlə Səmak arqa bir 
etdilər. Bəhramı sodılar. Çərisin dağıtdılar. İsfəndiyar ayıtdı: Şimdidən 
sonra Azərbaycan vilayəti sizin oldı. Ayrıq düşmən qalmadı, dedi. Pəs 
Bəkir bin Abdullah İsməti dügəli* Azərbaycana  xəlifə  dikdi və  Səmakı 
ana yoldaş qodı. İsfəndiyar, əllərində əsir idi, anı dəxi anlara 
ismarladı. Kəndüsi ləşgəriylə Dərbənd yoluna getdi. Ömər Rəziyullah 
Ənə Bəkir Dərbənd tərəfinə getdigin eşidəcək ayıtdı: Bəkirə yardım 
gərəkdir»1.  

Eyni vaxtda (XVII əsrin əvvəllərində – 1611) yazılmış (tərcümə 
olunmuş) «Şeyx Səfi mənaqibi»nin dili ilə müqayisə edək: «Sultan 
Şeyx Səfiəddin... buyurdı ki, İskəndər səyahət edərkən bir gün məşriq 
tərəfündə bir dəŋиz kənaruna gəldi. Və İskəndərlə mübaliğə ləşgər var 
                                                           

* Bütün 
1 Дербенд-намещ (Казымбяйин тянгиди мятни). С-Pетерсбоурэ, 1851, с.612-
643. (Bу ясяря эюря Мирзя Казымбяй икинъи дяфя императорун Демидов 
мцкафатыны алмышдыр).      
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idi və dörd yüz həkim  var idi yanunda. Dilədi kim, bu dəŋiz tərəfindən 
xəbər bilə və ol dəŋizin miqdarın bilə. Bir gəmi rast tədbiri-tərtib etdilər 
və ol gəminüŋ içinə adam qoydılar. Dəxi dəŋиz yüzinə göndərdilər, ta 
ki ol dəŋиzdən xəbər bilələr. Bir neçə müddət getdikdən sonra bir gəmi 
gördilər və bir-birisin dillərin anlamazdılar. Ol gəmiyi aldılar, İskəndər 
qatuna götürdilər. İskəndər çün ol qövmi gördi və xəbər sordı, heç 
vəchlə nə anlar bunlaruŋ və nə bunlar anlaruŋ dillərin anlamadılar. Və 
ol dört yüz həkim ki, İskəndər müsahibləri idi, cəmi lüğatı bilürlərdi. 
Amma anlaruŋ lüğətün fəhm edəmədilər; Artıq ittifaq etdilər ki, 
anlardan   birisinə  bir övrət verələr. Ol övrətdən oğlan doğa. Dəxi 
atasınuŋ və anasınuŋ dillərün ögrənə, dəxi bunlara ol gəmi xalqından 
əhvalun deyə» (Azərb. Əİ, M. —268, s. 165-17a). 

Göründüyü kimi, elmi nəsrin hətta xəlqi dil təzahüründə də türk 
mənşəli arxaizmlərə – milliyəqədərki dövrün lüğət nümunələrinə rast 
gəlinir. Bu numunələrin dili arasındakı fərqlər əsrə görə deyil, 
müəllifl ərin fərdi üslubu ilə bağlıdır.   

Maraqlıdır ki, bədii dildə olduğu kimi, elmi üslubda da  
cağataycanı işlədənlər var. Dövrün böyük alimi  Sadıq bəy Əfşar 
məşhur təzkirəsini cağatayca yazmışdır. Dilindən bir nümunəyə diqqət 
yetirək - Füzuli haqqında yazır: «Bayatdır. İbrahim xan xidmatina 
Bağdadğə barub xani-mərhum Sultan Süleyman Xondqardin həzimət 
qılub İraqğə gilanda Mövlana müşarileyh Hillədə mütəvəttin bolurlar. 
Ülumi-zahiri iktisabğə məşğul  bolub az gündə köb təhsil qılur. 
Filvaqiə hiç kişiqa bu iste’dad  il bermayibdur kim, türki və farsi və 
ərəbi kəlamiğə bu yanqlığ qadir bolğay. Türkcə Divani-qəzəl və qəsidə, 
«Şahü gəda», «Leyli və Məcnun», «Münazireyi-bəngü badə» və 
«Rövzə» itmamgə yetürübdir. Farsicə «Divani-qəzəl və qəsaid» və 
«Rindü Zahid» və «Səhhət və Mərəz» mərqum qılubdır. Ərəbcə Divani-
qəzəl və qəsaid bitürübdir. Təxminən otuz min beyt əş’ari  bar kim, bu 
həqir öz xətti birlə mütaliə qıldum. Əgərçi Mövlaneyi-müşarileyhün 
binəzir və biədəd əş’ari köb bar, bu müxtəsər mütəhəmmil bolmadığdin 
bir neçə məşhur-naməşhur əbyati birlə ixtisa qılır, türki mətlələrdin bir 
divan tərtib qılunur». 

Məsihinin «Vərqa və Gülşa»sından gətiril ən nümunələrdə də 
cağataycaya rast gəlinir. Ancaq orada cağataycadan ayrı-ayrı ünsürlər 
əxz olunur, Sadıq bəyin dili isə, göründüyü kimi, tamam cağataycadan  
ibarətdir.  
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RƏSMİ-EPİSTOLYAR ÜSLUB 
 
XVII – XVIII əsrlərdə Azərbaycan dilində xeyli rəsmi yazılı 

nümunələr var. Bunlar ayrı-ayrı sərkərdələrin, dövlət başçılarının 
məktublarından, rəsmi inzibati-dövlət sənədlərindən və müxtəlif 
şəxslərin hakimiyyət orqanlarına şəxsi ərizə-məktublarından 
ibarətdir. 1635-ci ilə aid bir qəbz həm forması, həm də lüğət 
tərkibi il ə diqqəti çəkir. I Şah Abbas (1587-1629) zamanı 
Venesiyada  satılmış bir neçə xalvar ipəyin pulunun ödənilməsi 
haqqında I Şah Səfinin (1629-1642) Venesiya kralına məktubun-
dan sonra tərəflər razılığa gəlir  və bu qəbz həmin pulun təhvil 
alınması barədədir: «Vəçhi-təhriri-in hüruf budur ki, işbu bin qırq 
üç tarixində Şah Səfi həzrətlərinün nameyi-şərifl əril ə Venedik 
divanına gəlüb səadətlü və izzətlü Doj həzrətlərinün hüzuri-
şərifl ərinə sinüb, zərrabxanədə Mirzə Əli Təbrizi və Baba Əli 
Ərdəbili əmanət qoyduği aqça igirmi toquz bin toquz yüz riyal-
quruş tələb eylədigimizdə məzkur vükəlayı Doj müşarünileyh 
qanunlar və məhəbbət üzrə məbləqi igirmi toquz bin toquz yüz 
riyal-quruş verilsün deyüb buyurdılar. Zərrabxanədə olan bəgləri 
itaət edüb, biqüsur və biküsur, məbləği-məzkuri bizə təslim 
eylədilər. Biz dəxi qəbz etdük və bu iki quruşdan qeyri çuxa 
bəhasın eyni hesab ilə elədük. Bənguda üç bin iki yüz qırq toqat, 
on altı soti, on bir qəbatı bizə vasil oldı və dəxi bir sandıq 
müqəvva ayna, çeşkmək və toquz tüfənk... və bir gön sandıq xürdə 
bittəmam bizə vasil oldı və üzərində bir aqça və xırdavat bir 
həbbə qalmadı. Əcələ işbu təzkirə təhrir qılınub və yedlərinə 
təməssük üçün verilmişdir. Təhrirən fi 10 şəhri rəcəbül-mürəccəb 
sənə 1045». Adresat italiyalı olduğundan qəbzdə Avropa mənşəli 
sözlər işlənib: bənku (bank), riyal, soti. Maraqlıdır ki, hər iki 
tərəfə aid pul vahidi paralel göstərilir: riyal-quruş. Bu üsul rus-
Avropa sözlərinin müntəzəm işləndiyi XIX əsrdə və XX əsrin 
əvvəllərində eynən davam edir. 

Həmin yüzilliklərdə bütün üslublarda özünü göstərən ikili dil 
təzahürü bu rəsmi-epistolyar yazılarda da müşahidə olunur.  

Üslubun klassik dil təzahürünə nümunə: «Alicənab vala-
nəsab, gərdun-ğübab, səltənət və cəlalətməab, şövkət və əzəmət-
mənab və ədalətayab, ümdətüs-səlatin əl-Məsihiyyə, zübdətül-
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xəvanin əl-İsəviyyə, Sekəndər solət, Nuşirəvan  ədalət, Rüstəm 
şücaət və qəzənfər məhabət, Urus və Həştərxan vilayətinin böyük 
hökmdarı, Moskav və Qazan məmalikinin uluğ xanı, padişahi-
əzimüş-şə’n və xaqani-məniülməkan, nizamən lilsəltənə vəl 
cəlaləti vəl şövkəti vəl əzəməti vəl həşəməti vəl ədaləti vəl izzü vəl 
imtinan Mixail Fiodoroviç yaraq xan cəələllahü təala  əvaqibə 
məqruni bilxeyr var-rizvan   hüzuri-mövfurüs-sürurlərinə tühəfi-
midhati-məhəbbət ayat ki, müəkküdi-ərkani-ülfət vidadi-qədim və 
müşəyyidi-bünyadi-məvəddət və ittihadi-cədid ola, ittihaf 
qılındıqdan sonra ənhayi-rəyi-müsadiqatara oldur kim, qədimül-
əyyamdan bu iki silsileyi-rəfiə arasında məhəbbət və dostluq 
mərasim nəhayət mərtəbədə istehkam bulubdur və cənnətməkan, 
əliyyin-aşiyan şah babam ənarüllahü bürhanə həzrətlərinin 
zəmani səadət iqtiranlarında məhəbbət qaidəsi təcdid olub, ol 
canibdən Malik suyunun qırağında və sair mə'bərlərdə bir qaç 
nəfər tüfəngçi tə'yin olunurdu və mə'bərləri qəzaq cəmaətin 
üburundan mühafizət edüb, Yengər üzərində tərəddüd edən 
tüccar və mütərəddədin minnətlərinə asib və nöqsan və darülmərz 
dərya kənarında sakin olan rüaya və füqaraya xəsərdən irişməzdi 
və cəmiyyət xatir ilə tərəddüd edərlərdi. Cilusi-meymənəti 
mə'nusumuzdan bu anə dəgən bir əmr ki, məhəbbət və dostluğa 
mənafi ola, zühura gəlmişdür. Şimdi səbəb nədir kim, qəzaq 
cəmaəti naşayist hərəkətlərə irtikab edərlər? Dostluq və ittihad 
laziməsi oldur kim, vükalayi-ali-miqdarunizi ol cəmi-bədkirdarun  
ki, bu iki silsileyi-əzimənün məhəbbət və ülfətlərünə baisi-
xələldürlər, dəf’ və rəf’l ərinə əmr edəsüz ki, dostluq maddəsi 
izdiyad bulıb, həmişə məhəbbət şahrahı gəlüb-getməkdən xali 
olmayub, inqirari-zəmanədək sədaqət ərkanı nöqsanməsun qalub, 
tüccar və mütərəddidin fariğülbal tərəddüd edüb, tərəfinün 
duasına bais ola...» (I Şah Səfinin Mixail Romanova 
məktubundan). 

Üslubun xəlqi dil təzahürünə nümunə: «İxlas təriqində 
rasixül-əqidə, şücaət və mübarizət yolunda pəsəndidə Hacı 
Manuçöhr xan! Təvəccöh və inayətim tərəfinə nəhayətsiz bilüb, 
özüni əksər xatirimdə biləsən. Xüsus bəzi feyzlü məclislərdə 
inşallah yaxşı vəchlə hüzurinizə yetmək müəyəsər ola. Aineyi-
zəmiri-əimeyi-mə’sumin əleyhüməssəllam mehrində Dərviş 
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Mustafa yoldaşilə Şirvan səmtindən öz vilayətünə getmək iradəsi 
var. Mehribanlıq lazıməsin yerə gətirüb rəvanə edəsən. Əlhəq» 
(II Şah Abbasın Şirvan bəylər-bəyisi Mənuçöhr xana məktubu). 

Örnəklərdən göründüyü kimi, müraciət olunan şəxsin rütbəsi 
məktubun lüğət tərkibinə ciddi təsir göstərir. Adresat nə qədər 
yüksək rütbə sahibi olsa, tə'yinlər-təşbehlər o qədər çox olur, 
ərəb-fars sözləri daha sıx olur. Eyni vəziyyət aşağı qatdan 
adamların dövlət başçılarına məktublarında da qalır. Dərbənddən 
və Bakıdan I Pyotra göndərilən məktublarda da belədir. Bir 
nümunə: «Ərzədaşt kəmtərin bəndəgan İmamqulu yüzbaşı, naibi-
Dərbənd. Bezirveyi – ərzi - bəndəgan nəvvabi – məmaliki - 
Bəhreyn vəlşimaleyin mirəsanəd ki, bundan ilərü qəl'ələr  
babında ərzi-padşah, valacaygahın xidmətində mərsul etmişdük. 
O kim Dərbənd kənarındakı qəl'ə idi. Üsmuyi-namüxalif və Sultan 
Mahmudi-nabikar cəm'i-qoşun edüb gəlmişlər. Qəl'əyə zor edüb 
pozmuşlar və padşahın qullarını qətlə yetirmişlər...»1 Maraqlıdır 
ki, I Pyotrun Kantemir tərəfindən azərbaycancaya tərcümə 
olunmuş manifesti də rəsmi üslubun Azərbaycan dilindəki 
ölçülərinə uyğundur: «Petri-əvvəl ibn – Aleksey padşahi – Rusi. 
Be-oni-rəbbani və qüdrəti-cəhandani ilə biz Petrosi-əvvəlki impe-
ratori-təvayifi-Rus xuddar-ərzeyni-məmaliki-şimaleyn tolu vəl-
zəval vəl nisfül-nəhreyn padşahül-bərreyn və xaqanül-bəhreyn 
dəxi sair və neçə sair padşahlıqların və hökumətgahların hakimi  
və malikanə  buyruxçusı.   

Şövkətlü və əzəmətlü, səadətlü və məhəbbətlü ulu hübbümüz və 
qədimi dostumuz şahi-alicah həzrətlərinün hökumətündə və xidmətündə 
olan izzətlü və hörmətlü süpəsalariyan və xaniyan və qorçibaşıyan və 
ağayi-qul və tüfəngçiyan və topçibaşiyan və bəglər bəgiqyani-qul və 
soltaniyan və vüzəra və sair zabitan və nəfəratın bin və yüzbaşıyan 
və...»2 Maraqlı cəhətlərdəndir ki, azərbaycandilli terminlərin rəsmiləşib 
dövlətlərarası ünsiyyətdə qanuniləşməsi sənəddə əks olunur: qorçubaşı, 
tüfəngçibaşı, topçubaşı, yüzbaşı, minbaşı, bəglərbəgi və s. (mətn 
uzundur, çoxlu və maraqlı terminlər işlənir).  
                                                           

1
 Бах: Дялили Щ. Я. Азярбайъан-Русийа мцнасибятляри фарс вя Азярбайъан 

дилли сянядлярдя. Бакы, 1976, с. 95. 
2 Йеня орада, с. 83. 
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Dili və terminologiyası ilə bir sənəd xüsusi maraq doğurur – II 
Yekaterina zamanında Rusiya imperiyasındakı əyalətlər üçün yeni 
qanunlar məcəlləsi tərtib və çap olunur. İmperiyadakı türk xalqları 
nəzərə alınaraq həmin sənədlər toplusu türkcəyə də tərcümə edilir və 
kitab halında buraxılır.1 Sənədin dili haqqında təsəvvür almaq üçün 
nümunələrə baxaq:          

 
379. Ammənin nəzər və şəfqət məhkəməsində mühəyya 

qaziləri. Ammənin nəzər və şəfqət məhkəməsində bilazat ğubernator 
kəndüsi  sədrnişində olturub yuxarı zemski sudun iki posnişini və 
ğubernə mağistratının iki posnişini və yuqarı rasprava məhkəməsinin 
iki posnişinləri oltururlar. Əgər ğubernədə bu məhkəmələr olur isə və 
bunlardan bə’zi olmadıqda məhkəmeyi-məzburda hökm məclisi 
olunmayacağı xud kəndüdən mə’lumdur. Və əgər külli və cüz'i 
xüsusiyyət əhvalundan vüquf təhsil etməgə ehtiyac vaqe olunur isə, 
məhkəmeyi-məzburda olturub, işləri vəznü təfəkkür etməkçün 
boyarzadələrün pridvaditeli, yəni sərvərini, ya şəhər başlığını də’vət 
etməgə nəzər və şəfqət məhkəməsinə iznü rüxsətdir2.      

 
382. İmperatori-ə'zəm həzrətlərinin n əzər və şəfqət  məhkə-

məsinə təslim olunan xəzinəsi. Nəzər və şəfqət  məhkəməsinə  üç yüz  
səksanıncı maddədə zikr olunan şeylərüŋ icra və iqaməti için 
ğubernənüŋ təhsil və iradından* hasil imperatori-ə’zəm həzrətlərinüŋ 
xəzinəsündən bir dəfədə on beş rüblə əta və bəxş olunur və nəzər və 
şəfqət məhkəməsinə təhrirən əmr olunur ki, uşbu aqça ilə məzkur içad 
və bünyadın həqiqət əlhal özün(ün) mənfəətinə etməgə mübaşirət edə 
və hər kizbi, mən’i boş yerə tələf olunmaya, Və ya ki qeyri müamilə 
özün(ün) sərf olunub və ya xilaf iste'mal və hiylə həyanətilə küllüsi və 
bə’zisi zaye' və tələf olmaya və bu aqçayi-mənfəət təriqil ə və ya vəsiqəli 

                                                           

1
 Мязиди – иззят вя мцгяддяс падшащи-язим императоричя Yeгатерина санийя 

щязрятляринин ъям’и Русиййя империйясиндя яйалятлярüŋ низам вя тяртиби iчiн 
иъад вя имла олунмуш гануни-ъядидядир. Петербург, 1780.  
2
 Эюстярилян мянбя, с. 137. 

*
 Газанъ вя эялириндян. 
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rəhn ilə boyarzadələrin bankiyə verilən rəsəm və qanuni özin 
müamiləyə vermək nəzər və şəfqət məhkəməsinə iznü rühsət olunur...1 

Diqqəti çəkən birinci odur ki, bu mətnlər saf Azərbaycan dilindədir 
- qanunlar Azərbaycanın Rusiya imperiyasına qatılmasından əlli il 
(1813-cü ilki qismən ilhaqı nəzərə alsaq, 33 il) əvvəl yazılmışdır. Çarın 
bu məcəlləni imperiya daxilində olan Volqaboyu,  Şimali Qafqaz, Sibir 
türklərinin dilinə yox, məhz Azərbaycan dilinə tərcüməsini nə ilə izah 
etmək olar? Ancaq onunla ki, hansı türk dilində yazılsa, yalnız o xalq 
özü başa düşəcəkdi, Azərbaycan dilindəkini isə, görünür, bütün türk 
xalqlarının ziyalıları, məmurları anlamışlar. Buna görə də X1X əsrdə 
rus-Avropa səyyahları Azərbaycan dilinin Şərqdəki mövqeyini fransız 
dilinin  Avropada işlənməsi ilə müqayisə edirdilər.      

Göründüyü kimi, bu mətnlərdə bir oturmaq feili «olturmaq» 
şəklində verilib (tatar, balkar, qaraçay…dillərindəki kimi), bir də 
xəyanət və rüxsət sözlərinin hərəsi bir dəfə h ilə yazılmışdır (Osmanlı 
türkcəsindəki kimi). Ancaq müşahidələr göstərir ki, rüxsət sözü birinci 
mətndə məhz x ilə gedib, eyni zamada  xəzinə sözü hər dəfə x ilə 
yazılıb. Deməli, h yazılışını mətbəə xətası – nöqtə düşməsi saymaq 
gərəkdir.     

Rus sözlərinin bu mənbədəki işlənilmə ənənəsi XIX əsrdə və XX 
əsrin əvvəllərində davam edir, mətnlərdə rus terminologiyasının 
azərbaycanca izah-qarşılığı verilir: obşestvennay prizreniye, yə’ni 
ammənin nəzər və şəfqət məhkəməsi; boyarzadələrin pridvaditeli, yə’ni 
sərvəri və s. (sonralar eynən «Əkinçi» qəzetində olan kimi). 
Göstərişlərin dilində rus sözləri geniş işlənir, fonetik və qrammatik 
baxımdan tamam azərbaycancalaşmır*. 

Ümumiyyətlə isə, buradakı dil tarixən azəbaycanca yazılmış 
nümunəvi sənəd dillərindən biridir.            
                                                           

1 Həmin mənbə, с. 138-139. 
*
 Бундан  яввялки  ясрлярдя  Hиндушащ  Нахчывани  лцьятиндя    34�  (тяхт) - 

) �
وتкирявят вя йа кырават( вя Щябибинин дилиндя вину (вино) рус сюзляри 
ишлянир: Дур уру, ей сагийи-мящру, бизя, Сун бярц бир гач гядящ вину бизя. 
«Дядя Горгуд»да М.Ерэинин вя Ф.Зейналовла С.Ялизадянин шайкалу 
охудуьу сюзц Щ.Араслы вя О.Шаиг шапгалы охуйур: «Гантуралы эялди, qара 
шапгалы тякура салам верди». Бизъя, дцрцстц будур, шайга/шайка мяна  
вермир.   
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