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bü tün dün ya da, o cüm lə dən də 
türk dün ya sın da get-ge də güc lə-
nən in teq ra si ya pro ses lə ri xalq lar 
ara sın da ün siy yə tin miq ya sı nı 
in di yə qə dər gö rün mə miş bir şə-
kil də ge niş lən dir mək də dir ki, bu 
da bir sı ra prob lem lər do ğu rur…

Xalq şairi Nə ri man Hə sən za-
də da nı şır ki, Mosk va da Şi ma li 
Qaf qaz türk lə rin dən olan bir şair 
dos tum la gö rü şər kən ra zı laş dıq 
ki, bun dan son ra rus di lin də yox, 
öz ana dil lə ri miz də da nı şaq… Bir 
müd dət da nış dıq. An caq son ra 
mə nə rus ca de di ki, Nə ri man, sən 
Al lah, mə ni ba ğış la, gəl əv vəl ne cə 
rus di lin də da nı şır dıq sa, da vam 
elə yək, çün ki sə nin nə de di yin dən 
heç nə an la mı ram… Gü lüb eti raf 
et dim ki, mən də sə nin və ziy yə-
tin də idim, an caq xət ri nə dəy mək 
is tə mə di yim üçün da vam elə yir-
dim… Və biz rus di li nə keç dik…

Xalq ya zı çı sı Anar dan da bu na 
ox şar əh va lat eşit mi şəm. De yir ki, 
Tür ki yə də ənə nə vi top lan tı lar dan 
bi rin də idik. Türk dün ya sı nın bir-
li yi ni is rar la, xü su si mil li təəs süb-
keş lik lə mü da fi ə edən bir na tiq 
öz çı xı şın da hə ra rət lə söy lə di ki, 
dün ya da kı bü tün türk lə rin di li 
ey ni dir, on lar bir-bi ri ni çox gö-
zəl, tər cü mə siz an la yır lar. Və bu 
söz lər sa lon da qey ri-adi hə yə ca na 
sə bəb olub sü rək li al qış lar la qar-
şı lan dı… Ya nım da əy lə şən ta nın-
mış ta tar ya zı çı sı mən dən rus ca 
so ruş du ki, nə yə əl ça lır lar?.. Mən 
mə sə lə nin nə yer də ol du ğu nu 
ona, tə bii ki, rus ca de yən də o da 
rus ca «ta ma mi lə doğ ru dur» de-
yib hə vəs lə əl ça lan la ra qo şul du.

Hər iki əh va lat, bi ri di gə ri nə 
zidd iki qə naətə gəl mə yə im kan 
ve rir. Bi rin ci si odur ki, türk xalq-
la rı bir-bi ri ni yax şı an la mır lar, 
türk dil lə ri ara sın da 
ki fa yət qə dər 
cid di fərq lər ya-
ran mış dır…

İkin ci si isə odur ki, bu xalq lar xü-
su si lə öz mil li dü şün cə li zi ya lı la-
rı nın tim sa lın da bir-bir lə ri ni an-
la ma ğa, bir-bir lə ri lə ana di lin də 
da nış ma ğa bö yük eh ti yac du yur, 
bu na cəhd lər edir, ümum türk 
miq ya sın da qar şı lıq lı ün siy yət 
üçün mü na sib yol lar ax ta rır lar 
ki, on lar dan bi ri ni (və fi k ri miz cə, 
nə qə dər is rar lı, za hi rən ma raq lı 
gö rün sə də, ən uğur su zu nu) öz-
bək dil çi lə ri tək lif edir lər… On lar 
inan dır ma ğa ça lı şır lar ki, müx tə-
lif türk dil lə ri nin fo ne tik, lek sik və 
qram ma tik ma te rial la rı ara sın dan 
uy ğun va hid lə ri se çib sis tem ləş-
dir mək lə or taq bir ün siy yət di li 
ya rat maq la zım dır. Və hətt  a, de-
yə sən, be lə bir «dil »in əsas la rı nı, 
ya xud kon tur la rı nı da müəy yən-
ləş dir miş lər.

Cəh din fəl sə fə si on dan iba-
rət dir ki, əgər müasir türk dil-
lə rin dən hər han sı bi ri türk lər 
ara sın da or taq ün siy yət va si tə si 
elan edil sə, di gər türk lər in ci yə 
bi lər lər… Bu fəl sə fə də müəy yən 
mən tiq ol sa da, çox kon yuk tur, 
qey ri-in tel lek tual və xır da çı dır. 
Tək li fi n ma hiy yə ti nə gəl dik də 
isə, de mək la zım dır ki, hər han sı 
şə kil də olur sa-ol sun sü ni ya ra dıl-
mış «dil», sa də cə, iş lə mir. Və bu-
nun məhz be lə ol du ğu nu möv cud 
cəhd lər də fə lər lə sü but et miş dir.

Türk dün ya sı nın ən ge niş ya-
yıl mış, müx tə lif ba xım lar dan ən 
nü fuz lu di li olan Tür ki yə türk-
cə si nin türk xalq la rı ara sın da or-
taq ün siy yət va si tə si mis si ya sı nı 
ye ri nə ye tir mə si nə gəl dik də isə, 
fi k ri miz cə, bu, türk xalq la rı ara-
sın da kı an laş ma nın heç də bü tün 
prob lem lə ri ni həll et mir.

Bi rin ci si ona gö rə ki, sa yı 25-ə 
ça tan müx tə lif türk xalq la rı nın 
hər bi ri nin müəy yən ənə nə si olan 
öz ədə bi dil lə ri möv cud dur ki, 
heç bir türk xal qı on dan im ti na 
et mək fi k rin də de yil, heç za man 
da, ta ma mi lə tə biidir ki, be lə bir 
fi k rə düş mə yə cək. Və Tür ki yə 
türk cə si nin or taq ün siy yət va si tə-
si ki mi nü fu zu nə qə dər yük səl sə 
də, bu, möv cud müasir türk ədə bi 
dil lə rin dən (nə zə rə alaq ki, on la-
rın bə zi lə ri döv lət di li dir) im ti na 
olun ma sı na gə ti rib çı xa ra bil məz.

İkin ci si isə, Tür ki yə türk cə si-
nin türk xalq la rı ara sın da or taq 
ün siy yət va si tə si ki mi tə za hü rü 

hə mi şə nü fuz lu bey nəl xalq dil-
lə rin mü qa vi mə ti lə qar şı la şır ki, 
bu nun la he sab laş ma maq, prin sip 
eti ba ri lə, müm kün de yil. Yə ni bir 
azər bay can lı, qa zax və ya öz bək 
in tel lek tualı, ümu mən dün ya ya 
çıx maq üçün Tür ki yə türk cə sin-
dən da ha çox in gi lis di li ni öy rən-
mə yə ça lı şa caq dır.

Əl bətt  ə, türk xalq la rı nın bir-bi-
ri lə ün siy yə tə Tür ki yə türk cə si lə 
gir mə si nin in gi lis cə, rus ca və ya 
han sı sa baş qa bir bey nəl xalq dil də 
ün siy yə tin dən fər qi var dır. Be lə 
ki, Tür ki yə türk cə si türk xalq la rı 
üçün yal nız tex ni ki ba xım dan de-
yil, ru hən də ya xın dır, doğ ma dır. 
Və hər bir türk xal qı nın nü ma yən-
də si bu dil də öz di li nin fo ne ti ka, 
lek si ka və qram ma ti ka sı nı, üs lub 
xü su siy yət lə ri ni gö rür. Gör kəm li 
Tür ki yə zi ya lı sı, si ya sət və döv lət 
ada mı Na miq Ka mal Zey bək de-
yir ki, mən də xa ri ci dil lə ri öy rən-
mək üçün heç bir is te dad yox dur, 
nə qə dər cəhd lər elə səm də, heç 
bir xa ri ci di li öy rə nə bil mə mi şəm, 
an caq türk dün ya sı nı gə zər kən 
bir-iki gü nə müx tə lif türk dil lə ri-
ni asan lıq la an la ma ğa, o dil lər də 
da nış ma ğa baş la yı ram… Tür ki-
yə türk cə si nin türk dün ya sın da 
or taq ün siy yət va si tə si ki mi mə-
nim sə nil mə si nin bir prob le mi isə 
onun bir sı ra türk dil lə ri nə az qa la 
ta ma mi lə xa ri ci (əc nə bi) dil qə dər 
uzaq ol ma sı dır. Mə sə lən, əsa sən 
oğuz mən şə li Azər bay can türk lə-
rin dən fərq li ola raq qıp çaq türk-
lə ri (qa zax lar, qır ğız lar, ta tar lar, 
baş qırd lar, Al tay lar və b.) Tür ki yə 
türk cə si ni çə tin an la yır lar, çu vaş-
la ra və ya sa xa la ra gəl dik də isə, 
on lar, de mək olar ki, ümu miy yət-
lə, an la mır lar.

Bü tün bun lar isə be lə bir nə ti cə-
yə gəl mək üçün hər cür əsas ve rir 
ki, müasir türk xalq la rı ara sın da 
ic ti mai-si ya si, mə də ni əla qə lə rin 
ge niş lən mə sin də tər cü mə nin ro lu 
özü nün klas sik və ya ənə nə vi sə-
viy yə sin də da nıl maz dır.

İn di yə qə dər türk dil lə rin dən 
bir-bi ri nə tər cü mə lər ya bir ba şa, 
ya da rus di li va si tə si lə ol muş dur. 
Post so vet türk lə ri ara sın da rus di li-
nin or taq ün siy yət nü fu zu bu gü nə-
dək möv cud dur. Və gö rü nür, hə lə 
uzun müd dət qa la caq dır. Bu nun la 
be lə unut maq ol maz ki, müx tə lif 
türk xalq la rı nın alim lə ri nin, ya zı çı-
la rı nın, pub li sist lə ri nin ana di lin də 

yaz dıq la rı çox say lı əsər lər ha zır da 
rus di li nə ya çev ril mir, ya da çox az 
çev ri lir. Ona gö rə də hə min əsər lə-
rin bir türk di lin dən di gə ri nə tər cü-
mə si nə bö yük eh ti ya cın ol ma sı nı 
sü but et mək ar tıq dır.

Tür ki yə türk cə sin dən Azər bay-
can di li nə və ya türk cə si nə çe vir-
mə, ya xud uy ğun laş dır ma nın ki-
fa yət qə dər zən gin təc rü bə si nin 
ol du ğu mə lum dur. Və bu ra da in-
di yə qə dər heç bir kə nar di lin va si-
tə çi li yin dən is ti fa də edil mə miş dir. 
Xü su si lə Azər bay can da la tın əlif-
ba sı na ke çil dik dən son ra bu dil lər 
ara sın da ün siy yət da ha da sıx laş-
mış, qar şı lıq lı söz, ifa də alış-ve ri-
şi üçün ge niş mey dan açıl mış dır. 
Küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri nin, 
xü su si lə te le vi zi ya nın oy na dı ğı 
rol xü su si lə mü hüm dür… La-
kin bu nu Azər bay can di li nin di-
gər türk dil lə ri nə mü na si bə tin-
də, de mək olar ki, gör mü rük. Və 
ümu miy yət lə, azər bay can lı lar 
bil mir lər ki, türk mən lər, öz bək-
lər, uy ğur lar, qa zax lar, qır ğız lar, 
Al tay lar, ta tar lar, baş qırd lar, qa-
ra çay lar, bal kar lar, qu muq lar, no-
qay lar, qa ra qal paq lar, xa kas lar, 
tı va lı lar, şor lar, çu vaş lar, sa xa lar 
öz və tən lə rin də nə ya zır lar, nə da-
nı şır lar… Doğ ru dur, bir sı ra türk 
dil lə rin dən azər bay can ca ya ara- 
sı ra tər cü mə lər edi lir, la kin bun lar 
o qə dər az dır ki, de mək olar, yox 
sə viy yə sin də dir.

Türk dün ya sı ilə ün siy yə ti özü-
nün st ra te ji məq səd lə rin dən bi ri 
he sab edən Tür ki yə hə min prob-
le mi ara dan qal dır maq üçün cid-
di ad dım lar at mış dır. So vet lər 
Bir li yi da ğı lan dan, so vet türk lə ri 
müs tə qil lik qa zan dıq dan dər hal 
son ra post so vet öl kə lə rin dən Tür-
ki yə uni ver si tet lə ri nə təh sil al ma-
ğa də vət edil miş gənc lər bu gün 
Tür ki yə nin bü tün türk dün ya sı 
ilə ün siy yə ti ni ya ra dan bö yük 
qüv və dir. Və on la rın he sa bı na 
həm ic ti mai-si ya si, həm də ədə-
bi is ti qa mət lər də türk cə-qa zax ca, 
türk cə-öz bək cə, türk cə-ta tar ca, 
türk cə-çu vaş ca, türk cə-sa xa ca və 
s. çox lu tər cü mə çi lər ye tiş miş dir 
ki, həm Tür ki yə də, həm də öz 
və tən lə rin də ça lı şa raq müx tə lif 
tər cü mə la yi hə lə ri nə cəlb edi lir-
lər ki, bir sı ra mö tə bər lü ğət lə rin, 
an to lo gi ya la rın, ay rı-ay rı müəl-
lifl  ə rin iri həcm li ki tab la rı nın və 
s. türk dil lə rin dən türk cə yə tər-
cü mə si məhz on la rın əmə yi nin 

m ə h  s u  l u  d u r …

Azər bay can da isə, hə mi şə ol du-
ğu ki mi, asan yol tu tu lur. Be lə ki, 
biz müx tə lif türk dil lə rin də ya zı-
lan əsər lə ri əv vəl lər rus ca oxu-
yur duq sa, in di də Tür ki yə türk-
cə sin də oxu yu ruq. Və Tür ki yə 
türk cə sin dən baş qa hər han sı türk 
di lin dən di li mi zə tər cü mə lər edə-
cək kadr la rı mı zın ha zır lan ma sı 
ba rə də, ümu miy yət lə, dü şün mü-
rük. Acı na caq lı odur ki, heç dü-
şün mək pla nı mız da yox dur.

Azər bay ca nın, Tür ki yə nin, Qa-
za xıs ta nın və Qır ğı zıs ta nın da xil 
ol du ğu Türk dil li Döv lət lə rin Par-
la ment As samb le ya sı ya ra dı lan da 
bö yük mü ba hi sə do ğu ran mə sə-
lə lər dən bi ri də bu idi ki, As samb-
le ya nın top lan tı la rı han sı dil də və 
ya dil lər də apa rı la caq… An caq 
ən uğur lu yol ta pıl dı. Hər res-
pub li ka nın nü ma yən də si özü nün 
döv lət di lin də da nı şır, di gər türk 
dil lə ri nə isə sinx ron tər cü mə lər 
edi lir. Bir ne çə top lan tı dan son ra 
müəy yən dil ha zır lı ğı (və həs sas-
lı ğı) olan mil lət və kil lə ri bir-bi ri-
ni tər cü mə siz an la ma ğa baş la dı-
lar. Əs lin də də, azər bay can lı lar la 
Tür ki yə türk lə ri, qa zax lar la qır-
ğız lar ara sın da tər cü mə yə elə bir 
eh ti yac yox idi. Və bir mə sə lə də 
var ki, tər cü mə çi lər hə lə o qə dər 
də pe şə kar ol ma dı ğın dan, mə sə-
lən, azər bay can lı mil lət və ki li nin 
Tür ki yə li həm ka rı nı bir ba şa türk-
cə din lə mə si da ha eff  ekt li olur… 
Nə ti cə eti ba ri lə, Türk dil li Döv lət-
lə rin Par la ment As samb le ya sı nın 
təc rü bə si gös tər di ki, top lan tı lar-
da dörd döv lə tin nü ma yən də lə ri 
iş ti rak et sə də, prak tik ola raq, iki 
«dil» dən is ti fa də olu nur: azər bay-
can ca-Tür ki yə türk cə si cə və qa-
zax-qır ğız ca.

Fik ri miz cə, Azər bay can da müx-
tə lif türk dil lə ri üz rə tər cü mə çi lə-
rin ha zır lan ma sı işi nə əsas türk 
dil lə ri nin uni ver si tet lər də təd ri-
sin dən (ən azı ikin ci dil ki mi) baş-
la maq la zım dır ki, bu ra ya öz bək 
və qa zax dil lə ri ilk növ bə də da-
xil edil mə li dir. Çün ki öz bək cə ni 
bil mək di gər kar luq, qa zax ca nı 
bil mək isə di gər qıp çaq dil lə ri nə 
az-çox bə ləd ol maq de mək dir. Və 
həm də bu dil lər də zən gin el mi, 
bə dii və pub li sis tik ədə biy yat nəşr 
olun maq da dır.

Türk dil lə ri ara sın da kı qar şı lıq-
lı tər cü mə lə rin əhə miy yə ti yal nız 
in for ma si ya mü ba di lə si lə bit mir, 
həm də ey ni kök dən olan bu dil-
lə ri həm lek sik, həm də qram ma-
tik ba xım dan zən gin ləş dir mək lə 

çox mü hüm linq vis tik-id ra ki 
mis si ya nı ye ri nə ye tir miş 

olur..

zidd iki qə naətə gəl mə yə im kan 
ve rir. Bi rin ci si odur ki, türk xalq-
la rı bir-bi ri ni yax şı an la mır lar, 
türk dil lə ri ara sın da 
ki fa yət qə dər 
cid di fərq lər ya-
ran mış dır…
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cü mə si məhz on la rın əmə yi nin 

m ə h  s u  l u  d u r …

in for ma si ya mü ba di lə si lə bit mir, 
həm də ey ni kök dən olan bu dil-
lə ri həm lek sik, həm də qram ma-
tik ba xım dan zən gin ləş dir mək lə 

çox mü hüm linq vis tik-id ra ki 
mis si ya nı ye ri nə ye tir miş 

olur..

Türk dillərindən Azərbaycan dilinə 
tərcümənin missiyası


