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Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Na zir lər Ka bi-
ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zi “A zər bay can 

di li nin or foq ra fi  ya lü ğə ti” (Ba kı, 
2013) üzə rin də apa rıl mış ge niş-
miq yas lı, pe şə kar araş dır ma nın 
nə ti cə si ola raq be lə bir qə ra ra 
gəl miş dir ki, o, nə el mi, nə də 
prak tik ba xım dan müasir tə-
ləb lə rə ca vab ver mir. Mər kə zin 
“Ay dın yol” qə ze tin də lü ğə tin 
qü sur la rı ba rə də təq dim edi lən 
ar dı cıl (və de mək olar ki, tək-
zibo lun maz) ma te rial lar da gös-
tə rir ki, Azər bay can di li nin ye ni 
or foq ra fi  ya lü ğə ti nin ya ra dıl ma-
sı na eh ti yac var.

Tər cü mə Mər kə zi nin, haq qın da 
söh bət ge dən tək lif və ya töv siy-
yə si nin ta ma mi lə haq lı ol du ğu-
nu qə bul edən mü tə xəs sis lər be lə 
bir mə sə lə də tə rəd düd qar şı sın-
da qal mış lar ki, lü ğə tin möv cud 
qü sur la rı nı ara dan qal dır maq da 
Mər kəz sə la hiy yət li dir mi?.. Ya-
xud zə ru ri dü zə liş lə ri son nəş rin 
müəl lifl  ə ri – Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Döv lət Dil Ko mis si ya sı, 
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de-
mi ya sı nın Nə si mi adı na Dil çi lik 
İns ti tu tu və “Şərq-Qərb” Nəş riy-
yat Evi hə ya ta ke çi rə bil məz mi?..

Fik ri miz cə, Tər cü mə Mər kə zi-
nin ye ni, da ha mü kəm məl bir or-
foq ra fi  ya lü ğə ti ha zır la ma sı üçün 
həm hü qu qu, həm də po ten sialı 
var dır. Və bu gü nə qə dər gö rü lən 
iş lər də bu na zə ma nət ve rir.

Mü tə xəs sis lə rə mə lum dur ki, 
Azər bay can di li nin ilk or foq ra fi  ya 
lü ğə ti ni (“İm la lü ğə ti” ad la nır dı) 
is tər el mi, is tər sə də si ya si- ideolo ji 
ba xım dan çox mü rək kəb bir şə rait-
də – ke çən əs rin 20-ci il lə rin də dil çi, 
ədə biy yat şü nas və ic ti mai xa dim 
Və li Xu lufl  u ha zır la mış, hə min lü-
ğət 1929-cu il də Ba kı da “A zər nəşr” 
tə rə fi n dən nəşr olun muş dur. Bun-
dan əv vəl isə müəl li fi n “Ye ni türk 
əlifb  a sı ilə ya zı qay da la rı” ki ta bı 
(Ba kı, 1925) çıx mış dı. An caq o da 
mə lum dur ki, bu əsər lər, prin sip 
eti ba ri lə, bir müəl li fi n yox, döv-
rün, de mək olar ki, bü tün dil çi-zi-
ya lı la rı nın ya ra dı cı lıq məh su lu idi. 
Hə min döv rə qə dər or foq ra fi  ya 
qay da la rı nı ənə nə müəy yən edir-
di… 20-ci il lər də vax ta şı rı ke çi ri lən 
İm la Konf rans la rın da ge niş mü za-
ki rə lər apa rı lır dı. Mə sə lən, Bi rin ci 
Azər bay can İm la Konf ran sı pro-
fes sor Bə kir Ço ban za də nin “İm la-
da ümu mi prin sip lər” mə ru zə si ni 
din lə miş di… Bu və ya di gər mə sə-
lə ba rə sin də isə Döv lət El mi Şu ra sı 
qə rar qə bul edir di.

Bu gün “A zər bay can di li nin 
or foq ra fi  ya lü ğə ti”n də mü şa hi-
də olu nan qü sur lar, heç şüb hə-
siz, ye ni ha di sə, ya xud son nəş ri 
tər tib edən lə rin gü na hı de yil, 
20-ci il lə rin mü rək kəb mə də ni-
in tel lek tual ov qa tın dan gə lir.

Hə min il lər də mil li or foq ra fi -
ya lü ğət çi li yi nin qar şı sın da ən 
azı üç cid di prob lem da ya nır dı:

  Ərəb əlifb  a sın dan la tı na ke-
çər kən söz lə ri ərəb əlifb  a-
sın da ol du ğu ki mi yaz ma lı, 
yox sa da nı şıq nor ma sı na ta-
be et mə li?

  Xalq da nı şıq di lin də ge niş 
iş lə nən, la kin ya zı di li üçün 
sə ciy yə vi ol ma yan söz lə ri lü-
ğə tə da xil et mə li, ya yox?

  Qər bi Av ro pa mən şə li söz lə-
ri (əsa sən, ter min lə ri) lü ğət-
də han sı həcm də, elə cə də 
ne cə (mən bə dil də ol du ğu 
ki mi, ya xud xalq da nı şıq di li 
tə ləff  ü zün də?) ver mə li?

Eti raf et mə li yik ki, bu sual la ra nə 
nə zə ri, nə də təc rü bi ola raq prin si-
pial ca vab ver mək heç də asan ol-
ma mış, or foq ra fi  ya lü ğə ti nin hər 
ye ni nəş rin də həm nor ma, həm də 
ano ma li ya fakt la rı öz ək si ni tap-
mış dır. Şi fa hi ədə bi nitq (tə ləff  üz) 
mə də niy yə ti yük səl dik cə, or fo-
qra fi  ya da fo ne tik prin si pin möv-
qe yi güc lən miş, la kin in di yə qə dər 
tam ha kim ol ma mış dır. Mə sə lən, 
bu gün də “u mud” yox, “ü mid”; 
“məl lim” yox, “müəl lim”; “ə də bi-
yat” yox, “ə də biy yat” ya zı rıq.

Tər cü mə Mər kə zi nin təh lil-
lə rin də ən çox ma raq do ğu ran 
mə sə lə lər dən bi ri or foq ra fi  ya lü-
ğə tin də gen-bol yer tu tan, an caq 
müasir Azər bay can di lin də iş-
lən mə yən ərəb və ya fars mən şə-
li söz lə rə eti raz dır… Qeyd edək 
ki, bu mə sə lə “İm la lü ğə ti” nin 
tər ti bi za ma nı da or ta ya çıx mış-
dı. Və ar xaik ərəb və ya fars söz-
lə ri lü ğə tə yal nız ona gö rə da xil 
edil miş di ki, köh nə ki tab la rı əs ki 
əlifb  a dan ye ni əlifb  a ya çe vi rən də 
or foq ra fi k hərc-  mərc lik ya ran-
ma sın… An caq iş elə gə tir di ki, 
bu “ə nə nə” heç bir zə ru rət ol ma-
dan bu gü nə qə dər da vam edir.

“A zər bay can di li nin or foq ra fi  ya 
lü ğə ti” nin “Ön söz ”ün də de yi lir:

“A zər bay can di li nin həcm cə çox 
ki çik olan ilk or foq ra fi  ya lü ğə ti 
1929-cu il də la tın qra fi  ka lı əlifb  a 
əsa sın da nəşr olun muş dur. Lü ğət 
təd ri cən tək mil ləş di ri lə rək 1940, 
1960, 1975-ci il lər də çap olun muş-
dur …Ə gər 2004-cü il də nəşr olun-
muş or foq ra fi  ya lü ğə tin də 80 mi nə 
ya xın söz var idi sə, ge niş lən di ril-
miş və ye ni dən iş lən miş bu nəşr də 
on la rın sa yı 110 mi ni keç miş dir. 
Əla və edil miş söz lə rin ço xu ye ni 
ya ran mış, ya xud əv vəl ki nəş rə da-
xil edil mə si unu dul muş söz lər dir”.

Bi rin ci si, “həcm cə çox ki çik” 
he sab olu nan ilk lü ğət təx mi nən 
20 min sö zü əha tə et miş dir ki, 
20-ci il lər üçün bu, bö yük uğur 
sa yı la bi lər… İkin ci si, 2004-cü 
il də 80 mi nə ya xın söz dən iba-
rət olan bir lü ğə ti on il ər zin də 
“ye ni ya ran mış, ya xud əv vəl ki 
nəş rə da xil edil mə si unu dul muş 
söz lər” he sa bı na nə qə dər “zən-
gin ləş dir mək” olur ki, həc mi 110 
mi ni keç sin?.. Və nə ha yət, üçün-
cü sü, lü ğə tin müs tə qil lik il lə rin-
də ki nəşr lə ri ha zır la nar kən əv vəl-
ki il lər də ki qə dər ge niş, pe şə kar 
mü za ki rə lər apa rıl mış dır mı?..

Tər cü mə Mər kə zi nin təh lil lə-
rin də (və təq di min də) or foq ra fi -
ya lü ğə ti nin kül li miq dar da fakt la 
təm sil olu nan qü sur la rı nə az, nə 
çox, düz yed di qru pa bö lü nür ki, 
biz on la rı yığ cam lıq xa ti ri nə beş 
qrup da ümu mi ləş di rə bi lə rik:

  müasir Azər bay can di lin də 
iş lən mə yən ərəb, fars və di-
gər əc nə bi söz lə rin lü ğə tə 
da xil edil mə si;

  o qə dər də po pul yar ol ma-
yan, yal nız mü tə xəs sis lə rin 
dar ün siy yət dairə si nə mən-
sub söz-ter min lə rə ge niş yer 
ay rıl ma sı;

  ədə bi nor ma tiv lik dən və ya 
küt lə vi iş lək lik dən məh rum 
dialek tizm lə rin, ya xud lo ru 
söz lə rin lü ğət də xey li say da 
eh ti va edil mə si;

  lü ğət də həm mə na, həm də 
for ma ca qon dar ma “söz ya-
ra dı cı lı ğı” na güc lü me yil 
edil mə si;

  lü ğə tin əsas sız “q ram ma tik-
ləş di ril mə si”.

Bi rin ci qü su run “ə nə nə” dən 
gəl di yi ni qeyd et dik. Əla və ola-
raq de yə bi lə rik ki, bi zim az-çox 
mü kəm məl lü ğət lə ri miz var dır 
ki, ora da klas sik ədə biy ya tın di-
lin də iş lə nən ərəb və fars söz lə ri 
da ha əha tə li, elə cə də mü fəs səl 
izah lar la təq dim edi lir. Hər bir 
sö zün ərəb qra fi  ka sı ilə ya zı lı şı 
da ve ri lir. Doğ ru dur, bu cür lü-
ğət lə rin tək mil ləş di ril mə si nə eh-
ti yac var. Hər şey dən əv vəl ona 
gö rə ki, son il lər xey li miq dar da 
əsər lər or ta ya çı xa rı la raq nəşr 
olun muş dur ki, on la rın lek si ko-
nun da ərəb, fars mən şə li alın ma-
lar mü hüm yer tu tur.

İkin ci qü sur ter mi no lo gi ya ilə 
bağ lı dır… Adə tən, or foq ra fi  ya 
lü ğə ti nə o ter min lər da xil edi lir 
ki, on lar ümu miş lək sə ciy yə si 
da şı yır… Əgər bü tün ter min lər 

bu ra ya da xil edil sə, elə bir möh-
tə şəm ki tab alı nar ki, tə səv vür 
et mək be lə çə tin dir. “A zər bay-
can di li nin or foq ra fi  ya lü ğə ti”-
nin tər tib çi lə ri “Lü ğə tin qu ru lu-
şu” baş lıq lı iza hat da “di li mi zin 
lü ğət tər ki bi nin ay rıl maz his sə-
si ni təş kil edən xü su si ter min-
lər ”ə “mi ni mum həcm də” yer 
ayır dıq la rı nı qeyd et sə lər də, 
bu “mi ni mum həcm ”in nə dən 
iba rət ol du ğu, han sı prin sip lə rə 
da yan dı ğı gös tə ril mə miş, “həc-
m”in özü isə “mi ni mum” həd-
di ni xey li aş mış dır… Və bü tün 
bun lar elə bir dövr də ol muş dur 
ki, müasir elm lə rin əsas sa hə lə-
ri üz rə ki fa yət qə dər zən gin (və 
mü kəm məl) ter mi no lo ji lü ğət lər 
həm var, həm də ha zır la nır.

Ye ri gəl miş kən, bir mü hüm mə-
sə lə yə də to xun maq is tər dim… 
Bu gün ter mi no lo gi ya nın bey nəl-
mi ləl ləş mə si elə bir sə viy yə də dir 
ki, bu və ya di gər ter mi nin (mə-
sə lən: atom, kreativ, disk ret, mo-
dern və s.) hər han sı bir di lə mən-
sub lu ğu şər ti dir və ümu miy yət lə, 
ter min lər həm real, həm də po ten-
sial ola raq bü tün dil lə rə aid dir.

Bir da ha tək rar edi rik ki, or foq-
ra fi  ya lü ğə ti nə yal nız ümumiş-
lək, po pul yar ter min lər da xil 
edil mə li dir.

Üçün cü qü sur dialek tizm lə rə, 
lo ru lek si ka ya ge niş yer ay rıl ma-
sın dan irə li gə lir. Mə sə lən, di li-
miz də “sü rüş dür mək” sö zü nün 
fo ne tik dialekt-şi və qar şı lı ğı olan 
“sür çüt mək” sö zü nün lü ğə tə sa-
lın ma sı o de mək dir ki, ey ni “mü-
vəff  ə qiy yət” lə bü tün dialek tizm-
lə rə qa pı aç maq olar… Tər tib çi lər 
heç onu da nə zə rə al ma mış lar ki, 
or foq ra fi  ya lü ğə ti nin mis si ya sı 
düz gün ya zı nor ma la rı nı təs bit 
et mək dir. Düz gün for ma “sü rüş-
dür mək” dir sə, “sür çüt mək ”in 
bu ra da nə işi var?..

“Lü ğə tin qu ru lu şu”n da gös-
tə ri lir ki, bu ra ya “mə həl li söz-
lər dən (dialek tizm lər dən) şi fa hi 
xalq ya ra dı cı lı ğın da ən çox ya-
yıl mış, bu ra dan da ümum xalq 
di li nə keç miş, ha be lə ter min ki-
mi qə bul edil miş və ədə bi dil də 
qar şı lı ğı ol ma yan söz lər: ba lıq, 
bit ki, hey van və s. ad la rı” da da-
xil edil miş dir… Fi kir ve rin, be lə 
bir mən zə rə alı nır: dialek tizm 
əv vəl şi fa hi xalq ya ra dı cı lı ğı na, 
da ha doğ ru su, onun di li nə, son-
ra isə ümum xalq di li nə ke çir… 
“Ü mum xalq di li”, əs lin də həm 
dialekt lə ri, həm də ədə bi di li 
özün də eh ti va edən an la yış dır. 

Ona gö rə də bu ra da nə de yil mək 
is tə di yi ni ba şa düş mək ol mur. 
Və ümu miy yət lə, “A zər bay can 
di li nin or foq ra fi  ya lü ğə ti” nin əv-
və lin də ve ril miş is tər “Lü ğə tin 
qu ru lu şu”, is tər sə də “Or foq ra fi -
ya qay da la rı” böl mə lə rin də həm 
təs ni fat prin sip lə ri tez-tez po zu-
lur, həm də dil çi lik ter min lə rin-
dən düz gün is ti fa də olun mur.

Lü ğə tin dör dün cü qü su ru 
qon dar ma “söz ya ra dı cı lı ğı”n-
dan iba rət dir ki, Tər cü mə Mər-
kə zi nin əmək daş la rı bu nu üç 
qru pa bö lür lər: 1) mə na sı an la-
şıl ma yan söz lər, 2) mə na sı və 
ya zı lı şı qü sur lu söz lər, 3) sü ni 
söz lər və söz bir ləş mə lə rin dən 
dü zəl di lən qu ra ma söz lər… Əl-
bətt  ə, böl gü nü da ha da ge niş lən-
dir mək olar. Və təəs süf ki, lü ğət 
bu nun üçün ki fa yət qə dər “zən-
gin” ma te rial ve rir.

Mə sə lə nin ma hiy yə ti nə ba-
xaq… Bu cür qon dar ma la rın 
lü ğət də tə səv vü rə gəl mə yə cək 
qə dər yer al ma sı nə dən irə li gə-
lir?.. Fik ri miz cə, “söz” an la yı şı-
nı düz gün dərk et mə mək dən!.. 
Ma raq lı dır ki, tər tib çi lər, Azər-
bay can di lin də, mə sə lən, “ət riy-
yat çı lı qet mə”, ya xud “ət riy yat-
çıol ma” “söz” lə ri nin ol du ğu nu 
qə bul edir lər, an caq, de yək ki, 
“müəl lim li ket mə”, “hə kim liket-
mə”, ya xud “müəl li mol ma”, 
“hə ki mol ma” “söz” lə ri ni qə-
bul edib lü ğə tə da xil et mir lər… 
Ni yə?.. Ona gö rə ki, ən zə ru ri 
el mi prin sip lər be lə göz lə nil mə-
miş, tər tib çi lər ya han sı kəm sa-
vad mətn də sə tə sa düf et dik lə ri 
“söz” lə ri al mış, ya da öz lə rin dən 
uy dur muş lar…

Be şin ci qü sur əsas sız “q ram-
ma tik ləş dir mə” dən iba rət dir 
ki, bu ra ya lek sik-qram ma tik, 
elə cə də qram ma tik şə kil çi lər lə 
dü zə lən çox say lı söz-for ma lar 
aid dir. Nə eh ti yac var ki, “si-
lah lan dı rıl ma, si lah lan dı rıl maq, 
si lah lan dır ma, si lah lan dır maq, 
si lah lan ma, si lah lan maq… si-
lah sız lan dı rıl ma, si lah sız lan-
dı rıl maq, si lah sız lan dır ma, 
si lah sız lan dır maq, si lah sız laş dı-
rıl ma, si lah sız laş dı rıl maq, si lah-
sız laş dı rıl mış, si lah sız laş dır ma, 
si lah sız laş dır maq, si lah sız lıq” 
ti pin də si cil lə mə lər or foq ra fi -
ya lü ğə ti nə da xil edil sin?.. Əgər 
mət ləb sö zün tö rə mə lə ri nin 
düz gün ya zı lış qay da və ya for-
ma la rı nın təs bit edil mə sin dən 
ge dir sə, da ha doğ ru, da ha el mi 
ol maz dı mı ki, lü ğə tə ta ma mi lə 
tə bii ola raq əla və edil miş “Or-
foq ra fi  ya qay da la rı”n da müx tə-
lif növ şə kil çi lə rin or foq ra fi  ya sı 
təf si la tı ilə ve ril sin?.. Hal bu ki 
Na zir lər Ka bi ne ti nin 5 av qust 
2004-cü il ta rix li qə ra rı ilə təs-
diq edil miş ha zır ki “Or foq ra fi  ya 
qay da la rı” ilə heç nə yə nail ol-
maq müm kün de yil…

Əl bətt  ə, çox la rı ki mi mən də o 
fi  kir də de yi ləm ki, “A zər bay can 
di li nin or foq ra fi  ya lü ğə ti” yal nız 
qü sur lar dan iba rət dir. Bu sa hə-
də ki fa yət qə dər uğur la rı mız da 
var dır… Nə qə dər pa ra dok sal 
gö rün sə də, de mə li yəm ki, ən 
bö yük uğur la rı mız dan bi ri də 
or foq ra fi  ya lü ğə ti nin ye ni, da-
ha mü kəm məl tər tib edi lib nəşr 
olun ma sı na bö yük eh ti yac duy-
ma ğı mız dır…
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Azərbaycan dilinin 
yeni orfoqrafiya 
lüğətinə ciddi 

ehtiyac duyulur…




