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Ən hazırlıqsız oxucu bir çox ölü 
dillərin adlarını bilməsə də, əminəm 
ki, məşhur latın dilinin öldüyünü və 
bu dilin yalnız dərman nüsxələrində 
(reseptlərində) yaşadığını bilməmiş 
olmaz. Yaşadığımız günlərdə də dillər 
bu və digər səbəblərdən çox sürətlə 
sıradan çıxır. ABŞ-ın Milli Coğra-
fiya İnstitutunun araşdırmalarına 
görə, hər 14 gündə bir dil ömrünü 
tamamlayır. Bəs, necə olur ki, dil(lər) 
ölür? Hər hansı canlı orqanizm yad 
təsirlər nəticəsində, məsələn, öldü-
rücü virusa yoluxduğu kimi, dil də 
xarici təsirlərin sayəsində xəstəliyə 
düçar olur. Hər hansı bir dil əcnəbi 
dillərin təsirinə məruz qalıb, yad 
sözlərlə doldurularsa, gec-tez ölməyə 
məhkumdur. 

Dilin sıradan çıxması daha çox 
iki amillə bağlıdır: əcnəbi sözlərin 
dildə üstünlük təşkil etməsi; həmin 
dildə danışanların sayının azalma-
sı. Tədqiqatçılar çox doğru olaraq, 
əcnəbi sözləri “dilin qənimi ” adlan-
dırırlar. Oxucu bu məqamda deyə 
bilər ki, məqalənin bu yerinə qədər 
elə nə qədər əcnəbi söz işlətmişəm. 
Bu və digər formada dünyada həmişə 
inteqrasiya mövcud olub, dil və 
mədəniyyətlər bir-birindən qarşılıqlı 
şəkildə təsirləniblər. Demək, inteqra-
siya və qloballaşma yeni hadisə deyil, 
sadəcə, elm və texnologiyanın sürətli 
inkişafı ilə əlaqədar onun da sürəti 

artmış və forması dəyişmişdir.
Bu səbəbdən dünyada yalnız 

doğma sözlərindən ibarət yekcins dil 
yoxdur. Dünyada mövcud olan bütün 
dillərdə alınma sözlər var. Ancaq hər 
şeydə olduğu kimi, burada da mizan-
tərəzi gözlənilməli, əndazə olmalıdır. 
Doğma dildə min illərlə işlənən sözün 
əcnəbi sinonimini dilə gətirməyə 
hansı ehtiyac var? Nümunələrə diqqət 
edək: “kreativ, trend, ekskülüziv, 
ekspromt, super, store, market, shop” 
kimi sözlərin dilimizdə qarşılığı var. 
Bu məqamda mənimlə razılaşmayıb 

bu cür sözlərin ümumişləklik qazan-
dığını və dilimizdə artıq özünə yer 
aldığını söyləyə bilərlər. Çox təəssüf 
ki, bu tipli alınma sözlərin bəziləri 
hətta “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya 
lüğəti”ndə də özünə yer almışdır. 

Etiraf edək ki, əcnəbi sözlər 
işlənə-işlənə dil keçir, bəzən də 
lap ümumişlək söz statusu qazanır. 
Məsələn, “super”, “market” sözləri 
kimi. Bu gün dükan-bazarda alver 
edən hər kəs göyərtisini belə “super” 
epiteti ilə tərif edir. Beş-on il bundan 
əvvələ kimi dilimizdə super və market 
sözləri işlənilmirdi. Super əvəzinə əla, 
yaxşı, iri, böyük və market yerinə ma-
ğaza, dükan deyilirdi. Bu məqamda 
onu da qeyd edək ki, market sözü ma-
ğaza sözünün əvəzinə səhvən işlədilir. 
Əslində, ingilis dilində “market” ba-
zar mənasında işlənilir. İngilis dilində 
dükan və mağaza məfhumunu “store” 
və “shop” sözləri ifadə edir. 

“Eksklüziv” və “ekspromt” 
sözlərinə isə daha çox dilimizin saf-

lığına bilavasitə cavabdehlik daşıyan 
jurnalistlərin dilində rast gəlinir. 
Son illər dilə gətirilmiş eksklüziv 
və ekspromt sözlərinin dilimizdə 
sinonimi kimi xüsusi (eksklüziv) 
və bədahətən, hazırlıqsız, qəflətən 
(ekspromt) sözləri işlənilmişdir. 

Kreativ və trend sözləri də artıq 
ziyalı kəsimi arasında ümumişləklik 
qazanıb. Aydınlıq naminə deyək 
ki, kreativ yaradıcı yanaşma, trend 
istiqamət, meyil deməkdir. Pedaqoji 
sahənin əməkdaşlarının və təhsil 
ekspertlərinin dilimizə gətirdikləri 
inklüziv sözü də artıq tez-tez işlədilir. 

Vikipediyanın məlumatına əsasən, 
latın mənşəli bu sözün mənası “daxil 
edirəm” deməkdir. İnklüziv təhsil 
ümumi təhsilin hamı üçün əlçatan 
olması və bütün uşaqların, hətta sağ-
lamlığında problem olan şagirdlərin 
də təhsil almasını təmin edir. İndiyə 
qədər işlədilən icbari təhsil bu mənanı 
özündə ehtiva etmirdimi? Bu qədər 
sadə və rahat tələffüz edilən və yazılı-
şı daha asan olan sözlər olduğu halda, 
çətin deyilən və eşidilən. Çoxlarına 
anlaşıqlı olmayan belə sözlərə nə eh-
tiyac var?! Bu sözlərin dilimizdə qar-
şılığı olduğu əcnəbi sözləri işlətmək 
əllaməlik deyilmi? Böyük Mirzə 
Cəlilin “Anamın kitabı” əsərinin əsas 

obrazları olan üç qardaş da məhz belə 
oxumuşlardan idilər. 

Bəziləri güman edirlər ki, əcnəbi 
terminləri çox işlətməklə savadlarının 
çoxluğunu nümayiş etdirmiş olurlar. 
Ancaq unudurlar ki, dildə sadəlik 
nitqdə alilik yaradır. Yeri gəlmişkən, 

araşdırmaçılar bildirirlər ki, çətin 
səslənən söz və ifadələr insanın üz və 
alın cizgilərində vaxtından əvvəl qı-
rışlar yaradır. Yuxarıda qeyd etdiyim 
sözlərin dilimizdə işlənilməsinə heç 
bir ehtiyac yoxdur. Lakin “kompüter” 
kimi dilimizdə qarşılığı olmayan sözü 
gündəlik işlətməyə məcburuq. Bir 
zaman kompüter əvəzinə, Anadolu 
türkcəsindən gələn bilgisayar sözünü 
işlətsək də dayanıqlı olmadı. 

Yuxarıda qeyd etdik ki, dil(lər)
in ölməsinin ikinci səbəbi həmin 
dildə danışanların sayının azalması 
ilə bağlıdır. Məsələ yenə gəlib çıxır 
xarici təsirlərə. Qərbin texnoloji 
üstünlüyündən qaynaqlanan qlo-
ballaşma işıq sürəti ilə hücumdadır. 
İnteqrasiya və qloballaşmanın müsbət 

təsirləri danılmazdır. Mənfi təsirləri 
isə çoxları ya görmür, ya da özünü 
görməməzliyə vurur. Qloballaşmanın 
ən mənfi təsiri milli dilləri küncə 
sıxışdırması və sıradan çıxarmasıdır. 

Heç kəs gənc nəslin xarici dilləri 
bilməsinin əleyhinə deyil. Amma 

bu şərtlə ki, yeni nəsil doğma dilinə 
yuxarıdan aşağı baxmasın, onu arxaya 
itələməsin. Gərək gənclər əcnəbi 
dilləri ana dilini, milli ədəbiyyatını, 
tarixini, coğrafiyasını yaxşı 
mənimsəməklə yanaşı öyrənsin. Əgər 
hər hansı bir şəxs öz doğma dilində 
istənilən bir məfhumu canlandıra 
bilmirsə, həmin sözü doğma dildə 
yox, danışdığı əcnəbi dildə təsəvvür 
edəcək. Axı, dil təfəkkür məhsuludur.

Ana dili ilə bağlı daha bir bəlaya 
diqqət yetirək. Ölkənin harasına 
üz tutursansa, hər yerdə dükan, 
bazar, iaşə, ticarət və digər xidmət 
obyektlərinin əksərinə əcnəbi sözlərlə 
ad qoyulub. Bu, həmin sahələrdə iş 
quranların xalq və yurd sevgisinin 
azlığını, mal-mülk istəyinin isə çox-

luğunu göstərmirmi? Qazanmaq, işdə 
irəli getmək yaxşıdır, lakin bu əsas 
vermir ki, doğma dilinin üstündən 
xətt çəkəsən. Dəfələrlə yazılıb və 
söylənilib ki, paytaxtın reklam da-
şıyıcılarında həddindən artıq əcnəbi 
sözlərin yer alması doğma Bakımızı 

Qərb şəhər(lər)inə bənzədir. 
Təkcə yaşadığım ərazidəki 

metronun “Neftçilər” stansiya-
sının ətrafında yerləşən ticarət 
obyektlərinin reklam lövhələrində 
doğma dilimizə məxsus bir sözə belə 
rast gəlmədim. Həmin ünvanda sıra-
lanmış ticarət obyektlərinin adlarına 
diqqət yetirək: “Viktoriya”, “Volkan”, 
“Belissa”, “Madeyra”, “Moda”, 
“Mebelroom”, “Embawood”, “Luks 
mebel”, “Eleqant”, “Oskar”, “İnterTu-
ran”, “Golden fitness”, “Economıc”, 
“Doneretto”, “Miss lady”, “X- lady”, 
“Lady star”, “Lady sharm”, “Pumba 
kids”, “X man”, “İzabel”, “Avva”, 
“Elektrolux”, “Kontakt home”, “Phar-
dı” və s. 

Hər birimiz belə mənzərələrin 
şahidiyik. Belə sözlərin heç birisi 
Azərbaycan dilinin leksik, orfoepik və 
orfoqrafik normalarına uyğun deyil. 
Worldtelecom, Lc Waıkıkı kimi sözlər 
də dilimizdə səslənmir və oxunmur. 
Azərbaycan əlifbasında W hərfi olma-

dığı halda, bu hərfdən yazıda gen-bol 
istifadə olunur. Bu dilimizə qarşı 
sayğısızlıq, milli normalara əməl 
etməkdə özbaşınalıqdır. 

Dilimizə qarşı sərgilənən bu geniş 
hörmətsizliyin qarşısını vaxtında 
almasaq, sonra gec olar. Prezi-
dent İlham Əliyevin “Azərbaycan 
dilinin saflığının qorunması və 
dövlət dilindən istifadənin daha da 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər 
haqqında” fərman imzalaması da 
məhz bu zərurətdən irəli gəlib. Həmin 
sənəddə Nazirlər Kabinetinə Dövlət 
Dil Komissiyası yanında Monitorinq 
Mərkəzinin yaradılması tapşırılmışdır. 

Bu mərkəzin vəzifəsi dövlət 
dilinin tətbiqinə nəzarəti, kütləvi 
informasiya vasitələrində, internet 
resurslarında və reklam daşıyıcıların-
da ədəbi dil normalarının qorunmasını 
təmin etməkdir. Ölkəmiz müstəqillik 
əldə etdikdən sonra Azərbaycan 
dövləti Azərbaycan dilinin statusu, 

tətbiqi və saflığının qorunması barədə 
başqa qanun, fərman və sərəncamlar 
da qəbul etmişdir. 

Dilin yaşaması, tətbiqi və inkişafı 
üçün bu üç amil olduqca vacibdir: 
dövlətçilik ənənəsi; sosial-iqtisadi-
mədəni inkişaf; əcnəbi dillərin 
təsirindən qorunmaq. Bu üç mühüm 
amilin hamısı Azərbaycanda mövcud-
dur. Göründüyü kimi, dövlət statusu 
verilmiş Azərbaycan dilinin tətbiqi, 
saflığının qorunması və yüksək 
səviyyədə inkişaf etdirilməsi üçün hü-
quqi, sosial-iqtisadi və mənəvi şərait 
kifayət qədər mövcuddur. 

Bundan sonra hər birimizin və 
hamımızın üzərinə bir vəzifə düşür: 
dilimizin qeyrətini çəkmək, onun 
saflığını qorumaq və mükəmməl 
səviyyədə inkişaf etdirmək. Unutma-
yaq ki, ana dilimiz milli varlığımız, 
birliyimiz və ölümsüzlüyümüzdür. 

Xeybər GÖYYALLI

Ana dilini sevmək və qorumaq 
VƏTƏNDAŞLIQ BORCUDUR

Dilimizə biganəliyin səbəbləri və bəlaları

Bəşəriyyətin arxada 
qoyub gəldiyi tarix 
sübut edir ki, bir çox 

xalqların tarix səhnəsindən 
silinməsi həm də onların 
dilinin ölməsi ilə bağlı-
dır. Bəli, dil ölür, çünki 
dil də canlı orqanizmdir. 
Dil hər hansı bir xalqın 
etnomədəni atributu, tarixi 
pasportudur. Dilin ölməsi 
ilə xalq da ölür.

Professor Qafar CƏBİYEV: Basqalda zəngin 
maddi-mədəniyyət qalıqları aşkara çıxarılıb 

 � İsmayıllı rayonunun Basqal qəsəbəsi  
Azərbaycanda orta əsr şəhər mədəniyyəti elementlərini 
və ənənələrini özündə yaşadan tarixi məkanlarımızdandır. 
Prezident İlham Əliyevin “Basqal” Dövlət Tarix-
Mədəniyyət Qoruğu haqqında” 2018-ci il 3 oktyabr  tarixli 
Sərəncamından irəli gələn vəzifələrə uyğun olaraq yaxın 
gələcəkdə  qəsəbənin nümunəvi turizm mərkəzinə 
çevrilməsi istiqamətində hazırda çox mühüm işlər görülür. 
Təbii ki, Basqalın orta əsr mənzərəsini canlandırmaq, 
zəruri bərpa və konservasiya işləri aparmaq üçün ilkin 
olaraq arxeoloji tədqiqatlara ehtiyac var. Elə bu məqsədlə 
də Dövlət Turizm Agentliyinin müraciəti əsasında 
professor Qafar Cəbiyevin rəhbərliyi ilə  AMEA-nın 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu tərəfindən hazırda 
“Basqal” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu ərazisində 
arxeoloji tədqiqat işləri aparılır.

Arxeoloji tədqiqatların il-
kin nəticələri barədə məlumat 
verən professor Q.Cəbiyev 
bildirib ki, Basqalın yaxın 
ətrafında insanlar hələ eramız-
dan əvvəl V minillikdən etibarən 
məskunlaşaraq ənənəvi təsərrüfat 
sahələri ilə məşğul olublar. 
Ötən əsrin 70-90-cı illərində 
Qırlartəpə, Qalalar və Kürdüvan 
ərazilərində aparılan arxeoloji 
qazıntı və kəşfiyyat işləri zamanı 
Basqalətrafı ərazilərin 
tarixini özündə yaşadan 
olduqca zəngin maddi-
mədəniyyət qalıqları 
aşkara çıxarılıb. La-
kin əfsuslar olsun ki, 
yüzilliklər boyu nəinki 
Azərbaycanın, eləcə də 
Cənubi Qafqazın çox 
mühüm sənətkarlıq, 
xüsusən də ipək, bo-
yakarlıq və dəmirçilik 
məmulatları istehsalı 
mərkəzi olan Basqalın 
tarixi bu günədək lazımı 
səviyyədə öyrənilməyib.

Ekspedisiya heyəti 
ilkin olaraq qəsəbənin 
Qalabaşı, Bazar meydanı, 
hamam və məscid kompleksləri 
ərazisində kəşfiyyat xarakterli 
axtarışlar aparıb. Məqsəd qəsəbə 
ərazisində yaşayışın nə zaman-
dan başlandığını, ərazidə əhalinin 
məskunlaşma dinamikasını, tikinti 
və yaşayış qalıqlarının stratiqrafi-
yasını, şəhər elementlərinin tarixi 
inkişaf prosesində nə dərəcədə 
qorunduğunu, sakinlərin məişət 
və mədəniyyətini öyrənməkdir.

Arxeoloqlar artıq Basqa-
lın şimal qala divarlarının bir 

hissəsini və Basqal hamamının 
kürəbənd qalıqlarını aşkara 
çıxararaq öyrəniblər. Məscid 
ərazisində aparılan tədqiqatlar 
zamanı, xüsusilə, maraqlı ta-
pıntılar aşkar olunub. Tədqiqat 
zamanı müəyyən edilib ki, son 
onilliklərdə Basqal məscidi kimi 
təqdim olunan bina, əslində, 
həmin ərazidəki daha qədim tikinti 
qalıqları üzərində ucaldılıb. Dörd 
möhtəşəm sütun üzərində tikilən 
və üzəri bişmiş kərpiclə tağvari 
formada örtülmüş möhtəşəm 

tikili hələlik Basqal ərazisində 
məlum olan ən qədim memarlıq 
nümunəsidir.

Professor bildirib ki, Basqal 
məscidinə aid edilən kitabələrdən 
birində Şeyx Məhəmməd və 
oğlu Şeyx Səfayinin adları 
həkk olunub: “Məscidin divarı-
na bərkidilən və 1568-ci ilə aid 
olan həmin kitabədə iki şeyxin 
adının çəkilməsi belə ehtimal 
etməyə əsas verir ki, bu məkan 
Şirvanşahların himayə etdi-
yi sufi məktəblərindən birinin 
xanəgahına aiddir. Məscidin 
Şirvanşahlar dövrünə xas və süls 
qarışıq nəsx xətti ilə olan digər 
kitabəsində isə onun tikilməsinə 
əmr edilməsindən, həqiqətlərin 
burhanı (isbatı) olan Sufi və 
Dərvişdən bəhs olunur. Xanəgaha 
aid olan digər bir element oradakı 
iri koğuşu olan qədim çinardır. 
Maraqlıdır ki, professor Yevgeni 
Paxomov ötən əsrin 20-ci illərində 
Basqalda aşkar olunan sikkələrin 
də məhz Pir Çinar və Pir Bulaq 
ərazisindən tapıldığını bildirir. 
Xatırladım ki, Basqal ərazisində 
məscid ətrafındakı çinardan baş-

qa hər hansı digər yaşlı ağac yox-
dur. Məlum olduğu kimi, sufilər, 
adətən, belə ağacların koğuşuna 
çəkilərək zikr edir, çillə çıxarırdı-
lar. Bu ayinlə əlaqədar orta əsr 
miniatürləri də var”.

Arxeoloq əlavə etdi ki, hər 
binası, hər məhəlləsi, hər meydanı 
yaşayan tariximiz olan Basqalın 
şöhrət dolu keçmişini daha dərindən 
və hərtərəfli araşdırmaq üçün geniş-
miqyaslı arxeoloji tədqiqatları davam 
etdirmək zəruridir.

“Xalq qəzeti”

“Tokio 2020” Yay Olimpiya Oyunlarına daha beş 
lisenziyanın sahibi Bakıda müəyyənləşib

 � Bakıda keçirilən bədii 
gimnastika üzrə 37-ci dünya 
çempionatının altıncı günündə – 
sentyabrın 21-də qrup hərəkətləri 
komandaları təsnifat yarışlarında 
mübarizə aparıblar. 

“Tokio 2020” Yay Olimpiya Oyunlarına 
lisenziya xarakteri daşıyan çempionatda 24 
komanda iki qrupda yarışıb. Azərbaycan 
gimnastları B qrupunda güclərini sınayıblar. 
İdmançılar 5 top, 2 cüt gürz və 3 halqa ilə 
kompozisiyalarını təqdim ediblər. 

Ölkəmizi təmsil edən qrup hərəkətləri 
komandamızın heyətində Ayşən Bayramova, 
Diana Əhmədbəyli, Aliyə Paşayeva, Zeynəb 
Hümmətova və Darya Sorokina yer alıblar.

Üç halqa və iki cüt gürzlə təsnifat yarış-
larında Yaponiya millisi 29,000 xalla birinci 
pillədə qərarlaşıb. Bolqarıstan 28,800 xalla 
ikinci, Rusiya 28,700 xalla üçüncü pillədə yer 
alıblar. Azərbaycan komandası 26,700 xalla 
yeddinci olub. Reqlamentə görə, 8 koman-
da yarışın finalına yüksəlib. Finala yüksələn 
komandalar arasında Azərbaycanla yanaşı, 
Yaponiya, Bolqarıstan, Rusiya, Belarus, İsrail, 
İtaliya və Çin yığmaları da var.

Beş topla mübarizədə isə Rusiya ko-
mandası 30,000 xalla birinci olub. İlk üçlüyü 
Bolqarıstan və Yaponiya (hər ikisi 29,200 
xal) yığma komandaları tamamlayıblar. 
Azərbaycan 26,400 xalla 9-cu pillədə yer alıb. 
Finala Rusiya, Bolqarıstan, Yaponiya, Bela-
rus, Ukrayna, İtaliya, İsrail və Çin komandaları 
adlayıblar.

Qrup hərəkətləri komandalarının final 
yarışları sentyabrın 22-də keçiriləcək.

Günün sonunda çoxnövçülük üzrə yarış-
ların qalibləri də müəyyənləşib. İki kompozi-
siyanın cəmində 58,700 xal toplayan Rusiya 
komandası qızıl medal qazanıb. Yaponiya 
gimnastları 58,200 xalla gümüş medala sahib 
olublar. Bolqarıstan komandası isə 58,000 
xalla çempionatı üçüncü pillədə başa vurub.

Yarışlar başa çatdıqdan sonra mükafatlan-
dırma mərasimi təşkil olunub. 

Qrup hərəkətləri komandalarının çıxışını 
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının 
vitse-prezidenti Altay Həsənov da izləyib.

 Çempionatda çoxnövçülük xalları üzrə 
“Tokio 2020” Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə 
əldə edən 5 ən yaxşı komanda da bəlli olub. 
Ötən il Sofiyada təşkil olunan dünya çempio-
natının nəticələrinə əsasən Bolqarıstan, Ru-

siya və İtaliya artıq lisenziyanı təmin ediblər. 
Yaponiya millisi ev sahibi olaraq Olimpiadada 
iştirak edəcək. Hər dörd komanda çoxnövçü-
lük xallarına görə ilk beşlikdə qərarlaşıblar. 
İki proqramın yekununda 53,100 xal toplayan 
Azərbaycan komandası çoxnövçülük yarışın-
da səkkizinci olub və “Tokio 2020”yə vəsiqəni 
təmin edib. Azərbaycanla yanaşı, Belarus, 
İsrail, Çin və Ukraynanın da qrup hərəkətləri 
komandaları Tokioda güclərini sınayacaqlar. 

Altmış bir ölkədən 300-dən artıq gimnast 
mübarizə apardığı çempionatın medalları 
Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının loqo-
su formasında hazırlanıb.
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DSX: Düşmən “Qazax” sərhəd diviziyasının döyüş mövqelərini 
və təminat yolları salan ekskavatoru atəşə tutub

 � Azərbaycan–Ermənistan 
dövlət sərhədində təmas xəttində 
yerləşən Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
(DSX) Sərhəd Qoşunlarının “Qazax” 
əlahiddə sərhəd diviziyasının sərhəd 
döyüş mövqelərinə qarşı düşmən 
tərəfinin təxribatları davam edir.

DSX-nin mətbuat mərkəzindən bildiriblər 
ki, sentyabrın 20-də saat 13:20 radələrində 
sərhəd döyüş mövqelərimiz və təminat yol-
larının salınması ilə məşğul olan ekskavator 
düşmən tərəfindən atəşə tutulub.

Düşmən bölmələrinin atəş nöqtələri cavab 
atəşi ilə susdurulub.
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