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GİRİŞ 
 

Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikasının rəsmi 
dövlət dili olub, yüksək inkişaf etmiş ünsiyyət vasitəsidir. 
Bəşər tarixində yaranmış elə bir abidə yoxdur ki, Azər-
baycan dilinə tərcümədə onun bədii dəyəri, qiyməti örtülü 
qalsın. İstər klassiklərin əsərləri, istər qədim yunanların 
mədəniyyət abidələri, istərsə də dünya xalqları ədiblərinin 
elmi, bədii, publisist əsərləri Azərbaycan dilində də oriji-
nalda olduğu kimi əzəmətli səslənir.  

Azərbaycan ədəbi dili öz müasir inkişaf səviyyəsini 
birdən-birə tutmamış, dünya dillərində gedən ümumi inki-
şaf qanunlarına müvafiq olaraq xalqın maddi və mənəvi tə-
ləblərinə uyğun surətdə dəyişmiş, dilxarici və dildaxili 
amillərin əlaqəsi şəraitində mürəkkəb bir yol keçmişdir. 
Məlumdur ki, dilin tarixi xalqın tarixi qədər qədimdir: V-
IX əsrlərdə şifahi ədəbi dil formalaşmış, XIII əsrdə yazılı 
nümunə tarixin səhifəsində möhürlənmişdir. Ədəbi dilin 
yazılı nümunələrinə qədər şifahi qol inkişaf etmiş, X-XI 
əsrlərdə daha yüksək zirvəyə çatmışdır. Ədəbi dilimizin 
ilkin dövrlərinin əlamətləri, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı 
və folklor nümunələrində öz əksini tapmışdır. Təkzib 
olunmaz faktdır ki, yazılı ədəbi dilin meydana gəlməsinə 
qədər şifahi dildə müəyyən ədəbi vərdişlər formalaşmalı 
idi və bunun nəticələrinə görə də “Kitabi-Dədə-Qorqud” 
kimi möhtəşəm abidə meydana gəldi. Tədqiqatçıların 
yekun rəyinə görə bu dastan X-XI əsrlərdə yazıya köçü-
rülmüşdür. Deməli, ədəbi dilin tarixi daha qədimlərə gedib 
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çıxır və bunu öyrənmək üçün xalq təfəkkürünün məhsulu 
olan folklor nümunələrini ədəbi dilin mənbələri sırasına 
daxil etmək lazımdır. Buna görə də vəsaitdə dilin qədim 
izlərini özündə saxlayan folklor nümunələrindən – atalar 
sözləri və bayatılardan nümunələr göstərilir.  

Məlumdur ki, filologiya fakültəsinin tələbələri Azər-
baycan ədəbi dilinin tarixinə dair mühazirə formasında 
elmi məlumat alır, seminar məşğələlərində dil faktları üzə-
rində müstəqil təhlil və müşahidələr aparırlar. Lakin prak-
tik məşğələlər zamanı tələbələrin istifadəsində lazımi 
metodik vəsait və hazır mətnlərin olmaması çoxlu vaxt 
itkisinə səbəb olur və buna görə də əksər hallarda məş-
ğələlər istənilən nəticəni vermir. Belə ki, təhlil üçün seçi-
lən materiallar qarşıya qoyulan tələblərə və əsas məqsədə 
müvafiq olmadığından tələbələri vahid məqsədə istiqamət-
ləndirmək çətinlik törədir. Məlumdur ki, klassiklərimizin 
əsərləri, folklor nümunələri dəfələrlə nəşr olunmuşdur və 
bunlar dil və orfoqrafiya cəhətdən bəzən bir-birindən az da 
olsa fərqlənir. Buna görə də mövcud proqrama (“Azər-
baycan ədəbi dili tarixi”, tərtib edəni prof. N.M.Xudiyev, 
redaktoru dosent M.A.Hüseynov, 2011) müvafiq olaraq 
seminar məşğələləri üçün metodik vəsait hazırlamağı 
qərara aldıq. Vəsaitdə ədəbi dil tarixinə dair materiallar və 
həmin materiallardan istifadəyə dair konkret göstərişlər 
verilmişdir. Materiallarda tarixi prinsip gözlənilmiş, müa-
sir dilimiz üçün arxaikləşən leksik-qrammatik xüsusiy-
yətlər qabarıq verilmişdir. Nümunələrin götürüldüyü mən-
bələrin orfoqrafiyası saxlanmışdır ki, tələbələr müstəqil 
müqayisələr apara bilsinlər. Ümumiyyətlə, vəsaitdə Azər-
baycan ədəbi dilinin inkişaf dövrlərini qabarıq əks etdirən 
nümunələr geniş yer tutur ki, bu da tələbələrə lazımı 
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mətnlər üzərində işləmək imkanı verəcəkdir.  
Mövcud tədris planında ədəbi dil tarixi ilə bağlı semi-

nar məşğələlərinə 30 saat vaxt ayrılmışdır. Göstərilən 
vaxtda tələbələr ədəbi dilin dövrləri haqqında nəzəri bilik-
lərini nümayiş etdirməli və həmin bilikləri reallaşdırmaq 
üçün çalışma mətnləri üzərində işləməlidirlər. Məşğələlər 
zamanı verilən nəzəri məlumatı vəsaitdə göstərilən sistem 
üzrə ümumiləşdirmək və çalışmalar üzərində işləmək 
məsləhət görülür. 
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“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” 
DASTANININ DİLİ 

 
Mövzunun şərhi zamanı aşağıdakı nəzəri məsələlər 

əhatə olunur: 
1) “Kitabi-Dədə Qorqud”un yarandığı dövr. Dini 

mənsubiyyətin izahı; müqəddimə və boylarda islamiyyətlə 
bağlı detallar. Dastanın tədqiq tarixi və məşhur qor-
duqşünas alimlərin fikirləri.  

2) Dastandakı hadisələrin tarixi-coğrafi aspektdə şər-
hi. Müasir Azərbaycanla bağlı toponimlər. Dastanın ono-
mastikası.  

3) “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində fonetik xüsusiy-
yətlər.  

4) Dastanın leksik tərkibi. Leksik və semantik ar-
xaizmlər. Derivatologiya sistemi: leksik, semantik, morfo-
loji və sintaktik yolla söz yaradıcılığı.  

5) “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilinin morfoloji xüsu-
siyyətləri, əsas və köməkçi nitq hissələri, sözdüzəldici və 
sözdəyişdirici şəkilçilər.  

6) Sintaktik xüsusiyyətlər – söz birləşmələri, sadə və 
mürəkkəb cümlələrin nisbəti.  

Birinci mövzunun izahı zamanı müəllim Azərbaycan 
şifahi ədəbi dilinə dair məlumat verir, ən qədim çağlara aid 
olduğu ehtimal edilən nümunələri təhlil etdirir. Biz burada 
bayatılar və atalar sözləri üzərində iş aparmaqla, bunların 
yazılı ədəbi dilin formalaşmasındakı rolunu bir daha nə-
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zərə çarpdırmaq istəyirik. Buradakı leksik-qrammatik ar-
xaizmlərlə iş apararkən müqayisələr etmək, xüsusən “Ki-
tabi-Dədə Qorqud” dastanı ilə tutuşdurmaq, onomastik va-
hidləri filoloji-tarixi aspektdə şərh etmək vacibdir.  

 
Çalışma. Oxuyun. Bayatılarda müasir ədəbi dilimiz 

üçün arxaik hesab olunan söz və ifadələrin mənasını izah 
edin. Həmin sözlərin arxaikləşmə səbəblərini aydınlaş-
dırın. 

 
Bir dəyələk çətənə,        Mən aşiq asan dağlar. 
Bağlanıbdır kotana.       Qar başın basan dağlar, 
Qara kəlim yalvarır,       Səndən ərənlər gedib. 
Kotan macı tutana.         Sən elə osan, dağlar! 
 
Aşiqəm, gözüm sarı,      Əziziyəm, üz mənnən, 
Sürmə çək gözüm sarı.   Söhbət mənnən, söz mənnən.  
Gözətdədim, gəlmədin,  Qəm yardan vəfalıdı,  
Məni çək özün sarı.        Heç çevirməz üz mənnən. 
 
Aşiqəm bu damaqda,      Əzizim, daşdı qala,  
Bu kefdə, bu damaqda,   Gözü qan-yaşdı qala. 
Maya nər sövdasında,     Toy büsatı görməyən, 
Nər qanqal budamaqda.  Qəmə yoldaşdı qala.  
 
Aşiq harada qaldı,           Əzizim, qanadınnan, 
Piltə barada qaldı.           Qan damır qanadınnan, 
Vətən uzaq, tanış yox,    Xəyalım gəzən yeri,  
Meyid arada qaldı.          Quş gəzmir qanadınnan. 
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Mən aşiqəm, odu zağ      Əziziyəm, qov mənnən, 
O cənnətdir, o duzax      Çaxmaq mənnən, qov mənnən,  
Səməndər quşu mənəm   Yüz ilin ovçusuyam,    
Olmaz məndən od uzax.  İndi keçir ov mənnən.  
 
Mən aşiq, qarı düşmən      Əzizim, dönüm qara,  
Yarı dost, yarı düşmən      Geydiyim donum qara  
Kəndirimi gendə vur         Fələyi yarımasın, 
Görməsin barı düşmən.     Özüm gənc, günüm qara.  
 
Əziziyəm qışdağa,             Eləmi, gəzən mənəm,  
Bu yol gedir qışdağa,         Qönçəni üzən mənəm.  
Namərdin yolu düşsün,      Ərənlər dözə bilməz. 
Yay arana, qış dağa.           Bu dərdə dözən mənəm. 
 
Əzizim, yad olmasın,          Əzizim, Xaldana var, 
Ağzında dad olmasın.         Min atın Xaldana var. 
Ulusun unudanlar               Baxmalı dil-dodaqdı. 
Ömründə şad olmasın.        Buxaqda, xalda nə var.  
 
Sayad dağda tor qurmaz,     Əziziyəm, göy yurda, 
Qurub boynunu burmaz,      Çəmən yurda, göy yurda.  
Sınıq qaba pinc qoysan,       Yara qurban kəsərəm, 
Yenə gedər, su durmaz.        Binəsin qursa, burda.  
 
Əzizim nanasıdı,                   Əzizim, xuda səni, 
İgidlər nanasıdı.                    Saxlasın xuda səni. 
Belində gümüş kəmər,          Heç yata da bilmirəm, 
Dörd yanı abasıdı.                 Görəm yuxuda səni. 
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Əziziyəm, oyan gül,              Əziziyəm, qar idim,  
Oyan bülbül, oyan gül,          Öz odumda əridim, 
Gülün yarpıza dönsün,          Bu bivəfa yolunda, 
Bizi mağmın qoyan gül.        Bel büküldü, qarıdım. 
 
Eləmi, altun Vətən,               Əzizim, enərəm mən,  
Karvandı yoldan ötən,          Çağırsan dönərəm mən. 
Zülmü nalə içində,                Dərdinnən piltə kimi,  
Kimdi murada yetən?           Çıraqda yanaram mən.  
 
Əzizim, necə dönüm,            Qızım, qızım, qız ana, 
El yatsın, gecə dönüm,          Qızımı verrəm ozana,  
Tərsa qızı Əslidən,                Ozan aqça qazana, 
Qəlb dönmür, necə dönüm?  Qızım geyə, bəzənə.  
 
Bayatılar, eləcə də digər şifahi ədəbi dil materialları 

üzərində təhlil apararkən tələffüzlə bağlı dəyişikliyə uğra-
yıb səhv yazılan söz və ifadələri nəzərə çarpdırmaq lazım-
dır. Nümunələrdə təsadüf olunan m, n sonorlarının çıxışlıq 
hal, a, ə səslərinin yönlük hal şəkilçilərindən əvvəl tələffü-
zünə aid misallar göstərmək vacibdir. Bu cür iş prinsipi 
digər qrammatik formaların tələffüzündə də gözlənilmə-
lidir. Atalar sözləri və bayatılar bu baxımdan zəngin mate-
rial verir.  

Çalışma. Verilmiş atalar sözlərini müasir ədəbi dil 
baxımından nəzərdən keçirib, təsadüf etdiyiniz arxaizm və 
dialektizmlərin lüğətini tərtib edin.  

 
Ulu sözünə baxmayan ulaya-ulaya qalar. 
Ağ axça qara gün üçündür. 
Axçalı adamdan dağlar da qorxar. 
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Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala. 
Adın anılsın, bir çürük qoz ilə. 
Adamın alacası işində, heyvanın alacası dişində. 
Adamın təknədə də çörəyi tək olmasın.  
Azar batman-batman gələr, misqal-misqal çıxar.  
Aləm od tutdu, bir dəstə həşəmdən. 
Altunu sərraf tanıyar. 
Alçaq yerdə yatma, sel aparar, hündür yerdə yatma,    

yel aparar. 
Ana haqqı – tanrı haqqı. 
Aydan arı, sudan duru.  
Badnan gələn badnan gedər.  
Batman qara daşdan, yaxşılıq bəri başdan. 
Başmağından xeyir görən patavasından çəkər.  
Bəkməz satana da lənət, bəkməz alana da.  
Bikarlıq kürlük gətirər.  
Bildirçinin bəyliyi darı sovulanacandır.  
Bir tək arı bir yığın çibindən yaxşıdır.  
Bir taxtda iki padşah divan etməz.  
Verdiyin iki şahı, zərbaf çıxmayacaq ki. 
Qarabatdaq dağlara çıxma, dağları duman alar.  
Qaranquşam, qaranquş, qanadım ayrıc-ayrıc. 
Qarı düşmən dost olmaz, yedirtsən yağı, balı. 
Qarınca-qədərincə, hər kəs öz qismətincə. 
Qart köpək yedəyə gəlməz.  
Qəmişli yer, gümüşlü yer. 
Qəribə bir salam min tüməndən yaxşıdır.  
Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, 
Yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir.  
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Şifahi ədəbi dilimizin ilk nümunəsi olan “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanları haqqında tələbələr mühazirə 
prosesində kifayət qədər elmi məlumat alırlar. Seminar 
məşğələləri zamanı dastanın dil xüsusiyyətləri praktik 
şəkildə mənimsənilməlidir. Dastanın dil xüsusiyyətləri 
haqqında daha aydın təsəvvür yaratmaq üçün Azərbaycan 
və Türkiyədə nəşr olunmuş müxtəlif nəşrlərdən istifadə 
edilir, müqayisələr aparmaq üçün eyni mətnlər bəzən 
təkrar olunur. Materiallarla iş apararkən çalışmaq lazımdır 
ki, dastan dilinin fonetik xüsusiyyətləri, leksik-qrammatik 
və semantik arxaizmlər, alınmalarla türkizmlərin nisbəti, 
onomastik vahidlər, poetik sistemlər, morfoloji əlamətlər, 
şəkil və məzmunca fərqlənən söz qrupları, söz yaradıcılığı 
sistemi və s. məsələlər müasir ədəbi dilimizlə müqayisədə 
tapşırıq, sonra isə əlavə suallar verilir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, mətnlərin götürüldüyü mənbənin orfoqrafiyası 
olduğu kimi saxlanmışdır.  

 
Çalışma. Oxuyun. Arxaizmlərin və mənası çətin 

anlaşılan sözlərin lüğətini tərtib edin. Müasir ədəbi dil 
faktları ilə arxaizmlərin nisbətini müəyyənləşdirin. 

 
Rəsul əleyhüssəlam zamanına yaxın Bayat boyundan 

Qorqud Ata derlər bir ər qopdu. Oğuzun ol kişi tamam 
bilicisiydi. Nə dersə olardı, qayibdən dürlü xəbər söylərdi. 
Həqtəala onun könlünə ilham edərdi.  

Qorqud Ata ayıtdı.  
- Axır zamanda xanlıq geri Qayıya dögə, kimsənə 

əllərindən almaya, axır zaman olub qiyamət qopunca.  
Bu dediyi Osman nəslidir, işdə sürülüb gedəyüdür. 

Və dəxi neçə buna bənzər sözlər söylədi.  
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Qorqud Ata oğuz qovmunun müşkülünü həll edərdi.  
Hər nə iş olsa, Qorqud Ataya danışmayınca işləməz-

lərdi.  
Hər nə ki, oxuyursa, qəbul edərlərdi. Sözün tutub 

tamam edərlərdi.  
Dədə Qorqud söyləmiş: 
Allah-allah deməyincə işlər önməz. 
Qadir tanrı verməyincə ər bayımaz. 
Əzəldən yazılmasa, qul başına qəza gəlməz. 
Əcəl vədə irməyincə kimsə ölməz. 
Ölən adam dirilməz. 
Çıxan can geri gəlməz. 
Bir igidin Qaradağ yumrusunca malı olsa, yığar 

durur, tələb eylər, nəsibindən artığın (xanım), yeyə bilməz. 
Ulaşıban salur daşsa, dəniz dolmaz. 
Təkəbbürlük eyləyəni tanrı sevməz. 
Könlün yuca tutan ərdə dövlət olmaz. 
Yad oğlu saxlamaqla oğul olmaz. 
Böyüyəndə salır gedər, gördüm deməz. 
Kül təpəcik olmaz (göyü oğul olmaz). 
Qara eşək başına üyən ursan qatır olmaz. 
Qaravaşa don geyirsən qadın olmaz. 
Yapa-yapa qarlar yağsa, yaza qalmaz. 
Yatağlı kökçə çəmən güzə qalmaz. 
Əski pambıq bez olmaz. 
Qarı düşmən dost olmaz. 
Qaraqoca qıymayınca yol alınmaz. 
Qara polad üz qılıcı çalmayınca qırım dönməz. 
Ər malına qıymayınca adı çıxmaz. 
Qız anadan görməyincə öyüd almaz. 
Oğul atadan görməyincə süfrə yaymaz. 
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Oğul atanın yetiridir, 
İki gözünün biridir. 
 
Ol Məkkəyə sağ varsa, əsən gəlsə, sidqi bütün Hacı 

görklü. 
Sağım günündə ayna görklü 
Ayna günü oxuyanda xütbə görklü 
Qulan urub dinləyəndə ümmət görklü. 
Dizin basıb oturanda halal görklü. 
Dölümündən ağarsa baba görklü. 
Ağ südün doya əmizdirsə ana görklü. 
Yanaşıb yolagirəndə qara ayğır görklü. 
Sevgili qardaş görklü. 
Bunar ala ev yanında tikilsə, gərdək görklü. 
Uzunca tənəfi görklü. 
Oğul görklü. 
Qamusuna bənzəmədi cümlə aləmləri yaradan allah 

tanrı görklü. 
Ol ögdügüm yuca tanrı dost oluban mədəd irsin,  
Xanım hey.          

(“Kitabi-Dədə Qorqud”, tərtib edəni  
                       H.Araslı, Bakı,1962”, səh. 11-14).  

Çalışma. Oxuyun, arxaik sözləri nitq hissələri 
üzrə qruplaşdırıb, müasir dilimizdəki qarşılığı ilə əvəz 
edin.  

Təpəgöz Oğuzdan çıxdı. Bir uca dağa vardı. Yol kəs-
di, adam aldı, böyük hərami oldu. Üzərinə bir qaç adam 
göndərdilər. Ox atdılar, batmadı, qılınc urdular, kəsmədi. 
Sügüylə sancdılar eləmədi. Çoban-çoluq qalmadı. Həp ye-
di. Oğuzdan dəxi adam yeməyə başladı.  

Oğuz yığılıb üzərinə vardı. Təpəgöz görüb qaçdı. Bir 
ağacı yerindən qopartdı, atıb əlli-altmış adam həlak elədi. 
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Alılar başı Qazana zərb urdu, dünya başına dar oldu. Qa-
zanın qardaşı Qaragünə Təpəgöz əlində zəbun oldu. Dözən 
oğlu Alp Rüstəm şəhid oldu. Aruq candan iki qarındaş Tə-
pəgöz əlində həlak oldu. Dəmir donlu Mumaq əlində həlak 
oldu. Bığı qanlı Bəkdüz əmən onun əlində zəbun oldu. Ağ 
saqqallı Aruz qocaya qan qusdurdu. Oğlu Qıyan Səlcükün 
ödü yarıldı.  

Oğuz Təpəgözə kar qılamadı, ürkdü, qaçdı. Təpəgöz 
çevirib önün aldı. Oğuzu salı vermədi, gerü – yerinə qon-
durdu.  

Əlhasil, Oğuz yeddi kərə ürkdü. Təpəgöz önün alıb 
yeddi kərə yerinə gətirdi. Oğuz Təpəgöz əlində tamam zə-
bun oldu.  

Vardılar Dədə Qorqudu çağırdılar, onunla danışdılar, 
– gəlin kəsim kəsəlim! – dedilər.  

Dədəm Qorqudu Təpəgözə göndərdilər. Gəldi, salam 
verdi.   

Aydır:  
– Oğul, Təpəgöz! Oğuz əlində zəbun oldu, bunaldı. 

Ayağın toprağına məni saldılar. Sənə kəsim verəlim derlər 
– dedi.  

Təpəgöz aydır: 
– Gündə altmış adam verin yeməyə ! – dedi. 
Dədə Qorqud aydır: 
– Bu vəchilə sən adam qomaz, tükədərsən, – dedi.  
Amma gündə iki adam ilə,  beş yüz qoyun verəlim –

dedi.  
(“Kitabi-Dədə Qorqud”, tərtib edəni  

H.Araslı, Bakı, 1978)  
Çalışma. “Kitabi-Dədə Qorqud” boylarından götü-

rülmüş aşağıdakı atalar sözlərindən hansıları müasir sino-
nimləri ilə əvəz etmək olar? Hansılar olduğu kimi müasir 
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ədəbi dilimizdə işlənməkdədir? Atalar sözlərində rast 
gəldiyiniz arxaizmlərin mənasını izah edin.  

Qadir tanrı verməyincə ər bayımaz.  
Allah-allah deməyincə işlər önməz.  
Əzəldən yazılmasa, qul başına qəza gəlməz.  
Könlün yuca tutan ərdə dövlət olmaz.  
Yad oğlu saxlamaqla oğul olmaz.   
Kül təpəcik olmaz.  
Qara eşək başına üyən ursan qatır olmaz.  
Əski pambıq bez olmaz.  
Qarı düşmən dost olmaz. 
Əl malına qıymayınca adı çıxmaz.  
Qız anadan görməyincə öyüd almaz.  
Oğul atadan görməyincə süfrə yaymaz.  
Baba malından nə fayda başda dövlət olmasa.  
Çalıb kəsər üz qılıcı müxənnətlər çalınca çalmasa 
yey. 
Çala bilən yigidə oxla qılıncdan bir çomaq yey. 
Qonağı gəlməyən qara evlər yıxılsa yey. 
At yeməyən acı otlar (bitincə), bitməsə yey.  
Adam içməz acı sular sızınca, sızmasa yey.  
Ata adını yürütməyən xoyrad oğul ata belindən 
enincə  
Enməsə yey, ana rəhminə düşüncə doğmasa yey.  
Ata adın yürüdəndə dövlətli oğul yey.  
Yalan söz bu dünyada olunca olmasa yey.  
Kənəz yerin çəmənlərin qulan bilir. 
Ayrı-ayrı yollar izin dəvə bilir.  
Yeddi dərə qoxuların tülkü bilir.  
Oğul kimdən olduğun ana bilir.  
Dünlə karvan köçdüyün torağay bilir.  
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Ər ağırın, ər yünüsün at bilir.   
Ağır yüklər zəhmin qatır bilir.  
Qəfil başın ağrısın beyin bilir.  
Ər comərdin, ər nakəsin ozan bilir.  
Qonşu haqqı, tanrı haqqı. 
At ayağı kölük, ozan dili çevik olar. 
Aydan arı, gündən görklü. 
Ünüm ünlə, sözün dinlə. 
Dəvəcə böyümüşsən, köşəkcə ağlın yox.  
Təpəcə böyümüşsən, darıca beynin yox. 
Dar yolda dolu düşdü. 
Tanrı verdi, tanrı aldı.  
Dünya şirin, can əziz.  
Öyünərsə, ər öyünsün – aslandır.  
Bildiyini unutmasa, əql yaxşı.  
At işləməsi,  ər öyünməz. 
Oğuzun arsızı türkmanın dəlisinə bənzər.  
Əski donun biti, öksüz oğlanın dili acı olur.  
Ana haqqı, tanrı haqqı.  
Doğru yolu görürkən əyri yoldan gəlməyəlim. 
Ər ərdən adın adın yaşırmaq eyib olur.  
Əcəl aldı, yer gizlədi, fani dünya kimə qaldı.  
 
Çalışma. Məhərrəm Erginin nəşr etdirdiyi “Dədə 

Qorqud kitabı”ndan (1 cild, Ankara, səh. 225) aşağıdakı 
parçanı H.Araslının tərtib etdiyi “Kitabi-Dədə Qor-
qud”la (1962) müqayisə edin, təsadüf etdiyiniz fərqləri 
izah edin. 

 
Oğuz zamanında Uşun Qoca derlər bir kişi var idi. 

Ömründə iki oğlu var idi. Ulu oğlunun adı Əgrək idi. Ba-
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hadır, dəli, yaxşı yigit idi. Bayandır xanın divanına qaçan 
istəsə varır gəlir idi. Bəglərbəyi olan Qazan divanında 
buna heç bir qapı-baca yox idi. Bəgləri basıb Qazan önün-
də otururdu. Kimsəyə iltifat eləməzdi.  

Məgər xanım, genə bir gün bəgləri basıb oturacaq 
Tərsuzamış derlərdi Oğuzdan, bir yigit vardı, aydır: 

–Mərə, Uşun Qoca oğlu, bu oturan bəglər hər biri 
oturduğu yeri qılıcıyla, ətməyilə alıbdır, mərə sən başmı 
kəsdin, qanmı tökdün, acmı doyurdun, yalıncaqmı donat-
dın? – dedi. 

Əgrək aydın: 
–Mərə Tərsuzamış, baş kəsib qan tökmək hünər-

midir? –dedi.  
Aydır: 
–Bəli, hünərdir ya! 
Tərsuzamışın sözü kar eylədi. Turdu, Qazan bəgdən 

axın dilədi. Axın verdi. Çağırtdı, axıncı dərildi. Üç yüz say 
cidalı yigit bunun yanına cəm oldu.  

Meyxanada beş gün yemə-içmə oldu. Ondan Şərukun 
ucundan Kökcə dənizə deyin el çapdı. Qələbə doyum oldu. 
Yolu Alınca qalasına uğramışdı. Qara Təkin orada bir qoru 
yapdırmışdı. Uçardan qaz, tavuk, yürürdən keyik, tavşan, 
bu tavluya doldurub oğuz yigitlərinə bunu dam etmişdi. 
Uşun Qoca oğlunun yolu bu qoruya uğradı. Qorunun qapı-
sın avatdılar. Sığın, keyik, qaz, tavuk qırdılar, yedilər, içdi-
lər. Atlarının əyərlərin aldılar, geyimlərin çıxardılar. 
Məgər Qara Təkurun casusu vardı. Bunları gördü, gəlib 
aydır: 

Mərə, Oğuzdan bir bölük atlı gəldi. Qorunun qapısın 
avatdılar, atlarının əyərlərin alıb geyimlərin çıxartdılar, 
mərə nə durarsız – dedi. 
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Altı yüz qara donlu kafir bunların üzərinə qoyuldular. 
Yigitləri qırdılar, Ərgəyi tutdular. Alınca qalasına zindana 
buraxdılar. 

Qara-qara dağlardan xəbər aşdı, qanlı-qanlı sulardan 
xəbər keçdi, qalın oğuz ellərinə xəbər vardı. Uşun Qocanın 
ağ ban evi önündə şivən qopdu. Quya bənzər qızı, gəlini 
ağ çıxarıb qara geydi. Uşun Qoca oğul-oğul deyi ağca 
yüzli anasilə ağlaşdılar, bozlaşdılar. İyəgülü ulalur, 
qabırğalı böyür. Məgər xanım, Uşun Qocanın kiçik oğlu 
Səgrək eyi bahadır, ali dəli, yigit qopdu. Bir gün yolu bir 
dərnəgə uğradı. Qondular yemək-içmək etdilər. Səgrək 
məst oldu. Dışra ayaq yoluna çıxdı. Gördü kim, öksüz 
oğlan bir qızanı çəkişir. 

–  Mərə, noldunuz? – deyü bir şapala birinə, bir 
şapala birinə urdu. 

Əski donun biti, öksüz oğlanın dili acı olur. Biri 
aydır: 

Mərə, bizim öksüzlügümüz yetməzmi, bizi niyə urur-
san, hünərin var isə qardaşın Alınca qalasında əsirdir, var 
onu qurtar – dedi. 

Səgrək ayıtdı:  
– Mərə, qardaşımın adı nədir? 
Ayıtdı: 
– Əgrəkdir.  
Ayıtdı: 
– İmdi Əgrəyə Səgrək yaraşır. Qardaşım sağmış, qa-

yırmazam, qardaşsız Oğuzda durmazam, qaranqulu gözüm 
adına qardaş! – deyü ağladı.  

İçəri söhbətə girdi, düstur dilədi, bəglər, sağ qalın!-
dedi.  

Atın çəkdilər, bindi. Çapdı anasının evinə gəldi. Atın-
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dan endi, anasının dilin aradı. Səgrək burada söyləmiş, gö-
rəlim xanım, nə söyləmiş, aydır: 

Qalxıbanı, ana yerimdən durdum, 
Yerisi qara qazılıq atıma bindim 
Arquru yatan Ala dağ ətəginə vardım.  
Qalın oğuz ellərində dərnək varmış, anda vardım.  
Yemək-içmək arasında ağ-boz atlı bir çapar gəldi. 
Çox zamanmış Əgrək derlər bir yigit tutsaqmış 
Qadir tanrı yol vermiş, qılıb gəlmiş. 
  

Sual və tapşırıqlar: 
 

1. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından təhlil etdiyiniz 
parçalara əsasən şifahi ədəbi dilin xüsusiyyətləri haqqında 
fikrinizi söyləyin.  

2. Dastan hansı dövrün abidəsidir? Konkret misallarla 
dastanda ifadə olunan dövr haqqında məlumat verin.  

3. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında işlədilmiş ar-
xaizmlərin və qədim Azərbaycan sözlərinin lüğətini tərtib 
edin. Leksik-semantik və semantik arxaizmləri müəyyən-
ləşdirin. 

4. Verilmiş nümunələrdəki nəsr və nəzm parçalarını 
təhlil edin, dastanın bədii xüsusiyyətləri haqqında məlumat 
verin.  

5. Təhlil etdiyiniz bədii parçalardakı alınmalar və on-
ların xalis Azərbaycan sözləri ilə nisbətini müəyyən-
ləşdirin.  

6. Xüsusi maraq doğuran sözləri etimoloji təhlil edin.  
7. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından alınmış aşağı-

dakı toponim, etnonim və antroponimləri coğrafi-tarixi-
filoloji aspektdə təhlil edin, onomastik vahidlərə əsasən 
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dastanda təsvir olunan hadisələrin coğrafiyası haqqında 
danışın.  

a) Toponimik vahidlər: Kərbəla yazısı, Dəmir Qapı 
Dərvənd, Qara Dərvənd, Bayburd hasarı, Bambam təpə, 
Ala dağ, Alınca (Əlincə), Gəncə, Bərdə, Gögcə dəniz 
(göl), Dərəşam, Ağ qaya, Qaradağ, Qaracuq dağı, Şərur, 
Tumanin qələsi, Ağılğan, Başıaçıq, Gürcüstan, Mardin 
qələsi, Trabzon, Rum, Tatyan qalası, Qazılıq dağı, (Qafqaz 
dağı), Sürməli, İstambul, Daş Oğuz, Oğuz eli, İç Oğuz, 
Parasar, Qara dəniz, Düzmürd qələsi və s.  

b) Entonimlər: Tatar (Ol tatarı quyudan çıxart), türk-
man (Oğuzun arsızı, türkmanın dəlisinə bənzər), Bayat, 
Qıpçaq, Səlcuq, Oğuz, Aznaur, Üç oq, Boz oq, Başi açuq. 

c) Antroponimlər: Qorqud Ata, Osman nəsli, 
Qamğan oğlu Xan Bayandır, Ulaş oğlu Salur Qazan, Uruz, 
Səlcuk oğlu Dəli Dondar, Qaragünə oğlu Qarabudaq, 
Dirsə Xan oğlu Buğac, Xızır İlyas, Qaracıq Çoban, 
Qabangüc, Dəmirgüc, Burla Xatun, Qəflət Qoca oğlu 
Şirşəmsəddin, Qazılıq Qoca oğlu bəy Yeynək, Bəkdüz 
Əmən, Bamsı Beyrək, Əmən Qoca oğlu Alp Ərən, 
Baybura, Baybecan bəy qızı Banıçiçək, Dəli Qarğar, 
Yalançı oğlu Yalıncıq, Qısırca Yengə, Boğazca Fatma, 
Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul, Qanlı Qoca oğlu Qanturalı, 
Qara Təkur oğlu Qırxqunuk, Selcan Xatun, Dölən Uran, 
Qonur Qoca, Sarı Çoban, Uzun Binar, Qaragunə, Alp 
Rüstəm, Yüklü Qoca, Yapaqlı Qoca, Basat, Bəkil oglu 
Əmran, Qıpçaq Məlik, Şöklü Məlik, Buğacıq Məlik, Sufu 
Sandal Məlik, Qaratikan Məlik, Qara Təkur Məlik və s.                

8. Verilmiş parçalarda rast gəldiyiniz frazeoloji 
vahidləri aşağıdakı ardıcıllıqla yazın: Atalar sözləri və 
məsəllər, idiomlar, hikmətli sözlər. 
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9. 14-cü səhifədəki mətndə işlənmiş əsas və köməkçi 
nitq hissələrini qruplaşdırın.  

10. Təhlil etdiyiniz parçalardakı sözdüzəldici şəkilçi-
ləri seçib yazın.  

11. Nəzərdən keçirdiyiniz mətnlərdəki omonim, sino-
nim, antonim sözləri seçib yazın.  

12. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından bir parçanı 
cümlə quruluşuna görə təhlil edin.  

13. Təhlil etdiyiniz mətnlərdən birinin fonetik xüsu-
siyyətlərini dialekt və şivələrimizlə müqayisə edin.  

14. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından bir parçanı 
oxuyun. Ərəb və fars mənşəli sözləri müəyyənləşdirin. 
Bunların əsərin dilindəki rolunu izah edin.  

15. Aşağıdakı parçanı oxuyun. Dastanın bədii xüsu-
siyyətləri barədə misallar seçib danışın.  

Bunun ardınca, xanım, görəlim kimlər yetdi? Çaya 
çalımlı, çal qaraquş ərdəmli, qurqurma quşaqlu, qılıcı altun 
küpəli. Qalın Oğuz bəylərini bir-bir atından yıxıcı Qazlıq 
Qoca oğlu bəy Yeynək çapar yetdi: 

– Çal qılıcın, ağam Qazan, yetdim! –  dedi. 
Bunun ardınca görəlim, xanım kimlər yetdi? Altmış 

ərgəc dərisindən kürk eləsə topuqlarnı örtməyən, altı ökəc 
dərisindən külah etsə qulaqlarını örtməyən, qolu, budu 
xıranca, uzun baldırları incə, Qazan bəyin dayısı, at ağızlı 
Aruz Qoca çapar yetdi.  

– Çal qılıcın, bəyim Qazan, yetdim! – dedi.  
Bunun ardınca, görəlim, kimlər yetdi? Varıban pey-

ğəmbərin üzünü görən, gəlibən Oğuzda səhabəsi olan, 
acığı tutanda bığlarından qan çıxan, bığı qanlı Bəkdüz 
Əmən çapar yetdi.  

- Çal qılıcın, ağam Qazan, yetdim!-dedi.  
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Bunun ardınca, görəlim, kimlər yetdi? Kafirləri it ar-
dına buraxıb xorluyan, eldən çıxıb Ayğırgözlü suyundan at 
üzdürən, əlli yeddi qələnin kilidin alan, Ağ Məlik Çeşmə 
qızına nigah edən, Sufu Sandal Məliyə qan qusduran, qırx 
cübbə bürünüb otuz yeddi qələbəyinin məhbub qızlarını 
çalıb bir-bir boynun qucan, üzündən, dodağından öpən, 
Elin Qoca oğlu Alp Ərən çapar yetdi.  

16. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı şeir parçaları 
haqqında nə deyə bilərsiniz?  

17. Dastanın poetik sistemi–alliterasiya və assonans, 
bədii təyin, sintaktik paralellər və s. haqqında danışın.  

18. Dastanın dilini müasir dil ilə müqayisə edin, 
fonetik və qrammatik cəhətdən fərqli xüsusiyyətləri 
misallarla izah edin. 

19. Dastandan bir parçanı şifahi ədəbi dil nümunəsi 
kimi təhlil edib, şifahi ədəbi dilin sintaksisi haqqında 
fikrinizi izah edin.  
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XIII-XIV ƏSRLƏR  
AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİ 

 
Mövzunun şərhi zamanı aşağıdakı nəzəri məsələlər 

əhatə olunur: 
1) XIII-XIV əsrlərdə tarixi-ictimai şərait. Monqol 

istilası, xalqın maddi və mənəvi cəhətdən talanması. Yazılı 
ədəbi abidələrin kəmiyyətcə azlığı. 

2) Bu mərhələdə ədəbi dilin əsas xüsusiyyətləri. Ərəb 
və fars dilləri dövlət dili kimi. Azərbaycan dilinin canlı 
ünsiyyətə xidməti və bu dildə poeziya nümunələrinin ya-
ranması. Mərhələnin səciyyəvi xüsusiyyəti – bədii üslubun 
formalaşması. 

3) Ərəb-fars dillərinin Azərbaycan dilinə təsiri. Bir 
çox ərəb-fars mənşəli söz və ifadələrin azərbaycanlaş-
dırılması.  

4) Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin və Nəsiminin ədəbi 
dilin inkişafında rolu. 

Bu məsələlərin şərhindən sonra verilən bilikləri möh-
kəmləndirmək üçün mətnlər üzərində işləmək, təhlillər 
aparmaq lazımdır. 

 
İzzəddin Həsənoğlunun dili 

 
İ.Həsənoğlunun bizə gəlib çatmış azərbaycanca qə-

zəlləri Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin ilk nümunələridir. 
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Həmin qəzəllər güclü bir ənənənin məhsuludur və zəngin 
tarixi təcrübənin nəticəsi kimi meydana gəlmişdir. Həsən-
oğlunun qəzəlləri yazılı ədəbi dilimizin təşəkkülü, forma-
laşma mərhələsini səciyyələndirən bir sıra linqvopoetik 
kateqoriyaları aşkarlamaq üçün olduqca mötəbər mənbə-
dir. Onlar Azərbaycan ədəbi dilinin başlanğıcından, qədim 
türk və müsəlman-şərq mənbələrindən qidalandığını təsdiq 
edir. Həsənoğlu qəzəllərinin müqayisəsi göstərir ki, 
onlardan birincisini daha çox klassik üslubun, ikincisini 
isə, daha çox folklor üslubunun nümunəsi hesab etməyə 
hər cür əsas var.   

 
Çalışma. Həsənoğlunun aşağıdakı qəzəlini əzbərlə-

yin. Qəzəlin ana dilimizdə yazılan ilk mənbə kimi əhə-
miyyətini və dil xüsusiyyətlərini izah edin: 

        
Apardı könlümü bir xoş, qəməryüz, canfəza dilbər; 
Nə dilbər –  dilbəri-şahid, nə şahid –  şahidi-sərvər. 
 
Mən ölsəm, sən büti-şəngül; sürahi eyləmə qülqül; 
Nə qülqül –  qülqülü-badə, nə badə –  badeyi-əhmər. 
 
Başımdan getmədi hərgiz sənünlən içdigüm badə; 
Nə badə –  badeyi-məsti; nə məsti –  məstiyi-sağər. 
 
Şəha, şirin sözün qılur Misirdə bir zaman kasid; 
Nə kasid –  kasidi-qiymət; nə qiymət – qiyməti-şəkkər. 
 
Dutuşmayınca dər atəş, bölürməz xisləti-ənbər; 
Nə ənbər –  ənbəri-suzi; nə suziş –  suzişi-məcmər. 
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Əzəldə canım içində yazıldı surəti-məni; 
Nə məni –  məniyi-surət; nə surət –  surəti-dəftər. 
 
Həsənoğlu sana gərci duaçıdır, vəli sadiq 
Nə sadiq –  sadiqi-bəndə; nə bəndə –  bəndeyi-çakər. 

 
Qəzəli aşağıdakı plan üzrə təhlil edin: 

 
1. Qədim Azərbaycan sözlərini seçib, mənalarını izah 

etmək. 
2. Alınma sözlərin mənşəyini izah edib, xalis Azər-

baycan sözləri ilə nisbətini müəyyənləşdirmək. 
3. “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı alınma sözlərlə bu 

qəzəldəki   alınma sözlərin fərqlərini izah etmək. 
4. Sözləri nitq hissələri üzrə qruplaşdırmaq. 
5. İsmi və feli birləşmələri müəyyənləşdirmək və 

izafət tərkibləri ilə müqayisə etmək. 
6. Cümlələrin quruluşunu müəyyənləşdirmək. 
7. Sintaktik əlaqələri nəzərdən keçirmək. 
8. Qəzəlin sənətkarlıq xüsusiyyətlərini izah etmək. 
 
Çalışma. Alman türkoloqu Barbara Fleminqin Hə-

sənoğluya aid etdiyi aşağıdakı qəzəli oxuyun və dil xü-
susiyyətlərini izah edin: 

       
Necəsin, gəl, ey yüzi ağum bənüm! 
Sən əritdün odlara yağum bənüm. 
 
And içərəm, səndən artuq sevməyəm, 
Sənin ilə xoş keçər çağum bənüm. 
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Hüsn içində sana manənd olmaya 
Əsli yuca, könli alçağum bənüm. 
 
Al əlümi, irəyim məqsuduma, 
Qoma yürəkdə yana dağum bənüm. 
 
Sən rəqibə sirrini faş eylədün 
Anun ilə oldu şiltağum bənüm. 
 
Qışladum qapunda itlərün ilə, 
Oldu küyün qışda yaylağum bənüm. 
 
Bən ölicək yolına gömün bəni 
Baqa tursun yara torpağum bənüm. 
 
Torpağumdan bitə həsrətli ağac 
Qıla zari cümlə yaprağum bənüm. 
 
Bu Həsənoğlu sənin bəndəndürür, 
Anı rədd etmə, yüzi ağum bənüm! 
 

Qəzəli aşağıdakı plan üzrə təhlil edin: 
 
1. Şeiri yazılı dil nümunəsi kimi izah etmək, şifahi 

ədəbi dildən fərqli xüsusiyyətlərini göstərmək. 
2. Təsadüf edilən arxaik sözləri və qrammatik 

quruluşun fərqli cəhətlərini müasir ədəbi dil faktları ilə 
tutuşdurmaq. 

3. Fonetik xüsusiyyətləri müasir ədəbi dilimizin 
fonetik quruluşu ilə müqayisə etmək.  
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4. Sözdüzəldici və sözdəyişdirici şəkilçiləri, köməkçi 
nitq hissələrini göstərmək və funksiyalarını izah etmək. 

 5. Alınma sözləri müəyyənləşdirmək və mənasını 
aydınlaşdırmaq . 

6. Hər iki qəzəlin poetik forma və xüsusiyyətlərini 
izah edin.  

7. Qəzəllərdə alınma və xalis Azərbaycan sözlərinin 
nisbətini müəyyənləşdirin. 

8. Hər iki qəzəlin eyni müəllifə aid olmasını sübut 
edən linqvopoetik xüsusiyyətlərini şərh edin.  

 
Əlinin “Qisseyi-Yusif” əsəri 

 
Əlinin “Qisseyi-Yusif” əsəri folklor üslubu nümu-

nəsidir və “Kitabi-Dədə Qorqud” dil ənənələrinin bila-
vasitə varisidir. Epik təhkiyə üçün qoşma formasından 
istifadə olunmuşdur ki, bu da tarixi təcrübə baxımından 
müşahidə olunmayan haldır. O, “Kitabi-Dədə Qorqud” 
eyni dil mühitinin məhsulu kimi dəyərləndirilir. “Qisseyi-
Yusif”in dili xalq şeiri üslubuna uyğundur. Bunun əsas 
səbəblərindən biri mövzunun xalq ədəbiyyatından götü-
rülməsidirsə, digər səbəbi qoşma formasında qələmə 
alınmasıdır. Milli sözlərin üstünlüyü ilə diqqəti cəlb edir.  

 
Çalışma. XIII əsr şairi Əli və onun “Qisseyi-Yusif” 

əsəri haqqında məlum olan faktları danışın. Həmin əsərdən 
aşağıdakı parçanı linqvistik təhlil edin. 

 
–Yəqub aydur; əgər eylə olur irsə 
Yusifi qürt yeyüb həlak qılur irsə. 
Əzasından bir nəsnə qalur irsə, 
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Ol əzanı bənə alub gəltür imdi. 
Mən ana kəfən sarıb gor qılsam mən, 
Üstün bir nəqşdar qılsam mən. 
Kəndüzümni Yusifə yar qılsam mən. 
Baqi ömrüm o anin üzrə keçər imdi. 
Anlar aydur; ya baba çoq araduğ 
Onlarımız ol arada çoq istiyaq 
Əzasından heç nəsnə bulmaduq 
Cümləsin ol qurt yemiş derlər imdi. 
Qanlı gönləgin qoynundan çıqardılar 
Yəsubi-sucəddinə gətirdilər. 
Qanı birlə İsrailə göstərdilər. 
Anı görüb, bixud olub düşər imdi. 
Əqli gəldi, könləgin əlinə aldı, 
Öpə-quca, ağlayu nəzər qıldı. 
Könləgində heç yırtılmış yer görmədi. 
Nə mehriban qurt yemiş deyür imdi. 
Yusifin ətin yemiş, qanun içmiş 
Yusifdən bəni məhrum, məhzun qoymuş 
Könləgin heç yırtmamış, bütün qoymuş. 
Bu arada bir hikmət var deyür imdi 
Yəqub aydır – sizlərnin muradınız 
Yusifi  sizlər məndin dilədiniz 
Alıb ilətib anda həlak eylədiniz 
Yalan yerdə ağlaşursız sizlər imdi. 
Varın siz ol qurtı istəyin, tutun. 
Dutuban siz ol qurtu alıb gəlin. 
İşbu sözə cümləniz müti olun, 
Bu əhval biz ondan sorayım imdi, 
Yoqsa bən sücud içrə qılam zarı, 
Sizə əzəm afət verə idim yarı 
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Müstəcab ol qılur qamu duaları 
Məzlumların duasından qorqın imdi. 
Bunı eşidüb oğlanları dərmələşdilər, 
Tavladan bir günahsız qurt tutdılar. 
Ol qurtı Yəquba gətürdilər. 
Yusifi yeyən bu qurt derlər imdi 
Yaralı Yəqub ol qurtı gördü isə 
Həsrətlə ana qarşu vardı isə. 
Yusifi nətəkü yedünə dedi isə 
Nəcük yedün yutmağıl ayğıl imdi 
Ya qurt, Yusif ətin nətək yedün? 
Nə məndən, xalıqdan sən qorqmadun? 
Könləgin heç yırtmadun, bütün qoydun. 
Peyğəmbəri məhrum, məhzun qoydun imdi. 
 (“Qisseyi-Yusif” dastanı. “Fəsl fi həsbi-əhvali-Yu-

sif”dən  parça, Respublika Əlyazmaları fondu, B-3422). 
XIII əsr Azərbaycan yazılı ədəbi dili haqqında təsəv-

vür yaratmaq üçün əsərin poetik forması, janr xüsusiyyət-
ləri aydınlaşdırılmalı, yeri gəldikcə əvvəlki məlum mən-
bələrlə, xüsusən “Dədə Qorqud kitabı” və Həsənoğlunun 
məlum qəzəlləri ilə müqayisələr aparılmalıdır. Mənzum 
hekayənin üslub xüsusiyyətlərini, xalq ədəbiyyatı ilə 
əlaqəsini aydınlaşdırdıqdan sonra aşağıdakı plan əsasında 
linqvistik təhlil aparmaq lazımdır: 

1. Şeirdə təsadüf edilən arxaizmlərin mənalarını izah 
etmək. 

2. Təsadüf edilən fonetik arxaizmləri müasir ədəbi 
dilimizlə müqayisəli şəkildə izah etmək.  

3. Frazeoloji vahidləri seçib qruplaşdırmaq. 
4. İsimlərə və fellərə məxsus qrammatik kateqori-

yaları müəyyənləşdirmək, müasir ədəbi dil ilə müqayisələr 
aparmaq. 
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5. Alınma sözlərin mənşəyini və mənasını müəyyən-
ləşdirmək.  

6. Əsərin poetik xüsusiyyətlərini nümunələr əsasında 
şərh edin. 

7. Əsərin dili ilə şifahi xalq ədəbiyyatının dili ara-
sında paralel müqayisələr aparın.  

8. Cümlə tiplərinin mövqeyini müəyyənləşdirin. 
 

“Dastani-Əhməd-Hərami”nin dili 
 
“Dastani-Əhməd Hərami” mükəmməl məsnəvi for-

masındadır, təhkiyə öz yığcamlığı və rəvanlığı ilə seçilir. 
Onun dili bilavasitə ümumxalq dili üzərində yüklənmişdir, 
adi məişət leksikası, canlı danışıq ifadələrinin kəmiyyət 
üstünlüyü diqqət çəkir ki, bu da bilavasitə mövzu ilə bağ-
lıdır. Əsərin dilində “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı 
söz və ifadələr xüsusi işləklik tezliyinə malikdir. Lüğət tər-
kibinin millilik səviyyəsi, zəngin frazeoloji vahidlər, atalar 
sözləri və məsəllər əsərin bədii-poetik strukturunda mü-
hüm yer tutur. “Dastani-Əhməd Hərami”də canlı təbii dia-
loq-mühakimələr də geniş işləkliyə malikdir. 

“Dastani-Əhməd Hərami” XIII-XIV əsrlər epik təh-
kiyə dilinin maraqlı alüdəsi kimi Azərbaycan  ədəbi-bədii 
dilinin tarixində mühüm yer tutur. Əsərin leksikası və sin-
taksisi ədəbi dilin həmin dövr mərhələsi üçün xarakterik 
olan ümumxalq dilinə yaxınlığını nümayiş etdirir.  

 
Çalışma. “Dastani-Əhməd Hərami” əsərindən götü-

rülmüş aşağıdakı fraqmentin dil xüsusiyyətlərini izah 
edin: 
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Adıdır dünyada qalan kişinin, 
Əgər erkək ola və gər dişinin. 
 
Nə var, tanrı bir isə iş ikidir, 
Ölüm dedikləri sanma ikidir. 
 
Ədəb birlə der: Ey dövlətli ata, 
Səxavət kanı, ey mürvətli ata, 
 
Sizə biz qarşı söyləmək eyibdir, – 
Ulular bu sözü böylə deyibdir. 
 
Analar dedigin tutmaq gərəkdir, 
Ağu sunar isə yudmaq gərəkdir. 
 
Məsəldir, kəndi düşən ağlamaz – der, 
Axan dəryayı kimsə bağlamaz – der. 
 
Düni günə qatıb bular çü getdi 
Beş-on gündə bular Bağdada yetdi. 
 
Bir oda tutdular şəhrin ucunda 
İkən azadəvü qovğa yox anda. 
 
Günüzin özlərin gizlərlər idi, 
Dün olsa yolların gözlərlər idi. 
 
Xəzinə qandalığın bildi bunlar, 
Qolay yer nerdə isə buldu bunlar... 
 
Bir əfsun oxudu Əhməd Hərami, 
Xəzinə inlədi düşdi təmani... 
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Bəğayət xub idi, ol şahi-şəngül, 
Yüzi gül, sözü bülbül, saçı sünbül. 
 
Güləndam idi ol nigarın adı, 
Şəkərdən şirin idi sözü dadı. 
 
Utanır inci dişi danəsindən, 
Sədəf ağzındakı dür danəsindən. 
 
Gümüşdür, boyun büllurə bənzər, 
İki cadu gözü səhharə bənzər. 
 
Anın kimi kimsənə görməmişdi, 
Anı görən nişanın verməmişdi. 
 
Yanar idi şəmidanı ilində, 
Yazardı xətt rəqəm tutmuş əlində. 
 
Divani xətt içində sehr edərdi, 
O xətt içində “ya”nı “mehr” edərdi. 
 
Çıraq şövqi qamu pəncarələrdən 
Saçardı şöləsin hər arələrdən... 
 
Məgər Əhməd Hərami bir gün azdı, 
Görün ki, xatirində ol nə düzdü. 
 
Şahənşahə der:- Ey bəylər bəyi, sən 
Cahan içində daim olgil əsən. 
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Dəlim nemətlərin xoş yedim-içdim, 
Dəlim işrətlər etdim, şadi keçdim. 
 
Yaman gün görmədim hərgiz qatında, 
Özüm yaxşı keçirdim həzrətində. 
 
Vəli bir hacətim var, söyləyim bən, 
Bu gün halu sizə şərh eyləyim bən. 
 
Malım, mülküm bənim çoxdur Krımda, 
Öküş gəncü xəzinəm var yerimdə. 
 
İcazət bən quluna ver gedəyim, 
Varıban anları həp cəm edəyim. 
 
Şahənşah aydır kim, dəstur verəyim, 
Ötə nə vəqt gəlirsən biləyim. 
 
Ayıtdı: Əgər diri qalırsam, 
Bucaq yil əglənəm, gər çox olursam... 
 

Sual və tapşırıqlar: 
 

1. “Dastani-Əhməd Hərami”ni mənşə baxımından 
səciyyələndirin.  

2. Əsərdəki frazeoloji vahidləri səciyyələndirin.  
3. Onun dilində klassik-kitab üslubunun xüsusiyyət-

lərini və özünəməxsusluğunu aydınlaşdırın. 
4. “Dastani-Əhməd Hərami”nin folklor və klassik 

ədəbiyyat əlamətlərini müəyyənləşdirin. 
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5. Əsərin üslubi mənsubiyyət baxımından leksikasını 
təhlil edin.  

6. “Dastani-Əhməd Hərami”nin dilindəki sinonim 
sözləri milli mənsubiyyətinə görə qruplaşdırın.  

7. Əsərin dilindəki məcazi sözlərin üslubi imkanlarını 
şərh edin.  

 
Qazi Bürhanəddinin dili 

(1344-1398) 
 

Qazi Bürhanəddin yaradıcılığı milli bədii üslubun 
formalaşması və inkişafı üçün daha əsaslı zəmin hazırla-
mışdır. Bürhanəddinin ədəbi dilimizin tarixində rolunu 
praktik şəkildə müşahidə etmək üçün onun tuyuğ, rübai və 
qəzəllərindən seçilmiş nümunələr diqqətlə təhlil edilmə-
lidir. Seçilmiş parçalarda “Kitabi-Dədə Qorqud”la səsləşən 
cəhətlər araşdırılmalı, şifahi danışıq vahidlərinin təhlilinə 
diqqət yetirilməlidir. XIV əsr Azərbaycan ədəbi dili haq-
qında təsəvvür yaratmaq üçün aşağıdakı bədii nümunələr 
üzrə iş aparmaq məsləhətdir.  

 
Tuyuğlar 

 
Səncilə bən yara irməmişmən 
Mən yaziyə atduğum dərməmişmən. 
Ta dikən tolmayincə bağçada, 
Bən ani balta ilə qırmamışmən. 
 
Həqqa şükr, qoçlərün dövranıdur 
Cümlə aləm bu dəmin heyranıdur 
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Günbatandan, gündoğan yerə dəkin 
Eşq ərinin bir nəfəs seyranıdur. 
 
Ərənlər öz yolunda ər tək gərək, 
Məydanda erkək kişi nər tək gərək, 
Yaxşı-yaman, qatı-yumşəx olsa xoş, 
Sərvərəm deyən kişi erkək gərək. 
 
Qışladan başladı dərpəndi oba 
Qönçə yenə kökləgin qıldı əba 
Nilufər baqdı, başın taldı suya, 
Neyləsün qəmmaz dürur badi-səba. 
 
Gözəl yox, arasında dilbər qanı? 
Taşlar kop, orta yerdə cövhər qanı? 
Qoçü buğra, ayğırı çox görmüşüz. 
Adəmilər içində sərvər qanı? 

 
Rübailər 

 
1 

Şad olurisəm vəslünilə qəm olamı? 
Bən irməzisəm nəsnə sizə kəm olamı? 
Səd parəvü məcruh edər idüm cigəri, 
Ləlünilə bilsəm ona mərhəm olamı? 
 

2 
Bən ləblərüni canıma əmsəm görürəm, 
Gözün yarasin könülə mərhəm görürəm, 
Eşqün odunu ki, yaxə iki cəhani 
Bən kəndü canuma yalunuz kəm görürəm. 
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3 
Xəttün ki, xəta eylədi şahanə qılam bən, 
Ol ortada bari, sənəma,  bən nə qılam bən. 
Könlüm quşu niçün əgər ani tuzağ etdi, 
Hacət dögül ansuz dəxi zira ki, iləm bən. 

          
4 

Şəm oda yanar, bənzi sararurü dökər yaş, 
Qaçan ki, dönər qarşunə fərraş, əfəndi! 
Qan etdi gözüm ləlünilə yürəgi şimdi, 
Qapdı yenə qan-yaş ilə padaş, əfəndi. 

 
Qəzəllər 

 
1 

Dilbər yenə yüz nazilə bir naz ələ aldı, 
Könül avinə varmağa şahbaz ələ aldı. 
 
Saqi tolu ver ayaği, çünki əlün irər, 
Mütrüb yenə pərdeyi-dəmsaz ələ aldı. 
 
Şaha, bu vücudun əcaba necə hərirdür, 
Nə tacir ani gördü, nə bəzzaz ələ aldı. 
 
Uymaz könülüm, necə gərək isə cəfa qıl, 
Din nuru cəhanı hələ az-az ələ aldı. 
 
Qəddin ilə dil suzi diraz edə dilərdi, 
Diş qısdı ağızun hələ icaz ələ aldı. 
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2 
Yara-yara yara kim yar olasın 
Neçə işbu gülə bir xar olasın. 
 
Tolaşdım zülfünə dün gecə dedüm, 
Necə Mənsurə sən bərdar olasın, 
 
Dedim bülbülə ki, eşqün durur heç 
Bu bazarunda gər bizar olasın. 
 
Ləbindən bir ayax içdün tolusin  sən, 
Nola gər məxzəni-əsrar olasın. 
 
Əzəldən eşq bazi ilə gəldün 
Ki, ayisə sən dəxi sərbar olasın. 
 
Gözüm cədvəllər axıtduği budur, 
Ki, sən bir gün bənə pərgar olasın. 
 
Bizim otağumuza gəldigün yox 
Məgər kim, dəmbədəm azar olasın. 
 
Təpündən birlik umaruz qaçan ki, 
Deyərisən yarunəm əğyar olasın. 
 
Ləbündən cami-mey pürçanü qurtin 
Neçə gözyilə bimar olasın. 

 
3 

Gözlərümdə, nigara yaşıni gör 
Qanə yetmiş yürəgi başini gör 
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Ləbün çeşməsindən içəni gör 
Belinin sayəsinə taşini gör. 
 
Hüsni-dəvrəndə gər cigər yandı, 
Kirpügi qəmzəsilə qaşini gör. 
 
Gözü qunuxluğində  ox yedi dil 
Ey cigər, anə görə aşini gör. 
 
Kor edən gözlərümi qan-yaş ilə 
Uzadur yüz yaş anə yaşini gör. 

(Qazi Bürhanəddin, Gülşənə gəl, 
nigara, bülbülü gör. Tərtib edəni 
Ə.Səfərli, Bakı, 1976). 

 
Bədii nümunələrə əsasən müəllim Qazi Bürhanəddin 

şeirlərinin dilini iki istiqamətdə öyrədir: danışıq folklor 
üslubu və klassik ənənələrlə bağlı üslub. Tuyuğlarda şifahi 
“dil-folklor” elementləri, rübai və qəzəllərdə isə ərəb-fars 
dillərinin ədəbi ənənələri üstünlük təşkil edir. Azərbaycan 
ədəbi dilinin başlanğıc mərhələsində müşahidə etdiyimiz 
bu norma XX əsrin əvvəllərinə qədər davam etmiş, milli 
janrlarda (tuyuğ, qoşma, bayatı) yazılan əsərlərdə danışıq-
folklor elementləri, başqa janrlarda (qəzəl, rübai, qəsidə və 
s.) klassik poeziya ənənəsi aparıcı mövqe tutmuşdur. 
Ədəbi dilin sonrakı inkişaf  mərhələlərində, xüsusilə Xətai 
və Füzuli yaradıcılığında bu daha qabarıq nəzərə çarpır.  

 Qazi Bürhanəddin misal gətirdiyimiz şeirlərini aşağı-
dakı plan üzrə təhlil etdirmək lazımdır:  

1. Bədii parçaların dilindəki fonetik və morfoloji 
paralelizmləri (mən-bən, qanı-hanı, toldı-doldı, qırmamış-
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mən-qırmamışam, sarardurü-saraldı) müasir ədəbi dili-
mizlə müqayisə etmək.  

2. Bədii nümunələrdəki leksik arxaizmlərin lüğətini 
tərtib etmək. 

3. Tuyuğ və qəzəllərdəki alınma sözlərin nisbətini 
müəyyənləşdirmək. 

4. Verilmiş mətnlərin sənətkarlıq xüsusiyyətlərini 
araşdırmaq.  

 
İmadəddin Nəsiminin dili 

(1369-1417) 
 

Nəsiminin yaradıcılığı ilə Azərbaycan yazılı ədəbi 
dili başlanğıc mərhələsində ən yüksək zirvəyə çatır, 
klassik şeir dili sayılan fars dili səviyyəsinə qaldırılır. 
Onun şeirlərində dilimizin bütün bədii potensialı öz ifadə-
sini tapmışdır. Nəsimi Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafına 
yeni istiqamət vermiş, Xətai, Füzuli kimi dahilərin 
yaradıcılığı üçün əlverişli zəmin hazırlamışdır.  

Şairin dil xüsusiyyətlərinə dair bilikləri ümumiləşdir-
mək üçün konkret nümunələr üzərində təhlil aparmaq 
lazımdır.  

 
Qəzəllər 

 
Çalışma. Oxuyun, qara hərflərlə verilmiş sözlərin 

mənasını izah edin.  
 
Yoxdur vəfası dünyanın, aldanma anın alına, 
Rəngindən oldu münfəil, hər kim boyandı alına, 
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Nəqdi dəğəldir dünyanın, anınla bazar eyləmə, 
Niçün ki, həm kim qəlbilə eylərsə bazar alına. 
 
Çün cümlə qiylü qal imiş darül-qürurun hasili 
Şol bisəbatın düşməgil bihudə qiylu qalına. 
 
Arısı yalandır, saqın, dadlusına aldanma kim, 
Acıdır anın şəkkəri, ağu qatılmış balına. 
 
Əsli dənidir dünyanın, zatında yoxdur bir əlif 
Tərkibinə gəl bax anın, şol yavü nunü dalına. 
 
Fani cahanın sevgisi damu odudur yandırır 
Qaç ol qarıdan, ey könül, aldanma zülfü xalına. 
 
Möhnətdir anın dövləti, zəhmətdir anın həşməti 
Müdbirdir ol kim, bağladı qəlbin anın iqbalına. 
 
Təzvirü böhtandır kim, həm qövlü feli müxtəlif 
Halin sana şərh eylədim, fikr eylə anın halına, 
 
Divi –rəcimin atıdır, əmmarə nəfsin mərkəbi 
Tərk eylə divin atını, yapışma anın yalına. 
 
Möhkəm oyunçudur fələk, mənsübəsindən gəl saqın, 
Ey bibəsirət, bax anın şol sürəti-əhvalına. 
 
Şol bimisalın eşqinə verdi Nəsimi könlünü 
Dünya nola, ya axirət, kim qala mülki malına. 
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Çalışma. Oxuyun. Xalis Azərbaycan sözlərinin və 
alınmaların leksik-semantik xüsusiyyətlərini izah edin. 

 
Aləmdə bu gün əhdi bütün yar ələ girməz, 
Yandırdı tikan bağrımı, gülzar ələ girməz. 
 
Naqis məhək oldu, qamunun qəlbi dağəldir, 
Bir sikkə dürüst, aricə dinar ələ girməz. 
 
Timarə könül vermə, gəl ey sayru, həkim ol, 
Dərmanını dərd eylə ki, timar ələ girməz. 
 
Ey xəstə könül, gör nə derəm, məndən eşit pənd, 
Dildarə həris olma ki, dildar ələ girməz. 
 
Ey aşiq, onun zülfünə yapış ki, cahanda, 
Bir ancılayın dilbəri-əyyar ələ girməz. 
 
Gül çöhrəsinin şəminə pərvanə təkin yan, 
Ki, anın kimi can yandırıcı nar ələ girməz. 
 
Ey axirətin darinə aşiq bu səradən, 
Keç kim, bu keçər ərsədə, ol dar ələ girməz. 
 
Çün qəm bilinir, qəm deyil, ey aşiq, əgərçi, 
Qəm kar elədi, ürəyə, qəmxar ələ gilməz. 
 
Musasifət ər eşiqisən, könlünü arıt, 
Saf olmayacaq ayinə didar ələ girməz. 
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Səyyarə kimi seyr edirəm daim olunla, 
Bir seyredici kövkəbi-səyyar ələ girməz. 
 
Əlfazi-Nəsimi bu gün ol möcüzədir kim, 
Bənzər ona bir lölöi-şəhvar ələ girməz. 
 
Çalışma.  Oxuyun, müasir ədəbi dilimizdə işlənmə-

yən sözləri və morfoloji əlamətləri müəyyənləşdirin. 
 
Bir cəfakeş aşiqəm, ey yar, səndən dönməzəm, 
Xəncər ilə ürəgimi yar, səndən dönməzəm. 
 
Ey sənəm, eşqin yolunda qamətin tək doğruyam, 
Çəksələr Mənsurləyin bir dar, səndən dönməzəm. 
 
Müshəfi –hüsnün həqiçün, ey dilaramım mənim, 
Neçə kim, bu təndə canım var, səndən dönməzəm. 
 
Gər Zəkərya tək məni başdan əyağə yarələr, 
Başıma qoygil ərə, nəccar, səndən dönməzəm. 
 
Leyliyi-şeyda idim, seydinə düşdüm, ey nigar, 
Yanərəm Məcnun kimi mən zar səndən dönməzəm. 
 
Ründü-rüsvayəm, başımda var mənim sövdayi-eşq, 
Namü nəngi qoymuşam, hər ar, səndən dönməzəm. 
 
Hüsnünə mən aşiqəm, ey dilbərim, gər sən mənə, 
Qılsana min gəz cəfa, dildar, səndən dönməzəm. 
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Kəbədə istər idim, bütxanədə buldum səni, 
Bağladım belimə uş zünnar, səndən dönməzəm. 
 
Möhnətindən, ey pəri, haşa ki, mən üz döndərəm, 
Yanaram pərvanə tək bər nar, səndən dönməzəm. 
 
Hər rəqibin gündə min gəz tənəsin nuş eylərəm, 
Mən Nəsimi, sən pəri, zinhar səndən dönməzəm. 
 
Çalışma. Oxuyun, Qazi Bürhanəddinin tuyuğları ilə 

müqayisə edin və linqvistik fərqləri müəyyənləşdirin. 
 

Tuyuğlar 
 
1 

Gəldi bəydən muştucu bir gündə dört, 
Bəy sizə yazdırdı bir köklük yoğurt. 
Ol dəxi yarısı su, yarısı dürt, 
Bəxşişə türkmanmı yeydir, yoxsa kürt? 

 
2 

Könlümü yağmaladı şol alı çox, 
Şol qızılgül rəngi gülgün, alı çox, 
Zülfünün sirri uzundur, halı çox, 
Şol şəkər sözlü dodağın balı çox. 
    

3 
Qaşların yayı məni qurban edər, 
Surətin nəqşi könül heyran edər, 
Gör bu qüdrət möcüzü yəzdan edər, 
Cümlə əşya səndə uş seyran edər. 
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4 
Gəl ki, sənsiz biqərar oldu könül, 
Düşdü qəmdən sayru, zar oldu könül, 
Dərdimə həmdəm nə yar oldu könül, 
Gör nə zaye-ruzigar oldu könül. 
  

5 
Qandasan, ey yürəgimi yarıcı 
Qanda olsan tanrı sana yarıcı 
Mən qulam hər dəm qapuna varıcı 
Üz urub, qılıb dua yalvarıcı. 

 (İ.Nəsimi. Əsərləri, 3 cilddə, tərtib edəni  
C.Qəhrəmanov, Bakı, 1973). 

 
Qəzəllər və tuyuğlar göstərilən qayda ilə təhlil olun-

duqdan sonra yekunlaşdırıcı söhbət aparılır və əsas diqqət 
Nəsimi şeirlərinin leksik-semantik xüsusiyyətlərinə yönəl-
dilir. Tələbələr təhlil prosesində öyrənirlər ki, Nəsimi 
Azərbaycan dilinin bütün əsas təsvir və ifadə vasitələ-
rindən istifadə etmiş, canlı xalq danışıq dilinə, şifahi ədəbi 
dilə əsaslanmışdır. Nəsiminin hürufiliyi təbliğ edən elmi-
fəlsəfi qəzəllərindəki simvolik işarələr, Quran ayələrinə 
istinad edərək lövhə yaratma xüsusiyyətləri, nisbətən çətin 
izafət tərkibləri nəzərə alınmazsa, əsərlərinin dili sadə və 
anlaşıqlıdır. Ərəb və fars dillərindən alınma sözlərin bir 
çoxu bu gün ədəbi dilimizdə işlənən leksik vahidlərdən 
fərqlənmir.  

Müasir dilimiz üçün arxaik sayılan bir sıra türk mən-
şəli sözlər Azərbaycan dilinin başlanğıc mərhələsində 
ümumişlək olmuş və bunların bir qismi hətta XIX əsrdə də 
işlədilmişdir. Məs.: Nəsiminin dilində işlədilmiş “türk” 



Azərbaycan ədəbi dili tarixindən seminar məşğələləri 
 

 45

(gözəl, qəşəng) sözünə eyni mənada S.Ə.Şirvaninin dilin-
də də təsadüf edilir. (Nəsimi: Bu nə adətdir, ey türki-pəri-
zad; S.Ə.Şirvani: Ey türki-cəfacu, mənə şəmşir nə lazım?).  

Eləcə də Nəsiminin işlətdiyi “yarın” (sabah) sözünə 
S.Vurğun, R. Rza və M.Müşfiqin əsərlərində də rast gə-
lirik. Bu cür faktlar göstərir ki, müasir dilimiz üçün 
arxaikləşən türk və ərəb-fars mənşəli sözlərin əksəriyyəti 
üslubi məqsədlərə xidmət etmiş, inkişafın müəyyən mər-
hələsində işləklikdən qalmışdır. Bu, fonetik və morfoloji 
paralellərə də şamil edilməlidir.  

Beləliklə, ədəbi dilin başlanğıc mərhələsində sonuncu 
klassik Nəsiminin ədəbi dil tarixindəki rolu barədə aydın 
təsəvvür yaratmaq üçün aşağıdakı göstərişlərdən istifadə 
edilməlidir: 

1. Əbsəm, türki-pərizad, görkli, yarın, nəsnə, sayru, 
əsruk, çapuq, duş, ayaq, əsən, qılmaq, yeyrək, yeləkli, ir-
mək, kəndüzi, damu, uçmaq, ayruq, görsət, uyğu sözlə-
rinin beytlərindəki mənalarını izah edin.  

 
1.  Bağrımı qan eylədi acı fərağın, gəl iriş , 
Ey ləbi-vəslət, şərabi-xoşgüvarım, qandasan? 
Eylədi eşqin məni qalxan məlamət tirinə, 
Ey gözü qaşı yeləkli şəhriyarım qandasan? 
 
2.  Eşqi-camalın məni kəndüdə məhv eylədi, 
Oldu tamam uş bu gün eşq ilə bazarımız. 
Qəmzələrin sirrini canda dedim saxlayım, 
Dışra buraxdı könül pərdədən əsrarımız. 
 
3.  Nazilü münzəl anla kim birdir, 
Kəndu kənduyə tərcümandır söz. 
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“Cavidannamə”yi gətirgil ələ, 
Ta biləsən ki, nəsnə candır söz. 
 
4.  Ancə kişilər dəviyi-islam edir, əmma, 
Tək arada bir xaç ilə zünnar bulunmaz. 
Xalqın əməli azdı; könül yaxıcı ögüş, 
Bir xəstə könül yapıcı memar bulunmaz. 
 
5.  Hərami gözlərin yəğmayə, düşmüş, 
Zəhi cadu xoş sevdayə düşmüş. 
 
6.  Nə yəğmaçı moğolçindir bu, yarəb,  
   Gözün sövdaları yəğmayə düşmüş.   
 
2. Nəsiminin əsərlərində fonetik və morfoloji paralel-

ləri aşağıdakı plan əsasında müasir ədəbi dilimizlə müqa-
yisə edin: 

a) Fonetik paralelizm -d-t; q-x-h; b-m; (yüz-üz); q-ğ-x.  
b) Morfoloji paralelizm – III şəxs xəbərlik şəkilçisi 

(dür/dürür); əmr forması I şəxs cəm (alım/avuz); gələcək 
zaman şəkilçiləri (ası, acaq, ər); təsirlik hal (nı/yı); yönlük 
hal (a/ğa).  

3. Təhlil etdiyiniz nümunələrin poetik sistemini 
aşağıdakı plan üzrə şərh edin: 

1) Bənzətmələr, 
2) Bədii təyinlər, 
3) Metafora və metanimiyalar, 
4) Bədii təkrirlər. 
4. Nümunələrdə rast gəldiyiniz rəmzləri və etnonim-

ləri izah edin. 
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5. Nəsiminin dilindəki frazeoloji birləşmələri müasir 
ədəbi dil ilə müqayisəli şəkildə nəzərdən keçirin.  

6. Nümunələrdəki omonim, sinonim, antonimləri 
seçib mənşəyini aydınlaşdırın. 

7. Nümunə göstərilmiş qəzəl və tuyuğlarda köməkçi 
nitq hissələrini müasir ədəbi dillə müqayisəli izah edin. 

8. İsmi birləşmələrin və izafət tərkiblərinin nisbətini 
müəyyənləşdirin. 
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XV-XVI ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN 
ƏDƏBİ DİLİ 

          
Ədəbi dilin bu dövrü haqqında məlumat verilərkən 

aşağıdakı əsas məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır:  
1) Dövrün ictimai-siyasi və mədəni xüsusiyyətləri. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ədəbi dilin bu mərhələsi anadilli 
ədəbiyyatımızın yüksək inkişafı və bədii sənət abidələrinin 
kəmiyyətcə çoxluğu ilə xarakterizə olunur. Bu dövrdə 
Qaraqoyunlu dövlətinin hökmdarı Qara Yusifin oğlu 
Cahan şah Həqiqi və Şah İsmayıl Xətainin sarayında 
azərbaycanca və fars dilində yazan böyük sənətkarlar – 
Həbibi, Xəlili Kişvəri, Süruri, Şahi, Xəzani, Hamidi, 
Tüfeyli, Xətai Təbrizi və başqaları toplanmışdı. Həmin 
sənətkarlar Azərbaycan dilində zəngin irs qoymuş, 
dilimizin inkişafı, üslubca zənginləşməsi üçün əlverişli 
zəmin hazırlamışlar.  

2) XV-XVII əsrlərdə xalq yaradıcılıq nümunələri. Bu 
məsələnin şərhi zamanı şifahi xalq ədəbiyyatının qüdrətli 
nümayəndəsi Qurbaninin rolunu xüsusi qeyd etmək lazım-
dır. Qurbani ədəbi dilin şifahi qolunun sonrakı inkişafı 
üçün güclü təkan vermişdir.  

3) Azərbaycan dilinin mövqeyi. Burada Ağqoyunlu, 
Qaraqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin siyasi və mədəni 
həyatımızda oynadığı rol müəyyənləşdirilir, Şah İsmayıl 
dövründə Azərbaycan dilinin mövqeyi məsələsinə xüsusi 
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fikir verilir. Şah İsmayıl Xətainin dil siyasəti nəticəsində 
Azərbaycan dilinin ərəb və fars dilləri ilə bərabərhüquqlu 
olduğu, dövlət dilinə çevrildiyi izah edilir.  

4) Ədəbi dilin üslubca zənginləşməsi.  Bu məsələnin 
izahı zamanı klassik şeir dini-təbliği şeir, folklor elmi və s. 
üslubların inkişafına diqqət yetirilir.  

Qeyd olunan məsələlərin izahından sonra praktik 
işlər üçün Şah İsmayıl Xətai, Əttar, Xətai Təbrizi, Qurbani 
və Füzulinin əsərlərindən nümunələr təhlil edilir.  

 
Şah İsmayıl Xətainin dili 

(1486-1524) 
 

Cəsarətlə demək olar ki, Ş.İ.Xətainin Azərbaycan 
dilinin tarixində oynadığı rol Azərbaycan dövlətçiliyinin 
tarixində oynadığı rol gücündədir, bəlkə də, ondan artıqdır, 
“hökmdar” dövlət xadimi kimi Azərbaycan dilinə imkan 
daxilində böyük rəsmi səlahiyyətlər vermiş, şair-sənətkar 
kimi Azərbaycan dilində gözəl əsərlər yaratmışdır. “Xətai 
dünyagörüşü baxımından panteist olmuşdur. Nəsimiyə 
böyük hörmət bəsləyən, həllac Mənsuru məhəbbətlə xatır-
layan, sufi şeyxi kimi tanınan şairin panteist olması onun 
poeziyasına da güclü təsir göstərmiş, ona daha cəsarətli 
humanist ruh vermişdir (X.Yusifov Şah İsmayıl Xətainin 
həyatı və sənət dünyası.– Şah İsmayıl Xətai. Keçmə 
namərd körpüsündən, səh. 12). Bu cəsarət hökmdarlıqdan 
– real hakimiyyətdən gələn cəsarətlə birləşmiş və Ş.İ.Xətai 
ana dilinə güclü ruh, böyük psixoloji-mənəvi enerji, səla-
hiyyətlə gəlmişdir. Ş.İ.Xətainin yaradıcılığı zəngindir; eyni 
zamanda bu, kəmiyyətdən çox, keyfiyyət zənginliyidir: 
şair həm klassik üslubda, həm də folklor üslubunda yazıb-
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yaratmışdır. Qəzəlləri, qəsidələri, rübailəri, məsnəviləri və 
s. klassik üslubda, qoşmaları, gəraylıları, bayatıları və s. 
folklor üslubundadır. Mərhələnin tarixi keyfiyyətinə uyğun 
olaraq, Ş.İ.Xətainin klassik üslubdakı yaradıcılığı folklor 
üslubundakı yaradıcılığından daha həcmli, keyfiyyətcə da-
ha yüksəkdir. Bununla belə, şair ilk dəfə olaraq şifahi xalq 
ədəbiyyatı janrlarına davamlı şəkildə müraciət etmiş və 
xalq şeirinə klassik mövqe qazandırmışdır. 

Ş.İ.Xətainin klassik janrlardakı əsərlərinin dili klassik 
üslubun kamil dövrü üçün səciyyəvi olan mükəmməliyə 
malikdir. Tədqiqatlar göstərir ki, Ş.İ.Xətaidə qoşma poeti-
kası qəzəl poetikasından qidalanırdı, şübhəsiz, qoşma stan-
dartlarının bilavasitə xalqdan gələn cəhətləri əsas idi, lakin 
şairin bədii təfəkküründə qoşma həmişə qəzələ tabe idi, 
başqa sözlə, Ş.İ.Xətainin bədii siması qəzəldə (əlavə edək 
ki, eyni zamanda məsnəvidə-N.X.) görünürdü, qoşma, 
ümumən dövrün ədəbi-bədii təfəkkürü kontekstində 
“fakultativ” hadisə idi (Bax: N.Cəfərov. Füzulidən Vaqifə 
qədər, səh. 74). Şairin qəzəllərində klassik üslub üçün ənə-
nəvi olan obrazlar, ifadələr, sintaksis mövcuddur – 
panteist-sufi təfəkkür üçün xarakterik lirik-fəlsəfi təhkiyə 
funksionallaşır.  

Ş.İ.Xətainin klassik janrlardakı əsərlərinin lüğət tər-
kibi, klassik üslub üçün tamamilə xarakterik olaraq, “alın-
ma dil materialının bolluq, lakin əsasən məqsədəuyğun 
işlədilməsi ilə səciyyələnir” (M.Cahangirov. Milli təşəkkül 
mərhələsində Azərbaycan ədəbi dilinin aparıcı üslubları, 
səh.101). Şairin üç qəzəlinin lüğət tərkibi üzərində aparıl-
mış statistik təhlil aşağıdakı nəticəni verir: 

I.  Ta ki sən, ey qönçə ləb, ləlini xəndan eylədin, 
    Dərdə saldın, lal tək bağrım dolu qan eylədin - 
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mətləli qəzəldə Azərbaycan mənşəli sözlər – 39 
(53%); qeyri-türk mənşəli sözlər – 35 (47%): a) anlaşıqlı 
sözlər – 23 (31%); b) qeyri-anlaşıqlı sözlər – 12 (16%) 
təşkil edir. 

 
     II. Ol günəş bir zərrədir nuri-cəmalından anın,  
          Utanıbdır sərvü ərər qəddü balından anın- 
 
mətləli qəzəldə Azərbaycan mənşəli sözlər – 39 

(53%); qeyri-türk mənşəli sözlər – 33 (48%): a) anlaşıqlı 
sözlər – 18 (26%); b) qeyri-anlaşıqlı sözlər –15 (22%) 
təşkil edir. 

 
    III. Gəl, ey dildar, tənimdə can olubsan,  
          Nə canım, bəlkə, həm canan olubsan – 
 
mətləli qəzəldə Azərbaycan mənşəli sözlər – 25 

(47%); qeyri-türk mənşəli sözlər – 28 (53%): a) anlaşıqlı 
sözlər –15 (38%); b) qeyri-anlaşıqlı sözlər – 13 (25%) 
təşkil edir. 

Statistik təhlildə köməkçi sözlər də nəzərə alınır və 
Azərbaycan türk mənşəli leksikanın sıxlığı bununla da 
bağlıdır; belə ki, məsələn, statistik təhlili aparılmış so-
nuncu qəzəldə (“Gəl, ey dildar...” qəzəlindən söhbət gedir) 
Azərbaycan mənşəli əsas sözlərin sayı 12, köməkçi söz-
lərin sayı 13-dür, halbuki qeyri-türk mənşəli sözlər bütün-
lüklə əsas sözlərdən ibarətdir.  

Ş.İ.Xətainin məsnəvilərində də vəziyyət təxminən 
eynidir.  

“Nəsihətnamə”dəki 16 beytlik bir parçada Azərbay-
can mənşəli sözlər – 72 (44%); qeyri-türk mənşəli sözlər – 
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92 (56%): a) anlaşıqlı sözlər – 52 (32%); b) qeyri-anlaşıqlı 
sözlər – 40 (24%) təşkil edir. 

“Dəhnamə”dən 15 beytlik bir parçada Azərbaycan-
türk mənşəli sözlər – 70 (59%); qeyri-türk mənşəli sözlər – 
32 (47%);  

a) anlaşıqlı sözlər – 40 (30%) ; b) qeyri anlaşıqlı-
sözlər – 22 (17%) təşkil edir.  

Ş.İ.Xətainin klassik janrlardakı əsərlərinin dilində 
işlənən alınma sözlər, əksərən, panteist anlayışlardır ki, 
onların dini-fəlsəfi məzmunu təxminən bədii-estetik məz-
munu qədərdir, yəni, məsələn, M.Füzulidəki qədər estetik-
ləşməmişdir.  

Ş.İ.Xətai klassik üslubda da Azərbaycan xalq dilinin 
ünsürlərinin kifayət qədər çox işlətməyə cəhd etmiş, hətta 
yeri gəldikdə Azərbaycan dilinin qanunlarını pozmamaq, 
təbiətini zədələməmək xatirinə əruzun sərt tələblərinə də 
məhəl qoymamışdır. Bu isə tədqiqatçılarda belə bir fikir 
doğurmuşdur ki, guya “on altıncı əsr Şah Xətaimizə 
əruzun hökmü on dördüncü əsr dərviş Nəsimimizdən daha 
artıq güc gəlirmiş (Əkrəm Cəfər. Füzuli şeirinin vəzni. - 
Məhəmməd Füzuli (elmi-tədqiqi məqalələr), Bakı, 1958, 
səh.85). Bunun ardınca daha yanlış mühakiməyə gətirən 
belə bir sual da verilmişdir: “Bu, onun üçün imiş ki, 
Nəsimi türkdilli xalqlar içində, Xətai isə fars dilli xalqlar 
içində, Xətai isə farsdilli xalqlar arasında yaşamış, yarat-
mışdır” (Əkrəm Cəfər. Füzuli şerinin vəzni. -Məhəmməd 
Füzuli (elmi-tədqiqi məqalələr), Bakı, 1958, səh.85). 
Şübhəsiz, Xətainin üslubu elə idi ki, o, mümkün qədər 
sərbəstliyə yol verirdi, əruza sığmırdı.  

Ş.İ.Xətainin klassik janrlardakı əsərlərinin sintaksisi 
klassik üslubi konkret tarixi mərhələdəki sintaksisinə məx-
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sus ümumi keyfiyyətə malik olsa da, fərdi üslub özünə-
məxsusluğundan irəli gələn bir sıra əlamətlərə də malikdir. 
Bunlardan birincisi, nitqin təbliğat, təşviqat xarakterindən 
doğan hökmlülüyü, hətta sərtliyidir; bu xüsusiyyət şairin 
bilavasitə “ideoloji” məzmunlu şeirləri bir yana, kifayət 
qədər lirik şeirlərində də duyulur.  

Şairin klassik üslubdakı əsərlərinin sintaksisini səciy-
yələndirən daha bir əlamət, onun xalq danışıq dili təhkiyə-
sinə yaxınlığıdır-sadə cümlələrin bolluğu, feli tərkiblərin 
intensiv işlənməsi, axıcılıq, “ağır” nitq konstruksiyaların-
dan imtina edilməsi və s. “Dəhnamə”dən alınmış aşağıdakı 
parça bu baxımdan nəinki Ş.İ.Xətainin, ümumiyyətlə mər-
hələnin dil-üslub mənzərəsində diqqəti cəlb edən hadi-
sədir. Folklor üslubunun özünəməxsus obrazları, poetizm-
ləri və s. meydana çıxır. Xətaidə onların aşağıdakı nümu-
nələri diqqəti cəlb edir: havalandı könlüm quşu (bu ifadə 
sonralar M.P.Vaqifdə görünür), yüzü qara, yol əri, üm-
mana qarışmaq (cüzüngüllə qovuşması mənasında), sil-
süpür qəlbini, süddən bəyaz et, qara gün yoldaşı, çamura 
batmaq, qanlı yaş axıtmaq, ağlını şaşırmaq, məhəbbət 
kəməri, gir könül şəhrinə, dünyadan əl çəkmək, çaxmaq ilə 
çaxılmaq, yanıb qəlbi dolu, yanlış bilik (qədim türk-runik 
abidələrindəki anığ biliq ifadəsi ilə müqayisə et), soyuq dil 
və s.  

Xətai folklor janrlarındakı şeirlərində də müsəlman-
panteist terminologiyasını sıx-sıx işlədir ki, bu, aşıq 
folkloru üçün də təbii bir hal olmuşdur.  

Çalışma. Qoşmanı oxuyun və folklor nümunəsi kimi 
linqvistik təhlil edin.      
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Qoşma 
 
            Qarşıkı qarlıca dağı gördünmü? 
            Soldurmuş əyyamın, əriyib gedər. 
            Axan sulardan sən ibrət aldınmı? 
            Yüzünü yerlərə sürüyüb gedər. 
 
            Qadirsən, ey ulu şahım, qadirsən,  
            Hər nerəyə baxsan onda hazirsən,  
            Üstümüzdə dördgüşəli çadirsən, 
            Cümləmizi birdən bürüyüb gedər. 
 
            Sıra-sıra gələn ol ulu quşlar  
            Sirli olur, yaxmaz onu günəşlər 
            Əvvəl-əzəl meyvə verən ağaclar,  
            Onlar da qalmayıb, çürüyüb gedər.  
 
            Şah Xətai söylər sözü özündən,  
            Dərvişlərin saqınıbdır gözündən,  
            Olur-olmaz münkirlərin sözündən,  
            Əsriyib könlümüz, farıyıb gedər.  
 
Çalışma. Oxuyun, gəraylı və bayatıları linqvistik 

təhlil edin.  
 

Gəraylı 
    

Gövhərin keçməyən yerdə,  
Satma, qardaş, kərəm eylə. 
Ləl daşını, çay daşına  
Qatma qardaş, kərəm eylə. 
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Gördün bir yerdə aşina,  
Hər nə dersən özbaşına, 
Yol daşını yol quşuna, 
Atma, qardaş, kərəm eylə. 
 
Gördünsə bir yerdə rəqib, 
Neylərsən yüzünə baxıb, 
Müngiri qatara çəkib, 
Getmə, qardaş, kərəm eylə.  
 
Xətaim çağırır, ərə, 
Dünya böylə gəlmiş zirə, 
Arif oxun əbəs yerə 
Tutma, qardaş, kərəm eylə. 

 
Bayatılar 

 
Xətai, can arxına, 
Əhli-ürfan arxına, 
Mərifətdən su gəlib, 
Tökülür can arxına. 
 
Xətaiyə han gəldi. 
Mürdə cismə can gəldi. 
Yəqubi zar olmuşam, 
Yusifi-ənan gəldi. 
 
Xətai işin düşər 
Gəlib gedişin düşər 
Dişləmə çiy löqməni 
Yerinə dişin düşər. 
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Xətainin mürəbbe, tərcibənd, qəsidə, qitə, rübai və 
təkbeytləri də vardır ki, yeri gəldikcə bunlardan da istifadə 
edilməlidir. Xətainin yaradıcılığı dil cəhətdən iki istiqa-
mətdə: folklor üslubu və klassik şeir ənənələri üzrə inkişaf 
etmişdir. Şairin xalq şeiri üslubunda yazdığı əsərlər folklor 
nümunələrindən o qədər də fərqlənmir. Bunların dili sadə 
və aydındır, ərəb-fars sözlərinin miqdarı və eləcə də qədim 
türk sözləri azdır.  

Xətainin xalq şeiri üslubunda yazdığı əsərləri təhlil 
edilərkən buradakı pafos, çağırış nidaları, dinin təbliği 
məsələlərinin siyasi əhəmiyyət daşıdığı diqqət mərkəzində 
durmalıdır. Bu əsərlər həm də Xətainin mərkəzləşmiş döv-
lət yaratmaq, xalqı öz tərəfinə çəkmək, xarici işğalçılara 
qarşı mübarizə aparmaq məqsədlərinə xidmət edirdi. 

Xətainin klassik şeir üslubunda yazdığı qəzəllərlə 
yanaşı, “Dəhnamə” adlı məsnəvisi də praktik məşğələlər 
zamanı təhlilə cəlb olunmalı, poemanın dil xüsusiyyətləri-
fonetik, leksik-qrammatik və üslubi poetik normaları 
müəyyənləşdirilməlidir.  

 
Çalışma. Oxuyun, qara hərflərlə verilmiş söz və 

cümlələrin fonetik, leksik-qrammatik xüsusiyyətlərini 
ədəbi dilin tarixi inkişafı baxımından izah edin.  

 
“Dəhnamə”dən parça 

(“Rəftəni-Aşiq besuyi-Məşuq”) 
(Aşiqin Məşuqəyə tərəf getməsi) 
 
Ol Gülşəni soruban, yeridim, 
Yarəb, nə ola imiş? Der idim. 
Hərdən yürəyim qılırdı tıb-tıb 
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Canım zihəvəs edərdi güp-güp. 
Özümni yetirdim onda naçar 
Ol bağə ki; bəzm edərdi dildar. 
Bir şəkl göründü, bir şəmayil, 
Huşim bilə əqlim oldu zail 
Gün kimi cəmalı tab salmış 
Zülfü yüzünə niqab salmış. 
Yüz huri pəri, həzar qılman. 
Qulluqda durur mütii-fərman. 
Sərv anun üçün ayağa durmuş. 
Xublar qamu solu,  sağa durmuş 
Gül yüzü qızarmış infəaldan, 
Bənövşə yerə baxır məlaldan 
Nərgizlər önündə cam tutmuş, 
Bülbüllər oxur nizam tutmuş 
Əflak yüzündə kaxu-eyvan, 
Bir təxt-nəjadə bürcü-keyvan, 
Gül yastanuban nigar oturmuş 
Qanlardan əli nigar oturmuş, 
Ənbərgi səmən sərir təxti, 
Gül kimi güşadə ruyi-bəxti 
Məhlər qamusu ayağa durmuş, 
Kimi sola, kimi sağa durmuş, 
Çakərlər içində şahnisbət, 
Kövkəblər içində mahnisbət. 
Şahlar qamusu yanında növgər 
Yusif yüzünə qulami-kəmtər... 

 
“Dəhnamədə”dən parçanın linqvistik təhlilindən son-

ra poemanın üslub xüsusiyyətləri aydınlaşdırılmalı, əsər 
məsnəvi janrının ilk nümunələrindən biri kimi izah 

Azərbaycan ədəbi dili tarixindən seminar məşğələləri 
 

 58

edilməlidir. Əsərin dilinin sadəliyi, folklor-danışıq üslu-
buna yaxınlığı, bədii təsvir və ifadə vasitələrinin xalq das-
tanlarında paralellərinin olması, real təbiət lövhələrinin, 
psixoloji momentlərin təsviri təhlil prosesində diqqət mər-
kəzində dayanmalıdır.  

 
Çalışma. Qəzəlləri oxuyun. Müasir ədəbi dilimizdən 

fərqli leksik-qrammatik xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə 
izah edin: 

 
Qəzəllər 

 
1.  Qızıl gül, bağü bustanım, nə dersən? 
Fəda olsun sənə canım, nə dersən? 
 
Qərarü səbrü aramım tükəndi, 
Kəsildi külli-fərmanım, nə dersən? 
 
Əridi iliyim, qaldı sümüyüm, 
Bu təni tərk edər canım, nə dersən? 
 
Qamu dərdlilərə dərman bulundu, 
Davasız dərdə dərmanım, nə dersən? 
 
Qamunun küfr ilə imanı vardur, 
Mənim küfr ilə imanım, nə dersən? 
 
Sənin məqsudin oldur ki, mən ölüm, 
Həlal olsun sənə canım, nə dersən? 
 
Əgər yatsam min il torpaq içində, 
Dürüstdür əhdü peymanım, nə dersən? 
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Xətai can ilə çün səni sevdi, 
Sevən ölsünmü, sultanım? Nə dersən? 
 
2. Könül bir yarə verdim ki, pəridir, 
Cahan içrə gözəllər sərvəridir. 
 
Boyı bağ içrə sərvinazə bənzər 
Yanağı həmçü vərdi-əhməridir 
 
Yüzidir nisbəti-xurşidi-taban 
Fələkdə məh anunçun müştəridir. 
 
Yüzi səhni-gülistan içrə güldir, 
Saçının buyi müşkü ənbəridir 
 
Kim onun vəslinə bir dəm irişə, 
Cəmiİ-mülki-aləmdən bəridir. 
 
Əzəldən onu sevdim canü dildən 
Sakınmagil kim, eşqim sərsəridir. 
 
Baxıb heyran olur hüsnünə aləm, 
Xətai xəstənin ol dilbəridir. 

(Ş.İ.Xətai. Əsərləri, I cild, tərtib edəni 
Ə.Məmmədov, Bakı 1976). 

Qəzəllərin dili müasir ədəbi dilimizlə müqayisə edil-
məklə, leksik, semantik və fonetik arxaizmlər izah olun-
maqla Xətainin dil və üslub xüsusiyyətləri haqqında tam 
təsəvvür yaradıla bilər. Tələbələr şairin əsərlərindəki sadə-
liyi, ərəb-fars söz və ifadələrinin anlamlı şəkildə işlədil-
diyini yuxarıdakı nümunələrdən seçilmiş bədii faktlarla 
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izah etməlidirlər. Buradakı bir çox sözlərin müasir dilimiz-
də olduğu kimi işlənməsi, xüsusən orfoqrafiyadakı sabitlik 
XV əsrdə ədəbi dilimizin bədii kommunikativ funksiyası 
haqqında geniş danışmağa imkan verir. Ümumiyyətlə, bu 
dövrün ədəbi dili haqqında mühakimə yürüdülərkən onun 
artıq xeyli sadələşmiş olduğu, xalq dilinə yaxınlığı haq-
qında hökm vermək mümkündür, lakin, əlbəttə, nəsr və 
nəzm nümunələri bu baxımdan ciddi surətdə fərqlənir. 
Həm də bu fərqlər XIX əsrin orta çağlarına kimi davam 
etmişdir. Mənzum əsərlərdə Azərbaycan, nəsrdə, xüsusən 
elmi üslubda yazılmış nəsr əsərlərində isə ərəb-fars dillə-
rinin hakim mövqeyi özünü göstərir.  

Ədəbi dilin inkişafında Xətai və Füzuli mərhələsin-
dən danışılarkən bu əsrlərdə yaşamış Xətai Təbrizi (“Yusif 
və Züleyxa”), Kişvəri, Həqiri (“Leyli və Məcnun”) yara-
dıcılığından, “Əsrarnamə”, “Şühədanamə” kimi sənət abi-
dələrindən yeri gəldikcə istifadə edilməlidir. Burada 
ümumxalq danışıq dili vahidlərinin şifahi dildən yazılı dilə 
keçməsi, bədii üslubda sabitləşməsi geniş müşahidə olunur 
və bunlar bədii faktlarla, müxtəlif təhlil formaları ilə 
tələbələrə çatdırılmalıdır. Çalışmaq lazımdır ki, tələbələr 
yalnız mətnləri oxumaq və müasir ədəbi dildə müqayisələr 
aparmaq kimi iş metodları ilə kifayətlənməsin, bu və ya 
digər dil vahidlərinin necə işləndiyi, nəyə xidmət göstər-
diyi, necə formalaşdığını da izah etsinlər. Yalnız bu yolla 
orta çağlar ədəbi dilimiz haqqında aydın təsəvvür yarat-
maq, verilmiş bilikləri praktik vərdişlərə çevirmək olar.  

 
Xətai Təbrizinin dili 

(“Yusif və Züleyxa”. Əlyazması,  
RƏF M-185, vərəq 3a) 
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Çalışma. Oxuyun. Fonetik və leksik arxaizmləri izah 
edin. 

 
Şeiri-dünya xatun 

 
Ey dərdi-canım, əzizim, xandasan? 
Xansı dar yerlərdəsən, dərmandasan? 
Gecə-gündüz istərəm, bulmam səni 
Gəl, gəl ey fikrim, xəyalım, xandasan? 
Neyləyim ki, gözlərim görməz yolum, 
İstəyüb getməgə, bilməm xandasan? 
Həsrətindən əgnimə geydim kilim, 
Gəl palaspuş olmuşam gör, xandasan? 
Ərşə çıxdı ahi-vayım sübhü şam, 
Ay gedübən gəlmiyənim, xandasan? 

                            
“Şühədanamə”dən parçalar 

(Əlyazması, RƏF M-259, vərəq 42b) 
 

Çalışma. Oxuyun, mətnin tələffüz xüsusiyyətlərini 
və cümlələrin quruluşunu izah edin. 

 
Beyt: Yaxşı gəldün, qasida, xandan gəlürsən, söy-

ləgil? 
Xeyri-müqəddəm xanı, dilbər yol (u) xanı, vergil xə-

bər. Kimin elçisisən? 
Dedi: Qəriblərin qəsidiyəm və zindanilərün rəsuli-

yəm. Misir elindən gəlürəm və görmüş nişanələri və ötmüş 
vaqiələri, qamu hekayətləri. Yəqub çün ol sözləri eşitdi, 
nalələr çəküb dedi: Əgər pəs qəriblərün elçisisən, mən 
dəxi qəriblərün fərağında giriftarəm və əgər pəs məhcur-
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larün xəbər vericisisən, mən daxi hicran odu ilən yan-
mışam və əgər sən zindanilərün qasidisən, mən dəxi 
beytül-axər anun sakiniyəm. Ey rabi, bir muştuluq verdün 
ki, andan vüsal ayı bolluğa bitdi və bir xəbər gətürdün 
kim, anun ilən həsrət dügüni könüldən açıldı. Anun əvəzin 
nə istərsən? Dedi: Ya nəbiyüllah, ol nəsnə kim, məqsudum 
idi, andan mənə dəgübdür, səndən bir dua istərəm.  

Yəqub dedi: Ya allah, ölüm çağı bu bəndəni səkərat-
dan (ölüm əzabı) saxla. Rabinün divəsi fəryadə gəlüb dedi 
ki, bu peyğamun səbəbi mən idim və rabini zindanə mən 
yol görsətmişəm və bu peyğam ki, rabi yetürdi mənüm 
dəxi bir  oluşum var. İmdi səndən bir dua istərəm. 

Yəqub dedi:  Yarəb, bu divəni uçmağun divələrindən 
birisin eylə.  

Rabi dedi: Ey tanrının sacılmış, ol zindanə giriftar 
üçün dəxi bir dua eylə.  

 
Çalışma. Oxuyun, hansı dilə məxsus xüsusiyyətləri 

və klassik şeirin əlamətlərini izah edin. 
 

“Əsrarnamə”dən parçalar 
(Əlyazması, RƏF M-270, vərəq 4a, 4b) 

 
Hekayəti-Nuşirəvani-adil 

 
Vardı Nuşirəvan məgər viraniyə, 
Uğradı viranədə bir divaniyə. 
Nalədən dönmüş vücudi nalə həm, 
Üzü mahud, qalı dönmüş halə həm, 
Həm mətai dünyadan bir kuzə ab, 
Yasduği kərpüc, düşakidür turab. 
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Başı açuq, yalınü üryanü zar. 
Bir əcəb şəxsü dəli, biixtiyar. 
Durdu Nuşirəvan yanında çox zaman, 
Qaldı seyran, burxandə natəvan. 
Dedi: Ey divanə ər, halın nədir? 
Xud, bu viran içrə əhvalın nədir? 
Dedi, divanə kim derlər sənə, 
Deyir Nuşirəvani-adil həm yenə, 
Adil oxurlar bənə bir çargah, 
Dedi onların gözinə xakrah. 
Bir yəlançı ad çağırmışlar sənə 
Adiləm deyivə sanırsan anə. 
Bumudur ədlin otuz ildir təmam, 
Mən bu viranədə baturam müdam. 
Üzümə qut etmişəm, börki-kiyah, 
Yasdığum kərpüc, döşəgüm xakirah. 
Gündüzim yaz, vücudum afitab, 
Gecələr ta sübh olunca bir divab 
Gahi baran içrə hər dəm suznak. 
Gahi nəmnak içrə olmuşam həlak 
Gahi seyranım üzimdən bizəbər, 
Kimsənəm yox kim edə bir gəz nəzər. 
Sən bu halda uş görərsən halımı, 
Keçürəm bu növ ilə əhvalımı. 
Sən öyirsən keçmüş bir təxti-zər, 
Hər yanında səd həzaran simbər. 

 
Aşıq Qurbaninin dili 

 
Ədəbi dil tarixində Xətai – Füzuli mərhələsindən 

danışarkən şifahi xalq ədəbiyyatının gözəl nümunələrini 
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yaratmış Qurbaninin əsərlərinin təhlilinə də geniş yer 
verilməlidir. Məhz Qurbaninin yaradıcılığı ilə XVI əsrdə 
folklor üslubu yüksək zirvəyə çatmış, bu üslubda yazan 
sonrakı el sənətkarları üçün əlverişli zəmin hazırlanmışdır. 
Şairin danışıq-folklor üslubunda qələmə aldığı qoşmaların 
leksikası milli dil vahidlərindən ibarətdir. Qurbani şeirlə-
rinin sintaksisi elədir ki, onsuz da az-az təsadüf edilən 
ərəb-fars mənşəli çətin sözlər milli sözlərin içərisində əri-
yib getmiş, anlaşılmaz ifadə qalmamışdır. Onun şeirlərində 
dilimizin öz sözləri, öz ifadə vasitələri üstünlük təşkil edir. 
Qurbaninin şeirlərindəki cüzi ərəb-fars söz və tərkibləri 
(mürşidi-kamil, dudi-ah, payəndaz, nihan, nagüman, dərd, 
divanə, təbib, qəm, cahan, etibar, abad və s.) o dövrün 
klassik üslubda yazılmış əsərlərində çoxdan milli hüquq 
qazanmışdı. Şeirlərinin sadəliyi və xəlqliyi onu əsrlərlə ya-
şatmışdır. Şeirlərin bir qismi XVIII əsrdə yazıya köçürül-
müş və çox güman ki, yazıya köçürülərkən dövrün orfo-
qrafik xüsusiyyətləri qoşmaların dilinə təsir göstərmişdir.  

Qurbaninin əksər şeirləri, o cümlədən “Mənim” və 
“Bənəfşəni” rədifli qoşmaları müasir ədəbi dilimizlə geniş 
müqayisələr aparmaq imkanı verir, avtobioqrafik məlu-
matların zənginliyi və sənətkarlıq baxımından xüsusi ma-
raq doğurur. Qurbani şeirləri hafizələrdə qorunub saxlan-
dığı üçün variantları çoxdur. Biz şeirlərin son, daha təkmil 
variantını veririk. 

Mənim 
 

Mürşidi-kamilim, şeyx oğlu şahim! 
Bir ərzim var qulluğuna, şah mənim. 
Əziz başın üçün oxu yazğımı, 
Agah ol halımdan gahbəgah mənim. 
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Dərin-dərin dəryaları böyladı. 
Xəncər alıb qara bağrım teylədi, 
Oğlu ölmüş vəzir qəza eylədi, 
Getməz dimağımdan dudi-ah mənim. 
 
Şair olan dərsin alır pirindən, 
Baş açmadım seyrağıbın sirrindən, 
Qolu bağlı keçdim Xudafərindən, 
Üzüm gülməz, heç açılmaz, ah, mənim. 
 
Qurbani der: bahar olur, gəlir yaz, 
Göllərdə üzüşür ördək ilə qaz. 
Sərim təvəlladır, üzüm payəndaz, 
Yoxdur bundan qeyri bir mətah mənim. 

 
Bənəfşəni 

       
Başına döndüyüm, ay qəşəng pəri, 
Adətdi, dərələr yaz bənəfşəni! 
Ağ nazik əlinlə dər, dəstə bağla, 
Tər buxaq altında düz bənəfşəni! 
 
Tanrı səni xoş camala yetirmiş, 
Səni görən aşiq ağlın itirmiş, 
Mələklərmi dərmiş, göydən gətirmiş? 
Heyf ki, dəriblər az bənəfşəni! 
 
Başına döndüyüm, bağa gəl, bağa. 
O gözəl hüsnündən bağa nur yağa. 
Dəstə-dəstə dərib taxar budağa. 
Bənəfşə qız iylər, qız bənəfşəni! 
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Səhər-səhər şeyda bülbül oxuşdu, 
Hökm olundu, süleymanlar yerişdi, 
Sərt qış gəldi, gülün vaxtı sovuşdu. 
Daha iyləmirik biz bənəfşəni! 
 
Qurbani der: könlüm bundan sayrıdı, 
Nə etmişəm yarım məndən ayrıdı, 
Ayrılıqmı çəkib, boynu əyridi 
Heç yerdə görmədim düz bənəfşəni! 

 
Məhəmməd Füzulinin dili 

(1494-1556) 
 
M.Füzulinin dili Azərbaycan ədəbi dili tarixinin elə 

bir faktıdır ki, həmin faktın necə anlaşılması, necə şərh 
olunması və ümumi tarixi prosesdə necə ehtiva edilməsin-
dən Azərbaycan ədəbi dili tarixinin bütöv sistemi asılıdır. 
Və yada salaq ki, «Tarix… həm də şüurlu-ifadəli faktların 
yaradıcılığıdır-burada ayrı-ayrı hadisələr ümumi prosesə 
məhz özünü dərk edərək və şüurlu mövcudluğun ifadəsi 
kimi daxil olur. Elə isə yaradıcı olaraq meydana çıxan və 
fəal ifadə olunan özünüdərk nədir? Bu sözdür. Sözdə 
şüurlu özünüdərk səviyyəsinə çatır. Və məhz sözdə fikir 
özünüdərkin, özünü hamıya qarşı qoymanın əlaməti kimi 
ifadə olunur. Söz yalnız anlanılan deyil, həm də özü özünü 
anlayan hadisədir, başa düşülən və başa düşən hadisədir. 
Deməli, söz şəxsiyyətin özünüdərk vasitəsidir, şəxsiyyətin 
tarixi varlığının formasıdır (A.F.Losev. Философия, ми-
фология, культура.  səh.133-134) 

M.Füzuli «ərəb eşqi, fars ruhu, türk qılıncı ilə quru-
lan» əsrlərin ağır və acıqlı vuruşları altında yıxılan Bağ-
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dadın ruhunu qavramış, onu bizə duyurmuşdur. Qrek, 
bizans, fars, türk, ərəb ruhlarının mənsəbi, bir vəqtlər 
dünya iqtisadi yollarının kilidi olan Bağdad xərabələrini 
oxumuş, duymuş və tərcümə etmişdir. Bu cəhətdən o, 
böyük cahan faciəsini bizə tərənnüm etmişdir. 

…«Füzuliyə «mübaliğəçi», «safdil» deyə bilirik. La-
kin bu gün də, yarın da «yalançı», «masalçı» deyəməyiz. 
«Ən gözəli -ən yalanı («Ehsənühu əxzəbühu) dəsturilə ya-
şayan Şərq ədəbiyyatında o, ən gözəl, ən doğrusu olan 
şeirlər, əsərlər meydana gətirmiş birinci şairimizdir» 
(B.Çobanzadə, Füzuli və onun yeri - Məhəmməd Füzuli. 
Elmi-tədqiqi məqalələr, səh.367. Azərbaycan filologiyas-
ının yaradıcılarından biri olan professor Bəkir Çobanza-
dənin bu sözləri M.Füzulinin dünyagörüşünün, ruhunun 
genişliyini göstərməklə yanaşı, onun yaradıcılığının bütöv-
lükdə Azərbaycan-türk hadisəsi olduğunu da təsdiq edir.  

M.Füzulinin Azərbaycan ədəbi dili sahəsindəki 
fəaliyyəti hər hansı bir şairin öz ana dilində yazması kimi 
təbii bir hadisə olmaqdan çox, düşünülüb-daşınılmış, 
dərindən dərk edilmiş bir mövqe, konsepsiyadır.  

 
Ol səbəbdən farsi ləfzilə çoxdur nəzm kim, 
Nəzmi-nazik türk ləfzilə ikən düşvar olur,- 

 
deyən şair əlavə edir ki: 

 
Ləhceyi-türki qəbuli-kəzm tərkib eyləsə, 
Əksəri-əlfazi namərbutü nahəmvar olur. 

 
M.Füzuli güclü söz hissi olan sənətkardır - heç də 

təsadüfi deyildir ki, «Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin 
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inkişafında, klassik şeir üslubunun yüksək zirvəyə qaldırıl-
masında Füzulinin böyük xidmətlərindən birisi, həm də 
birincisi, onun tərəfindən bir çox Azərbaycan sözlərinin 
şeir dilinə gətirilməsində və əvvəlki mərhələdə ədəbi dildə 
işlənilən bir sıra ərəb-fars sözlərinin, ifadələrinin azərbay-
canca sözlərlə, ifadələrlə əvəz edilməsində, Azərbaycan 
dili vahidlərinin zənginləşdirilməsində və aparıcılıq 
xüsusiyyətlərini gücləndirməsindədir» (Ə.Dəmirçizadə. 
Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi, 1 hissə, səh. 193-194.) 

Füzuli qəzəllərindəki bədii dil, obrazlı təfəkkür və 
bədii təsvir vasitələrinin məharətlə yerli-yerində işlədil-
məsi şeirimizdə orijinallığın inkişafına böyük xidmət et-
mişdir (Əli Fəhmi-Füzuli qəzəllərinin bəzi poetik xüsu-
siyyətləri haqqında Məhəmməd Füzuli. Elmi-tədqiqi mə-
qalələr, səh.271). Şairin ədəbi-bədii düşüncə məharəti və 
mədəniyyəti, nəticə etibarilə, onun dilinin tarixi nizam və 
dolğunluğunu şərtləndirmişdir; əlbəttə, klassik təfəkkür 
(və klassik dil-üslub) məhz mürəkkəb obrazlar üzərində 
qurulur, bununla belə, həmin kontekstdə Füzuli obrazının 
orijinallığı hər hansı halda özünü hiss etdirir. «Və 
həqiqətdə demək olar ki, türk dilinə rövnəq verən də onu 
xarü xaşandan təmizləyib biz türklərin üstə ümumən və 
Azərbaycan türklərinin boynuna böyük minnət qoyubdur» 
(Firudin bəy Köçərli. Molla Məhəmməd Bağdadi-Füzuli 
təxəllüsü, səh.352). 

«…Obrazın obrazlarla (obrazlı sözlərlə, ifadələrlə) 
şərhi, yəni tamamlanması, daha da qüvvətləndirilməsi 
bədii dildə Füzulinin böyük nailiyyətidir, onun şairliyinin 
şeir dilinin «ali riyaziyyat»ıdır. Füzuli dilində abstraktlaş-
dırma və ümumiləşdirmə sistem halındadır. Həmin xüsu-
siyyətlər ayrı-ayrı sözlərdən başlayıb söz birləşmələrinə və 



Azərbaycan ədəbi dili tarixindən seminar məşğələləri 
 

 69

cümlələrə (misra və beytlərə) sirayət edir» (S.Əlizadə. 
Azərbaycan ədəbi dili tarixindən praktikum, səh.13). 

Klassik üslubun M.Füzulinin yaradıcılığı timsalında 
öz inkişafının ən yüksək mərhələsinə çatması və beləliklə, 
ədəbi dil tarixinin bir dövrünün yekunlaşması folklor üslu-
bunun təcrid olunması şəklində getmir. M.Cahangirovun 
qeyd etdiyi kimi, «zəngin xalq dili materialı - tükənməz 
mənbə, mötəbər dayaq olaraq klassik üslub xətti üzrə 
Füzuli zirvəsinin fəthinə kömək etdiyi kimi, bilavasitə Fü-
zulinin adı ilə bağlı olan klassik üslub zirvəsi də öz növ-
bəsində xalq ədəbi dili üslub xəttinin potensial imkanlarını 
üzə çıxarıb fəallaşdırmaqda özünün qrammatik mükəm-
məlliyi (nisbətən mükəmməlliyi) və zəngin ədəbi dil quru-
culuğu təcrübəsi ilə xalq ədəbi dilinin demokratik (ümum-
xəlqi) mahiyyətli «M.P.Vaqif - M.F.Axundov zirvəsinə» 
doğru təkamül gedişinə əhəmiyyətli təsir göstərmiş - xalq 
ədəbi dili üslub xəttinin zirvəyönüm inkişaf yolunu hamar-
lamışdır» (M.Cahangirov. Milli təşəkkür mərhələsində 
Azərbaycan ədəbi dilinin aparıcı üslubları, səh.102-109). 

Məlum olduğu kimi, M.Füzuliyə qədər də məsnəvi 
dilinin maraqlı nümunələri meydana çıxmışdır, lakin elə 
tədqiqatçılar var ki, böyük şairin «Leyli və Məcnun»unu 
«Azərbaycan ədəbi dilinin məsnəvi-poema janrı üzrə bədii 
üslub qolunun tam formalaşmış ilk nümunəsi» sayılır 
(Ə.Dəmirçizadə. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi, səh.199). 
Bu sözdə müəyyən həqiqət var - «Leyli və Məcnun» Azər-
baycan ədəbi dilinin son orta əsrlərdə ən nəhəng abi-
dəsidir; əslində nə ona qədər, nə ondan sonra ədəbi dilin 
poetik gücünü, elastikliyini, «nizam»ını bu qədər kamil 
şəkildə əks etdirən poema yazılmamışdır. 

M.Füzulinin «Bəngü-badə» və «Söhbətül-əsmar» 
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alleqorik əsərlərinin dili təmsil-hekayət dilinin klassik 
hadisələridir. Bu əsərlərdə Füzuli dilinin daha bir key-
fiyyəti - satirik keyfiyyəti ortaya çıxır ki, həmin key-
fiyyətdə Füzuli dilinin epikliyi müəyyən qədər artır. 

«Bəngü-badə» də iki əsas alleqorik obraz var: bəng 
və badə əsər bəng ilə badənin birbaşa, yaxud dolayısı ilə 
mükaliməsi üzərində qurulmuşdur ki, bu da onun dilinə 
satirik bir dramatizm verir; bununla  belə, əsərdə mənzum 
hekayələr də vardır - həmin hekayələrdə epik şeir dilinin 
inkişafının yeni mərhələsini görmək mümkündür.  

«Bəngü-badə» kimi «Söhbətül-əsmar»da  da epik təh-
kiyə güclüdür, lakin dramatizm daha güclü və daha şaxə-
lidir. Müxtəlif meyvələrin mübahisəsi cəmiyyətdə bir-birinə 
qarşı duran sinif və silklərin mübarizəsini əks etdirir, bu 
zaman dil də həmin mübarizənin alleqorik ifadəsinə 
çevrilir: 

Azərbaycan ədəbi dilinin təmsil-hekayət janrında, ya-
xud janrlarında sınanması onun ifadə potensialını genişlən-
dirir, doğrudur, nə XVII və nə XVIII əsrdə təmsil-hekayət 
dilinin elə bir əhəmiyyətli faktına rast gəlmirik, ancaq XIX 
əsrin əvvəllərindən başlayaraq bu sahədə həqiqi yüksəliş 
özünü göstərir - Q.Zakirin, S.Ə.Şirvaninin təmsil, mənzum 
hekayə dilinin əsasında M.Füzuli alleqoriyalarının dil 
təcrübəsi dayanır.  

M.Füzulinin nəsr dili dedikdə, birinci növbədə, 
«Şikayətnamə»nin dili nəzərdə tutulur - Ə.Dəmirçizadənin 
tamamilə düzgün qənaətinə görə, Füzulinin nəsri, əsasən 
səcili nəsr olmaq etibarilə yeni nəsr dili üçün nümunə ola 
bilməz; lakin yenə də görkəmli dil tarixçisinin fikrincə 
XVI əsrdə qısa, aydın, dərin ictimai məzmunlu cümlələr 
əsasında qurulmuş «Şikayətnamə»nin səlis dili XIX əsrə 
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qədər nəsr dilimizin inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirən 
nümunə olmuşdur (Ə.Dəmirçizadə. Ədəbi dilimizin inki-
şafında Füzuli mərhələsi.-Məhəmməd Füzuli. Elmi-tədqiqi 
məqalələr, səh.53). 

Azərbaycan ədəbiyyatı və eləcə də Azərbaycan ədəbi 
dili tarixində M.Füzulinin nüfuzu elə idi ki, uzun zaman 
Füzulidən sonrakı əsrlər ədəbiyyatımızın (və ədəbi dilimi-
zin) tənəzzül dövrü sayılmışdır. Həmin fikrin artıq köhnəl-
diyi dəfələrlə qeyd olunmuşdur, lakin burada köhnəlməyən 
bir şey vardır ki, o da dahi şairin Azərbaycan ədəbi dili ta-
rixinin bütöv bir mərhələsini təşkil edən sözünün nüfuzu-
dur. Füzulidən sonra Füzuli məktəbi uzun zaman yaşadı, 
onun nüfuzunu sındırmaq əsrlər boyu heç kimə nəsib ol-
madı, çünki bu eyni zamanda ana dilinin tarixi nüfuzu idi. 

Füzuli XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında 
ən yüksək zirvədir. Ədəbi dilimiz Füzulinin yaradıcılığı ilə 
daha da cilalanmış, yüksək poeziya dili kimi fars, elmi-
fəlsəfi, dini əsərlər dili kimi ərəb dili aparıcı mövqeyə ma-
lik olsa da, ünsiyyət vasitəsi kimi Azərbaycan dilindən 
istifadə edilir, bu dildə əsərlər yazılırdı. Bunun üçün 
ictimai-tarixi zəmin hazırlanmışdı. Xüsusilə Şah İsmayıl 
Xətainin dil siyasəti fars dili ilə Azərbaycan dilini qarşı-
qarşıya qoymuşdu və bu dillərdə yazan şairlərin, bir növ, 
yarışı keçirilirdi. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq fars 
dilinin daha qədim və zəngin ədəbi ənənələri vardı. Şərqin 
ən dahi klassikləri bu dildə dünya mədəniyyətinin  bir 
qolunu yaratmışdılar. Belə halda Azərbaycan dilində 
yazmaq, fars dilinə meydan oxumaq böyük hünər tələb 
edirdi. Füzuli də, müasirləri də, hələ Azərbaycan dilinin 
poeziya dili kimi tam cilalanmadığından, səlisləşmə-
diyindən şikayətlənir, “tikana bənzədilən bir dildən gül 
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yarpağı kimi incə nəzmi-nazik” yaratmaq eşqilə yazıb-
yaradırdılar. 

Füzulinin ədəbi və bədii dilə xidməti barədə aydın 
təsəvvür yaratmaq üçün onun aşağıdakı əsərlərini və əsər-
lərindən parçaları linqvistik təhlilə cəlb etmək kifayətdir.  

 

Çalışma. Qəzəlləri oxuyun, xalis Azərbaycan sözlə-
rinin və alınmaların lüğətini tərtib edərək nisbətini müəy-
yənləşdirin.  

Qəzəllər 
 

1 
Olsaydı məndəki qəm Fərhadi-mübtəladə, 
Bir ah ilə verərdi min Bisütun badə. 
 
Versəydi ahi-Məcnun fəryadımın sədasın, 
Quşmu qərar edərdi başındakı yuvadə? 
 
Fərhada zövqi-surət, Məcnuna seyri-səhra, 
Bir rahət içrə hər kəs, ancaq mənəm bəladə. 
 
Əşki-rəvanıma el cəm oldu, var ümidim, 
Kim, ola vara-vara cəmiyyətim ziyadə. 
 
Gah qəmzən içmək istər qanımı, gah çeşmin, 
Qorxum budur ki, nəgah qanlar ola aradə. 
 
Sərvərlik istər isən, üftadəlik şüar et, 
Kim, əyağa çıxmadı başa badə, 
 
Gər görməmək dilərsənrəsmi-cəfa, Füzuli 
Olma vəfaya talib dünyayi-bivəfadə. 
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2 
Buldu kuyindən dəva dərdi-dili-bimarımız, 
Sən ağasan, biz quluz, kuyindədir timarımız. 
 
Zahida, gör sinəçakın şöləsin, bizdən saqın, 
Bir ocağız biz ki, suzandır dəri-divarımız. 
 
Nola gər olduysa fani kuhkən, mən baqiyəm, 
Eşqə bizdəndir, bəqa, yoxdur, yox olmaq varımız. 
 
Gülşəni-qəm nəxliyiz, pərvərdə abi-didədən, 
Dağlar bərg, ahi-atəşbarımızdır barımız. 
 
Əhli-tərkin quluyuz, oldur bizə candan əziz 
Yusif isə xudfüruş, onunla yox bazarımız. 
 
Əşkimiz girdabi-ali, ömrümüz bünyadı pəst, 
Gör nə alçaq dirlik ilə cinginir pərgarımız. 
 
Ey Füzuli, cövri-yarü təneyi-əğyardan, 
Var yüz min qəm, bu həm bir qəm ki, yox  qəmxarımız. 

 
Qəzəlləri linqvistik təhlil etdikdən sonra bir daha 

qeyd olunur ki, burada dilin lüğət fonduna keçmiş və milli-
ləşmiş söz və ifadələr üstünlük təşkil edir. Füzulinin qəzəl-
lərində alınma sözlər digər müasirlərinə nisbətən çoxdur. 
Bunlar müasir ədəbi dilimiz üçün işlək olmasa da, o dövr 
üçün anlaşıqlı sözlər idi. Füzuli lüzumsuz yerə alınma söz 
işlətmirdi. Onun əsərlərinin leksikasında təsadüf olunan 
alınmalar Füzuliyə qədər də mövcud idi və ondan sonrakı 
yüzilliyin ortalarına kimi dildə fəal surətdə işlənmişdir.  
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Çalışma.  Oxuyun, müasir dildə işlənməyən, klassik 
şeir dili üçün dəbdə olan söz və tərkibləri seçib izah edin. 

 
“Leyli və Məcnun” poemasından parçalar 

 
I. Bu Leylinin künci-qəmdə giryanlığıdır və Məc-

nunun vədiyi-eşqdə sərgərdanlığıdır. 
 

Zar ağlar ikən bu rəsmə ol mah, 
Bir türfə səda eşitdi nagah; 
Bir kimsə oxurdu şeiri-Məcnun, 
Bu nüktə ibarətində məzmun: 
- “Key nəşeyi-eşqdən uran dəm! 
Məcnunu saqınma Leylidən kəm! 
Məcnun ilə Leylini bərabər, 
Gər kimsə deyərsə, qılma bavər! 
Leylidə əgərçi dərd çoxdur, 
Məcnuni-həzincə dərdi yoxdur. 
Leyli əli ignədəndir əfkar, 
Məcnuna qılınclar eyləməz kar. 
Leyli istər ki, əksilə qəm, 
Məcnun qəmin artırar dəmadəm. 
Leylini edər hərir dilgir, 
Məcnuna verər nəşat zəncir 
Məcnundur  olan qəmə giriftar, 
Leyli kimə olmuş ola qəmxar? 
Məcnuna yetər şikəmceyi-təb, 
Leyli kimədir təbib, yarəb? 
Məcnundur əsiri-dami-Leyli, 
Leyli kimə salmış ola meyli?” 
Leyli tutub ol təraneyi-guş, 
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Öz nəğməsin eylədi fəramuş, 
Təhqiq ilə bildi bu hesabı, 
Kim, yox şərərində şölə tabı, 
Əlbəttə, bəlavü dərdi gərdun 
Məcnuna veribdir ondan əfzun. 

 
II. Bu Məcnunun Leyliyə müqabil olub əhvalın bildir-

diyidir və Fürsətlə razi-pünhanın əyan etdiyidir. 
 

Məcnun ki, ona nəzarə qıldı, 
Razi-dilin aşikarə qıldı. 
Çəkdi fələkə fəğanü ahi 
Sultanının oldu dadxahi 
- “Key qədri-bülənd padşahım! 
Bildir mənə kim, nədir günahım? 
Fərmanə müxalifətmi qıldım? 
Ədayə müqafiətmi qıldım? 
Bədxahlərinmidir bu tədbir? 
Qəmmazlərinmidir bu təzbir? 
Mən mötəqidəm bu asimanə 
Yarəb, nola rəddimə bəhanə? 
Kimdəndir ola bu məkrü hiylə? 
Kim oldu ola buna vəsilə? 
Ta xaki-dərindən olmuşam dur, 
Aşiftəvü xəstəhalü rəncür; 
Gahi çəkərəm şikənceyi-qəm. 
Gahi oluram bəlayə həmdəm. 
Tənha keçər oldu rüzigarım, 
Səhradə nə münisü,nə yarım. 
Sən xud gözəlim, qəmim yeməzsən, 
“Ol şiftə sandadır”- deməzsən. 
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Məndən bu təğafülün əcəbdir, 
Güya ki, nişaneyi-qəzəbdir. 
Mən böylə neçün, zəbunu xarəm, 
Ha gəldim, əgər günahkarəm. 
Çökdüm yerə gərdənimdə zəncir, 
Bismillah, əgər olursa təzir. 
Fərman səndən, qəbul məndən, 
Olma, gözəlim, məlul məndən! 
Zülfü müjə, xəncərü rəsən bəs, 
Hökmünü yerit, həm asu həm kəs, 
Gəl aradə bir qübar qoyma 
Öldür məni, şərmsar qoyma! 
Təzirimə eyləsən təəllül 
Lazım məni öldürər təğafül 
Ey laləüzarü ənbərinmuy! 
Gəncinəcəmalü markeysuy 
Ta zülfünə olmuşam giriftar, 
Zənciri-cunnə rəğbətim var. 
Qəm silsiləsinə paybəndəm 
Divanələr içrə sərbüləndəm. 
Sevdayə dönüb ziyadə sudim, 
Peyvəstə bu şeirdir sürudim: 
 
Bu qəzəl Məcnun dilindəndir 
 

Küfri-zülfün salalı rəxnələr imanimizə, 
Kafər ağlar bizim əhvali-pərişanimizə. 
 
Səni görmək mütəzzir görünür böylə ki, əşk, 
Sənə baxdıqda dolar dideyi-giryanimizə 
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Cövrü çox eyləmə kim, olmaya nagah tükənə, 
Az edib cövrü cəfalər qılıban canimizə. 
 
Əskik olmaz qəmimiz bunca ki, bizdən qəm alıb, 
Hər gələn qəmli gedər şad gəlibən yanimizə. 
 
Var hər həlqeyi-zəncirimizin bir ağzı, 
Müttəsil verməyə ifşa qəmi-pünhanimizə 
 
Qəmi-əyyam, Füzuli, bizə bidad etdi, 
Gəlmişiz əcz ilə dad etməyə sultanimizə. 

 
Təmamiyi-süxən 

 
Bir ləhzə qılıb bu rəsmə fəryad, 
Sultanına zülmi-eşqdən dad 
Zəncirini etdi parə-parə. 
Tutdu yenə xəlqdən kənarə. 
Əndami şikəstə, çeşmi nəmnak, 
Rüsvavü xərabü məstü bibak. 
Ardınca qoşun-qoşun uşaqlar, 
Əhvalına kim gülər, kim ağlar. 

 
 Füzulinin “Leyli və Məcnun” poeması Azərbaycan 

məhəbbət dastanları ruhunda olan əsərlərdəndir. Poemanın 
dibaçəsi istisna olmaqla, qalan hissələrində xalqımızın mə-
nəvi duyğu və düşüncələri dilimizin qrammatik qanunları 
əsasında ifadə olunmuşdur. Bunlar əsərdən gətirilən kon-
kret faktlarla, bədii nümunələrlə izah edilməli, dilin qram-
matik quruluşunu əks etdirən misalların, xalq dili leksikası 
nümunələrinin təhlilinə geniş yer verilməlidir. “Leyli və 
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Məcnun” poemasının ədəbi dil tariximizdəki rolu və möv-
qeyi xalq dilinə mənsub olan söz və ifadələrlə, frazeo-
logizmlərlə, dastanın poetik sintaksisi ilə əlaqədar izah 
olunmalıdır. Təhlil prosesində çalışmaq lazımdır ki, alın-
maların dilimizə məxsus sözlər içərisində necə əridildiyi, 
sintaktik quruluşa hansı üsullarla tabe etdirildiyi aşkar 
faktlarla meydana çıxarılsın. 

Füzulinin “Şikayətnamə” əsəri bədii nəsrimizin ilk 
nümunəsi kimi təhlil olunmalıdır. Bu əsərə qədər yazılı 
ədəbiyyatda bəzi nəsr nümunələrinə - divanlara yazılan ön 
sözlərə (dibaçə) rast gəlmək olur ki, bunlar elmi nəsr 
xarakterindəndir və çətin anlaşılan qəliz tərkiblərlə, ifa-
dələrlə qələmə alınmışdır. ”Şikayətnamə” əsəri vahid süjet 
ətrafında qələmə alınmış bədii nəsr nümunəsidir. Əsərin 
təsvir xarakteri daşıyan girişi istisna olmaqla, qalan hissə-
lər anlaşıqlı, sadə danışıq əsaslı cümlələrlə ifadə olun-
muşdur. Əsərdən aşağıdakı parşanı leksik və qrammatik 
cəhətdən təhlil etməklə bədii nəsr dilinin ilkin nümunəsi 
haqqında real təsəvvür qazanmaq olar.    

 
“Şikayətnamə”dən parça 

                                                                                                       
  “Əmma divani-bəlağətə təhəccüm etdim, çün ən-

həsi-ovqafda və əzəvi-halatda hüzurlarına getdim, bir cəm 
gördüm, hekayətləri pərişan, nə səfadan onda əsər, nə 
sidqdən onda nişan var. Cəmiyyətləri dami-hiyəl,....  

Salam verdim-rüşvət deyildir deyü almadılar. 
Hökm göstərdim-faidəsizdir deyü mültəfit olmadılar.  
Əgərçi zahirdə surəti-itaət göstərdilər, əmma zəbani-

hal ilə cəmi sualıma cavab verdilər. 
Dedim:  
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-Ya əyyühəl-əshab! Bu nə feli-xətavü çini-əbrudur? 
Dedilər: 
- Müttəsil bizim adətimiz budur. 
Dedim: 
-Mənim rəayətimi vacib görmüşlər.Və mənə bərati-

təqaüd vermişlər ki, ovqafdan həmişə bəhrəmənd olam. Və 
padişahə  fərağət ilə dua qılam. 

Dedilər: 
- Ey miskin! Sənin məzaliminə girmişlər və sənə 

sərmayeyi-tərəddüd vermişlər ki, müdam faidəsiz cidal 
edəsən. Və  namü-barək  üzlər görüb, namülayim sözlər 
eşidəsən. 

Ovqaf  zəvaidsiz  olurmu? Dedim: 
- Bəratımın məzmunu nə üçün surət bulmaz? 
Dedilər: 
- Zəvaiddir, hüsuli mümkün olmaz. 
Dedim: 
- Böylə   
- Zəruriyyati-asitanədən ziyadə qalırsa, bizdən qa-

lırmı? 
Dedim: 
- Vəqf malın ziyadə təsərrüf etmək vəbaldır. 
Dedilər: 
- Aqçamız ilə satın almışız, bizə həlaldır. 
Dedim: 
- Hesab alsalar, bu sulukunuzun fəsadı bulunur. 
Dedilər: 
- Bu hesab qiyamətdə alınır. 
Dedim: 
- Dünyada dəxi hesab alınır xəbərin eşitmişiz? 
Dedilər: 
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- Ondan dəxi bakimiz yox , katibləri razi etmişiz. 
Gördüm ki, sualıma cavabdan qeyri nəsnə verməzlər 

və bu bərat ilə hacətim rəva qılmağı rəva görməzlər, naçar 
tərki-mücadilə qıldım və məyusu məhrum guşeyi-izlətimə 
çəkildim”  

                  
(M.Füzuli.Əsərləri,5 cilddə, I, II cild,                  

                 tərtib edəni H.Araslı, Bakı,1958).                  
                            

Sual  və  tapşırıqlar 
 
1. Füzulinin şeir dilindəki leksik-semantik arxaizm-

ləri tapıb mənasını izah edin. 
2. Xətai və Füzulinin qəzəllərini ədəbi dil tarixi 

baxımından müqayisə edin, oxşar və fərqli xüsusiyyətləri 
aşkara çıxarın. 

3. Füzulinin “Leyli və Məcnun” poemasının klassik 
şeir və folklor üslubları ilə uyğun cəhətlərini izah edin. 

4. Füzulinin şeir və nəsr dilini müqayisə edin, ədəbi 
dilimizin təşəkkül dövrü üçün xarakterik olan əlamətləri 
aydınlaşdırın. 

5. Təhlil etdiyiniz nümunələrdə xalq danışıq dilinə 
məxsus söz və ifadələri müəyyənləşdirin. 

6. Füzulidən verilmiş nümunələri sənətkarlıq baxı-
mından təhlil edin. 

7. Misallardakı omonim, sinonim və antonimləri  
tapın, onları müasir ədəbi dilimizdəki faktlarla müqayisə 
edin. 

8. Füzuli dilinin sintaksisi üzrə təhlillər aparın. 
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XVII-XVIII ƏSRLƏR AZƏRBAYCAN  
ƏDƏBİ DİLİ 

 
Molla Vəli Vidadinin dili 

(1709-1807) 
 

Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin milliləşməsində 
M.V.Vidadinin xüsusi xidməti olmuşdur, belə ki, Ş.İ.Xə-
tai, M.Əmanidən sonra məhz M.V.Vidadi klassik üslubla 
folklor üslubunu öz yaradıcılıq təcrübəsində qarşılaşdır-
mış, lakin onlardan fərqli olaraq, dövrün tələbi ilə folklor 
üslubuna daha çox üstünlük vermişdir.  

M.V.Vidadi yarım əsrdən artıq poetik yaradıcılıqla 
məşğul olmuş, görünür, zəngin irs qoyub getmişdir, lakin 
mənbələrdə  şairin, demək olar ki, çox az əsəri mühafizə 
edilmişdir: buraya qəzəllər, müxəmməslər, «Müsibətna-
mə» mənzuməsi, maddeyi-tarixlər, qoşmalar, gəraylılar və 
bayatılar daxildir (M.V.Vidadi. Əsərləri, Bakı, 1977, tərtib 
edəni H.Araslı). Bununla belə, əldə olunan əsərlər onların 
müəllifinin ədəbi-bədii dilin tarixindəki rolunu ayrıca 
dəyərləndirmək ehtiyacını doğurur. 

Göründüyü kimi, M.V.Vidadi əsərləri həm klassik 
janrları (qəzəllər, müxəmməslər, «Müsibətnamə» mənzu-
məsi, maddeyi-tarixlər), həm də folklor janrlarını (qoşma-
lar, gəraylılar, bayatılar) əhatə edir. Və M.V.Vidadi kimi 
bir mütərəqqi şairin klassik janrlarda yazması, müəyyən 
mənada Füzuli üslubunu davam etdirməsi təsadüfi deyil. 
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Bu mövcud mərhələnin dil-üslub stixiyasının əksidir, nəzi-
rəçilikdən tamamilə uzaq hadisədir. Eyni zamanda bu o 
deməkdir ki, folklor üslubu milli ədəbi-bədii dili klassik 
üslubla dialektik əlaqədə təşkil edir. 

M.V.Vidadinin klassik janrlardakı əsərlərinin dili 
klassik üslubun tarixi təcrübəsini nümayiş etdirir. Bu dil, 
əsasən M.Füzuli - S.Təbrizi-Q.Təbrizi xətti ilə gələn klas-
sik üsluba münasibətdə reformator kimi çıxış edir, ənənəvi 
metaformalaşdırma prinsipini dağıtmadan novatorluq edir; 
nəticə etibarilə, XVI əsrin sonu, XVII əsrin əvvəllərindən 
başlayaraq, əslində inkişafda olan klassik üslubu yekunlaş-
dırır (H.Cəfərov. Füzulidən Vaqifə qədər, səh.93). Mə-
sələn:  

 
Sən tək, ey gül, demə gül-gülzarə gəlmiş, gəlməmiş, 
Şəhr ara hüsnüncə namə barə gəlmiş, gəlməmiş 
 
Dəmbədəm, ey gülbədən, şirin dəhən, şəhdü şəkər, 
Ləli-ləbin ləhceyi-köftarə gəlmiş, gəlməmiş. 
 
Eylədim təhqiq kimi, qövsi-qaşın tək növnəhal 
Hüsi bağında qəddin rəftarə gəlmiş, gəlməmiş. 
 
Demə kim, üşşaq qanın tökməyə qəmzən kimi 
Qatilü cəllad tək xunxarə gəlmiş, gəlməmiş 
 
Çün dəva yox eşq dərdinə nə fərq eylər təbib, 
Bu Vidadi xəsteyi-biçarə gəlmiş, gəlməmiş 
 
Ey həmdəmim, səni qanə qərq eylər, 
Gəl tərpənmə yaralanmış könlümü 
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Ayrı düşmüş vətənindən, elindən, 
Həmdərdindən aralanmış könlümü, 
 
Könül verdik hər bivəfa yadlara, 
Hayıf oldu, ömür getdi badlara, 
Fələk saldı dürlü-dürlü odlara 
Şan-şan olmuş, paralanmış könlümü. 
 

Müşahidələr göstərir ki, M.V.Vidadi ədəbi-bədii dilə 
əlamət həssaslığı gətirir, həm «təyin»lərdən çox istifadə 
edir, həm də məhz «təyin»lər şairin ədəbi-bədii təfəkkü-
rünün tipologiyasını müəyyənləşdirir (H.Cəfərov. Füzuli-
dən Vaqifə qədər, səh.95). Dəli könül, yaxşı gün; yaman 
gün; yad ellər; qürbət, ala qarlı, boz dumanlı dağlar; 
keçən gün; səni sevən, yaxşı olan nəsib olmaq yamana; 
qanlı yaş; qəm səməndi; möhnətdə qaralanmış könül; 
könlüm istədiyi; siyah tellər, ağ buxaq, xırda xallar və s. 
«Təyin»lərin mühüm bir hissəsi təkrar hesabına yaranır: 
yanıb-yanıb, bir-bir, qatar-qatar, qərib-qərib, qəmgin-
qəmgin, şirin-şirin, şana-şana, yol-yol (olmaq), dürlü-
dürlü, yanə-yanə və s. 

Şübhəsiz, əlamət həssaslığı ancaq Vidadinin dilinə 
xas olan üslubu bir hal deyil, ümumiyyətlə, mərhələnin 
dil-üslub mənzərəsinə təsir edən hadisədir, milli ədəbi 
dilin təşəkkülü dövründə ədəbi-bədii dildə (bədii üslubda) 
realizmin güclənməsi «təyin»lərin (əlbəttə, geniş mənada 
bütün əlamət bildirən ifadələrin) funksionallığının artması 
ilə müşayiət olunur. 

M.V.Vidadinin folklor janrlarındakı əsərlərinin dilin-
də divanələnmək, pərvanələnmək, dürdanələnmək, biganə-
lənmək, şanələnmək, viranələnmək (bunların hamısı bir 

Azərbaycan ədəbi dili tarixindən seminar məşğələləri 
 

 84

şeirdəndir) kimi sözlər işlənir ki, bunlar müvafiq analitik 
fellərin (divanə olmaq, pərvanə olmaq, dürdanə olmaq və 
s.) «sintaktik» (iltisaqi) qarşılığıdır; ədəbi dil tarixində bu 
cür «iltisaqilənmə»nin məhz XVII-XVIII əsrlərə düşmə-
sini biz təsadüfi hal hesab etmirik və milli təşəkkül döv-
ründə bu, tamamilə qanunauyğundur: ədəbi dilin öz etnik 
əsaslarına möhkəm dayanması qrammatik, leksik-seman-
tik, fonetik-fonoloji səviyyələrdə olmaqla qalmır, ümumən 
dilin universal sisteminə maksimum yaxınlaşma ilə, necə 
deyərlər, norma ilə sistemin «üst-üstə düşməsi» ilə şərt-
lənir. 

 
Səba, əhvalımı bir-bir 
Varı bol yarə ərz eylə, 
Qəmü dərdi-dilim şərhin 
Deyib dildarə ərz eylə 
 
Gedərsən kuyinə yarın, 
O qəddi-sərvrəftarın, 
Fəğanın bülbüli-zarın 
Güli-gülzarə ərz eylə, 
 
Fidadi xəstə bimarın, 
Bəlayi-eşqdən zarın, 
Sözün müştaği-didarın 
Yetir cananə ərz eylə 

 
M.V.Vidadinin xalq poeziyasından və klassik ənənə-

dən istifadə edərkən daha çox hansı mövqedə durduğunu 
aşkara çıxarmağa imkan vermişdir (F.Z.Əhmədov. Azər-
baycan dili tarixi leksikologiyasının tədqiqində tezlik lü-
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ğətlərinin rolu (Vidadi şeirlərinin sözlüyü əsasında). Azər-
baycan EA Xəbərləri, Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası, 
№ 1, 1983, səh.69-72). Araşdırmalar göstərir ki, M.V.Vi-
dadinin elmə məlum olan əsərlərində 1728 söz qeydə alın-
mışdır. Bu sözlər bütünlükdə 7000 dəfəyə yaxın (6976) 
işlənmişdir. Həmin leksik vahidlərin işlənmə tezliyini tu-
tuşdurduqda maraqlı nəticəyə gəlmək olur: şairin klassik 
üsluba məxsus əsərləri həm sayca, həm də həcmcə qoşma 
üslublu şeirlərindən 3 dəfə çoxdur. İlk baxışda belə görünə 
bilər ki, «klassik» şeirlərdə sözlərin işlənmə tezliyi qoşma 
üslublu əsərlərindəkindən də bu qədər çox olmalıdır, lakin 
hesablamalar bunun əksini göstərir: eyni sözlər «qoşma-
larda» 3124 dəfə, «klassikdə» 3852 dəfə işlənmişdir. Gö-
ründüyü kimi, fərq o qədər də böyük deyil. 

M.V.Vidadinin şeirlərində işlənmiş ümumxalq xarak-
terli sözlərin və daha çox klassik üslub səciyyəli leksik va-
hidlərin işlənmə tezliyinin konkret müqayisəsi da maraqlı 
fikir yürütməyə imkan verir. 

Buraya qədər deyilənləri ümumiləşdirəsi olsaq, həqi-
qətən belə bir qənaəti təsdiq etməli olacağıq ki, M.V.Vi-
dadi ədəbi-bədii dilinin keyfiyyəti etibarilə köhnə dövrün, 
son, yeni dövrün ilk şairidir və məhz Vidadi yeni dövrün 
ən görkəmli söz ustasını - M.P. Vaqifi yaradıcılığının bü-
tün potensiyası ilə perspektivə çıxarır, hər iki sənətkarın 
dili ədəbi-bədii dilin ümumi inkişaf stixiyasında birləşərək 
demək olar ki, vahid təkamül aktı kimi çıxış edir. (H.Cəfə-
rov. Füzulidən Vaqifə qədər, səh. 93, 107-108). 
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Molla Pənah Vaqifin dili 
(1717-1797) 

 
Klassik üslubla folklor üslubunun dialektikası əsasın-

da milli-ədəbi bədii dilin norma, üslub minimumunun 
müəyyənləşməsi M.V.Vidadinin təcrübəsində artıq tarixi 
reallıq kimi diqqəti cəlb edir və həmin proses M.P.Vaqifin 
fəaliyyəti ilə keyfiyyət həddinə çatır. 

Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin tarixində M.Füzulidən 
sonra bütöv bir dövr yaradan M.P.Vaqifdir – «milli şairlə-
rimizdən onun kimi sadə və açıq lisanda və ana dilimizin 
şivəsində şeir və qəzəl yazan az olubdur. Müasirləri ona 
nəzirə yazmağa səy və təlaş ediblərsə də,  onun kimi mü-
həssənatlı, gözəl və açıq kəlam söyləməkdə aciz qalıblar». 
(F.Köçərli. Azərbaycan ədəbiyyatı, I c., səh.159). M.P.Va-
qif üslubu klassik üslub, şifahi xalq yaradıcılığı və canlı 
dilin sintezindən ibarətdir.  

Ümumiyyətlə, «M.P.Vaqif ədəbi-bədii təfəkkürün (və 
ədəbi-bədii dilin) milli əsasda inkişafını mütləqləşdirdi, 
onun xidməti nəticəsində folklor üslubu klassik üslubun 
nüfuzunu sındırıb aparıcı mövqeyə çıxdı; bundan sonra 
ədəbi-bədii təfəkkürün (və ədəbi-bədii dilin) perspektivlə-
rini, bir qayda olaraq, folklor üslubu müəyyən etdi» 
(N.Cəfərov. Füzulidən Vaqifə qədər, səh. 94). 

Vaqifin yaradıcılığı ilə Azərbaycan  ədəbi dili özünün 
əsl xəlqi ifadəçisini tapmış, xalq öz bədii təxəyyülü ilə Va-
qifin ədəbi irsi arasında tam oxşarlıq görmüşdür.  

Ədəbi dil tarixində Vaqif mərhələsinin ən səciyyəvi 
xüsusiyyətlərindən biri canlı danışıq dili – folklor üslubu-
nun, xalq dilinin aparıcı mövqe qazanmasıdır. Bu mər-
hələdə çoxlu xalq dastanları yaradılmış, xalq ifadə və de-
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yim tərzi, şifahi danışıq elementləri üstünlük təşkil et-
mişdir. Xalq dastanlarının bədii və texniki quruluşunun 
təsiri ilə XVIII əsrdə qoşma üslubu Vaqifin simasında da-
ha yüksək zirvəyə çatdı və məhz bununla əlaqədar olaraq 
ərəb-fars söz və tərkiblərinin poeziyada süqutu mərhələsi 
başlandı. Hətta, ədəbi dilin sovet dövründə yazılan qəzəl-
lərdə belə, qəliz ərəb və fars sözlərinə rast gəlirik. Vaqifin 
dilindəki alınmalar əsrimizin 20-ci illərinə qədər işlədilən 
alınmalardan o qədər də fərqlənmir. Şairin ustalığı ondadır 
ki, o, işlətdiyi alınmaları folklor üslubuna tabe edir, əksər 
hallarda onları xalis Azərbaycan sözləri ilə sinonim kimi 
işlədir. 

Şairin təbiət və məhəbbət mövzusunda əsərlərində 
təsvir obyektləri Azərbaycanın toponimikası ilə bağlıdır. 
Klassik poeziyadakı Yusif, Züleyxa və Məcnun kimi ənə-
nəvi obrazlar Vaqifin dilində Pəri, Mədinə, Yetər, Safiyə 
kimi konkret şəxs adlarına çevrilir. Müqəddəs yerlər – 
Məkkə, Mədinə, Misir, Yəmən kimi yer adları isə obraz 
yaratmaq üçün məcazlaşdırılır. Bu baxımdan şairin obraz-
ları sırf milli xarakter daşıyır. 

 Vaqif şeirlərinin poetik sintaksisi də xalq dastanla-
rının dil quruluşu səviyyəsindədir. Onun əsərlərinin cümlə 
quruluşunda şifahi nitq tipologiyası aparıcıdır.  

        
Çalışma. Qoşmaları oxuyun, sözləri nitq hissələri 

üzrə qruplaşdırın. Xalis Azərbaycan sözləri ilə alınmaların 
statistik təhlilini verin. 

                              
1.  Başına döndüyüm toy adamları, 
Siz də deyin: toya gələn oynasın. 
Adını demərəm, eldən ayıbdır, 
Filankəsin qızı filan oynasın. 
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Nə müddətdir ona güvənən bizik, 
Həsrətin çəkməkdən canımız üzük, 
Hər əlinə alıb bir danə üzük 
Üzüyü əlinə alan oynasın. 
 
Bir tuba boyludur, boyu növrəstə, 
Həsrətin çəkməkdən olmuşam xəstə, 
İşarət eylərəm anlayan dosta . 
Dostunun qədrini bilən oynasın. 
 
Mən Molla Vaqifəm, eylərəm əfğan, 
Gözlərim də yaş yerinə tökər qan, 
Uzunboylu, yeniyetmə, növcahan 
Məni bu dərdlərə salan oynasın. 
 
2. O şux qəmzələrin, xəncər kirpiyin, 
Gündə olur yüz min can qabağında 
Xumar-xumar baxan ala gözlərin, 
Gərəkdir verəsən, can qabağında 
 
Qaşın qabağında siğallı birçək, 
Sayə salmış üzü şölə mübarək. 
Amma iki dəstə tər bənövşətək, 
Qoymuş al yanağın yan qabağında. 
 
Zülfündən qoxuşar gülü reyhanlar, 
Qurban hər muyinə yüz min cavanlar 
Pizvazına gəlir hürü qılmanlar, 
Məlayik durmuşlar san qabağında. 
 
Vaqif qurban zənəxdanın çahinə, 
Şirin gülüşünə, xoş nigahinə, 
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Qul olasan belə xublar şahinə, 
Durasan hər axşam, dan qabağında. 

 
Qeyd edildi ki, Vaqifin klassik poeziya üslubunda 

yazdığı şeirlərdə vəznin tələbi və ədəbi ənənələrin təsiri ilə 
alınma sözlər işlənmişdir. Burada hətta, Vaqifdən əvvəl və 
sonra işlədilməyən leksik vahidlərə tək-tək hallarda təsa-
düf etmək olar. Əlbəttə, klassik üslubda yazılan əsərlər 
Vaqif şeirlərinin aparıcı istiqamətini müəyyən etmir. Bun-
lar yalnız ədəbi dil tariximizi öyrənmək üçün materialdır. 
Vaqifin qəzəlləri ilə klassik üslubda yazılmış digər əsərləri 
müqayisə etdikdə onun dil xüsusiyyətləri daha qabarıq üzə 
çıxır. Buna görə də şairin belə əsərlərini linqvistik təhlilə 
cəlb etməklə, sənətkarlıq məsələlərinə diqqət yetirilməli-
dir. Aydınlaşdırılmalıdır ki, şairin əsərlərində alınma söz-
lərin azlığı və ya çoxluğu dilin xəlqi mahiyyətini pərdələ-
mir, əsas məsələ həmin sözlərin başa düşüləcək şəkildə iş-
lədilmə texnikası ilə bağlıdır. 

 
Çalışma. Aşağıdakı qəzəldə xalis Azərbaycan sözlə-

rinin və alınmaların nisbətini müəyyənləşdirin. Alınan nə-
ticəni Vaqifin qoşmaları ilə müqayisə edin. 

                       
Salmaq nəzərindən məni cananə düşərmi? 
Tərk eyləmək öz qulunu sultanə düşərmi? 
 
Kakil nə rəvadır ki, könüldən elə qeybət, 
Şanə gileyi zülfi-pərişanə düşərmi? 
 
Qəmzən ləbini dişləməmiş qanımı tökdü, 
Qan eyləməyən kimsənə heç qanə düşərmi? 
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Dil cahi-zənəxdanə düşüb zülfün ucundan, 
Əlbəttə, xətasız kişi zindanə düşərmi? 
 
Derlər ki, dəhanınla edir bəhsi-nəzakət, 
Görün, söz ol qönçeyi-xəndanə düşərmi? 
 
Ol sərvi-xuramanə ki, gəzmək olub adət, 
Bir yol yolu gör kim, bizim eyvanə düşərmi? 
 
Olmazsa əgər Vaqifə bir sədri səmən yar, 
Top eyləyibən başını meydanə düşərmi? 

(M.P.Vaqif, Əsərləri, tərtib edəni  
H.Araslı, Bakı, 1950) 
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XIX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİ 
 

Azərbaycan xalqının həyatında olduqca mühüm si-
yasi hadisə olan Rusiya ilə birləşmə ədəbi dilin inkişafına 
yeni bir istiqamət verdi, təzə üslub və janrlar yarandı.  Bu 
dövrdə ədəbiyyatda yeni tipli nəsr, satira, dram meydana 
çıxır və bunlar öz təsirini ədəbi dilə də göstərir. Ədəbi 
dilin sadələşməsi və canlı xalq dilinə yaxınlığı, ərəb-fars 
dillərindən alınmaların azalması,  rus dili vastəsilə Avropa 
dillərindən sözlərin alınması bu dövr Azərbaycan ədəbi 
dilinin xarakterik xüsusiyyətlərindəndir. 

Bu dövrdə ədəbi dilin inkişafında satirik-maarifçi 
cərəyanın nümayəndələri: A.Bakıxanov, Q.Zakir, S.Ə.Şir-
vani, M.F.Axundov və başqaları misilsiz xidmət göstər-
mişlər. XIX əsr ədəbi dili haqqında mühazirələrdə məlu-
mat alan tələbələri praktik materiallarla tanış etmək üçün 
buraya dil cəhətdən xarakterik nümunələr və ədəbi dilin 
inkişafında aparıcı mövqe tutan sənətkarlar daxil edil-
mişlər.  

 
Qasım bəy Zakirin dili 

(1784-1857) 
 
Azərbaycan ədəbi dili bədii üslubunun XIX əsrin 

birinci yarısındakı inkişafı, heç şübhəsiz, birinci növbədə, 
Qasım bəy Zakirin fəaliyyəti ilə bağlıdır. «Zakirin hər 
qism əşarü kəlamı mövcuddur-qəzəliyyat, mürəbbeat, mü-
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xəmməsat, şeiri-müstəzad, tərkibbənd, tərcibənd və s. Türk 
qəzəlləri var ki, Füzulinin qəzəllərinə bərabərdir. Müxəm-
məs və qafiyələri Vaqifinkindən əskik deyil. Amma asadü 
əşarının cümləsindən artıq əhəmiyyətlisi və məişətimizə 
münasibətlisi…müasiri olan dost-aşnalarına yazdığı mək-
tublardır ki, cümləsi nəzm ilə açıq və sadə dildə yazıl-
mışdır» (F.Köçərli. Azərbaycan ədəbiyyatı, I c. səh. 366). 

XIX əsrin birinci yarısında ədəbi-bədii dil (bədii 
üslub) üçün qəzəl dilinin bu cür «sadələşməsi» – həm pan-
teist-sufi obrazların real münasibətləri əks etdirən obraz-
lara çevrilməsi, həm də sintaksisin demokratikləşməsi xa-
rakterikdir. Bu həmin xarakterik birinci növbədə Q.Zakirin 
dil təcrübəsində təsbit olunur. 

Şairin dil realizmi, heç şübhəsiz, «tənqidi» realizm-
dən başlayır-çoxlu kobud ifadələr, loru sözlər, hətta söyüş-
lər məhz «tənqidi» realizmin göstəriciləridir ki, hər şeydən 
əvvəl, klassik janrlardan olan şeirlərinin dilində özünü 
göstərir.  

Q.Zakirin mənzum məktublarında, mənzum hekayə-
lərində və satirik şeirlərində kobud ifadələrə, söyüşlərə 
daha tez-tez təsadüf olunur. 

Mənzum məktubların dilində əyanilik, konkretlik 
özünü göstərir – bunun ən mühüm faktlarından biri xüsusi 
adlardır. Mirzə Fətəli Axundova yazdığı mənzum mək-
tubda şair müxtəlif şəxs adlarına müraciət edir. 

Xüsusi adlara geniş dairədə müraciət olunması (şəxs 
adları ilə yanaşı, yer adları da buraya daxildir və Q.Zakirin 
mənzum məktublarında Tiflis, Şəki, Qutqaşen, Şirvan, 
Cəbrail, Horadiz, Qoyucaq, Maralyan kimi konkret yer 
adları işlənmişdir) dövrün ümumən ədəbi-bədii dil nümu-
nələri üçün xarakterikdir. Milli ədəbi dilin formalaşması 
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prosesində bu cür antroponim, toponim və s. konkretliyi, 
görünür, təbii sayılmalıdır. 

Q.Zakirin əsasən mənzum məktublarında, eyni 
zamanda, digər şerlərində xalq danışıq dilinin təsiri diqqəti 
cəlb edir – bu təsir, əlbəttə, ancaq şairin üslubundan irəli 
gələn bir xüsusiyyət deyil, realist şeir dilinin XIX əsrin 
birinci yarısı üçün mühüm əlamətlərindən biridir. 

Şairin dilinə əcnəbi (rus-Avropa mənşəli) leksika 
gəlir. Düzdür, həmin leksika daha çox üslubi səciyyə da-
şıyır, nadir hallarda görünür, lakin bununla belə, olduqca 
məqamında görünür və dövrün reallıqlarını ifadə edir: 

 
Gündə bir gətirir zakonu – təzə 
Fikri budu xəlqi verə güdazə 
Bizdən də məhrəmdir biri knyazə, 
Nə məhrəm, füzümü heyvərə, yanşaq. 
 
Cəmşid bəyə yetir səlami – əfzun, 
Knyaz Behbudova ərz etsin əknun; 
Nə rəvadır bisilist, bizakon 
Viran ola nahəq yerə bir ocaq. 

 
«Belə açıq və sadə dildə heç bir şair öz vilayətinin 

əvzavü- əhvalını və müasirlərinin dolanacağını bu sayaq 
doğruluqla aydın və aşkar yazmayıbdır» (Firudin bəy 
Köçərli. Azərbaycan ədəbiyyatı, I c., səh.381). Həm milli 
leksika, həm də alınmalar, məhz «açıq və sadə dildə»n 
gəlir… 

Q.Zakirin dilindəki demokratizmi, xəlqiliyi və nəha-
yət, milliliyi isə daha çox şairin şifahi xalq şeiri janrla-
rındakı şeirlərində görmək mümkündür. 
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Q.Zakirin mənzum hekayələri ədəbi-bədii dil tari-
xində xüsusilə diqqəti cəlb edən bir üslub tipologiyası 
müəyyənləşdirir – bu olduqca çevik, mükalimələrlə zən-
gin, «rahat» təhkiyəsi olan dildir. 

XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, Azərbaycan ədə-
bi-bədii təfəkküründə «dolaşan satira kabusu» Q.Zakirin 
dilini (müxtəlif janrlarda meydana çıxan dil-üslub təzahür-
lərini) ümumilikdə xarakterizə edən ən mühüm əlamətlər-
dəndir: şairin həcvlərində, mənzum məktub və hekayələ-
rində, satiralarında, hətta bütövlükdə lirik mövzulu şeirlə-
rində məhz bu «satira kabusu»nu müşahidə etmək, duy-
maq mümkündür. Dövrün zövqünü, ümumən dünyagörü-
şünü ədəbiyyata gətirən Q.Zakir dövrün dilini də müəy-
yənləşdirdi: biz Q.Zakiri nə qədər M.P.Vaqif dilinin da-
vamçısı hesab eləsək də, yaddan çıxarmamalıyıq ki, o, 
məhz XIX əsrin dilində yazıb-yaratmışdır, onun dili lirik 
realizmdən çox, satirik realizmə (necə deyərlər, tənqidi 
realizmə) xidmət edir və bu baxımdan M.P.Vaqifin dilin-
dən fərlənir. Yəni Q.Zakirin dili M.P. Vaqifin dili ilə 
müqayisədə demək olar ki, yeni hadisədir, bir pillə irəlidir. 

 
Çalışma. Aşağıdakı satirik şeir nümunəsini linqvistik 

təhlil edin. Xalis Azərbaycan sözlərini və alınmaları nitq 
hissələri üzrə qruplaşdırıb lüğətini tərtib edin. 

 
Şişəlilər 

 
Fisqü ficur həddən aşıb Şişədə, 
Erkəyi, dişisi yaman peşədə. 
Mənəm qalan haman bu əndişədə. 
Zəmanə dönübdür, qovğayə bir bax. 
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Sürahi solunda, badə sağında, 
Məzə qabağında, mey dodağında, 
Bulaq kənarında, çay qırağında, 
Əmmameyi-seyid, mollayə bir bax. 
 
Vaiz bizə oxur şəri-Mustafa, 
Həramə mürtəkib olmayın əsla, 
Özü lum-lum udur batində əmma, 
Zahirdə dediyi mənayə bir bax. 
 
Səhra mərdumini şəhr əhli görcək, 
Yalvarıb, yapışıb oturdar çömlək, 
Beş arşında sürüşdürər üç çərək 
Taciri seyr elə, sövdayə bir bax. 
 
Baqqal tərazuya qoyar imanın, 
Əsəl qiymətinə satar ayranın, 
Qudurmuş it kimi tutar dörd yanın, 
Deyən yoxdur ali-əbayə bir bax. 
 
Pinəçilər bafta taxar boynuna, 
İmperiyal tökər vərəq oynuna, 
Qovurmanı saət qoyub qoynuna, 
Ədayi-əla və ədnayə bir bax. 
 
Həramilər kimi yol üstə yatar, 
Damojnaya çakər olub, mal tutar, 
Dümək çalar, şərab içər, zər atar, 
Qul bəyzadəyə, tərsayə bir bax. 
 
Dolanır bazarı darğa, qıvartal, 
Döyülür sifətlər, yolunur saqqal, 
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Gecə get cibinə beş-on manat sal, 
Gündüz gəlib nırxa, bəhayə bir bax. 
 
Xanzadələr şişə taxır rəyəti, 
Özlərinə deyil malü-dövləti, 
Orda təpər harda düşsə fürsəti, 
Mujiki seyr eylə, ağayə bir bax. 
 
Palajenya nəqli ta olub möhkəm 
Gərək bəy azalda zülmün dəmadəm, 
Dəxi də artırır bu əhli-biqəm, 
Yanında çalınan zurnayə bir bax. 
 
Üləmalar üz döndərib xudadan, 
Usanmaz bir ləhzə cövrü-cəfadan, 
Başı əmmaməli seyid, molladan, 
Taətdə övladir, o çatmaqurşaq. 
 
Həq bilir ki, beli şallı hacılar, 
Zəhirmarnan xalqın ağzın acılar, 
Düşəndə gözləməz ana, bacılar, 
Bu əhldan sinədağam, sinədağ. 
 
Birindən şikayət edəsən əgər, 
Danışmağa qoymaz, sözünü kəsər, 
Qardaş malı kimi ortadan bölər, 
Murovlar olublar oğruya ortaq. 

(Q.Zakir. Seçilmiş əsərləri,  
tərtib edəni S.Qafarlı, Bakı, 1957). 
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Sual və tapşırıqlar 
 

1. Satiranın tənqid və ifşa obyektlərini göstərin. 
2. Məcaziləşərək satirik lövhə yaradan söz və 

ifadələri izah edin. 
3. Zakir satiralarını özündən əvvəlki satirik ruhlu 

əsərlərdən fərqləndirən dil xüsusiyyətlərini müəyyənləş-
dirin. 

4. Yuxarıdakı parçada xalq dilinə məxsus vulqar 
sözləri və qarğışları göstərib, onların üslubi imkanlarını 
aydınlaşdırın.  

5. Atalar sözü və məsəl qəlibinə uyğun gələn satirik 
aforizmləri müəyyənləşdirin.  

6. Şeirdə satirik nitq üçün yeni tikinti materialları 
olan rusizmləri göstərin. 

 
 

Seyid Əzim Şirvaninin dili 
(1835-1888) 

 
S.Ə.Şirvaninin təkcə şeirində deyil, nəsrində də 

klassik dil tipologiyası mühafizə olunur. 
Şairin şeir dilində üç istiqamətli fərqləndirməyə ehti-

yac duyulur: lirik istiqamət, maarifçi istiqamət və satirik 
istiqamət – heç şübhəsiz, klassik lirik dil satirik dildən for-
ma-məzmun uyarlığı baxımından fərqlənir: S.Ə.Şirvaninin 
maarifçi və ya satirik dili onun lirik əsərlərinin dilinə nis-
bətən daha orijinal və dövrün tələblərinə, zövqünə daha 
uyğundur. Lirikada isə şair, bir qayda olaraq, ənənəvi dil-
üslub nümayiş etdirir: 

Maarifçi şeirlərinin dili lirik şeirlərinin dilindən, 
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birinci növbədə, az obrazlı olması, sözlərin, ifadələrin 
müstəqil mənada işlənməsi, realizmi ilə diqqəti cəlb edir. 

S.Əzimin mənzum hekayələrinin dili əksərən maarif-
çi şeirlərinin dilinə yaxındır, bununla belə, elə mənzum 
hekayələri də vardır ki, daha çox satirik obrazlarla zən-
gindir. Şairin satira dili fərdi həcvçilikdən başlayıb mü-
kəmməl ictimai məzmunlu əsərlərlə davam edir: 

 
Hamının fikri xəlqi soymaqdır, 
Quru yerdə bu xəlqi qoymaqdır. 
 
Şiəmiz sünniyə edər töhmət 
Sünnəmiz şiədən edər qeybət 
 
Bizi puç etdi şiə-sünni sözü, 
Əhli-islamın oldu kur gözü 

 
Yaxud: 

Fikr edir ki, o qövmi-fərzanə, 
Müctəhidçün gərəkdi bir xanə 
 
Bir də gördün ki, eyləyib, tədbir, 
Bir gözəl xanə etdilər təmir 
 
Yenə söylər o qövmi-danişvər 
Müctəhidçün gərəkdir, bir həmsar 
 
Bir gözəl qız nikah edib aiə, 
Mələki əğd edirlər şeytanə 
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Çalışma. Verilmiş satirik şeir parçasını oxuyun. Lü-
ğətdən istifadə edərək çətin sözlərin mənasını aydınlaş-
dırın və mətni linqvistik təhlil edin.  

 
Həmədan kəndinin hekayəsi 

(Allaha rüşvət) 
 

Həmədan ölkəsində xud əlan,  
Vardı bir qəryə, xəlqi çox nadan,  
Necə var bizdə qəryeyi-Lahic 
“La” bimənayi-hiç də hiç  
Bir il ol qövmə rəht olur baran – 
Ki, qalırlar səfilü sərgərdan,  
Edir ol qövmi-zar cəmiyyət,  
Ki, gərək tanrıya verək rüşvət,  
Ta bizə göydən endirə baran,  
Bir qədər simü zər qılıb saman,  
Bağlayıb dəstmalə simü zəri,  
Kətxuda azim oldu mövlayə,  
Düşdü biçarə kuhü səhrayə,  
Gəzdi səhrani  zarü sərgərdan,  
Əldə rüşvət. özü xudacuyan,  
“Rəbbi ərni” deyib gəzirdi rəvan,  
Nagəhan bir səvarə oldu əyan. 
Demə kim, bir əmiri-şahnəsəvar,  
Eyləyibmiş o gündə əzmi-şikar 
Əldə şahini-ahənin mixləb,  
İki tazi yanında tövqi-zəhəb,  
Görcəyin ol əmiri-zişani,  
Tutdu heyrət o mərdi-nadani,  
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Belə fikr etdi kim, xudadır bu,  
Dedi kim, dərdimə davadır bu... 

(S.Ə.Şirvani. Əsərləri, 3 cilddə, II cild, 
Bakı, 1969). 

 
Mirzə Fətəli Axundovun dili 

(1812-1878) 
 

XIX əsrdə Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında 
M.F.Axundovun xidmətləri o qədər böyükdür ki, onu 
XIII-XIV əsrlərdə İ.Nəsiminin, XVI əsrdə M.Füzulinin, 
XVIII əsrdə M.P.Vaqifin xidmətləri ilə müqayisə etmək, 
hətta bir sıra məqamlarda onlardan da yüksəyə qoymaq 
mümkündür. M.F.Axundovu «bizim ilk universitetimiz» 
adlandıran tədqiqatçılar yanılmırlar elmimizin, mədəniy-
yətimizin, ictimai həyatımızın çox az problemləri qalmış-
dır ki, M.F.Axundov həmin problemlərlə bu və ya digər 
şəkildə məşğul olmasın. M.F.Axundov xüsusilə bədii əsər-
ləri ilə ədəbi-bədii dilimizin nəsr və dramaturgiya sahə-
lərində böyük təbəddülat yaratmışdır. Qeyd etmək lazım-
dır ki, M.F.Axundov ədəbi-bədii dil sahəsində praktik 
işlərini müəyyən nəzəri əsaslarla görmüş və bu baxımdan 
özündən əvvəlki böyük dil yaradıcılarından fərqlənmişdir - 
müasir dilçiliyimizdə «M.F.Axundovun ədəbi dil haqqında 
tezisləri» anlayışı vardır ki, həmin «tezislər»in məzmunu 
barədə irəlidə bəhs olunacaqdır. 

M.F. Axundovun şeir dili, hər şeydən əvvəl, M.P.Va-
qif-Q.B.Zakir xətti ilə gələn dildir. M.F.Axundovun Q.Za-
kirə, Cəfərqulu xana mənzum məktublarının dilində də 
canlı, demokratik ifadələrə, xalq dili faktlarına sıx-sıx 
təsadüf olunur və müəllifin poetik nitq zövqünü əks etdirir.  
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M.F.Axundovun lirik şeirlərində olduğu kimi, mən-
zum hekayələrində də dil Q.Zakir ənənələrinə söykənir, ki-
fayət qədər anlaşıqlı, xəlqi leksika, nağıl sintaksisi 
M.F.Axundovun ancaq nəzəriyyədə deyil, praktikada da 
realizmə sədaqətini əks etdirir. 

M.F.Axundovun nəsr dli «Aldanmış kəvakib» heka-
yəsi ilə təmsil olunur və mütəxəssislərin fikrincə, heka-
yənin dili klassik üslubdan folklor üslubuna, yaxud xalq 
dilindən milli dilə keçid xüsusiyyətlərini əks etdirir (Ə.Də-
mirçizadə. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi xülasələri, səh. 
66; M.Cahangirov. Milli təşəkkül mərhələsində Azərbay-
can ədəbi dilinin aparıcı üslubları, səh. 176). 

Hekayənin dilində güclü tipikləşmə özünü göstərir – 
mühəccimbaşı Mirzə Sədrəddin, vəzir Mirzə Möhsün, 
Müstövfi Mirzə Yəhya, mollabaşı Axund Səməd, Sərdar 
Zaman xan… hər biri özünəməxsus dili ilə danışırlar, öz 
vəzifələrinə müvafiq terminologiya işlədir, təfəkkür tərzlə-
rinə uyğun sintaksis nümayiş etdirirlər.  

M.F.Axundovun dramaturgiya dili, heç şübhəsiz, 
onun şeir və nəsr dilindən zəngindir; M.Cahangirov bu 
barədə yazır: «M.F. Axundovun dramaturgiya dili nümu-
nələri timsalında ümumxalq Azərbaycan danışıq dilinin 
hələ XIX əsrin ortalarında çox böyük milli ədəbi dil poten-
sialına malik olduğu kəşf edilmiş – o vaxtadək əsasən 
potensial vəziyyətdə olan xalq ədəbi dili üslub xətti Axun-
dov qələmi ilə mahiyyətcə, çoxsahəli, çoxüslublu milli 
ədəbi dil səviyyəsinə yüksəlmişdir (M.Cahangirov. Milli 
təşəkkül mərhələsində Azərbaycan ədəbi dilinin aparıcı 
üslubları. səh. 169). Həmin mülahizədə müəllifin konsep-
tual mövqeyindən irəli gələn ümumnəzəri baxışını çıxmaq 
şərti ilə M.F.Axundovun dramaturgiya dilinin ümumən 
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ədəbi dilin tarixi keyfiyyətinə təsir edəcək bir gücə malik 
olduğu düzgün dəyərləndirilmişdir. 

M.F.Axundov komediyalarının dili «həm lüğət tərki-
binə, həm də sintaksisinə görə canlı Azərbaycan danışıq 
dilinin özüdür, bu gündəlik ünsiyyət vasitəsi olan Azər-
baycan dilidir; bədiilik komponentləri, obrazlılığı ilə 
yanaşı, onun dili real danışıqdır. Eyni zamanda bu cilalı, 
səliqəli danışıqdır, kələ-kötür söhbət aktı deyil» (Azərbay-
can ədəbi dili tarixi, Bakı, 1991, səh. 170). M.F.Axun-
dovun dramaturgiya dilinin xəlqiliyini məhz danışıq dili 
olması müəyyən edirsə, ədəbiliyi haqqında bəhs olunan 
«cilalılıq», «səliqəlilik» müəyyənləşdirir. 

M.Fətəlinin ən müxtəlif ictimai zümrələrdən olan 
qəhrəmanları onun dramaturgiyasına öz dilini, üslubunu, 
şivəsini gətirir və beləliklə, «Təmsilat» bütöv Azərbaycan 
cəmiyyətinin «dil ensiklopediyası» kimi meydana çıxır: 
burada alimlərdən tutmuş avamlara, düzgün adamlardan 
tutmuş fırıldaqçılara, kişilərdən tutmuş qadınlara, əliaçıq-
lardan tutmuş xəsislərə qədər hər cür adamlara rast gəlinir. 
Hətta nuxulular, tərəkəmələr və s. kimi «ümumi qəhrə-
manlar» də özünəməxsus ifadə tərzi ilə bu geniş nitq 
ansamblına daxil olurlar. 

M.F.Axundov nə dərəcədə dialoq, mükalimə ustası-
dırsa, o dərəcədə də monoloq ustasıdır, onun qəhrəmanları 
öz nitqi ilə daxilini açır, tamaşaçı qarşısına çılpaq xarakteri 
ilə çıxırlar. 

M.F.Axundovun ədəbi-bədii dili onun ədəbi-bədii dil 
barədəki görüşlərinin təzahürüdür – həm şeir, həm nəsr, 
həm də dramaturgiya dilində M.Fətəli müəyyənləşmiş rea-
list mülahizələrə əsaslanır ki, dilçilikdə məhz həmin müla-
hizələr «ədəbi dil haqqında M.F.Axundov tezisləri» adlanır.  
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M.F.Axundovun ədəbi dil haqqında tezisləri Azər-
baycan dilçiliyində ədəbi dil problemi ilə bağlı ilk sistemli 
mülahizələrdir – həmin tezislər Azərbaycan milli ədəbi 
dilinin təkamülündən irəli gələn bir sıra təbii-tarixi tələb-
lərin nəticəsi kimi meydana çıxmışdır: 

Əlbəttə, M.Fətəlinin ədəbi-bədii dili də, ədəbi-bədii 
dil barəsində elmi-nəzəri mülahizələri də yeni dövrün 
mədəni-ictimai əhvali-ruhiyyəsini əks etdirir, milli təfək-
kürün konkret dövrdəki tələblərindən irəli gəlirdi. Dövr, 
zaman realist dünyagörüşü, hadisələrə, tarixi proseslərə 
aydın nəzərlərlə baxmağı tələb edirdi – indi artıq faktı 
romantika dumanında gizlətmək, mətləbi mürəkkəbləşdir-
mək və bu mürəkkəblik içəriçində itirmək milli marağa, 
cəmiyyət ehtiyaclarına qarşı idi; dil də həmin tələbata uy-
ğunlaşırdı. 

M.F.Axundovun yeni əlifba uğrunda mübarizəsi 
Azərbaycan ədəbi dili ilə bağlı, gördüyü işlərin ən mühüm 
tərkib hissələrindən biridir. «Yeni əlifba ideyası, ərəb 
əlifbasına qarşı mübarizə kimi böyük tarixi hadisə Azər-
baycan milli mədəniyyəti ilə bağlıdır və bütün dünyaya 
buradan car olmuşdur. M.F.Axundov ərəb əlifbasına qarşı 
mübarizəni böyük ictimai hərəkata çevirdi. Bu işi maarif, 
mədəni yüksəliş, sənaye tərəqqisi üçün açar saydı. Yeni 
əlifba üçün çarpışma onun həyatının ən gələcəkli fəaliyyət 
sahəsi idi» (Azərbaycan ədəbi dili tarixi, səh. 151-152). 
Tədqiqatçılar göstərirlər ki, yeni əlifba uğrunda 
M.F.Axundovun səylərindən danışarkən belə cəhət də unu-
dulmamalıdır ki, böyük vətənpərvərin ömrünün yetkin 
dövrünün demək olar ki, əsas hissəsini həsr etdiyi bu mü-
barizə, eyni zamanda, ərəb əlifbasında yazan xalqların, o 
cümlədən Azərbaycan xalqının maarif və mədəniyyətinin 
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yüksəliş uğrunda mübarizə idi (M.F.Axundov. Əsərləri, 3-
cü cild, Bakı,  1988 (müqəddimə). 

M.F.Axundovun ədəbi-bədii dili ilə və ədəbi-bədii 
(ümumiyyətlə ədəbi) dil barədəki sistemli mülahizələri an-
caq XIX əsr hüdudunda deyil, bütövlükdə yeni dövr 
miqyasında böyük hadisədir – onun qələmi ilə yeni Azər-
baycan dili geniş fəaliyyət imkanlarına malik oldu, ən 
müxtəlif janrlar sahəsində ədəbi dilin xəlqiləşməsi, demo-
kratikləşməsi, milliləşməsi dərinləşdi. Elə bir sabitlik ya-
randı ki, bundan sonra həmin sabitliyi pozmaq bir daha 
mümkün olmadı; XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ge-
dən dil proseslərini də M.F.Axundovun dil-üslub təcrübə-
sindən kənarda təsəvvür eləmək çətindir. 

Azərbaycan ədəbiyyatını yeni üslub və təzə janrlarla 
zənginləşdirən M.F.Axundov ədəbi dilimizin inkişafında 
böyük rol oynamış, hər bir üslubun konkret tikinti mate-
rialı olan sözləri seçməyin ilkin prinsiplərini müəyyənləş-
dirmişdir. Buna görə də onun hər bir əsərinin, hər bir 
personajının dil xüsusiyyətləri fərqlidir. Belə ki, burada 
xalqın nümayəndələri xalqın öz dilində, xalqın düşmənləri 
olan şahlar, vəzirlər, fırıldaqçı mollalar, hiyləgər kimya-
gərlər öz jarqonunda danışır, nitqlərini ərəb-fars sözləri ilə 
“bəzəyir”, pərdələyirlər. Surəti öz dili ilə danışdırmağın, 
ifşa etməyin yüksək nümunələrinə M.F. Axundovda rast 
gəlirik ki, bunlar sonralar Sabir yaradıcılığında satirik ifşa 
üsulu kimi şöhrət qazanmışdır. Əgər diqqət yetirilsə, 
janrlarından asılı olmayaraq M.F.Axundovun surətləri bir-
birinin varisləridir. “Aldanmış kəvakib”dəki Mollabaşı 
Axund Səmədlə, “Kimyagər” komediyasındakı Molla 
Həmidi, Molla İbrahimxəlili, Şah Abbasla digər zalım şah 
surətlərini qəliz, pərdəli, dumanlı ibarələrlə danışdırmaq 
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müəllifin bədii priyomudur. Bu zəngin surətlər qalereya-
sının hər bir dəstəsinin öz leksikonu, öz sözlər yığını 
vardır.  

Bunu tələbələrin nəzərinə çatdırmaq üçün konkret 
nümunələr, bədii parçalar üzərində iş aparmaq lazımdır. 
Burada M.F.Axundov personajlarının dil xüsusiyyətləri 
qabarıq nəzərə çarpır.  

 
“Hacı Qara”  komediyasından parçalar 

 
Çalışma. Oxuyun. Hacı Qaranın və Heydər bəyin nit-

qini səciyyələndirən dil vahidlərini göstərin. Yazıçı dilinin 
xəlqiliyini sübut edən linqvistik vahidləri müəyyənləşdirin.  

 
Щacı Qaranın monoloqu 

 
“Allah kəssin belə bazarı! Belə alış-verişi! İt oğlu 

qədək, şilə verənin əli qurğuşun imiş! Üç aydır Qaladan 
almışam, gətirib beş top satmamışam. Heç kəs malın 
üzünə baxmır. Deyəsən ölədən qırılanların sovxasıdır. Heç 
kəs yovuğa gəlmir. Bu bazar ilə mən bir ilədək də bunları 
satıb qurtara bilməyəcəyəm. Evim yıxıldı getdi! Bu nə iş 
idi mənim başıma gəldi?! Beş yüz manat nəqd pul verəsən, 
faydasından, qazancından əl çəkəsən, mayan da ələ 
gəlməyə, bu harada görünübdür? Evin yıxılsın çit satan! 
Qapın çırpılsın, şilə verən! Çadra verən, səni görüm ki, heç 
uğuruna xeyir gəlməsin! Sağ-salamat satdığın malın 
qazancın yeməyəsən! Uf, uf! Zalım oğlu zalım, yüz yol 
Qurana, peyğəmbərə and içdi ki, rəvac maldır. Ağcəbədi 
bazarında üç gündə hamısın satarsan. Üç gün indi üç ay 
olubdur. Üç ay deyil, bu mal üç ilə də satılmaz. Yaxşı 
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məni aldatdı. Bu hesab ilə düz yüz manat zərərim var. Bu 
dərd məni, şəksiz öldürəcək!”. 

 
Heydər bəyin monoloqu 

 
“Pərvərdigara, bu necə əsrdir? Bu necə zəmanədir? 

Nə at çapmağın qiyməti var, nə tüfəng atmağın hörməti 
var. Sabahdan axşamadək, axşamdan sabahədək arvad 
kimi gərək dustaq, alaçığın içində oturasan. Dövlət dəxi 
haradan olsun, pul haradan olsun! Ah, keçən günlər! 
Keçən dövrlər! Hər həftədə, hər ayda bir karvan çapmaq 
olurdu. İndi nə karvan çapmaq olur, nə ordu dağıtmaq 
olur! Nə qızılbaş döyüşü var, nə osmanlı döyüşü var! Əgər 
qoşuna getmək istəsən də gərək ancaq çılpaq ləzgilərin 
üstünə gedəsən. Əgər yüz min zəhmətlə birisini dağların 
dəlik-deşiyindən çıxarsan, bir dağarcıq, bir kürkdən başqa 
əlinə bir zad düşməyəcək. Hanı qızılbaş və osmanlı 
döyüşü ki, tamam Qarabağı qızıl-gümüşə boyadı? Aslan-
düzün çapqınından indiyədək də çox evlər abaddır. Əmir-
aslan bəyin övladı genə dünən də Ağcəbədi bazarında 
dədələri Osmanlıda kəsb etdiyi gümüş rəxtlərdən satır-
dılar. Bir belə döyüş olsun, hamıdan irəli dəstə başında 
gedən mən ollam. Bir hünər göstərrəm ki, Rüstəmi-dastan 
da görməmiş ola! Mənim işim budur! Elə ki, naçalnik 
məni çağırıb deyir: Heydər bəy, rahat dur-otur, quldurluq 
etmə, yol kəsmə, oğurluğa getmə! Peşman oldum, dedim 
ki, naçalnik biz də əmrə racib deyilik, amma sizə lazımdır 
ki, bizim kimi nəcib kimsənələrə bir çörək yolu göstərə-
siniz. Qulaq as, gör mənə nə cavab verdi: Heydər bəy, cüt 
ək, bağ becər, alış-veriş elə. Guya ki, mən Banazor ermə-
nisiyəm ki, gərək gündüz axşamadək kotan sürəm, ya 
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lənbəranlıyam ki, qurd bəsləyəm və ya ləkəm ki, kəndlərdə 
çərçilik edəm, ərz elədim ki, naçalnik heç vaxt Cavanşir-
dən kotançı və kümçü görükməyib! Mənim atam Qurban 
bəy onu etməyib, mən ki, onun oğlu Heydər bəyəm, mən 
də etməyəcəyəm. Qaşqabaqlı üzünü çevirib atını sürdü”.  

 
Çalışma. Aşağıdakı parçanı Hacı Qaranın və Heydər 

bəyin monoloqları ilə müqayisəli şəkildə oxuyun. “Aldan-
mış kəvakib” hekayəsinin dil xüsusiyyətlərini izah edin. 
Əsərdən sadə danışıq üslubuna nümunələr göstərin.  

“Bir dəqiqə sükutdan sonra vəzir Mirzə Mövsün 
başladı danışmağa: 

- Bu bəndeyi-kəminənin ixlası dövləti-əliyyəyə nisbət 
bə-dihayyatdandır. Əlbəttə, qibleyi-aləmin xatirindədir ki, 
pedəri-büzürgüvarlarının əyyami-səltənətində bir para 
naqisüləql kimsə-nələrin vəzarətə mübatirəti olmaq səbə-
bilə xəzineyi-amirə nə mərtəbədə nüquqdan xali olmuşdu. 
Bu keyfiyyətə hali olduqda mən tədbirinə iqdam etdim və 
qərar qoydum ki, çakərini-dərgahdan hər kimsə ki, bir 
tüğlə və ya bir vilayətin hökumətinə mənsub olsa, fəra-
xuri-halın görə bir məbləğ bərəsmi-peşkəş xəzinəyə təslim 
etsin və əlaqə hər zaman ki, qibleyi-aləm bir əmirin kaşa-
nəsini təşrifi-qüdumi ilə mübarək etsə, sahibi-kaşanə 
əqmişeyi-nəfisə payəndaz və bir miqdar pul peşkeş eləsin. 
Bu növ tədbirin vasitəsilə indi ki, qibleyi-aləmin cülusu-
nun yeddimci ilidir, xəzineyi amirə əlhəmdüllillahi-vəl-
minnə niqudi-vafirədən malamaldır, ümumi-vəzarətin 
pişrəftində bəndeyi-kəminə tərəfindən bitəc-rübəlik qeyri-
mütəsəvvirdir, amma kəvakibin müqabilində tədbir göstər-
məyə əlhəq acizəm”.  
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XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ  
AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİ 

 
Həmişə olduğu kimi XX əsrin əvvəllərində də Azər-

baycan ədəbi dilinin əsasında bədii üslub (ədəbi-bədii dil) 
dayanır; aparıcı meyillər burada meydana çıxır və buradan 
yayılır, eyni zamanda, millətin təfəkkür enerjisi, əsasən 
bədii üslubda cəmləşir. Həmin mərhələdə bədii üslub 
aşağıdakı mühüm ədəbi-bədii dil meyillərini ehtiva edir: a) 
satirik-realistlərin (mollanəsrəddinçilərin) dili; b) lirik-
romatiklərin (füyuzatçıların) dili; c) maarifçilərin dili. 

Satirik-realistlərin (mollanəsrəddinçilərin) dili. Sati-
rik-realistlərin dili XIX əsrin əvvəllərindən gələn dil-üslub 
meyilinin bilavasitə davamıdır – «bədii dilin üslubi-
semantik genişlənməsində, bədii nitqlə bağlı söz və təşbeh 
yaradılmasında əsas ağırlıq satirik ədəbiyyatın üzərinə 
düşür. Obrazlı desək, «Molla Nəsrəddin» xalq dili xəzinə-
sinin qapılarını taybatay ədəbi dilin üzünə açdı… Molla-
nəsrəddinçilərin və ümumiyyətlə, XX əsr satiriklərinin dili 
üçün səciyyəvi üslubi cizgilər: xalq danışıq dilinə maksi-
mum yaxınlıq, lüğətdə və sintaksisdə loruluq, məişət leksi-
konunun ictimai-siyasi yüklənməsi, satirik çoxmənalılıq, 
tipin öz dili ilə ifşası, əsas mətləbin kinayə ilə verilməsi» 
(Azərbaycan ədəbi dili tarixi, Bakı, 1991, səh.194). 

Satirik-realistlərdən Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə 
Ələkbər Sabir, Mirzə Əli Möcüz, Əbdürrəhim bəy Haqver-
diyev, Üzeyir Hacıbəyov… ədəbi-bədii dil sahəsində daha 
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böyük iş görüblər. Onların dil imkanları vahid üslub 
tipologiyasını təşkil edir. 

Satirik-realist üslubda lüğət tərkibi, bir qayda olaraq, 
demokratikdir, xalq dilindən alınmış, hətta bəzən loruluğa 
varacaq qədər demokratik sözlər, ifadələr işlədilir: məsə-
lən, ciddi mətləblərdən bəhs edəndə də «Molla Nəsrəddin» 
həddindən artıq xəlqi yazırdı.  

Satirik dilin böyük ustası C.Məmmədquluzadə ana di-
linin təmizliyi uğrunda «Molla Nəsrəddin» jurnalının müba-
rizəsinə rəhbərlik edirdi və onun dil təcrübəsi həmin müba-
rizənin məqsədini, məramını daha aydın şəkildə göstərirdi. 

C.Məmmədquluzadənin ana dilinin xəlqiliyi uğrunda 
apardığı mübarizəni onun «əməl dostları» davam etdirirlər 
ki, bunların içərisində M.Ə.Sabir ayrıca mərhələ təşkil 
edib «sabiranə dil-üslub» tipologiyası yaradır: 

Sabirin ədəbi-estetik məramı onun dil-üslub məra-
mını müəyyənləşdirirdi; Füzulini dərindən bilən və Füzuli 
«tilsim»indən çıxıb orjinal sənət (və sənət dili) yaradan 
görkəmli şair «müasir mərama xidmət edən» məktəb qo-
yub getdi. Füzuli romantizmi XX əsrin əvvəllərində 
inqilabi bir gedişlə Sabir realizminə çevrildi. 

Sabir zaman-zaman «tipi öz dili idə danışdırmağ»ın 
ustasına çevrilir, tip özünü guya tərifləyir, «mərifətli» söz-
lər işlədir, əslində isə, aşağıdakı şeir parçasında olduğu 
kimi, simasızlığını, riyakarlığını açıb göstərir. 

Satirik-realistlərin dilinin sintaksisi çox zəngin olub 
xalq dilinə əsaslanır – klassik nitq standartlarından bu və 
ya digər dərəcədə imtina etmək, «hər dəfə yenidən» xalq-
dan gəlmək mollanəsrəddinçilərin sintaksisinin keyfiyyə-
tini müəyyən edir: «Mən gələn məqalələrimdə heç mara-
lımın adını yazmayacağam, çünki hər maralım özü-özünü 
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tanıyacaq. Qarelər üçün də bu adların bir elə əhəmiyyəti 
yoxdur; maralın adı istəyir Rəmazan, istəyir Şəban, istəyir 
Cəfər, istəyir Rəcəb olsun, qare üçün bir təfavüt etməz. 
Ancaq maral olsun. Bu maralın adı hərçənd Qasım əmidir, 
amma Qasım əmi bir maral deyil, neçə yüz, bəlkə, neçə 
min maralı yığıb bir yerdə yoğurub içindən bir maral çıxa-
rıb adını Qasım əmi qoymuşam» («Molla Nəsrəddin», 1 
avqust, 1910). 

Göründüyü kimi, bu dil adi danışıq dilidir, canlı 
nitqin intonasiyasını mühafizə edir. Bu cür «şifahilik» 
Sabirin dialoq əsasında qurulmuş şeirlərində də özünü 
göstərir:  

–Görmə! –Baş üstə, yumaram gözlərim 
–Dinmə! –Mütiyəm, kəsərəm sözlərim 
–Bir söz eşitmə! –Qulağım bağlaram 
–Gülmə! –Pəkey, şamü səhər ağlaram…. 
Təxminən eyni cür canlılıq Sabirin daxili narahatlıq 

ifadə edən, obrazın həyəcanlarını, emosiyalarını əks etdi-
rən şeirlərində (demək olar ki, bütün şeirlərində) müşahidə 
olunur, bu dövrün, zamanın ehtirasları, düşüncələri, nara-
hatlıqlarıdır; bu dövrün, zamanın intonasiyasıdır: 

Gəlirəm yazmağa bir kəlmə, tutursan əlimi, 
Qorxuram ya nə üçün, çünki kəsirsən dilimi. 
Ey əcəb, mən ki səadət yolunu azmayıram, 
Hələ gördüklərimin dörddə birin yazmayıram. 
...Sən əgər söz verəsən: «Qorxma, qıl əhvali-rəqəm»… 
Bəzi-halın yazılarsa zili zülü,  bəmi bəm, 
Elə bir hala düşərsən ki, tükün biz-biz olar… 

Ədəbi dilin inkişafında bu mərhələni düzgün təsəvvür 
etmək üçün XX əsrin əvvəllərində siyasi həyatdakı dəyi-
şiklikləri, Bakıda kapitalizmin inkişafı, birinci rus inqila-
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bının əks-sədası və s. kimi siyasi hadisələri öyrənmək 
lazımdır. Bundan sonra veriləcək nəzəri məlumatların 
həcmi aşağıdakı kimi planlaşdırılır: 

1) Mədəni həyatda əmələ gələn dəyişiklərlə bağlı 
ədəbi dilin inkişafı, lüğət tərkibinin xüsusiyyətləri, alınma-
ların xarakteri və mənbələri. 

2) Ədəbi dilin üslubca zənginləşməsi. Mətbuat üs-
lubu. Mətbuatın ədəbi dilin inkişafındakı rolu. Lirik-ro-
mantiklərin (füyuzatçıların) dili. Ə.Hüseynzadənin “ümu-
mi (ortaq) türk dili” ideyası.  

3) “Molla Nəsrəddin” jurnalı və mollanəsrəddinçi-
lərin ədəbi dilin orijinallığı, saflaşdırılması uğrunda müba-
rizənin xarakteri.  

Qeyd. Müşahidələr göstərir ki, bu məsələnin izahı 
zamanı tələbələr ümumi danışmağa meyil göstərir, bu və 
ya digər məsələnin izahında konkret fakt göstərə bilmirlər. 
Buna görə də dil materialına ciddi diqqət yetirilməlidir.  

4) Ədəbi dilin normalarına, xüsusilə əlifba və 
orfoqrafiya məsələlərinə dair məlumat verilməlidir. 

Ədəbi dilin inkişafında C.Məmmədquluzadə və Sabi-
rin xidmətləri məsələsinin izahı üçün elmi-tədqiqat əsərləri-
nə, xüsusən prof. T.İ.Hacıyevin “Satira dili” və “Molla Nəs-
rəddin”in dili və üslubu” əsərlərinə müraciət edilməlidir.  

Tələbələrdə “Molla Nəsrəddin” jurnalının dili haq-
qında aydın təsəvvür yaratmaq üçün bir felyeton üzərində 
iş aparmağı məsləhət bilirik.  

 
Çalışma. Oxuyun. Mətnin dilini hazırkı ədəbi dili-

mizlə müqayisə edin, ədəbi dilimizdə işlənməyən sözləri 
nitq hissələri üzrə qruplaşdırıb, mənalarını izah edin.  
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Niyə məni döyürsünüz? 
 
A mollalar, niyə məni döyürsünüz? Olmaya məndən 

qorxursunuz? Olmaya qorxursunuz ki, əyilib camaatın 
qulağına bir neçə söz pıçıldayam, bir neçə mətləblərdən 
agəh edəm? Olmaya qorxursunuz ki, məcmuənin vərəq-
lərini nökərlər samavar alışığı edə-edə və şəkillərini 
uşaqlar oynada-oynada axırda camaat gözünü açıb bəzi 
işlərdən xəbərdar ola? Olmaya siz başa düşürsünüz ki, bu 
məmləkətdə iki padşah və bir əsrdə iki molla ola bilməz: 
ya Molla Xəsrəddin, ya Molla Nəsrəddin? 

Heç eybi yoxdur, döyürsünüz döyünüz. Amma bunu 
da biliniz, ey mollalar ki, günlər dolanar, sular axar, zə-
manə təzələnər və axırda yetim-yesir və keçəl-küçəl qar-
daşlarım dostu ilə düşmənini tanıyıb haman yoğun 
dəyənəkləri sizin əlinizdən alar və başlar... dəxi dalısını 
demirəm.  

Və bu da o vaxt ola bilər ki, keçəl-küçəl, tumançaq, 
bit və sirkəli qardaşlarım sizlə mənim təfavütümü başa 
düşələr. Hərçənd ki, siz də mollasınız və mən də mollayam 
və lakin bizim aramızda bir balaca fərq var. Başağrısı da 
olur. Amma bu barədə bir neçə söz deməyi lazım görürəm.  

Bizim təfavütümüz bir neçə qismdir: 
Əvvələn, mən molla ola-ola müsəlman qardaşlarıma 

vəz edən vaxt deyirəm: bir allaha sitayiş edin, bir də pey-
ğəmbərlərə və imamlara itaət edin. Amma siz deyirsiniz: 
Allaha da sitayiş edin, peyğəmbərə də, imamlara da, mol-
lalara da, dərvişlərə də, ilan oynadanlara da, fala baxan, tas 
quran, dua yazan, cadukun, həmzad, kəlilə-dimnə, şeytan, 
div, mərrix, sərrix, tərrix, amax, saşan, küflə qurdu, 
mığmığ, mozalan – bunların cümləsinə sitayiş edin. 
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İkincisi, mən də mollayam, siz də molla. Amma mən 
müsəlman qardaşlarıma deyirəm: ey müsəlmanlar, gözü-
nüzü açınız, mənə baxınız; amma siz mollalar deyirsiniz: 
ey müsəlmanlar, gözünüzü yumunuz, mənə baxınız... 
(“Molla Nəsrəddin”, 28 aprel, 1906, №4) 
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   XX ƏSRİN 20-30-CU İLLƏRİNDƏ  VƏ  
SONRAKI DÖVRLƏRDƏ AZƏRBAYCAN 

 ƏDƏBİ DİLİ 
 

Bu dövr Azərbaycan dili tarixində əlifba məsələsin-
dən tutmuş, leksik, qrammatik və semantik inkişaf 
proseslərinin coşğun inkişafı dövrü kimi mühüm rol 
oynamışdır. Yeni ictimai quruluşla, sosial inkişaf və elmi-
texniki tərəqqi ilə əlaqədar bir sıra söz birləşmələri, 
sintaktik formalar meydana çıxmış və onların qrammatik 
ifadə üsulları dilin normalaşması prosesinə çox böyük təsir 
göstərmişdir. Bir sıra sözlərin mənaca genişlənməsi və 
daralması, yeni məna qazanması, yeni leksik və leksik-
qrammatik vahidlərin yaranması dilin lüğət tərkibinin 
inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır. İlk dövrlərdə, bir 
tərəfdən köhnə sözlərlə yeni sözlərin mübarizəsi gedir, 
digər tərəfdən sosial-iqtisadi, elmi-texniki inkişafla əlaqə-
dar bir sıra sözlərin daxili imkanlar hesabına yaradıl-
masına böyük ehtiyac hiss edilir. Alınma sözlərin poten-
sialı artır, bununla yanaşı, onların işlənmə perspektivlərini 
tənzim etmək zərurəti ortaya çıxır. Ədəbi dilin inkişafında 
meydana çıxan bu mübarizənin ayrı-ayrı mərhələlərdə 
müxtəlif səciyyəvi xüsusiyyətləri ortaya çıxmışdır. Belə ki, 
20-30-cu illərdə ədəbi dildə baş verən dəyişmələrlə 50-60-
cı illər arasında əsaslı fərqlər vardır və bu, təbii prosesdir.  

Azərbaycan ədəbi dili sovet dövründə əvvəlki dövr-
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lərin heç birində müşahidə olunmayan tamamilə yeni 
coşğun inkişaf mərhələsi keçirmişdir. Qeyd etməliyik ki, 
ədəbi dildən çıxan və habelə yeni yaranan, yeni daxil olan 
dil vahidlərinin potensialına görə sovet dövrü ədəbi dili 
eyni vəziyyətdə olmamışdır. İnkişaf mərhələsinin ilk 
dövründə bir sıra alınma sözlər çox işləndiyi halda, sonra-
lar bunlar ya tamamilə çıxarılmış, ya da yeniləri ilə əvəz 
olunmuşdur. Həmçinin ilk dövrlərdə elmi-texniki tərəqqi-
nin səviyyəsi aşağı olduğundan termin alınması prosesi 
zəif idi.  

Ədəbi dilin bu mərhələsində rus dilinin daim təsiri 
olmuşdur. Rus dilindən və rus dili vasitəsilə alınmış sözlə-
rin həqiqətən işlənməsinə ehtiyac olanlar saxlanılmış, bə-
ziləri müvafiq qarşılıqları ilə əvəzlənmişdir. İlk dövrlərdə 
kütləvi şəkildə ərəb, fars sözlərinin çıxarılması və sonrakı 
dövrlərdə onların müəyyən qisminin qaytarılması da ədəbi 
dildə inkişafın birbaşa axınla getmədiyini, bu prosesin 
özünün də ziddiyyətli olduğunu göstərir.  

Ədəbi dilin inkişafında alınmalar nə qədər üstün rol 
oynasa da, dilin daxili imkanları əsasında yaranan sözlər 
daha aparıcıdır. Daxili imkanlar əsasında yaranan sözlər də 
bilavasitə ictimai-siyasi inkişafın, elmi-texniki tərəqqinin 
habelə mədəni-məişət səviyyəsinin yüksəlişi ilə bağlıdır. 
Lakin daxili imkanlar hesabına yaranmış sözlərin heç də 
hamısı ədəbi dilin inkişafına eyni dərəcədə xidmət göstərə 
bilməmişdir. Xüsusən ədəbi dilin inkişafının ilk dövrlə-
rində müşahidə olunan belə sözlərin bir qismi uydurma 
olduğu üçün dildə vətəndaşlıq hüququ qazana bilməmişdir. 
Son dövrlərdə bir sıra alınmaların əvəzinə yeni sözlər dü-
zəltmək meyili yaranmışdır ki, bu, 20-ci illərdəki purizm 
meylindən fərqlidir.  
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Sovet dövrü böyük bir müddəti əhatə etməsə də, 
ədəbi dilin inkişafında çox əhəmiyyətli rol oynamışdır.  

Azərbaycan ədəbi dilinin sovet dövrü iki inkişaf 
mərhələsinə bölünür. Birinci mərhələ 1920-1940-cı illəri 
əhatə edir. Bu mərhələni ədəbi dilin normalaşması dövrü 
də adlandırmaq olar. Bu dövrün ümumi səciyyəsi ondan 
ibarətdir ki, ilkin mərhələdə ədəbi dildə inqilabdan əvvəlki 
dövrün ənənələri saxlanmışdır. 1920-ci illərin sonuna 
doğru bu ənənə kəskin şəkildə pozulmağa başlayır. Ədəbi 
dildə lüzumsuz işlədilən ərəb-fars, habelə türk-osmanlı 
sözlərinin sürətlə aradan çıxması, dilin öz sözlərinin işlən-
məsi meyilləri güclü müşahidə edilir. Bu dövrdə rus dilin-
dən zəruri tələbatla alınan sözlərin potensialı artır.  

Sovet dövrü ədəbi dilimizin ikinci mərhələsi 1940-
1980-cı illəri əhatə edir. Bu mərhələni ədəbi dilin sabitləş-
məsi və zənginləşməsi dövrü kimi də qiymətləndirmək 
olar. 1940-cı illərdən sonrakı dövrlərdə artıq ədəbi dildə 
ərəb-fars, lüzumsuz türk-osmanlı elementləri görünmür. 
İctimai-siyasi inkişaf, elmi-texniki tərəqqi sayəsində dildə 
yeni sözlər meydana gəlir və bunlar ümumxalq səciyyəsi 
daşıyaraq sabitləşməyə başlayır.  

Bu dövr həqiqi mənada ədəbi dilin sabitliyi dövrü 
adlandırıla bilər. Bu dövrün ən səciyyəvi xüsusiyyəti lüğət 
tərkibində baş verən və çox tez-tez müşahidə edilən 
mütəhərrikliyin aradan qalxmasından ibarətdir. Aydındır 
ki, ədəbi dilin lüğət tərkibində tez-tez islahatlar keçirilməsi 
dilin zənginləşməsinə mütərəqqi təsir göstərə bilməz. 
Çünki müəyyən dövrdə ədəbi dilə daxil olan sözlər lüğət-
lərə də salınır, dildən çıxarılmış sözlər isə bu hüququ itirir. 
Beləliklə, leksik islahatlar lüğətlərin tərtibini də çətin-
ləşdirir. Daha sonra dilə qəbul edilmiş və dildən çıxarılmış 
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sözlər ədəbi dilin qolları arasındakı həmahəngliyi pozur, 
onların arasındakı fərqləri dərinləşdirir. Dildə leksik 
vahidlərin tez-tez dəyişdirilməsi, həmçinin terminoloji 
anlayışların qavranılmasını çətinləşdirir. 1960-cı illərdən 
sonra belə proses olmadığından istər terminoloji vahid 
kimi başqa dillərdən alınan və istərsə də dilin özündə yara-
nan sözlərin ədəbi dilin lüğət tərkibinə daxil olmasında 
müəyyən qanunauyğun tələblər gözlənilir. 1960-1980-ci 
illər dövründə alınma sözlərin əvəz edilməsi məsələsi 
olmasa da, bəzi terminoloji vahidlərin, xüsusən 1940-
1960-cı illər dövründə yaranmış və istehsalatla bağlı olan 
dil vasitələrinin işləklikdən qaldığı və köhnəldiyi mü-
şahidə olunur ki, bu da texniki tərəqqi və s. məsələlərlə 
bağlı təbii qanunauyğun amillər əsasında baş verir.    

Sovet dövrü ədəbi dilinin inkişaf mərhələlərini və hər 
bir mərhələnin xarakterik xüsusiyyətlərini tələbələrin nə-
zərinə çatdırdıqdan sonra müəllim praktik işlərə geniş yer 
verməli, hər bir dövrə aid materiallar üzərində müşahidə 
və təhlillər aparmalıdır. Praktik məşğələ materiallarının 
müxtəlif üslublara aid olması ədəbi dil haqqında daha ge-
niş təsəvvür yaradır. Burada imkan olmadığından biz bəzi 
mətnlərlə kifayətlənməli oluruq. Müxtəlif üslublara aid 
materialları tələbələrə müstəqil seçdirmək də mümkündür.  

           
Çalışma. Oxuyun. Müasir dildə işlənməyən söz və 

ifadələrin qarşılığını müəyyənləşdirin.   
 

Heykəl açılışı 

Bu noyabrın 7-də böyük bayram günü Azərbaycan 
türklərinin sevgili şairi Sabirə dikəlmiş heykəlin açılışı 
oldu.     
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Şəhərizin anlaqlılarının çoxusu orada görsənirdilər. 
 Maarif Komissarı Şahbazi öz nitqində yeni yazıçıla-

rımızı və cavanlarımızı Sabirin ruhu ilə ruhlanmağa 
çağırdı. İkinci danışan Nəriman Nərimanov yoldaş olub, 
söylədi:  

 “Sabir Nikolay hökumətinin ən qorxulu günlərində 
heç kəsdən qorxmayıb, özünün kəndli və fəhlə tərəfdarı 
olduğunu hamıya bildirdi. Öz şeirləri və yazıları ilə kəndli-
lərin və fəhlələrin haqlarını müdafiə edirdi: Zalımların 
bunlara etdikləri zülmlərini açıqca üzlərinə söyləyirdi. 
Buna görə heç kəs təəccüb etməsin ki, ilk dəfə Sabiri yad 
edən və ona yadlıq (heykəl) dikəldən biz kəndli və fəhlə 
tərəfdarları olduq”.  

Nitqinin axırını indiki və gələcəkdəki türk şairləri-
mizin Sabir kimi olmaları arzusu ilə qurtardı.  

Üçüncü danışan Ağamalı oğlu, Sabirin şair kimi 
meydana çıxması ilə Azərbaycan türkləri üçün yeni bir 
dövrə başlanmasını, bu dövrənin hərəkətindən kəndli və 
fəhlələrimizin ayılmalarını, bunların tərəfdarlarının çoxa-
lıb inqilab yapmalarını və müvəffəqiyyət qazanmalarını 
söylədi.  

Nitq söyləyənlərin və hazırda olanların hamısının 
əksi alındı.  

Bu yığıncaqda gözə çarpan bircə əskiklik var idi; o da 
bu idi ki, Sabirin təbinin atının iti qaçışına gözəl və geniş 
meydan hazırlayan Molla Nəsrəddin orada görsənmirdi, 
çünki bu açılışın nə vaxt olması xəbərini ona heç bildirmə-
mişdilər  (Yeni əlifbaçı (C.Məmmədquluzadə), “Yeni yol” 
qəzeti,  25 noyabr, 1922, №10) 
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Çalışma. “Azərbaycanı öyrənmə yolu” məcmuəsin-
dən aşağıdakı parçanı oxuyun. Mətni leksik və orfoqrafik 
baxımdan təhlil edin. 

 
 

Ədəbi dil və yazı 
 

1. İnsanları bir-birlərilə əlaqədar bulundurmaq üçün 
də dildən daha böyük rolu yazı oynayır. Şifahi dil ilə 
yalnız yakın məsafədə qonuşulduğu halda, yazı vasitəsilə 
müəyyən bir fikri daha uzaqlara yetirmək mümkündür. 
Bundan başqa, ağızdan çıxan bir söz, yaxud fikir tez 
unudulur, fəqət yazıya keçirilərkən o fikir daimi olaraq 
qalır və geniş sahələr və xalqlar arasında yayılır. Dahi alim 
və mütəfəkkirlərin söylədiklərini və fikirlərini geniş 
kütlələrə yetirmək və bildirmək imkanını ancaq yazı verə 
bilir. Dilsiz, daha doğrusu, yazısız mədəniyyət qurmaq 
olmaz. Onun üçün yazının əhəmiyyəti bütün xalqlar 
tərəfindən hər zaman düşünülmüş və onun asan və mü-
kəmməl olması yolunda min illərlə çalışmışdır.  

2. Yazı da ədəbi dil gibi hakim sınıfın əlində öz çərçi-
vəsini daraldır və haman sınıf yazını ancaq özünəməxsus 
və öz ehtiyacını ödəyəcək bir mədəni alət halına gətirir. 
Məsələn: feodal cəmiyyətində yazı ancaq yuxarı sınıfların 
ehtiyacını ödəyərək onların monopoliyasını təşkil edirdi. 
Get-gedə yazılmış əsərlərin, kitabların sayı artır və geniş 
kütlənin danışıq dilindən fərqli olaraq və hakim sınıfa 
məxsus yeni bir yazı dili, ədəbiyyat dili də meydana çıxır.  

3. Demək, yazı dili ümumi ədəbi dil deməkdir və bu 
ümumi dil də hər zaman yuxarı və hakim siniflərə məxsus 
olmuşdur. Hakimiyyəti öz əlinə alan və yeni mədəniyyət 
qurmağa başlayan işçi və kəndli sınıfının qarşısında ümu-
mi anlayacağı, zamanın tələblərini ödəyə biləcək bir küt-
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ləvi ədəbi dil yaratmaq və ona mükəmməl bir yazı sistemi 
vermək vəzifəsi durur. 

                      (“Azərbaycanı öyrənmə yolu” 
məcmuəsi, Bakı, 1930, №1, səh. 6-7). 

 
Bu mərhələ Azərbaycan ədəbi dili tarixində əlifba, 

orfoqrafiya məsələləri ilə yanaşı, leksik, semantik və 
qrammatik proseslərin də sürətli inkişafı dövrüdür. Əlifba 
və orfoqrafiya məsələləri ilə bağlı qərar və göstərişlər 
əhalinin savadlanması, ümumi mədəni səviyyənin yüksəl-
dilməsi kütləvi təhsil sahəsində başlıca tədbirlərdən idi. 
Yeni ictimai-iqtisadi quruluşla, sosial inkişaf və elmi-
texniki tərəqqi ilə əlaqədar, dildə yeni söz birləşmələri, 
leksik və sintaktik vahidlər meydana çıxır və bunların 
xəlqi ifadə üsulları dilin normalaşması prosesinə çox bö-
yük təsir göstərirdi. Bir sıra sözlərin mənaca genişlənməsi, 
yaxud daralması, yeni məna qazanması, yeni leksik və 
leksik-qrammatik vahidlərin yaranması dilin lüğət tərkibi-
nin inkişafında mühüm rol oynayırdı.  

20-30-cu illər, ümumiyyətlə, ədəbi dilin tarixində az 
təsadüf olunan situasiyalar dövrüdür. Belə ki, ədəbi dilin 
vəziyyətini, eyni zamanda, iki baxımdan təsvir etmək olar, 
öz təbii inkişafı və qısa müddətdə xarici dillər çərçivəsində 
yaradılmış süni konservasiya. İlk dövrlərdə köhnə sözlərlə 
yeni sözlərin mübarizəsi gedir, sosial-iqtisadi, elmi-texniki 
inkişafla əlaqədar daxili imkanlar hesabına yeni sözlər 
yaradılmasına böyük ehtiyac hiss edilir. Alınma sözlərin 
potensialı artır və bununla yanaşı, onların işlənmə perspek-
tivlərini tənzim etmək lüzumu ortaya çıxır. Beləliklə, dilin 
lüğət tərkibinin və normalaşdırılması sahəsində mübarizə 
başlayır. Bu mübarizədə dilin daxili imkanlarının ön plana 
çəkilməsi əsas və həlledici əhəmiyyətə malik olmuşdur. 
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Lakin lüğət tərkibinə olan münasibət ayrı-ayrı mərhələ-
lərdə müxtəlif səciyyə daşımışdır. Belə ki, məsələn, 20-30-
cu illərdə lüğət tərkibində baş verən dəyişmələrlə 50-60-cı 
illər arasındakı dəyişmələrdə əsaslı fərq müşahidə olunur. 
Ədəbi dilin lüğət tərkibinin ayrı-ayrı mərhələlər üzrə inki-
şaf xüsusiyyətlərinin izlənilməsi sabitləşən, köhnələn və 
yeni yaranan dil vahidlərinin ümumi mənzərəsini də təsəv-
vür etməyə imkan yaradır.  

Kütləvi kommunikasiya vasitələrindən olan qəzet, 
jurnal, radio, televiziya, kino, teatr və s. ədəbi dilin inkişa-
fına, yazılı və şifahi nitqin cilalanmasına, habelə yeni 
sözlərin meydana çıxmasına çox böyük təsir göstərir. Hələ 
20-ci illərdə ədəbi dilin inkişafında kütləvi kommuni-
kasiya vasitələrinin güclü təsiri özünü göstərməyə başla-
mışdı. Bu cəhət inqilabdan əvvəlki və sonrakı dövrün ədə-
bi dil xüsusiyyətlərinin müqayisəsində daha aydın şəkildə 
müşahidə edilir. Kütləvi kommunikasiya vasitələri gün-
dəlik zəruri hadisələri əks etdirdiyindən burada sosial-si-
yasi həyatın bütün sahələri, ictimai-mədəni inkişaf, elmi-
texniki tərəqqi ilə bağlı mühüm yeniliklər işıqlandırılır. 
Yeni dövrün hadisələrini əks etdirən dil vahidləri kütləvi 
kommunikasiya vasitələrinin köməyi ilə daha tez ümum-
xalq xarakteri ala bilir. Keçmiş ictimai quruluşla bağlı bir 
sıra dil vahidləri işləklikdən qalır və yeni ictimai quruluşla 
əlaqədar yarananlar üçün həqiqi mənada geniş meydan 
açılır.  

Əsas kütləvi təbliğat vasitələrindən olan mətbuat ədə-
bi dilin üslublarının diferensiallaşmasında, qrammatik nor-
malaşmada, lüğət tərkibinin, xüsusilə terminoloji vasitələ-
rin zənginləşməsində böyük rol oynayır. Ədəbi dilin 
inkişafında mətbuat dilinin rolu bir də ona görə mühümdür 
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ki, burada müxtəlif janrda yazılmış materiallar özünə yer 
tapır.  

Bu dövrdə Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında 
mətbuat dilinin xüsusi çəkisi vardır. Həyatda baş verən ən 
mühüm ictimai-siyasi hadisələrlə bağlı olan sözlər, yeni 
ifadə formaları qəzet dili vasitəsilə daha da kütləviləşir. 

Qəzet dili, ümumiyyətlə, yeni terminlərin, metafora-
ların, xalq dili ifadələrinin, üslubi neologizmlərin, dialek-
tizmlərin, arxaizmlərin, tarixizmlərin və s. işlədilməsi ba-
xımından ədəbi dilin inkişafında mühüm rol oynayır 
(M.Adilov, Qəzet dili, Bakı, ADU nəşri, 1973, səh 114).  

Azərbaycan ədəbi dili bu dövrdə əvvəlki dövrlərin 
heç birində müşahidə olunmayan coşğun inkişaf yolu 
keçmişdir. Lakin ədəbi dildən çıxan və ədəbi dilə daxil 
olan, habelə yeni yaranan dil vahidlərinin ümumi çəkisinə 
görə bu inkişaf sovet hakimiyyəti illərində həmişə eyni 
səviyyədə olmamışdır. Müəyyən mərhələlərdə yenilik ça-
ları olmayan sözlər çox işləndiyi halda, bəzi dövrlərdə ye-
ni sözlərin işləkliyi güclənmiş, ənənəvi olaraq işlənən bəzi 
sözlər isə ya tamamilə dildən çıxmış, ya da başqası ilə 
əvəz olunmuşdur. Digər tərəfdən isə, ilk zamanlar elmi-
texniki tərəqqinin səviyyəsi nisbətən aşağı olduğundan hə-
min dövrdə termin yaradıcılığı prosesi zəif idi və s.  

Ədəbi dilimizin inkişafında rus dili, ümumiyyətlə 
götürsək, mütərəqqi rol oynamışdır. Lakin ilk dövrlərdə 
rus dilindən alınan sözlərin hamısı sonralar dilimizin lüğət 
tərkibində vətəndaşlıq hüququ qazana bilməmişdir; işlən-
məsinə ehtiyac olanlar saxlanılmış, bir çoxları isə müvafiq 
qarşılıqları ilə əvəz edilmişdir. İlk dövrlərdə kütləvi şə-
kildə ərəb-fars sözlərinin çıxarılması və sonradan onların 
müəyyən qisminin yenidən qaytarılması da ədəbi dildə 
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inkişafın birbaşa  axınla getmədiyini, bu prosesin özündə 
də müəyyən ziddiyyətlərin mövcud olduğunu göstərir.  

Ədəbi dilin inkişafında alınmaların rolu nə qədər 
böyük olsa da, birinci sırada, əlbəttə, dilin imkanları əsa-
sında yaranan söz və ifadələr durur. Daxili imkanların 
əsasında yaranan sözlər də bilavasitə ictimai-siyasi inki-
şafla, elmi-texniki tərəqqi ilə, habelə mədəniyyətin və məi-
şətin yüksəliş səviyyəsi ilə bağlıdır. Lakin bu yolla yara-
nan sözlərin heç də hamısı ədəbi dilin inkişafına eyni dərə-
cədə təsir göstərə bilmir. Xüsusən bu dövrün ilk onilliyin-
də dilin daxili imkanları hesabına yaranmış bir sıra sözlər 
vətəndaşlıq hüququ qazana bilməmiş və unudulub get-
mişdir. Son dövrlərdə də bir sıra alınma sözlər əvəzinə 
yeni sözlər düzəltmək meyili hiss olunur ki, bu meyil, 
əlbəttə, ilk inkişaf dövrlərindəkindən fərqlənir.  

Bu dövrdə Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibinin 
inkişafı özünəməxsusluğunu müəyyən edən cəhətlərdən 
birincisi, ədəbi dilin leksik normasının sovet dövrünə hansı 
keyfiyyətdə gəlməsindən ibarətdir. Bu məsələnin aydınlaş-
dırılması və sovet dövrü Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərki-
binin tədqiqi prosesində daim diqqət mərkəzində olması 
ona görə lazımdır ki, bir neçə əsrlik tarixə malik leksik-
semantik hadisələr sovet dövründə də fəaldır, onların sə-
bəblərinin aşkarlanması zamanı tədqiqatçı dövrün hüdud-
larından kənara çıxmağa, səbəbiyyət əlaqələrinin arxasınca 
daha əvvəlki dövrlərə müraciət etməyə məcburdur.  

Bu dövrdə Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi 
ümumxalq dili leksik bazasına istinadən inkişaf edir – 
ümumxalq dilinin leksikası isə qədimdən bəri formalaşa-
formalaşa gəlir, bu mənada ədəbi dilin lüğət tərkibinin so-
vet dövründə ümumxalq dili hesabına zənginləşməsi pro-
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sesi də, əslində, daha əvvəlki dövrlərlə linqvistik-tarixi 
əlaqənin ifadəsidir. Ümumiyyətlə, “türk xalqlarının şifahi 
yaradıcılıq nümunələrinin dilində terminoloji leksikanı 
zənginləşdirmək üçün imkanlar az deyildir. Epik əsərlərdə 
ümumi biologiyaya, botanikaya, heyvandarlığa və başqa 
sahələrə aid anlayışları ifadə etmək üçün çoxlu terminlərə 
təsadüf olunur. Eyni fikri müxtəlif biliklər sahəsində ter-
minologiyanı daha da zənginləşdirməklə qiymətsiz mənbə 
olan dialekt leksikası haqqında da demək olar” (K.M.Mu-
sayev, Современная терминология литературных тюрк-
ских языков Советского Союза, səh. 8-9).  

Bu dövrdə ədəbi dilin lüğət tərkibi, xüsusilə termi-
nologiya, folklor, eləcə də dialekt bazası hesabına zəngin-
ləşdikcə təbii olaraq daha əvvəlki dövrlərin dil enerjisin-
dən istifadə edilir, ona görə də bu dövrdə ədəbi dil öz 
leksik imkanlarını (müasir təfəkkürün ifadəçisi olan lek-
sik-semantik sistemi) ancaq yeni dövrün dil təfəkkürünün 
gücü ilə yaratmır, bir sıra hallarda tarix boyu dildə mövcud 
olanı “oyadır”, fəal kommunikativ istismar üçün yararlı 
hala gətirir.  

Xalq dilinə siyasi rəğbət az qala etnoqrafik fakta - 
eksponata çevrilmiş lüğəvi vahidlərin fəal ictimai həyata 
cəlb edilməsi ilə nəticələnir; əlbəttə, bu tipli sözlərin heç 
də hamısı ədəbi-normativ səviyyədə möhkəmlənə bilmir, 
ancaq əksər qismi işləklik qazanır və lüğət tərkibinin key-
fiyyətinə təsir edir, onu demokratik, xəlqi əsaslara daha 
möhkəm bağlayır. Həm də məsələ burasındadır ki, xalq 
dilindən alınmış sözlər təkcə ədəbi-bədii dilə deyil, eyni 
zamanda publisistik, elmi üslublara da daxil olur.                            

30-cu illərdə Azərbaycan ədəbi dilinin leksik norması 
sabitləşir, “terminoloji hərc-mərclik” (T.Hacıyev), heç 



Azərbaycan ədəbi dili tarixindən seminar məşğələləri 
 

 125 

olmasa, psixoloji baxımdan aradan qalxır, yəni əksəriyyət 
“hansı mənbəyə istinad etməyin optimallığını dərk edir və 
bundan sonra o vahid ki, artıq qəbul olunur, onu dildən 
çıxarmaq təklifləri kəsilir; qeyd etmək gərəkdir ki, bütün 
bu proseslər hərc-mərclik də, nizamadüşmə də ölkənin 
ictimai həyatında, mədəni-tarixi ənənələrə münasibətdə 
baş verən dəyişmələri, ümumən ictimai-siyasi inkişafın 
qanunauyğunluqlarını əks etdirir. 

Demokratik ruhlu mətbuat sosial məzmunlu leksika-
nın zənginləşməsi uğrunda mübarizə aparır, müxtəlif 
anlayışların daha aydın ifadəsinə, daha demokratik yolla 
kütləyə çatdırılmasına çalışır; nümunələrdən də göründüyü 
kimi, axtarışlar aparılır-morfoloji, sintaktik yollarla yeni 
lüğəvi vahidlər, ifadələr yaradılır və bu söz axtarışında bir 
sıra tərəddüdlər  də özünü göstərir: həm sovet, həm də şura 
sözü işlədilir.  

Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibində sistem-struktur 
münasibətlərinin yeni sahələri müəyyənləşir. 30-cu illər-
dən etibarən kənd təsərrüfatının intensiv inkişafı, kollek-
tivləşmə, senayeləşmə prosesləri bir qədər sonra elmi-
texniki inqilabın sürətlə irəliləyişi leksik normada funksio-
nal baxımdan təbəddülat yaradır. Üslubların inteqrasiya 
prosesi gedir, deyək ki, elmi üslubda işlənən sözlər başqa 
üslublara, hətta danışıq dilinə keçir. 

Elmi-texniki inqilab hər sahədə, o cümlədən ictimai 
münasibətlər sahəsində özünü büruzə verir, mədəni-mə-
nəvi mühitdə təbəddülat əmələ gəlir; texnika nəinki iqti-
sadi-təsərrüfat, hətta sosial-psixoloji aləmdə də dəyişiklik 
yaradır: 50-ci illərdən etibarən lüğət tərkibinə qarşısıalın-
maz bir surətdə elmi-texniki leksika, abreviaturların bütöv 
bir sistemi daxil olur. 50-60-cı illərdə ədəbi dilin lüğət 
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tərkibinə gələn elmi-texniki leksika həcminə, funksional 
fəallığına görə ancaq 20-30-cu illərdə gələn ictimai-siyasi 
leksika ilə müqayisə oluna bilər; bu illərdə ədəbi dilə gələn 
ictimai-siyasi leksika dil təfəkküründə nə qədər aparıcı 
qüvvəyə, psixoloji çəkiyə malik olursa, 50-60-cı illərdə 
gələn elmi-texniki leksika da o qüvvədə, o, çəkidədir. 60-
70-ci illərdə ədəbi dil xalq dilinə (birinci növbədə, ədəbi-
bədii dildə xalq dilinə qayıdış baş verir) nə qədər yaxınla-
şırsa da, elmi-texniki leksikanın ümumi dil mühitində 
yaratdığı təəssürat yenə güclü olur, müxtəlif leksik-se-
mantik sahələrə də təsir edir, üslublaşma imkanlarının no-
vatorluğu ilə diqqəti çəkir.  

 Azərbaycan ədəbi dili lüğət tərkibinin inkişafını 
xarakterizə edən əlamətlərdən ən mühümü inkişafın bütün 
mərhələlərində daxili imkanlara üstünlük verilməsidir; bu 
həm dilin daxili leksik-semantik imkanlarının genişliyini, 
həm də onun elastikliyini-üslubi imkanlarını nümayiş et-
dirir. Şübhəsiz, ictimai-siyasi, mədəni-mənəvi prosesləri 
ilə daxili əlaqədə getməsi, milli-mədəni təfəkkürün bütün 
sahələr üzrə diferensial inkişafı da burada şərtdir. Əgər 
milli-mədəni təfəkkür, məsələn, elmi-texniki tərəqqini qə-
bul etməyə hazır olmasaydı, heç elmi-texniki leksika da 
lüğət tərkibinə daxil ola bilməzdi, kənar üslublara, deyək 
ki, bədii, yaxud publisistik üsluba isə, ümumiyyətlə keçə 
bilməzdi.    

Azərbaycan ədəbi dilinin 20-30-cu illərdən sonra 
inkişafı dedikdə, metodiki baxımdan, norma planı ilə funk-
sional-üslub planının dialektik əlaqəsi göz önünə gətirilir; 
sovet dövründə Azərbaycan ədəbi dilinin norma planı ilə 
müxtəlif mərhələlərdə müxtəlif münasibətlərdə olmuşdur, 
birinci mərhələdən fərqli olaraq ikinci mərhələdə funk-
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sional üslubi diferensiasiya sürətlə getdiyinə görə, norma 
planı daha çox funksional-üslub baxımından diqqəti cəlb 
edir, başqa sözlə, normanın təkmilləşməsi ictimai dil 
təfəkkürü üslubları vasitəsilə həyata keçirilir.  

Sovet dövrü Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi nisbətən 
qısa bir dövrü əhatə etsə də, burada öyrədilməli, təhlil 
olunmalı problemlər çoxdur. Bu dövrdə üslubların zəngin-
liyi xüsusilə müşahidə olunur. Hər bir üsluba aid material, 
onların təhlili ədəbi dilimizin keçdiyi inkişaf yolu haq-
qında aydın təsəvvür yaradır. Bu iş müəllimdən müxtəlif 
üslub növlərini əhatə edən mətnlər üzərində iş aparmağı, 
sovet dövrü ədəbi dilinin inkişaf pillələrini tələbələrə 
müstəqil şəkildə öyrətməyi tələb edir. 

Azərbaycan ədəbi dilində 80-ci illərin axırlarından 
başlayaraq, konkret tarixi şəraitlə əlaqədar olaraq, baş ver-
miş ictimai amillərin müsbət təsirinin nəticəsi kimi, həm 
norma planı baxımından, həm də funksional üslubi baxım-
dan ciddi irəliləyiş baş vermişdir. Respublikanın müstəqil-
lik qazanması, demokratiya prinsiplərinin bərqərar olması, 
Azərbaycan dilinin həqiqi mənada dövlət dili kimi funk-
siya daşıması, nəhayət, milli özünüdərk prosesinin çox 
güclü şəkildə başlanması və inkişaf etməsi ədəbi dili xəlqi 
prinsiplər əsasında yeni normalaşma prosesinə daxil etmiş-
dir. Bədii üslubla yanaşı, publisistik, hətta elmi üslubda 
ümumxalq danışıq dilinə məxsus qayda və qanunlardan, 
canlı dildən alınmış leksik elementlərdən daha geniş isti-
fadə olunmasının özü ədəbi dil normalarının təkmilləş-
məsinə ciddi təsir etməyə başlamışdır. Çox güman ki, bu 
proses ədəbi dilin daha da demokratikləşməsi istiqamə-
tində davam və inkişaf edəcəkdir. 
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