www.kitabxana.net
Milli Virtual Elektron Kitabxana
“ÇağdaĢ Azərbaycan poeziyası”: N 32 (90 - 2016)

Sabir Qaraqoyunlu
QARAQOYUNLU LƏHCƏSĠ
“DƏDƏ QORQUD”
LƏHCƏSĠDĠR
(seçilmiĢ elmi-publisistik
məqalələr toplusu)
YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
YYSQ – 2016

05.03.2016
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu
www.yysq.org

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

2016

www.kitabxana.net
Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
Bu e-kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun "ÇağdaĢ
Azərbaycan elmi irsi" ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində
təqdim edilir. Elektron kitab N 32 (90 - 2016)
Kulturoloji layihəni maliyyələĢdirən qurum:
YYSQ - http://www.yysq.org
Sabir Qaraqoyunlu

QARAQOYUNLU LƏHCƏSĠ
“DƏDƏ QORQUD” LƏHCƏSĠDĠR
(SeçilmiĢ elmi-publisistik
məqalələr toplusu)
Redaktə və bütün hüquqlar müəllifə məxsusdur.
Kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb.
Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov),
yazar-kulturoloq
Sabir Qaraqoyunlu

“Seçilmiş elmi-publisitik məqalələi”

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

2016

YYSQ - Milli Virtual-Elektron Kitabxananın e-nəşri
Bаkı, YYSQ – 2016

DİQQƏT
Müəlliflik
hüququ
Azərbaycan
Respublikasının
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Təcrübəli müəllim və filologiya elminin təəssübkeş
mütəxəssisi kimi daim axtarışlar aparan, nəşr edilən elmi
və bədii əsərin dilinə, televiziya verilişlərinə, xüsusən də
lüğət vəsaitlərinə böyük tələbkarlıqla yanaşan, titulundan
və ad-sanından asılı olmayaraq heç bir müəllifə, yaxud da
tərtibçiyə, aparıcıya yol verdiyi dil xətalarına görə güzəştə
getmədən, ürək ağrısı ilə obyektiv reaksiya verən, etiraz
səsini ucaldan Sabir Qaraqoyunlunun (Əfəndiyev)
“Qaraqoyunlu ləhcəsi “Dədə Qorqud” ləhcəsidir” kitabı
Azərbaycan dilinin saflığına həsr edilmiş filoloq ömrünün
yazıya alınmış yaşantılarıdır. Kitaba müəllifin istər dövri
mətbuatda, istərsə də elmi-metodiki jurnal və
almanaxlarda
müxtəlif
illərdə
dərc
olunmuş
məqalələrindən seçmələr daxil edilmişdir.
İnanırıq ki, bu toplu qələm adamları, o cümlədən
yazısına və nitqinə tələbkarlıqla yanaşan hər kəs üçün
qiymətli vəsait kimi həyata vəsiqə alacaqdır.
Q ____2.11.2______
036-4702110200
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SÖZÜN DÜZÜNÜ DEMƏK BACARIĞI
(ön söz)
Ötən əsrin əvvəllərində “Molla Nəsrəddin” yazırdı
ki, sözün düzünü demək böyük hünərdir. Sabir
Qaraqoyunlunun “Qaraqoyunlu ləhcəsi - “Dədə-Qorqud”
ləhcəsidir” adlı kitabına daxil edilmiş tənqidi, elmipublisistik məqalələrinə göz gəzdirdikcə, istər-istəməz, bu
fikir yadıma düşdü...
Otuz ilə yaxındır ki, Sabir müəllimi tanıyıram.
Tanışlığımıza səbəb bir-birimizin dövri mətbuatda dərc
olunan yazılarını izləməyimiz olmuşdur. “Ədəbiyyat və
incəsənət” qəzəti redaksiyasında, bəzən də BDU-nun (o
vaxtlarda ADU-nun) dilçilik kafedrasında ara-sıra
görüşmüş və müxtəlif mövzularda dialoqlara girişmişik.
Elə həmin vaxtlardan onu istedadlı, öz mövqeyində
prinsipial və təmənnasız bir qələm sahibi kimi tanımış və
yaradıcılığına daim hörmətlə yanaşmışam. Və bu kitaba
ön söz yazmağı da o məndən xahiş etməmiş, mən özüm
ona təklif etmişəm, çünki onun yazılarının, demək olar ki,
hamısı mənə tanışdır; mən onları dərc olunduqları
tarixlərdə oxumuşam.
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Ədəbi tənqidin və ya tənqidi məqalə yazmağın çox
mühüm şərtləri vardır:
- dərin elmi biliyə sahib olmaq, elə elmi biliyə ki,
özünə tam inamın olsun, rast gəldiyin, oxuduğun hər hansı
bir əsər və ya mətnə qiymət verə biləsən, oradakı səhvləri
və ya düzgün olmayan fikirləri tuta biləsən, tutduğun
səhvlərdə qətiyyətli olasan, tərəddüd etməyəsən; axı hər
bir tənqid həm də böyük bir məsuliyyət və cavabdehlikdir;
- hər cür qərəzcilikdən uzaq və tam ədalətli olmaq,
yəni tənqidi hansısa bir müəllifə münasibət üzərində
qurmamaq, hətta yaxşı olar ki, tənqidi yazarkən həmin
müəllifin kimliyinə varmayasan. Tənqiddə ədalətli mövqe
tutmaq ədəbi tənqidin əsası və özülüdür;
- mərdanəlik, sözü üzə demək bacarığı və cürətlilik.
Bu da çox mühümdür. Bəzən adam nöqsanı, qüsuru görür,
tapır, dərk edir, lakin bunu üzə çıxarmağa ya laqeyidlik
edir, ya da cürəti çatmır, kimə görəsə, nəyə görəsə
tərəddüd edir, bəzən qorxur, ehtiyat edir. Axı doğru söz
acı olur, hətta çox zaman pis qəbul edilir, gərək buna da
hazır ola biləsən. Buna görə də doğru sözü deməyə hər
kəs hər zaman girişmir;
- təhqirə yol verməmək, tənqid hədəfinə çevrilmiş
müəllifin şəxsiyyətinə toxunmamaq, habelə ona hörmətlə
yanaşmaq.
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Mən belə qənaətdəyəm ki, ədəbi tənqid üçün
sadaladıqlarım bütün bu bacarıq və keyfiyyətlərin hamısı
Sabir Qaraqoyunluda yetərincə cəmləşmişdir və buna görə
də o, qələmə aldığı hər bir mövzuda müvəffəqiyyət
qazana bilmişdir.
Sabir müəllim az yazmış, lakin yaxşı yazmışdır.
Xatırlayıram ki, mən onun hər bir yazısını oxuyarkən
tutduğu mövqeyi ilə tam razılaşmışam, yazı bütövlükdə
məni qane etmiş və onun fikirlirlərinə məndə heç bir
şübhə yeri qalmamışdır.
Bir baxın, onun “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində
dərc olunmuş “Meyar özü qusurludursa” adlı ilk tənqidi
məqaləsi (25 sentyabr 1981) sovet dövründə çap olunmuş
“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti” kitabından (Bakı,
1975) bəhs edir. Canlı şahidiyəm ki, bu yazı o dövrdə
bütün qəzet redaksiyalarını “gəzmiş”, onların hamısı
məqaləni bəyəndiklərini, lakin “həmin qəzetlərin mövzusu
olmadığı” bəhanəsi ilə çap edə bilməyəcəklərini bəyan
etmişlər. Əslində isə çap etməməyin səbəbi başqa idi.
Həmin lüğət kitabı Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti
tərəfindən təsdiq olunmuş dövlət sənədi idi və dövlət
səviyyəsində qəbul edilmiş hər hansı bir sənədi kim cürət
edib tənqid edə bilər və hansı redaksiya, daha dəqiq desək,
hansı redaktor belə bir cavabdehliyi öz üzərinə götürə
bilərdi... Nə yaxşı ki, belə bir redaktor, istedadlı şairimiz,
Sabir Qaraqoyunlu
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gözəl ziyalımız Nəriman Həsənzadə var imiş... Nəhayət,
yazı işıq üzü gördü və oxucular tərəfindən rəğbətlə
qarşılandı. Yadımdadır, hətta bizim əməkdaşlardan biri
təəccübünü gizlədə bilməyib hamımızın eşidəcəyi tərzdə
pıçıldadı: “Bədən Tərbiyəsi Texnikumu hara, dildən,
dilçilikdən dəm vurmaq hara?!” (O vaxtlar Sabir müəllim
həmin texnikumda dər deyirdi).
Çox keçməmiş Sabir müəllimin “Qaydalarda
qaydasızlıq” adlı ikinci məqaləsini (yenə də “Ədəbiyyat
və incəsənət” qəzetində) oxuya bildik. Bu yazı da həmin
lüğət kitabında verilmiş “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya
qaydaları”nın tənqidinə həsr olunmuşdur.
Adından başa düşüldüyü kimi, yazı qaydalarımızda
hökm sürməkdə olan nə qədər uyğunsuzluqları,
pərakəndəliyi – qaydasızlıqları Sabir müəllim elə bir
dəqiqliklə araşdırmış və sübuta yetirmişdir ki, heç bir
mübahisə yeri də qoymamışdır.
Son bir ilə yaxın müddətdə çap etdirdiyi “Dövlət
himnimiz və biz” (“Ədalət” qəzeti, 2011) məqaləsini
götürək; məqalə çox mühüm, həmçinin daha böyük risk
və cürət tələb edən mövzuya həsr edilmiş və ciddi
məsuliyyət hissi ilə yazılmışdır.
Bu yazıda o, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
tərəfindən 27 may 1992-ci ildə qəbul edilmiş himnimizin
şeir mətninin türk ləhcəsində yazıldığını (unutmaq olmaz
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ki, rəsmi dövlət dilimiz Azərbaycan dilidir), müəyyən söz
və ifadələrin Azərbaycan dilinə xas deyimlər olmadığını,
dilə yatımsızlığını, hətta bəzi məqamlarda, hazırda
qüvvədə olan orfoqrafiya qaydalarına uyğun gəlmədiyini
elmi cəhətdən çox düzgün araşdırmış və ən xoş təsir
bağışlayan budur ki, çox ədalətli, qərəzsiz, olduqca neytral
bir mövqe tutaraq, mübariz şair Ə.Cavadın müəlliflik
hüququ qorunmaqla, himnin şeir mətnində lazımi
düzəlişlər aparılması təklifini irəli sürmüşdür.
Sabir Qaraqoyunlunun yazılarında həm də bir
narahatçılıq, qayğıkeşlik, habelə təəssübkeşlik duyulur; o,
hər bir işdə saflıq, təmizlik, düzgünlük, səliqə-səhman
görmək istəyir. Bu, əlbəttə ki, onun öz doğma Vətəninə,
el-obasına, od-ocağına, yurduna, millətinə, xalqına, ana
dilinə olan dərin sevgi və məhəbbətindən irəli gəlir. Onun
şeir yaradıcılığından gətirdiyimiz bir bəndlik nümunə
yerinə düşər:
Mən bir dağam – yağışım var, selim var,
Çəmənim var, çiçəyim var, gülüm var.
Gözüm yoxdur dünya boyda dünyada,
Dünyadan da böyük obam, elim var.
Açığını demək lazımdır ki, adlarını çəkdiyimiz
məqalələrdə Sabir Qaraqoyunlunun peşəkar tənqidçi
Sabir Qaraqoyunlu
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səriştəsi özünü canlı olaraq büruzə verir. Və inanmaq
olmur ki, Sabir müəllimin heç bir elmi-ədəbi titulu
yoxdur, o, sadəcə bir filoloq müəllim - vətəndaşdır, təhsil
sistemimizin bütün silsilələrində (orta məktəb, peşə
məktəbi, texnikum və ali məktəbin hazırlıq kurslarında)
uzun illər Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə
müəllim işləmişdir.
Kitaba daxil olan hər bir məqalə üzərində dayanmaq
və ayrı-ayrılıqda söhbət açmaq, geniş təfsilat söyləmək
fikrində deyiləm. Təfsilat kitabın özündədir, əziz oxucular
və biz bunu Sizin öz ixtiyarınıza veririk. Lakin bunu qeyd
etməliyəm və inanıram, Siz onu böyük həvəslə ələ
alacaqsınız, çünki müxtəlif mövzulardan bəhs etməsinə və
mahiyyət etibarı ilə elmi xarakter daşımasına baxmayaraq,
hər bir yazı dolaşıqlıqdan, müəmmalılıqdan tam uzaq olan
elə sadəliklə, fikir aydınlığı ilə yazılmışdır ki, onları bədii
əsər kimi maraqla oxuyacaqsınız.

Nizami CƏFƏROVprofessor, AMEA-nın müxbir üzvü
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MÜƏLLĠFDƏN
Hörmətli oxucular!
Gündəlik dövri mətbuat səhifələrindən fərqli olaraq,
bu dəfə Sizin görüşünüzə seçilmiş elmi-publisistik
məqalələr toplusundan ibarət “Qaraqoyunlu ləhcəsi “Dədə
qorqud” ləhcəsidir” adlı kitabımla gəlmişəm.
Bəli, bu kitabda yalnız seçilmiş məqalələrim özünə
yer almışdır. Belə ki, müəllimlik fəaliyyətim dövründə
yazdığım elmi-metodiki məqalələrin böyük əksəriyyəti
Sabir Qaraqoyunlu
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orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi ilə
əlaqədar olduğundan onların bu kitabda cəmlənməsinə
ehtiyac duymuram, çünki həmin məqalələr daha çox
metodiki xarakter daşıdığından və müasir tədris proqramı
ilə, eləcə də tədrisin dəyişdirilmiş müasir üsulları və
metodikası ilə tam uyğun gəlmədiyindən, bəlkə də, öz
aktuallığını itirmişdir. Bununla belə, həmin yazılardan
bəziləri nümunə kimi bu kitaba daxil edilmişdir. “Məktəb
təlimində sinonimlər anlayışının mahiyyəti haqqında”
(“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” metodiki
məcmuəsinin 1986-cı ilin yanvar–mart tarixli 1-ci
nömrəsində dərc olunmuşdur) məqalə bu qəbildəndir. Bu
yazı Azərbaycan dilinin tədrisi ilə məşğul olan
müəllimlərə metodiki kömək məqsədi daşımaqla yanaşı,
eyni zamanda mənim özümün də bir müəllim kimi
fəaliyyət göstərməyimi, elmə bağlılığımı əks etdirmək
baxımından maraqlıdır.
“Gözdən uzaq, könüldən iraq” (“İdman” qəzeti, 1
iyun 1986-cı il) yazısını da əmək fəaliyyətim dövründə
rastlaşdığım bəzi problemli məsələlərin araşdırılmasına
necə yanaşmağım və iş prinsipim haqqında az-çox
məlumatlandırıcı olduğundan bu kitaba daxil etməyi lazım
bilmişəm. Onu da qeyd edim ki, bu yazı həmin illərdəki
“İdman”ın müxbiri, tanınmış jurnalist Pərviz Əliyevlə
müştərək qələm məhsulumuzdur.
Sabir Qaraqoyunlu
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Oxuculara xatırlatmaq istəyirəm ki, həyatda heç
nəyə asanlıqla nail olmaq mümkün deyildir: doğrudur,
bəzən burada da müəyyən istisnalar olur...
İlk tənqidi yazım “Meyar özü qüsurludursa” üç ildən
sonra işıq üzü görə bilmişdir. Sovet dövrünün bir çox
qəzet və jurnal redaksiyaları yazımı oxumuş,
bəyəndiklərini bildirmiş, lakin “bizim qəzetin mövzusu
deyildir” – deyə nəşrindən imtina etmişlər. “Kommunist”
qəzetinin redaksiyasında isə məni xoşagəlməz bir sualla
qarşıladılar. Ədəbiyyat şöbəsinin müdiri yazıçı-jurnalist
Əfqan Əsgər yazı ilə tanış olduqdan sonra məndən
soruşdu:
- Sabir müəllim, Sizin elmi-ədəbi titulunuz varmı?
Gözləmədiyim bu qəfil sualdan pərt olsam da, özümü
itirmədim və suala sualla cavab verdim:
- Əfqan müəllim, adam yaza-yaza titul almalıdır,
yoxsa əvvəlcə titul alıb sonra yazmalıdır?!
O da mənim kimi gözləmədiyi cavabla üzləsdi və söz
güləşdirmədi, bir az təmkinlə: “yazınız xoşuma gəldi,
ancaq
məsələ burasındadır ki, bizim qəzetin mövzusu deyildir.”
Mən susa bilmədim:
- Niyə Sizin qəzetin mövzusu deyildir? Bu, məhəlli
məsələ yox, ümumxalq, ümumdövlət dilimizin təmizliyi
məsələsidir...
Sabir Qaraqoyunlu
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Nəhayət, Əfqan müəllimlə aramızdakı dialoq belə
yekunlaşdı. O, qətiyyətlə dedi:
- Dedim ki, bu yazını verə bilməyəcəm, başqa yazın
varsa, gətir çap edərik...
Vədələşdiyimiz kimi, sabahısı Əfqan müəllimə
şeirlərimi təqdim etdim... Üç şeirimi seçərək götürdü və
“bunlar daha kamil şeirlərdir” – deyə əlavə etdi.
Həmin gündən “Kommunist”in bir nömrəsini belə,
ötürmədim, lakin şeirlər çıxmırdı ki, çıxmırdı. Ara-sıra
Əfqan müəllimə zəng də edirdim. Hər dəfə məni arxayın
salırdı: “narahat olma, çıxacaq”.
Beləcə aylar ötdü, il də tamam oldu, lakin şeirlərdən
bir xəbər-ətər olmadı...
Bir gün qəti qərarlaşdım ki, məsələni birdəfəlik
çürütmək lazımdır. Gəlib çıxdim Əfqan müəllimin iş
otağına. Qısa salam-kəlamdan sonra dedim:
- Əfqan müəlilim, xahiş edirəm, mənim Sizdəki
yazılarımı verin özümə, mən birdəfəlik ümidimi üzüm,
görürəm, bu düzələn işə oxşamır.
Əfqan müəllim narahatçılıq keçirən kimi oldu.
- Yox, yox, demişəm, deməli, çap edəcəyik.
Mən təkid elədim, hanı mənim şeirlərim, göstərin...
Əfqan müəllim stolun üstündəki dağınıq kağız
qalaqlarını qurdalamağa başladı, eşələdi, eşələdi, heç nə
tapa bilmədi...
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- “Ayıbdır, Vallah ayıbdır” – deyərək mən qapını
hirslə çırpıb oradan uzaqlaşdım...
Tarix hər şeyi öz yerinə qoyur. İndi Əfqan
müəllimin adına heç yerdə rast gəlinmir, sanki belə bir
adam heç əvvəldən olmayıbmış...
Mən başıma gələnlərdən yalnız birini danışdım.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, həyatda bu cür şəxslər
heç də az deyildirlər.
Bununla yanaşı, uğuruma elə şəxsiyyətlər də
çıxmışdır ki, onlar mənim qəlbimdə əbədi olaraq
müqəddəs bir varlığa çevrilmişlər. Birinci olaraq, ADUnun (indiki BDU-nun) müəllimi (titul sadalamıram) Yusif
Seyidovun adını çəkirəm. Yusif müəllim məni görmədən,
tanımadan
“Ədəbiyyat
və
incəsənət”qəzeti
redaksiyasından ona göndərilmiş ilk yazılarımın elmi
cəhətdən düzgünlüyünə olduqca yüksək rəy verərək,
yazıların çapını tövsiyə etmişdir. (Mən bunları sonradan
bilmişəm). Sonra “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin o
vaxtkı əməkdaşları: baş redaktor şair Nəriman
Həsənzadənin, gənc yazıçı Seyran Səxavətin, şair Abbas
Abdullanın adlarını dərin minnətdarlıq hissi ilə çəkirəm,
onların hər biri haqqında gözəl təəssüratlar çox olsa da,
uzun-uzadı danışmıram...
Nəhayət, əmim oğlu, peşəsini incəliklərinə qədər
bilən, bildiklərində həmişə israrlı olan gözəl riyaziyyat
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müəllimi Məmməd Əfəndinin adını qürür hissi ilə
çəkirəm. Biz ayrı-ayrı fənləri tədris etsək də, ömrümüz
boyu daim elmi diskusiyalarda olmuşuq. Hətta birbirimizin fənninə müdaxilə etmiş, tədrisin ümumi
məsələlərinə dair fikir mübadilələri aparmışıq. Dilimizin
orfoqrafiya lüğəti və qaydalarına aid yazıların mövzusu da
məhz belə görüşlərimizdən yaranmışdır, qısa desək,
səbəbkarı Məmməd müəllim olmuşdur.
Bir daha xatırladıram ki, kitaba daxil edilmiş
yazıların hamısı ayrı-ayrı vaxtlarda dövri qəzet, jurnal və
elmi məcmuələrdə çap olunmuşdur. Hər bir yazının
sonunda bu barədə qısa qeydiyyat vardır.
İndi isə növbə Sizindir, hörmətli oxucular.

MEYAR ÖZÜ QÜSURLUDURSA...
Sabir Qaraqoyunlu
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Hər
bir
sahənin
özünə
xas
meyarı,
qanunauyğunluqları olduğu kimi, ədəbi dilin də normal
inkişafını təmin edə bilən meyarı - orfoqrafiya lüğəti
vardır.
Həmin
meyarın
yaradılması,
təkmilləşməsi,
təbliği və bunun təsiri ilə də
dilimizin ədəbi dil kimi daha da
inkişafı üçün sovet hakimiyyəti
illərində çox böyük işlər
görülmüşdür.
“Azərbaycan
dilinin orfoqrafiya lüğəti” və
digər
terminoloji
lüğətlər
dəfələrlə nəşr edilmişdir.
Azərbaycan yazıçılarının VII
qurultayında ədəbi dilimizin inkişaf səviyyəsindən, onun
mənəvi mədəniyyətimizin tərəqqisinə böyük təsirindən,
gələcək vəzifələrindən geniş və işgüzar söhbət getmişdir.
Yazıçılar qarşısında geniş və dərin məzmunlu nitq
söyləyən Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd,
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi H.Ə.Əliyev yoldaş
demişdir: “Biz tam inamla deyə bilərik ki, çoxəsrlik
tariximizdə Azərbaycan dili heç vaxt belə zəngin, nüfuzlu
və hörmətli olmamışdır. Lakin mədəniyyət və elmin
səviyyəsi yüksəldikcə, həyatın axarı sürətləndikcə dilin
təkmilləşməsinə, inkişaf etməsinə və zənginləşməsinə,
onun söz ehtiyatının genişlənməsinə daha çox qayğı
göstərmək lazımdır”.
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Göründüyü kimi, həyatımızın bütün sahələri ilə
yanaşı, ədəbi dilimizin inkişafı da partiya və dövlətimizin
daim diqqət mərkəzindədir. Təəssüflə qeyd etməliyik ki,
gözəl imkanlardan heç də həmişə səmərəli istifadə
edilmir. Fikrimi aydınlaşdırmaq üçün oxucuların diqqətini
qəribə bir hadisəyə cəlb etmək istəyirəm. Bir nəfər
abituriyentin inşasında ədabazlıq sözünü imtahan qəbul
edən müəllimlər səhv hesab edərək, həmin sözün
ədəbazlıq şəklində yazılmalı olduğunu bildirmiş,
abituriyentə aşağı qiymət vermişlər. Abituriyent inadla
mübahisəyə girişmişdi. Gözlənilirdi ki, nəhayət,
orfoqrafiya lüğəti bu mübahisəyə son qoyar, lakin...
Lüğətə baxırıq: həmin söz iki cür yazılışla
verilmişdir - ədəbazlıq və ədabazlıq. Əvvələn, hansı
şəkildə yazılmasından asılı olmayaraq bu söz dilimizin
leksikonunda bir mənanı ifadə edir - lovğalıq,
xudpəsəndlik (əlbəttə, bu sözlərin xırda məna fərqlərini
nəzərə almırıq). Yazılışa müraciət edərkən bu məna
ədabazlıq şəklində özünü doğruldur. Fars dilindən keçmiş
-baz sözdüzəldici şəkilçisi vasitəsilə əmələ gəlmişdir. Söz
kökü əda (əda ilə gəzmək, danışmaq və s.) yuxarıda
dediyimiz mənanı daşıyır, ifadə edə bilir. Ədəbazlıq və ya
ədəb+azlıq (əgər belə mümkündürsə) ifadələri ilə
mənalanmır. Ədəbi dilimizdə ədə sözü yoxdur və haqlı
olaraq lüğətə də salınmamışdır. Bu söz yerli dialektlərdə
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çağırış mənası (ay gədə, ədə) bildirir və xitab kimi işlənir.
Deməli, dilimizdə ədə sözü yoxdursa, ədə+bazlıq da ola
bilməz. Ədəb+azlıq sözünün də mövcudluğu mümkün
deyildir, çünki dilimizdə -az sözdüzəldici şəkilçisi yoxdur,
olmuş olsa belə, dilimizdə ədəbazlıq (ədəbin azlığı)
mənasını verən söz işlənmir. Belə bir vəziyyətdə
ədabazlıq sözünün lüğətdə iki cür yazılışına nə ehtiyac, nə
də əsas vardır.
Ümumiyyətlə, müasir Azərbaycan dilimizin ölçüsü,
meyarı kimi qəbul edilən, filologiya elmləri namizədləri
B.T.Abdullayev
və
N.R.Rəhimzadə
tərəfindən
“dəqiqləşdirilmiş” və yenidən nəşrə verilmiş “Azərbaycan
dilinin orfoqrafiya lüğəti” (Bakı, 1975-ci il) bu kimi
qüsurlarla doludur, günün tələbinə cavab vermir. Məncə,
aşağıdakı dəlillər bu fikri söyləməyə tam imkan verir.
Azərbaycan dilimizin əlifbasındakı –ke hərfi iki səsi
ifadə edir: Azərbaycan dilinin özünəməxsus sözlərdə -k
səsini (kitab, kələm, kəklik və s.); dilimizə rus dilindən və
ya rus dili vasitəsilə digər dillərdən gələn sözlərdə -k
səsini (kommunist, korrektor, kollec və s.). Lüğətdə -ke
hərfi ilə yazılan sözlər necə səslənməsindən asılı
olmayaraq qarışıq verilmişdir. Yaxşı olardı ki, bunlar
ayrılıqda verilsin.
Müəlliflər dilimizdəki düzəltmə sözləri artırmağa
cəhd göstərmişlər, nəticəsi isə bəzən acınacaqlı olmuşdur:
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dayanıqlaşdırılma (q), irişdirilmə (k), pərişanlaşdırılma
(q), qüssələndirilmə (k) və s. kimi sözlər, məncə,
lüzumsuz olaraq lüğətə düşmüşdür. Axı bu sözlər əslində
nə şifahi, nə də yazılı nitqdə işlənir. Bu qəbildən olan
sözlər müəyyən bir iş, hal və ya hərəkətin prosesini
bildirməlidir: təkmilləşdirilmə (k), sənayeləşdirilmə (k),
səhnələşdirilmə (k), silahlandırılma (q) və s. kimi prosesin
mövcudluğu özü bu sözlərin yaranmasına zərurət doğurur.
Mühüm bir zərurətdən yaranmış belə sözlər yazılı və
şifahi nitqdə tez-tez işlənir, elmi-ədəbi-bədii dildə
təcəssüm edir. Doğrudur, bu qəbildən olan sözlərin sayını
artırmağa nəzəri cəhətdən imkan vardır. Lakin təcrübədə
irişdirilmə, pərişanlaşdırılma, qüssələndirilmə və s.
sözlərin yaranması heç bir zəruriyyətlə bağlı deyil, dilin
leksik fondunun artırılması üsullarından biri olan
düzəltmə sözlərin yaradılmasına kor-koranə, saxta
yanaşmağın
nəticəsidir.
Mən
irişdirildim,
pərişanlaşdırıldım,
qüssələndirildim
–
demək
mümkündürmü?
Müasir dilimizdə az işlənən və ya heç işlənməyən
hərbçu, hərbiyyun, mələkət, şırtı, şüğülzümmə, xubru,
xudkam, xülus, xüruc, xütbə, havi, hakəza, çapuk, çesuda
və s. sözlərə lüğətdə yer verildiyi halda, uman, umanküsən, umucul, qarayaxan, ocaqdaşı,
sandıqçı,
sandıqqayıran, somurmaq, sortuqlamaq, oyundankənar,
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lilpar və s. çoxişlənən sözlər lüğətdə özünə yer tuta
bilməmişdir. Bu sözlərin dilimizdə hamı tərəfindən
asanlıqla başa düşüldüyünü və ədəbi dilimizdə varlığını
sübuta ehtiyac olmasa da, bir neçəsinə aid misal
göstərmək yerinə düşərdi: “Ocaqdaşı olub yurdda
qalacaq” (xalq ifadəsi). “Lilpar olan yerdə dolça nə
lazım?” (H.Arif).
-Lıq, -lik, -luq, -lük şəkilçisi ilə düzələn sözlərin
böyük bir qismi lüğətə düşməmişdir: xalçaçılıq, pencəklik,
pərdəlik, kombaynlıq, ekskavatorluq, təndirlik, suvaqlıq,
dərmanlıq, əyinlik və s.
Lüğətdə sədri, əfi, kuzə, qarabuğda, qarabatdaq,
qaratikan, qarağat, azalan, bölən, kəsən və s. kimi izahsız
da başa düşülən sözlərə izah verilir, əksəriyyət tərəfindən
başa düşülməyən kut, somnambul, anaxtar, əfyun, eş,
eşsiz, eşafot və s. kimi yüzlərlə sözə izah verilmir.
Oxucular eş sözünü eşmək felinin əmr şəkli kimi (torpağı
eş) başa düşməsinlər, çünki lüğətdə fellərin heç biri əmr
şəklində verilməmişdir.
Dilimizə rus dilindən keçən sözlərin qəbulunda
ciddi səhvlərə yol verilmişdir. Mövcud qaydaya əsasən
dilin leksik fonduna başqa dildən o zaman söz qəbul edilir
ki, dildə həmin fikri ifadə edə bilən söz olmasın, ehtiyac
yaransın. Dilimizə kommunist, kolxoz, sovxoz, kombayn,
kollektiv, kosmos, kosmonavt, telefon, teleqraf və s.
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yüzlərlə belə söz, həqiqətən, zərurət olaraq qəbul
edilmişdir. Lakin hansı zərurətə görə dilimizdəki müfəttiş
əvəzinə inspektor, əsgər əvəzinə soldat (soldatı, soldatcıq,
soldatsayağı), nəzarətçi, yoxlayıcı yerinə kontrolçu, çətir
əvəzinə zontik, idman əvəzinə sport (sportçu, sportçuluq),
mütləq, qətiyyən əvəzinə absolyut sözünü götürək.
Lüğətdə belə sözlər olduqca çoxdur.
Kitabın nəşri də qüsurludur. Arxada 21 sözə düzəliş
verilmişdir. Birincisi, lüğətə niyə düzəliş verilsin?
Ikincisi, düzəliş kitabdakı səhvlərin heç də hamısını əks
etdirmir: məsələn, 332-ci səhifədə görüĢdürülmək
əvəzinə görĢdürülmək getmişdir. Yenə orada görünür
sözü verilmişdir, halbuki lüğətdə heç bir fel xəbər
şəklində verilmir. 583-cü səhifədə cökəlik əvəzinə
çökəlik getmişdir. Düzəlişdə bunlar barədə heç bir qeyd
yoxdur.
Hər bir dilin orfoqrafiya lüğəti o dilin yazısı üçün
yeganə ölçüdür, meyardır. Dildəki bütün sözlərin yazılışı,
varlığı, yoxluğu barədə hər cür mübahisələrə məhz bu
meyar son qoymalıdır. Açıq desək, bu tələblə yanaşanda
dilimizin bu günü üçün qüvvədə sayılan orfoqrafiya lüğəti
meyarlıq rolunu oynaya bilmir. Yüksək inkişaf
mərhələsinə qədəm qoymuş ədəbi dilimizin səviyyəsi
daha kamil və elmi cəhətdən daha düzgün yeni orfoqrafiya
lüğətinə möhtacdır. Belə bir ehtiyacın ödənilməsi
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ümumxalq əhəmiyyətli məsələdir, nəcib və şərəfli işdir,
Azərbaycan yazıçıları VII qurultayının ədəbi dilimizin
inkişafı barədəki tövsiyələri ilə həmahəngdir.
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti,
Bakı, 25 sentyabr 1981-ci il
ƏLAVƏ
Bu yaxın günlərdə bir tibb bacısının dilindən
eştdiyim: “xadiməçi də gəlib çıxmadı” cümləsindəki
xadiməçi sözü məni tamamilə hövsələdən çıxartdı.
Əlbəttə, mən ona irad tutdum və məsələnin nə yerdə
olduğunu izah etdim. Tibb bacısı bir az utandı və əlavə
etdi ki, Vallah, burada hamı belə deyir.
Və bu əhvalat mənə vaxtilə “Ədəbiyyat və
incəsənət”
qəzeti
redaksiyasında
“Meyar
özü
qüsurludursa” adlı məqaləmdən ixtisar olunmuş bir abzası
xatırlatdı; tənqid şöbəsinin müdiri Rəhim Əliyevin həmin
abzasla bağlı fikirləri ilə razılaşmasam da, ümumən
məqalənin nəşri xatirinə çox dirəşmədim. Həmin abzası
olduğu kimi diqqətinizə çatdırmağı vacib sayıram.
“Ədəbi dilimizdə işlənilməyən və işlədilməsi heç bir
zərurət doğurmayan bir sıra sözlər lüğətə yersiz olaraq
düşmüşdür.. Çalançı, çalançılıq, güdə, güdəboy(lu),
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güdəldilmə, güdəltmək və s. Bunları necə qəbul etmək,
əsaslandırmaq olar?!
Aydındır ki, söz kökü güdə olan bu sözlər
dilimizdəki gödək sözünün dialekt variantıdır. Qeyd edək
ki, dilimizin leksik fonduna daxil olan bütün sözlər
ölkəmizin hər bölgəsində, az qala hər kəndində müxtəlif
tələffüzə uğrayır; belə halda biz lüğətdə onların yerli şivə
yazılışını verməliyikmi? Buna görə də, “orfoqrafiya
lüğəti” məhz sözlərin canlı danışıq dilindəki tələffüzündən
fərqli olaraq, onun yalnız ədəbi-bədii dildəki yazılışını
konkret müəyyən etməlidir. Əgər lüğət belə bir vəzifəni
yerinə yetirə bilmirsə, deməli, özünü doğrultmur (ən çox
fərq Bakı dialektində işlənir – satançı, alançı, atançı,
elənçi, belənçi...).
Çalançı sözünə gəlincə, burada eyni funksiyalı iki
şəkilçidən söhbət açmalıyıq: -an, -ən, -yan, - yən feli sifət
şəkilçisi; -çı, -çi, -çu, -çü məşğuliyyət, peşə, sənət bildirən
sözdüzəldici şəkilçi.
Bu şəkilçilər məzmunca, sinonim şəkilçilərdir, əlavə
edildiyi sözlərdə peşə, məşğuliyyət mənası yaradır. Hər
iki şəkilçinin birlikdə sözə əlavə edilməsi, nitqdə
dolaşıqlıq yaratmaqdan başqa, heç nəyə xidmət etmir,
dilin qanunauyğunluğunu pozur”.
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“QAYDALAR”DA QAYDASIZLIQ
Yazılı nitqimizdə elə qüsurlar vardır ki, uzun illər
ərzində nə dövlət proqramı
əsasında planlı tədris, nə də
şəxsi mütaliə bunun öhdəsindən
gələ bilir. Bizim fikrimizcə, belə
qüsurların kökünü təkcə şəxsi
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savadsızlıqda və tədris keyfiyyətinin aşağı olmasında
deyil, həm də Azərbaycan dilinin bu gün üçün qüvvədə
olan “Orfoqrafiya qaydaları”nda axtarmaq lazımdır.
Yazıda buraxılan səhvlərin böyük çoxluğuna sözlərin
sətirdən-sətrə keçirilməsində rast gəlinir. “Keçirmə
qaydaları”nı diqqətlə izlədikcə aşkar olunur ki,
“Qaydalar”da həmin məsələ özünün tam həllini
tapmayıbdır. Nədənsə, keçirmə zamanı sözün bölünən
hissələrinə müstəqil mənalı komponent kimi baxılır, sanki
bu hissəciklər yeni əhəmiyyət kəsb edir və buna görə də
guya nəyi isə keçirmək olar, nəyi isə olmaz. Dil üçün heç
bir qrammatik mahiyyət daşımayan xırda bir məsələ
yazıda böyük bir problemə çevrilmiş olur.
Sətirdən-sətrə keçirmədə, əksər dillərdə olduğu kimi,
hecalara bölünmədən istifadə olunmasına biz də
tərəfdarıq, belə ki, bu üsul sözləri hissələrə ayırmağı
asanlaşdırır, eləcə də, bölünmüş hissələrin oxu zamanı
şifahi birləşməsinə köməklik göstərir, tələffüzün
diləyatımlılığını təmin edir, həm də məsələnin həllində
ümumi bir qanunauyğunluq yaradır. Haqqında danışmaq
istədiyimiz
çətinlik
isə
məhz
bu
mövcud
qanunauyğunluğa zidd olan hallardır; xüsusən də
ümumiləşmənin
zəifliyidir.
Bizim
“Orfoqrafiya
qaydaları”mızda qanunauyğunluqlar ümumiləşmə əvəzinə
çox zaman xüsusiləşir, bir qayda əvəzinə bir neçə qayda
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yaranır. Məsələn, 110-cu paraqrafda (“Azərbaycan dilinin
orfoqrafiya qaydaları” – 1959) diaqram, monoqram tipli
sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsində heç bir qrammatik
əsas olmadan – qram hissəciyinin bütövlüyü saxlanılır.
“Qaydalar”ın tələbinə görə diaq-ram, monoq-ram
olmaz, dia-qram, mono-qram olmalıdır. Halbuki, -qram
hissəciyi yeni söz yaratmaq baxımından Hindistan
sözündəki –stan hissəciyindən heç nə ilə fərqlənmir.
“Qaydalar”da –stan şəkilçisi ilə düzələn sözlərin sətirdənsətrə keçirilməsi zamanı -stan hissəciyinin bütöv
saxlanılması tələb edilmir, əksinə, nöqsan sayılır. Yəni
Hin-di-stan olmaz, Hin-dis-tan olar. Ədalətli bölgüdür,
yaddaqalandır, sətirdən-sətrə keçmədə əsas sayılan
hecalara bölünməyə tam müvafiqdir. Diaqram, monoqram
tipli sözlər də, asanlıqla di-aq-ram, mo-noq-ram
hecalarına bölünür. Doğrudur, həmin sözləri di-a-qram,
mo-no-qram şəklində də hecalara bölmək mümkündür.
Ancaq bir ümumi qanunauyğunluğu da nəzərə almaq
lazımdır ki, Azərbaycan dilinin heca quruluşu SSÜS
modelli hecaları az işlədir, yəni hecanın əvvəlində qoşa
samitin işlənməsi bizim dilimizə xas xüsusiyyət deyildir,
əsasən alınma sözlərin tərkibində belə hecalara rast
gəlinir. Dilin tələffüz qaydaları isə həmin sözləri tələffüzə
uyğunlaşdırmağı tələb edir. Odur ki, biz hər hansı dildən
aldığımız sözü həmin dilin qrammatik qaydalarına deyil,
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əksinə
onu
öz
dilimizin
daxili
qanunlarına
uyğunlaşdırmalıyıq. Bir sözlə, biz başqa dildən yalnız söz
ala bilərik, qrammatik qayda isə hər dilin öz daxili
məhsulu olmalıdır.
Diaqram tipli sözlərin sətirdən-sətrə keçirilməsi
zamanı -qram hissəciyinin bölünməzliyini gözləmək,
bizcə, yalnış fikirdir.
Demək lazımdır ki, yazıda kor-koranə bir
qanunauyğunluq öz hökmünü sürür və sətirdən-sətrə
keçirmədə doğruluğunu sübut edir. Bir fikir verin, qoĢa
saitli və apostroflu sözlərdən baĢqa heç bir sözün yeni
sətrə keçirilən hissəsi saitlə baĢlamır, samitlə baĢlayır,
çünki bu, dilimizin əsas heca quruluşları sayılan -sü və
süs modellərinə uyğundur. Bu qanunauyğunluq öz əksini
aşağıdakı şəkildə “Qaydalar”da tapa bilərdi. “Sözlər
sətidən-sətrə hecalarla keçirilir, yalnız qoşa saitli və
apostroflu sözlərdən başqa, bütün sözlərin yeni sətrə
keçirilən hissəsi samitlə başlayır”. Nəticədə 108, 109, 110
və 111-ci paraqraflara heç bir ehtiyac qalmazdı.
Məsələnin həlli xeyli sadələşər, asanlaşardı.
“Qaydalar”da sözün bir hissəsini yeni sətrə
keçirərkən işlədilən defis işarəsindən, onun harada
yazılmasından heç yerdə danışılmır. Elə buna görədir ki,
bir çox hallarda sətirdən-sətrə keçirmədə defisdən heç
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istifadə etmirlər, bəzi hallarda isə həm köhnə sətrin
sonunda, həm də təzə sətrin əvvəlində defis qoyurlar.
Apostroflu sözlərin yazılışına aid izah da (45-ci
paraqraf), bizim fikirimizcə, apostrofun mahiyyətini tam
açmır: onun əsas funksiyası birbaşa yox, dolayısına başa
düşülür, gec nəzərə çarpır. Məlum olduğu kimi, apostrof
yalnız saitlərə aiddir və yalnız saitlərin qısa və uzun
tələffüzünə xidmət edir. Bu da bir
həqiqətdir ki,
apostroflu sözləri əzbərləməkdən başqa əlacımız yoxdur.
Odur ki, belə sözlərin yazılışına aid qayda fikirləşmək
lazım gəlir. Sadəcə olaraq həmin sözlərin siyahısını
vermək və aşağıdakı kimi qısaca izahla kifayətlənmək
olar: “apostrof saitdən əvvəl gəldikdə həmin saitin qısa,
sonra gəldikdə isə uzun tələffüz edildiyini bildirir”.
Yeri
gəlmişkən,
F.Cəlilovun
“Apostrof
lazımdırmı?!” (“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 2 oktyabr
1976-cı il) məqaləsində yürüdülən təkliflər də tezliklə öz
həllini tələb edir. Bizim fikrimizcə, oxunuşu çox da
fərqlənməyən sözlərin bir qismindən apostrofu
tərəddüdsüz götürmək olar. Belə sözlərdən etiraf, etiraz,
etibar, etimad, istedad, istefa, mötəbər, mötərizə, rəy, tərif,
təcili, vüsət, məlumat, ənənə, məsud, məsul, süni, cüzi,
heyət və s. göstərmək mümkündür. Söhbət sözlərin
düzgün tələffüzü ilə bağlıdırsa, həmin sözlər apostrofsuz
da öz tələffüz formasını saxlaya bilər. Onsuz da dilimizdə
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yüzlərlə sözlərin, habelə apostrofsuz sözlərin tələffüzü
əksər ziyalılarımız tərəfindən pozulur. Bu sahədəki
qüsurları tədris, radio, televiziya və digər şifahi tədbirlər
(məruzələr, görüşlər, disputlar və s.) vasitəsilə yox etmək
olar...
Mübahisə doğuran çətinliklərdən biri baş hərfi
böyük yazılan sözlərin müəyyənləşdirilməsidir. Burada
nəyin əsas götürülməsi məlum olmur, ümumiləşmə,
qanunauyğunluq zəifdir. Dil vahidi baxımından eyni
hüquqlu sözlər müxtəlif yazılışda verildiyindən qaydalar
çoxalır, yaddaqalma çətinləşir, az qala ad bildirən hər
sözün yazılışına aid xüsusi qayda öyrənmək lazım gəlir.
Məsələn, “Qızıl Ulduz” ordeni və “Qızıl ulduz” medalı,
“Şərəf nişanı” ordeni, “Oraq və Çəkic” qızıl medalı
mürəkkəb adlarına baxaq. Yazıda bunların belə
fərqlənməsi nə qədər təəccüb doğurursa, bir o qədər də
çətinlik törədir. Fərq bunların orden və ya medal adı
olmasındadırsa, qoy birdəfəlik bütün orden adlarının bir
cür, medal adlarının isə başqa cür yazılışı qəbul edilsin.
Bu fikir bütünlüklə dırnaqda yazılan sözlərə də aiddir.
Əvvələn, “Qaydalar”da hansı sözlərin dırnaqda yazılması
barədə heç bir yerdə söhbət getmir, belə sözlərin bir qismi
yenə də dolayısı ilə başa düşülür. Məsələn, 92-ci
paraqrafda deyilir: “Dırnaqsız yazılan orden adları

Sabir Qaraqoyunlu

“Seçilmiş elmi-publisitik məqalələi”

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

2016

tərkibindəki sözlərin (Orden və dərəcə sözlərindən başqa)
baş hərfi böyük yazılır”.
Eyni ilə həmin mənzərə 93 və 94-cü paraqraflarda
təkrarlanır. Bəs dırnaqda yazılan orden və medal adları
hansılardır? Bu sualın cavabı “Qaydalar”da yoxdur, eləcə
də dırnaqda yazılan digər mürəkkəb adlar bəlli olmur.
Göründüyü kimi, orfoqrafik qaydaları öyrənmək
istəyən şəxs konkret bir qayda ilə rastlaşmir, o, yalnız hiss
edə bilir ki, orden, medal və fəxri adların bir qismi
dırnaqda, bir qismi isə dırnaqsız yazılır. Lakin onlarca
müxtəlif mahiyyətli orden və medal adlarının, elecə də
digər adların hansının necə yazılması müəmmalı qalır,
hərə öz bildiyi kimi yozur...
Məsələnin birdəfəlik həlli üçün aşağıdakı kimi bir
qayda qəbul etmək vacibdir: “Görkəmli şəxslərin adını
daşıyan elmi idarə, tədris müəssisəsi, kolxoz, sovxoz,
fabrik, zavod, orden və s. (bu siyahını müfəssəl
tamamlamaq lazımdır) adları dırnaqsız, rəmzi məna
daşıyan “Qızıl şəfəq”, “Şərəf nişanı” tipli adlar dırnaqda
yazılsın”.
Eyni ilə bədii əsər, film, kitab, qəzet, jurnal,
mağaza, düşərgə və s. adlaının da yazılışı barədə bir qayda
qəbul etmək, həmin adların tərkibindəki sözlərdən baş
hərfi böyük yazılanlar haqqında da ümumi bir qərara
gəlmək lazımdır.
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“Qaydalar”da nümunə üçün misallar seçilməsində
də nöqsanlar vardır.
79-cu paraqrafın 2-ci bəndində baş hərfi böyük
yazılan adlar haqqında misallar belə verilir: “Dövrlərin,
sülalələrin, qədim yazılı abidələrin, sənədlərin adları;
məsələn, Versal sülhü, Lena gülləbaranı, Paris
kommunası, Poltava döyüşü, Səfəvilər sülaləsi”.
Verilmiş misallardan Versal sülhü, Lena
gülləbaranı, Paris kommunası, Poltava döyüsü
yuxarıdakıların hansına aiddir, bunlar dövr bildirirmi,
sülalə və ya yazılı abidə adlarıdırmı, sənəddirmi?! Əgər
Versal sülhü kimi göstərilirsə, yanlışdır, sənəd Versal
sülh müqaviləsidir. Gördüyümüz kimi, dövrlərə,
sənədlərə, aid misallar verilməmiş, gətirilən misalların bir
çoxu isə yerinə düşmür.
86-cı paraqrafda akademiya, ali məktəb, elmi
tədqiqat müəssisələri, ittifaq, cəmiyyət, teatr, filarmoniya
və s. adlara aid eyni qəbildən olan çoxlu nümunələr
verildiyi halda (respublikada olan institutların az qala
hamısı sadalanır), saysız-hesabsız olan istehsalat
müəssisələri - fabrik, zavod, kolxoz, sovxoz, laboratoriya
və s. adlarının yazılışı barədə, ümumiyyətlə, danışılmır.
Buna görə də həmin adlar dövrü mətbuat səhifələrində
necə gəldi yazılır.
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Tədris və
elmi müəssisə adları ilə istehsal
müəssisələri
adlarının
yazılışını
bir-birindən
fərqləndirmək təəccüb doğurur. Məsələn, Azərbaycan
Dövlət Universiteti ilə Kirovabad alüminium zavodu
arasında dil vahidi kimi heç bir fərq görünmür, düşünməli
olursan ki, bunların fəaliyyət istiqamətlərindəki fərq
yazıda niyə seçilməlidir. Bütün bunlar dolaşıqlıq
yaratmırmı? Rus dilinin orfoqrafiyasında ümumiləşmə bu
cəhətdən daha möhkəm və ağlabatandır; bütün
nazirliklərin (özü də SSRİ nazirliklərinin), tədris
müəssəsisələrinin, istirahət parkı, elmi və mədəni
müəssisələrin adları, habelə xarici ölkələrin siyasi
partiyalarının adları bir qayda ilə - yəni birinci sözü böyük
hərflə yazılır.
Maraq üçün, əgər həmin adları Azərbaycan dilində
yazmalı olsaq, görərsiniz neçə qayda tələb olunacaqdır.
Təəssüf hissi doğurur ki, SSRİ xalqlarının ünsiyyət
vasitəsi kimi şərəfli və ağır bir yükü daşıyan rus dili kimi
zəngin bir dildə SSRİ-nin bütün nazirliklərinin adlarında
yalnız birinci söz böyük hərflə başlayır, Azərbaycan
dilində isə “ġamaxı Rayon ZəhmətkeĢ Deputatları
Soveti Ġcraiyyə Komitəsi” və ya “Qazax Rayon Maliyyə
ġöbəsi” – bütün sözlər böyük hərflə yazılır (qeyd edirik
ki,
azərbaycanca
verdiyimiz
misalların
hamısı
“Qaydalar”ın özündədir). Prinsipcə, biz bunların ziddinə
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deyilik. Çünki orfoqrafiya üçün qəbul edilən qaydalar
dilin digər qrammatik qanunauyğunluqlarından fərqli
olaraq, şərti xarakter daşıyır. Mübahisəsiz razılaşarsınız
ki, bir sözün və ya adın böyük və ya kiçik hərflə yazılması
əslində dilin daxili inkişaf qanunlarına heç nə ilə pis və
yaxşı təsir göstərmir. Hər hansı sözün böyük və ya kiçik
hərflə yazılmasını istədiyimiz kimi bir qaydaya salmaq
mümkündür. Bizim təklifimiz budur ki, dil vahidi
baxımından heç nə ilə fərqlənməyən bütün adlar üçün eyni
bir qayda qəbul olunsun. Məsələn, Qazax Rayon Maliyyə
Şöbəsi, Azərbaycan Dövlət Universiteti necə yazılırsa,
Kirovabad alüminium zavodu, Bakı kamvol kombinatı və
s. də həmin qayda ilə yazılsın və ya əksinə, yəni
verdiyimiz misallardan birincilər ikincilər kimi yazılsın.
Yekun olaraq demək istərdik ki, “Qaydalar”a irad
tutduğumuz başlıça qüsurlar qaydalar çoxluğunun
olmasıdır. Ümumiləşmənin zəifliyindən az qala hər xırda
qrammatik hadisə və ya dəyişmələrin hər biri haqqında
xüsusi bir qayda yadda saxlamalı oluruq. Bu da, əlbəttə,
yaddasaxlamanı çətinləşdirir, yazıda çoxlu səhvlər
buraxılmasına gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə, möhkəm
ümumiləşməyə əsaslanan sanballı və qüsursuz
“Orfoqrafiya qaydaları”na böyük ehtiyac vardır.
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“Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzeti,
Bakı, 2 noyabr 1984-cü il, №44 (2427)

MEYAR ÖZÜ QÜSURLUDURSA...
Ġkinci məqalə
(Lüğətin 1975-ci il

sovet

dövrü

nəşrindən
bəhs edən eyni başlıqlı birinci məqalə
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25 sentyabr 1981-ci ildə “Ədəbiyyat
və
incəsənət”qəzetində dərc olunmuşdur)
enidən iĢlənmiĢ və latın qrafikalı əlifba ilə nəĢr
(“Lider
nəĢriyyat”,
Bakı-2004)
YolunmuĢ
“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”nə bir nəzər.
“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”
1975-ci il sovet nəşrinin tənqidinə həsr
olunmuş eyni başlıqlı birinci məqaləmiz bu
cümlələrlə qurtarırdı: “Hər bir dilin
orfoqrafiya lüğəti o dilin yazısı üçün yeganə
ölçüdür, meyardır. Dildəki bütün sözlərin
yazılışı, varlığı, yoxluğu barədə hər cür
mübahisələrə məhz bu meyar son
qoymalıdır. Açıq desək, bu tələblə
yanaşanda dilimizin bu günü üçün qüvvədə
sayılan orfoqrafiya lüğəti meyarlıq rolunu oynaya bilmir.
Yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş ədəbi
dilimizin səviyyəsi daha kamil və elmi cəhətdən daha
düzgün yeni orfoqrafiya lüğətinə möhtacdır”.
Təvəzökarlıqdan kənara çıxsaq da, həmin məqalə
orfoqrafiya lüğətimizin tənqidinə həsr olunmuş ilk
məqalələrdən biri, bəlkə də, elə birincisidir, lakin sonralar
bu mövzuda dərc olunan yazıların sayı getdikcə artdı,
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təkcə bunu qeyd etmək kifayətdir ki, dövrünə görə çox
nüfuzlu sayılan “Azərbaycan kommunisti” jurnalında
ADU-nun professoru Həsrət Həsənovun irihəcmli bir
yazısı da dərc olundu...
Bunları xatırlatmaqda sözümün canı vardır; o
vaxtlar redaksiyada söz-söhbətdən belə bəlli olurdu ki,
həmin tənqidi yazılar gələcəkdə nəzərə alınması üçün
Azərbaycan EA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna
göndərilir.
Doğrusunu deyim ki, “Orfoqrafiya lüğəti”nin yeni
nəşrini, həm də yeni əlifba ilə nəşrini böyük səbirsizliklə,
böyük ümidlə gözləyirdim. Nəhayət, həmin gün gəlib
çıxdı. Lüğət kitabımız yeni əlifba ilə çap olundu, lakin
mənim arzuladığım olmadı, kitabın yeni nəşri 1975-ci il
nəşrindən də qüsurlu oldu.
Birlikdə izləyək. Birincisi, buradan başlayaq ki,
lüğətə salınmış sözlər kitabda verilmiş “Ön söz” və
“Orfoqrafiya qaydaları” ilə uyğunlaşmır və ya tamamilə
ziddiyyət təşkil edir. Məsələn, “Ön söz”də nümunə verilir
ki, polka, reyka və s. kimi alınma sözlərin hansı
məqamda işləndiyini göstərmək üçün, həmin qəbildən
olan sözlər lüğətdə müəyyən izahatla verilir, yəni polka
rəf deyil, rəqs növüdür, reyka isə ensiz taxta deyil,
texnikada əyri cızıqlar çəkmək üçün nazik lövhə
mənasında işlənir. Lüğətə baxırıq; polka sözünün heç bir
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izahı yoxdur, reyka sözünə isə mötərizədə (tex.) kimi izah
verilmişdir. Nümunə kimi göstərilən iki sözdən biri
lüğətdə özünü doğrultmursa, lüğətdə nə baş verdiyini
təsəvvür etmək çətin deyildir.
“Orfoqrafiya
qaydaları”nda
(bundan
sonra
“Qaydalar” işlənəcəkdir) sözdüzəldici -vari şəkilçisinin
yazılışına aid nümunələrdə (buynuzvari, qalxanvari,
yüngülvari, üzükvari) həmin şəkilçinin varı yox, məhz
vari kimi yazıldığı bildirilir. Həmin nümunələri lüğətdə
tapırıq, nə görsək yaxşıdır?! Göstərilən bütün
nümunələrdə -vari şəkilçisi lüğətdə -varı kimi
vürilmişdir. Bunun dalınca lüğəti vərəqləyib –vari ilə
əmələ gələn sözləri axtarırıq: zəncirvarı, zənbilvarı,
ilanvarı, soğulcanvarı, sandıqvarı, silindirvarı, xəncərvarı,
halqavarı,... daha nə -varı, nə varı. Adama elə gəlir ki, bu
işin içində bir qəsd var; qaydada bir cür, əməldə bir cür.
Belə halda hansı versiyaya inanaq: “Qaydalar”dakı –vari
nümunələrinə, yoxsa lüğətdəki –varı versiyasına?!
“Qaydalar”da göstərilir ki, sonu –iy, -skiy ilə
qurtaran alınma sözlərin sonundakı -y atılır. Guya bu
verilən nəzəri bilik nümunə kimi seçilmiş sözlərlə
möhkəmləndirilir: Qorki, Mayakovski, planetari, sanatori.
Lüğətə baxırıq: planetari yoxdur -planetar var, sanatori
yoxdur -sanatoriya vardır.
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Rus dilində tərkibində -ц (ts) olan ümumi isimlərin
azərbaycanca yazılışına dair qəbul olunmuş qaydaya
əsasən rusun -ц hərfi bizim -s hərfimizlə əvəzlənir. Bu,
verilən misallarda (dosent, konsert, sex və s.) normal
görünsə də, lüğətdə böyük bir biabırçılığa yol verilməsinə
səbəb olmuşdur. Belə ki, həmin qaydanı tsikl (цикл)
sözünə də tətbiq edərək, nəticədə onun necə səslənməsinə
əhəmiyyət vermədən, lüğətə yeni bir söz (mən bu sözü
yazmağa utanıram, amma günahı onu lüğətə salanların
boynuna) -siklik sözünü daxil etmişlər.
Soruşmaq lazımdır, ay alim qardaş, bacı, kim ilk
oxunuşda həmin sözdəki ke hərfini rusun ka hərfi kimi
oxuyacaq? Axı bu lüğətdən məktəbli oğlan və qızlarımız
da istifadə edillər. Bəlkə, belə bir oxunuş sinif şəraitində
baş verdi... İkincisi, bu sözün lüğətə düşməsi çox vacib
idimi?! Bir azdan Sizə sadalayacağım, dilimizin nə qədər
çoxişlək sözləri bu lüğətdə özünə yer tapmamışdır. Bizcə,
tsikl sözünün qarşılığı olan silsilə sözü dilimizdə ola-ola,
bununla yanaşı həmin nalayiq sözə lüğətdə yer verməyə
ehtiyac yoxdur. Əgər bu, zərurətdirsə, onda həmin sözü də
vitse kimi istisna ilə və ya başqa bir yolla vermək olardı.
Bu yerdə ciddi sovet senzurası adamın yadına düşür.
Yuxarıda adı çəkilən biabırçı söz bu kitabın 1975-ci il
köhnə nəşrində yoxdur və ola da bilməz, çünki o zamanlar
hər sözün mənalanmasına, necə səslənməsinə xüsusi fikir
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verilirdi. Əgər belə olmasaydı, Sovet Ġttifaqı Kommunist
Partiyasının qısaldılmlş oxunuşu Sov.ĠKP kimi deyil,
başqa cür (onu özünüz tapın) olardı.
“Ön söz”də və “Lüğətin quruluşu”nda mənası geniş
oxucu kütləsi üçün aydın olmayan sözlərə izah verildiyi
bildirilir və doğrudan da, lüğətdə bir qisim sözlərə belə
izahlar verilmişdir. İlk baxışda hər şeyin normal olduğu
görünür, diqqət yetirdikdə isə aşkar olur ki, lüğətdə
ağbağır, ağdaş, ağgilə, ağqılçıq, ağqovaq, atlaz, azalan,
bölən, qazı, qəlbilik, qızıləhmədi, quşəppəyi, qarağat,
qarabuğda, qarabatdaq, qaratikan, qaraşam, qarayonca,
danadişi və s. kimi izahsız da başa düşülən sözlərə izah
verildiyi halda, albit, albedo, albumin, ametoz, antekliz,
anteqmit, apofiz, apofid, qomindan(çı), qondara(çı),
qondola(çı), ima, imajines, oktet, oktod, oleandr,
oliqodon, olidoklar, oliqotrof, sporofil, sporofit, staniol,
stoik, yordam, yurtav, zib, zom, zübdə, maşikül,
somnambul, əfyun və s. kimi (misalların sayını bilərəkdən
çox veririk ki, lüğətdə belə sözlərin tək-tük olması
fikrində olmayasınız) çoxluq tərəfindən başa düşülməyən
saysız-hesabsız sözlərə izah verilməmişdir. Adamda
təsəvvür yaranır ki, müəlliflər özləri də bu cür sözlərin
mənasını başa düşmədikləri üçün onları izahsız
buraxmışlar.
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“Lüğətin quruluşu”nda bildirilir ki, yalnız
substantivləşdirilmiş (isimləşmiş) feli sifətlər lüğətə
salınmışdır (çalan, oxuyan sözləri kimi). Burada da işin
yarımçıqlığı özünü aşkar büruzə verir. Belə ki, bu
qəbildən olan və bizim fikrimizcə, daha çox isimləşmiş,
daha çoxişlək, habelə atalar sözlərində, bədii ədəbiyyatda
özünə əbədi yer tapmış: axtaran, ağladan, gülən, güldürən,
inanan, qanan, qanmayan, uman, uman-küsən, satan, yatan
və s. kimi sözlər lüğətə düşməmişdir. Fikrimizi aşağıdakı
misallarla təsdiqləmək istərdik: “Axtaran tapar”,
“Ağladan yanında otur, güldürən yanında oturma”,
“Ġnanan daşa dönsün”, “Qanana da qurban olum,
qanmayana da, dad yarımçıq əlindən” (“Atalar
sözləri”mizdən ), “Səs salma, yatanlar ayılar...”
(M.Ə.Sabir) və s.
Canlı nitqimizdəki çoxişlək sözlərimizin böyük bir
qismi lüğətə salınmamışdır: addamac , dadamcıl, duzbora,
ilangəzdirən, umucul, qarayaxan, sonulamaq, sandıqçı,
sandıqqayıran, boğazortağı, somurma(q), sortuqlama(q),
lilpar(lıq), (Lilpar olan yerdə dolça nə lazım? H.Arif),
urcah(olmaq), sığamaq, sırınc (etmək), oddayanmaz,
sudabatmaz, səxa, qocayemi, boygördü, boygörmə,
xaşlama, bozpört və s.
Lüğətə düşməyən sözlər arasında -lıq, -lik, luq, -lük
şəkilçisi ilə düzələn düzəltmə sözlər xüsusilə çoxluq təşkil
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edir: xalçalıq, pencəklik, pərdəlik, kombaynlıq,
ekskavatorluq, suvaqlıq, dərmanlıq, əyinlik, təndirlik,
oralıq, buralıq, lillik, biçimlik, yumruqluq, təpiklik,
toyluq, boyaqlıq, yabalıq, xəmirlik, çarşablıq, xəncərlik,
çalğılıq, xaşlıq, geyimlik...
-çı, çi, -çu, -çü şəkilçisi ilə düzələn sözlərin lüğətə
qəbulunda ciddi səhvlərə yol verilmişdir. Məktəb
qrammatikasından bəllidir ki, -çı,... şəkilçisi ilə düzələn
sözlər peşə, sənət, məşğuliyyət, bəzən də vəzifə bildirir və
bu sözlərin arxasında canlı şəxs durur: balıqçı, dəmirçi,
futbolçu, kömürçü və s.
Bu baxımdan yanaşdıqda həbsçi, böyələkçi, çalançı
sözlərinin lüğətə salınmasına necə bəraət qazandırmaq
olar?! Həbsçi, böyələkçi peşəsi və ya vəzifəsi varmı?
Həbsçi barədə uzun-uzadı danışmayacağıq; faktiki
olaraq bizim hüquq-mühafizə orqanlarımızda nə belə
vəzifə vardır, nə də belə peşə.
Böyələkçi sözünün kökü böyələkdir (“Dədə
Qorqud”da böyənək). Böyə (böyələk) bir cücününhəşəratın adıdır, bunu lüğətçilərimiz də yaxşı bilirlər,
çünki həmin söz, köhnədə olduğu kimi, yeni lüğətdə də
izahla verilmişdir. Böyələk yayın çox isti vaxtlarında malqaraya daraşır və sancır. Ağrıya dözməyən yazıq
heyvanlar, xüsusən cavan heyvanlar (dana-duna) canını
qurtarmaq üçün hara gəldi qaçır, yəni böyələklənir. Indi
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araşdıraq, görək böyələkçi kimdir? Yuxarıda qeyd
etmişdik ki, -çı, -çi... şəkilçisi ilə düzələn sözün arxasında
canlı adam – peşə, sənət, məşğuliyyət sahibi olan adam
durur. Belə çıxır ki, böyələk yetişdirən xüsusi bir istehsal
sahəsi vardır ki, orada çalışanlara böyələkçi deyilir; bunun
daha başqa bir yozumu ola bilməz.
Çalançı barədə bildiririk ki, bu söz -an şəkilçisi ilə
düzəlmiş feli sifətə -çalan sözünə peşə bildirən, həm də an şəkilçisinin sinonimi –çı şəkilçisinin əlavəsi ilə əmələ
gəlmiş və heç bir məzmun dəyişikliyinə uğramamış,
əslində orfoqrafik pozuntuya düçar olmuş bir sözdür, belə
sözlərin lüğətə yol açması yolverilməz haldır. Əgər bu,
elmi-nəzəri cəhətdən doğrudursa, bəs niyə bu qəbildən
olan: oxuyançı, yazançı, satançı, alançı, atançı və s. kimi
sözlərə lüğətdə yer ayrılmamışdır?
Bəzən də düzəltmə sözlər lüğətə salındığı halda,
həmin sözlərin yaranmasına əsas sayılan sözkökü
laqeydliyə,
diqqətsizliyə
düçar
olaraq
lüğətə
salınmamışdır: qahmarçı, qahmarçılıq, qahmarlıq
sözləri lüğətdə olduğu halda, qahmar sözü yoxdur.
Müvafiq olaraq, avadanlıqlı, avadansızlıq, ikrahla,
tarappadan, səxalı vardır, lakin avadanlıq, ikrah, səxa
sözləri yoxdur; necə olur ki, qahmarolmadan
qahmarçı(lıq) olur, səxa olmadan səxalı olur, avadanlıq
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olmadan avadanlıqlı olur? (Qeyd edək ki, köhnə lüğətdə
avadanlıq və ikrah sözləri vardır).
Köhnə lüğətdən fərqli olaraq, yeni lüğətə bir yoxam
sözü əlavə olunmuşdur. Əvvələn, lüğətdə yoxam sözü
varsa, bəs varam niyə yoxdur? Şifahi nitqdə hər iki söz
işlənir: Yoxam (varam) sənin bu hərəkətindən!
İkincisi, nə vaxtdan sözlər məcazi mənaları ilə
lüğətdə yer tapmağa başlamışdır. Belə yerdə dəhşətsən,
müsibətsən, aləmsən, möcüzəsən, qiyamətsən kimi sözlərə
də lüğətdə yer ayrılmalı idi...
Yeni lüğətdə vanadiumlu birləşmələrə xüsusi
hörmətlə yanaşılaraq, vanadium - 3 xlorid, vanadium - 3
oksid, vanadium - 3 sulfid kimi yazılışları ayrı-ayrılıqda
verilmişdir, lakin karbonlu, kalsiumlu, natriumlu,
hidrogenli və s. birləşmələrə bu cür yanaşılmamışdır.
Yəqin ki, bu hal “Qaydalar”la tənzimlənsə idi, belə
vəziyyət yaranmazdı. Əlbəttə ki, kimyanı bütünlüklə
lüğətə köçürmək mümkün deyildir.
Lüğətə gətirilmiş yeni sözlərdən biri də yaĢkağızı
sözüdür. Burada da sözün bir vurğuya tabe olunmadığı
nəzərə alınmamışdır, nəticədə kamal attestatı, sürücü
vəsiqəsi, şəxsiyyət vəsiqəsi, şikayət ərizəsi kimi təyini
birləşmələrin yazılışına dolaşıqlıq gətirməkdən başqa heç
nəyə xidmət etmir.
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Bir qisim sözlərin ədəbi dil nümunəsi konkret
seçilməmiş, dialekt variantı ilə paralel verilmişdir; köhnə
lüğətdəki ədabaz və ədəbaz sözləri kimi. Birinci məqaləyə
məhz bu sözlərin araşdırılması ilə başlamışdıq, təəccüblü
də olsa, həm də şükürlər olsun ki, yeni nəşrdə bu, nəzərə
alınmış, ədəbaz sözü yeni lüğətə salınmamışdır. Əhkam
sözü də bu qəbildəndir, ehkamla paralel olaraq əhkam
sözünə və ondan düzələn səkkiz sözə yeni lüğətdə haqlı
olaraq yer verilməmişdir. Bununla belə, sözün ədəbi dil
nümunəsi ilə dialekt variantının lüğətdə paralel getməsi
tək-tük hal deyildir. Məsələn, gödək, gödəkboy,
gödəkboylu, gödəlmə, gödəltmə və s. ilə yanaşı lüğətdə
güdə, güdəboy, güdəboylu, güdəlmə, güdəltmə sözləri
verildiyi kimi: germetik-hermetik (bunlardan törəmələri
sadalamırıq), tovlamaq-toylamaq, anarı-anrı, səksəkəsəksəki, çənələşmə-cənələşmə, suvaq-suvand, rahatlamaqrahlamaq, ayıb-eyib, altın-altun, yeni-yengi, yengicə,
yengidə, yengiyetişmiş və s.
Həmçinin qoyum, qoyumçu(luq) sözlərinə nə ad
vermək olar? Bilmək olmur, bu sözlər qoyun,
qoyunçu(luq) sözlərinin dialekt versiyasıdırmı, yoxsa
mənası bizə bəlli olmayan, müstəqil mənalı sözlərdirmi?
Eləcə də suvaşdırma, suvaşqanlıq sözlərinin suvarma və
ya savaşma mənalarında olması barədə fikir söyləmək
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çətindir; hər halda suvaĢqanlığı savaşqanlığa oxşatmaq
mümkündür.
Verilən misallardan yalnız rahat sözü ilə bağlı
fikrimizi bildirmək
istərdik: Birincisi, dilimizdə,
doğrudan da, rahat sözü vardır və bu sözkökü əsasında
əmələ gəlmiş iyirmi üç sözə lüğətdə yer ayrılmışdır və
düzgün edilmişdir. Bununla yanaşı, lüğətdə ayrılıqda rah
sözkökü olmadan rahlama, rahlanma kimi altı söz lüğətə
hansı əsasla daxil edilmişdir?
İkincisi, rahatdan əmələ gəlmiş iyirmi üç sözdən
biri rahatsız sözüdür. Təəccüblüdür, bəs rahatlı sözü
niyə yoxdur; ola da bilməz, çünki rahatlı sözü ilə ifadə
olunan fikir elə rahat sözü ilə tam çatdırılır.
Tərtibçilərimiz burada bir məqamı tuta bilməmişlər:
-sız, -siz, -suz, -süz şəkilçisi -lı, -li, -lu, -lü şəkilçisinin
antonimidir. Qısaca olaraq, başa düşülməlidir ki, rahatlı
mümkün deyilsə, rahatsız da ola bilməz.
Əmələgəlmə yoluna görə eyni qəbildən olan
sözlərin hansı seçimlə lüğətə daxil edilməsi də
müəmmalıdır. Məsələn, rahatlıqla, narahatlıqla sözləri
lüğətdə özlərinə yer tapdığı halda, bu qəbildən olan:
hörmətsizliklə, həyasızlıqla, lovğalıqla, yanlışlıqla,
davakarlıqla, dözümlüklə, yorğunluqla və s. kimi sözlərə
lüğətdə yer tapılmamışdır.
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Eynilə də -casına, -cəsinə şəkilçisi ilə düzələn
dəlicəsinə, mehribancasına, ağılsızcasına, həyasızcasına
sözləri lüğətə salındığı halda, yaxşıcasına, yamancasına,
əməllicəsinə, ağıllıcasına, doyuncasına, sırtıqcasına kimi
sözlər kənarda qalmışdır.
Bu iradlar -şünas(lıq), -dakı, -dəki və -lı, -li, -lu, -lü
ilə düzələn sözlərə də aiddir. Xüsusən də -lı, -li... ilə
əmələ gəlmiş və adamın haralı, hansı ölkənin vətəndaşı
olduğunu bildirən sözlərin seçimindəki diqqətsizlik
bağışlanmazdır. Mən yaranmış vəziyyətə siyasi don
geyndirmək fikrində deyiləm, lakin belə düşünənlər çox
ola bilər; necə olur ki, lüğətdə avstraliyalı, avstriyalı,
beninli, boliviyalı, iranlı, kolumbiyalı, qvatemalalı,
lüksemburqlu, paraqvaylı, uruqvaylı və s. sözlərə yer
verilir, almaniyalı, birmalı, belçikalı, belarusiyalı,
baĢqırdstanlı, bosniyalı, bolqarıstanlı, ingiltərəli,
iraqlı, çexiyalı, fransalı, qazaxıstanlı, pakistanlı, sibirli,
hətta türkiyəli üçün yer verilmir.
Sual olunur, bu cür sözlərin seçimi hansı prinsiplərlə
müəyyənləşir ?
Bəzən də yuxarıda qeyd olunan fikrin əksinə olaraq,
sözdüzəltmə imkanlarından yersiz istifadə olunmuş və
nəticədə müəyyən qədər ağlabatmaz sözlər lüğətə yol
tapmışdır. Məsələn, mexanikləşdirmə, avtomatlaşdırma,
xristianlaşdırma, quraşdırılma, təkmilləşdirilmə kimi
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sözlər nə qədər ağlabatan, lazımlı görünürsə, bu qəbildən
olan iriĢdirilmə, pərişanlaşdırılma, müşkülləşdirilmə,
məzmunsuzlaşdırılma,
biçimsizləşdirilmə,
eybəcərləşdirilmə kimi sözlər bir o qədər bayağı görünür.
Alimlərimiz burada da sözün mahiyyətinə varmamışlar.
Axı bu cür(-laşdırılma ilə) əmələ gələn sözlər hər hansı bir
iş prosesi anlayışı yaradır, birinci misallarda olduğu kimi
(mexanikləşdirilmə, elektrikləşdirilmə) zərurətlə bağlıdır,
ikincilərə nə ad qoymaq olar? Yoxsa, xüsusi olaraq
iriĢdirilmə,
pəriĢanlaĢdırılma,
eybəcərləĢdirilmə,
məzmunsuzlaĢdırılma
– belə inkişaf etdirilən
sahələrdəndir?!
Xana və baĢı sözlərinin əlavəsi ilə əmələ gəlmiş
mürəkkəb sözlər də tam işlənilməmişdir: adambaşı,
kəlməbaşı, dəqiqəbaşı kimi sözlər lüğətdə layiqincə yer
tutmuşdur, nədənsə, ailəbaşı, evbaşı, ocaqbaşı, nəfərbaşı,
cümləbaşı kimi sözlər kənarda qalmışdır.
Xana sözünün əlavəsi ilə düzələnlərdə isə mənzərə
başqa cürdür; burada məntiqəsığan, ağlabatan (çörəkxana,
xəstəxana, dustaqxana) sözləri ilə yanaşı, elə sözlər lüğətə
düşmüşdür ki, adam təəccübünü gizlədə bilmir: Tərtibçilər
xana sözünün konkret məfhum bildirən sözlərə əlavə
olunması xüsusiyyəti ilə qane olmayaraq, onun hər bir
mücərrəd sözə əlavə oluna biləcəyini kəşf etməyə
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çalışmışlar, nəticədə isə
rahatxana, əcaibxana,
oyunbazxana kimi sözlər peyda olmuĢdur.
Qeyri-məhsuldar -dan şəkilçisi ilə əmələ gələn
sözlərdə də buna oxşar səhvlərə yol verilmişdir:
qədirdan(lıq), beçədan sözlərini lüğətdə görmək nə
deməkdir? -dan şəkilçisi ilə düzələn sözlər bir qayda
olaraq qab mənasında işlənir, məsələn, güldan – gülqabı,
qənddan – qəndqabı, küldan – külqabı. Belə halda
qədirqabı, beçəqabı anlayışı nə dərəcədə düzgündür?
Bəzi sözlər kobud təhriflərlə lüğətə salınmışdır:
məsələn, xəngəl əvəzinə xingəl verilmişdir.
Xəngəl sözü barədə ayrıca danışmağına dəyər.
Xəngəl əslən bizim milli xörəyimizdir və xəngəl deyəndə,
istər-istəməz, adamın yadına qurut düşür; qurutsuz xəngəl
yağsız aş kimidir. Fəxrlə qeyd etməliyik ki, xəngəl də,
qurut da ulu nənələrimizdən bizə çatan ən gözəl nemətdir,
qədim mətbəx mədəniyyətimizin ən çeşidli nümunələridir.
Bizim fikrimizcə, sırf xəmir xörəyi olan xəngəl
bilavasitə xəmir sözündəndir (bəlkə də, xəmircə, xəmirgə,
xəmirgəl, xəmgəl, nəhayət xəngəl kimi formalaşmışdır).
Tərtibçilər, nədənsə, xəngəl sözünün xingəl
(xingəlxana) kimi yazılmasına üstünlük vermişlər.
Qəribədir ki, qaĢıqxəngəli, qurutxəngəli sözlərində
düzgün olaraq xəngəl kimi getmişdir.
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Yeri gəlmişkən, sovet dövrünə nəşr olunmuş
“Azərbaycan kulinariyası” (Bakı, “İşıq” nəşriyyatı, 1990)
kitabında da xingaldır.
Tərtibçilərin nəzərinə çatdırım ki, Bakının Ağa
Nemətulla küçəsində dilçi ştatı olmayan bir
yeməkxanananın qarşısına iri hərflərlə “Xəngəl”
yazılmışdır.
Xəngəlin xingəl çevrilməsi sovet dövründə xas olan
uzun bir prosesin nəticəsi kimi bizim hamımızı narahat
etməlidir (sovet dövrünə mənfi yanaşmaq istəmirəm,
həmin dövrdə qazandıqlarımız çoxdur, bununla belə,
itirdiklərimiz də olubdur). O dövrdə ruslar
yalan
olmuşdur, bizim öz rusdillilərmiz bizə daha çox qənim
kəsilmişlər. Başlıca olaraq Bakıda bütün küçə reklamları,
elanlar, idarə, müəssisə və mağaza adlarını bildirən
lövhələr, həmçinin iş yerlərində siyahılar üzrə adam adları
yalnız rus dilində, həm də sözün rusca asan tələffüzünə
uyğunlaşdırılaraq, yəni təhriflərə düçar olaraq yazılırdı:
Mərdəkan – Mardakyanı, Mingəçevir – Minqeçaur,
Naxçıvan – Naxiçevan, xəngəl – xingal olmuşdur. Xəngəl
həmin prosesin qurbanlarından biri olaraq xingala
çevrilmişdir.
Həmin
dövrdə
xəngəl
xörəkli
yeməkxanaların qarşısına “Xinqalnaya” yazılardı.
Görünür, bizim tərtibçilər də xəngəlin kimə

Sabir Qaraqoyunlu

“Seçilmiş elmi-publisitik məqalələi”

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

2016

mənsubluğuna məhəl qoymadan rusun xinqalından
xingəl düzəltmişlər.
Başqa bir versiya dilimizin şərq dialektindəki
sözkökü dəyişmələri ilə bağlıdır. Tərtibçilər bilməli idilər
ki, xəngəl başlıca olaraq qərb bölgəsinin mətbəxinə aiddir.
Açıdırtdırmaq, farsdili, yarımdaldırılmış kimi
sözləri tərtibçilərimiz, bəlkə də, mətbəə xətası kimi
qələmə verə bilərlər, bəs böyükraq, yorulmaqsızın,
həyatəmələgəlmə, yağıntıəmələgəlmə, papaqlanma qar,
paslanmayan
metal,
su-elektrik
stansiyası,
gürzəyəqarĢı iynə, qələmiyonan, (köhnə lüğətdə qələmyonan), gövdəniqucaqlayan kimi söz və söz
birləşmələrinə nə ad qoyacaqlar? Bu söz və birləşmələrin
gerçəklikdən uzaq olmasına inanmayan varsa, ondan
soruşuruq: bəs adaməmələgəlmə, kainatəmələgəlmə,
təbiətəmələgəlmə, süxurəmələgəlmə, dağəmələgəlmə,
ösgürəyəqarşı iynə, sancılanmayaqarşı iynə, aclığaqarşı
mübarizə, savadsızlığaqarşı tədbirlər... (qeyri-məhdud
sayda göstərmək mümkündür) niyə lüğətə salınmamışdır?
Necə olur ki, mürəkkəb sözlərin düzəldilməsi ənənəsinə
(paltartikən, paltaryuyan, tozsoran, pambıqtəmizləyən)
qarşı çıxaraq, gövdəniqucaqlayan, qələmiyonan kimi
bayağı sözlər yaradılır?! Böyükraq ahəng qanununa
aidiyyatından asılı olmayaraq, köhnə lüğətdə olduğu kimi,
gözüyumulu təzəyə də köçürülmüşdür.
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Nəyə istinad olunmasına varmadan bəzi sözlər
yiyəlik və təsirlik haldan başqa, ismin qalan bütün
hallarında verilmişdir: üstün, üstünə, üstündə, üstündən,
uzaq, uzaqda, uzaqdan.
Buraxılmış səhvlərin böyük bir qismi rus dilində və
rus dili vasitəsi ilə alınan sözlərlə bağlıdır. Dilə başqa
dillərdən söz qəbul edilməsi bütün dillər üçün xarakterik
haldır, lakin bu məsələyə gözüyumulu yanaşmaq olmaz,
yalnız zərurət yarandıqda bu addımı atmaq olar. Ədalət
naminə demək lazımdır ki, rus dilindən və rus dili vasitəsi
ilə digər dillərdən olduqca çox sayda alınma sözlər,
həqiqətən də, zərurət nəticəsində dilimizin lüğət fonduna
daxil edilmişdir: elektrik, radio, televiziya, televizor, kino,
film, teatr, telefon, teleqram, internet, faks, diktofon,
mikrofon, kserosurət, sayt, botulizm, kontur və i.a.
Bununla belə, heç bir ehtiyac və zərurət olmadan
yenə də çox sayda sözlər, köhnə lüğətdə olduğu kimi, heç
bir “təmizləmə” aparılmadan kor-koranə şəkildə yeni
lüğətə köçürülmüşdür; absolyut(luq), sport, sportçu(luq),
kontrol(luq), kontrolçu, inspektor(luq), soldat(lıq),
zamazka, zamazkaçı və s.
Bunlardan bəzilərinə nəzər salaq: soldat sözünün
qarşılığı kimi özümüzün əsgər sözümüz vardır, bu sözdən
törəmə həm də bütün türk dünyasında başa düşülən (8
söz) əsgəri sözü yaradılmışdır və çox uğurlu işlənir Sabir Qaraqoyunlu
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əsgəri borc, əsgəri vəzifə və s. Rəsmi yazışmalarda, heç
bir dövlət sənədində, eləcə də şifahi nitqimizdə soldat
sözü işlədilmir. Zamazka, zamazkaçı (8 söz) sözlərinin
dilimizə qəbul edilməsi isə adamda lap ikrah hissi
doğurur; bundan da geniş yayılmış, hamılıqla başa
düşülən Ģtukatur(çu), malyar sözləri qəbul edilmədiyi
halda, zamazka(çı) nə əsasla lüğətə salınmışdır. Əslində
zamazkaçılıq malyar işinin tərkib hissəsidir, ayrılıqda
zamazkaçı peşəsi yoxdur.
Dilimizdə özünə əsaslı yer tutan nəzarət, idman
(bunlardan törəyən sözləri sadalamırıq) sözlərinin
müqabilində kontrol(çu+luq), sport(çu+luq) kimi sözlər
çox lüzumsuz görünür. Nəzarət və idman çoxişlək sözlər
kimi geniş yayılmış, rəsmi dövlət sənədlərində öz əksini
tapmışdır: nəzarət, nəzarətçi, nəzarətə almaq, nəzarət
komissiyası, nəzarət cihazları və s. kontroldan yaxşı
səslənmirmi?
Əcnəbi sözlərin qəbuluna aludəçilik o yerə gətirib
çıxarmışdır ki, kompensator sözü həm də konpensator
kimi iki yerə verilmişdir, hansının düzgün olması isə
oxucunun ixtiyarına buraxılmışdır.
Hələ bunlar çox az imiş kimi yeni lüğətə absurd,
intervü, brutto, obıvatel kimi sözlər də ayaq açıbdır
(köhnədə yoxdur). Bu sözlərin heç biri termin xarakterli,
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hansısa elmi texniki kəşflə və ya ictimai-siyasi hadisə ilə
bağlı bir söz deyil ki, dilimizdə onun əvəzləyicisi olmasın.
Bu sözlərin hər biri izahlı lüğətlərdə açıq şərh
olunmuşdur: absurd – boş söz, mənasız fikir, cəfəngiyyat;
intervü – müsahibə; brutto - malın tara ilə birlikdə çəkisi;
obıvatel – yerli kimi izah edilir.
Ayrı-ayrılıqda araşdıraq, mənim fikrimcə, absurd
sözünün “daşıdığı yükü” cəfəngiyyat sözü ondan da artıq
müvəffəqiyyətlə daşıya bilir, ondan da təsirli və
anlaşıqlıdır.
Ġntervü sözünün hansı məna çaları müsahibə
sözünün gücü xaricindədir? Üstəlik bu sözün müsahib,
müsahibəçi qohum sözləri böyüklü-kiçikli hamımızın
yaddaşına hopmuşdur. Tutaq ki, intervünün dilimizdə bir
intervüçüsü (intervü aparan) də oldu, bəs intervü verən
adamı necə adlandırmalıyıq, yenidən müsahib sözünə
qayıtmalıq?
Brutto sözü özünün antonimi olan netto (bu söz
köhnə löğətdə də vardır) ilə yalnız tara sözünə görə
birləşiblər: taralı, tarasız. Qəribədir ki, dilimizdə hamılıqla
işlənən tara sözü lüğətə salınmır, netto, brutto salınır,
halbuki, tara qəbul olunsaydı, netto və bruttoya ehtiyac
qalmazdı; taralı, tarasız kimi sözlər daha doğma və
başlıcası isə anlaşıqlı səslənərdi.
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Alınma sözlərin qəbulunda real vəziyyət tam
araşdırılmamış və nəzərə alınmamışdır.
Məsələn, indiyədək lüğətlərimizdə əksini tapmamış
lopata (lopatka) sözü geniş xalq kütləsi, xüsusən də kənd
rayonlarında yaşayan, əkin-biçinlə məşğul olan
soydaşlarımız arasında doğma dilimizə qaynayıb-qarışan
çoxişlək bir söz kimi geniş istifadə olunur. Elmi-texniki
ədəbiyyatda bu sözü bel sözü əvəz edir (buradan da
belləmək sözü yaranmışdır). İlk baxışda adama elə gəlir
ki, doğrudan da, bel olan yerdə lopata (lopatka) nəyimizə
lazımdır? Mən də bu fikirdə olmuşam. Ancaq bir texniki
ədəbiyyatda əsgər beli (soldatskaya lopata) məni bu
fikirdən çəkindirdi.
Əsgər beli konkret bir əşyanın – alətin adıdır. Söz
birləşməsi halında olan bu ad müəyyən məqamlarda çox
dolaşıqlıq yaradır. Məsələn, (iraq bizim əsgərlərdən)
“əsgərin beli qırıldı (sındı)” cümləsini necə başa düşmək
olar? Bel sözünün çoxmənalılığı burada özünün terminə
yararsızlığını büruzə verdi. Bizcə, bu qaçılmaz zərurətdir
ki, lopata sözü termin kimi qəbul edilməlidir.
Alınma sözlərin qəbulu zamanı onların yazılışında
kiçik
bir
dəyişiklik
etməklə
həmin
sözlərin
diləyatımlığını, asan oxunuşunu, şəkilçilər vasitəsi ilə
dilimizin bütün qrammatik xüsusiyyətlərini əksetdirmək
imkanına yiyələnməsini təmin edən yaxşı ənənələrimiz
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vardır. Bunu nömrə sözünün nümunəsində göstərmək
kifayətdir.
Latın mənşəli olan bu söz dilimizə nomer kimi daxil
olsa da, kişik bir dəyişikliklə nömrə halına düşmüşdür.
Baxın, necə də doğmalaşıb, diləyatımlı olub; bu sözdən
nömrəli, nömrəsiz, nömrələmə(k) kimi asanlıqla tələffüz
olunan on doqquz söz yaranıb (hələ nömrələyici sözü
buraya daxil edilməmişdir, çünki lüğətdə yoxdur) geniş
istifadədədir.
Yaxşı olardı ki, Ģifr kimi sözlərin qəbuluna da
beləcə yanaşıla idi. Məsələn, həmin sözdən əmələ gəlmiş
şifrlə(mək) sözü felin əmr formasında belə görünür: şifrlə.
Şifr sözünə ilə qoşması əlavə edildikdə (ilə qoşması lə
şəklinə düşərək (Ģifr ilə, Ģifrlə) halına düşür) əmr
formasındakı Ģifrlə eynilik təşkil edir, anlaşıqsızlıq
yaranır. Halbuki, bu sözü asanlıqla şifrə kimi verməklə,
bütün bu dolaşıqlıqları aradan qaldırmaq olardı.
Göründüyü kimi, işə yaradıcı yanaşılmamışdır.
Alınma sözlər barədə fikrimizi yekunlaşdırarkən
diqqətinizi acı bir fakta yönəltmək istəyirəm: ”Azərbaycan
dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndə oblomovçuluq sözü var,
lakin hacıqaralıq sözü yoxdur; lüğətə sözlərin seçimində
hansı milli münasibətdən
yanaşıldığı
bununla
aydınlaşmırmı, hörmətli cənablar?!
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Bir neçə kəlmə də “Orfoqrafiya qaydaları”
haqqında. Əslində kitabda verilmiş “Orfoqrafiya
qaydaları”ndan danışmağa dəyməz; otuz səhifəlik köhnə
“Qaydalar”dan fərqli olaraq, cəmi altı səhifəlik yeni
“Qaydalar” oxucunu düzgün yazı normaları üzrə tam
təlimatlandırmağa yaramır. Bu, “Qaydalar”dan daha çox
başdanşovdu bir cızmaqaranı xatırladır.
Biz də qaydalar çoxluğunun əleyhinəyik, daha bu
cür yox! Dilçi alimlərimiz, nədənsə, qaydalar haqqında
çox danışmaqdansa, az danışmağa üstünlük vermişlər.
Əlbəttə ki, burada da bir qanunauyğunluq vardır; azdan az
səhv çıxar, çoxdan isə çox. Lakin bu azın özündə də
səhvlər az deyildir.
Bir vətəndaş kimi, ürək ağrısı ilə də olsa, deyim ki,
Azərbaycanda
yaşadığıma
görə
azərbaycanlı
adlandırıldığım üçün deyil, (ölkəmiz Azərbaycanda
yaşayan bütün millətlərdən, o cümlədən erməni
millətindən olan vətəndaşlar da azərbaycanlı adlanırlar,
dilçi alimlərimiz indiyədək bizim milliyətimizi də
müəyyən edə bilməmişlər; lüğətdə azər sözü var, azəri
yoxdur, nə isə, bu ayrıca bir söhbətin mövzusudur), azəri
olduğuma görə şəxsən mənim qəlbimə dəyir ki, mənim
doğma dilimin “Orfaqrafiya qaydaları” alınma sözlərin
izahı ilə başlanır:
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“1. O saitli alınıma sözlər a və ya o ilə
deyilməsindən asılı olmayaraq o ilə yazılır; avtomat,
biologiya...” .
Bundan betər milli qeyrətsizlik olarmı, görəsən?!
Allah Sənə rəhmət eləsin, ay Səməd Vurğun:
“Böyük bir şairin yazdığı dastan
Gah İrandan gəlir, gah da Turandan.
Bəs mənim xalqımın varlığı hanı?!”
(Əlbəttə ki, İran, Turan burada Azərbaycandankənar
mənasındadır).
Bu yerdə sırf kəndli psixologiyası adamın köməyinə
gəlir: əvvəl öz olanını qoy ortaya, sonra qıraqdan gələnini
göstərərsən.
Gördüyümüz kimi, bu kitab hər hansı bir əcnəbinin
əlinə düşərsə, şübhəsiz, belə qənaətə gələcəkdir ki, bu
millətin özünün nə bir sözü, kəlamı vardır, nə də dili.
Yenə də alınma sözlərdən bəhs edən 2-ci bəndə
baxaq: “2. Ü saitli alınma sözlər ü ilə də yazılır;
alüminium, bülleten,...” sual olunur; hansı alınma söz
özünün ü saiti ilə bizə gəlib çıxmışdır, ü saiti elə bizim
özümüzün deyilmi və ya həmin ü saitli alınma sözlər
“özünün” ü saiti ilə yazılarsa, buna aid qayda lazımdırmı?
Beşinci bənddə göstərilir: “5. Birinci hecasındakı
samiti həm n, həm də m ilə deyilən sözlər n ilə yazılır:
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anbar, qənbər,...”. Bu fikir bir istisna ilə tamamlanır;
“Kombayn, kombinat, kömbə, pambıq” sözləri istisnadır”.
Bizim fikrimizcə, həmin istisna yarımçıqdır, verilən
sözlərlə yanaşı lampa, kompüter, hambal, komfort, sambo,
çempion və s. kimi sözlər öz əksini tapmamışdır. Əslində
istisna tək-tük sözlərə aid olmalıdır, həmçinin az və ya
çoxluğundan asılı olmayaraq, istisnaya aid edilənlər
hamısı öz əksini orada tapmalıdır; istisnada və sair işə
keçmir.
“Qaydalar”la müəyyən olunmuş qaydaların lüğətlə
ziddiyyət təşkil etməsi barədə (məsələn, -varı, -vari
barədə) yuxarıda söhbət açdığımızdan “Qaydalar”
üzərində çox dayanmaq istəməsək də, elə məqamlar vardır
ki, qeyd etməmək, sadəcə, mümkün deyildir. Məsələn,
səh.8-də verilir: “4) -stan, -istan, -ustan, -üstan şəkilçisi
samitlə bitən sözlərdə: Dağıstan, Türkmənistan,
Monqolustan, Türküstan.
Qeyd. Saitlə bitənlərdə -stan yazılır”.
İlk baxışda təəccüb doğuran bir şey olmasa da,
diqqət yetirsək, görərik ki, -stan şəkilçisinin yazılışını
ayrıca qeyddə verməyə ehtiyac yoxdur; bu bircə vergülün
köməyi ilə özündən əvvəlki cümləyə birləşdirilə bilərdi və
birləşdirilməli idi, birləşdirilmədiyi üçün də altı səhifəlik
yazıda altı Qeyd verilmişdir.
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Yenə səh.8-də, “Ərəb rəqəmlərindən sonra ahəngə
görə sıra sayının şəkilçisi ixtisarla (-cı, -ci, -cu, -cü)
yazılır: 6-cı, 2-ci, 10-cu, 3-cü”. Burada “ahəngə görə”
ifadəsi cümlədə düzgün sıralanmamışdır.
Səh.9-da, 19-cu bəndin birinci yarımbəndində “qoşa
sözlərdə” ifadəsi konkret
məzmundan çox uzaqdır; hər
hansı iki müxtəlif sözü yan-yana qoysaq qoĢa söz alınır,
lakin həmin cümlədə söhbət hər hansı sözlərdən getmir;
adda-budda, az-maz və s. kimi sözlərdən gedir.
“Qaydalar”da bu vəziyyət nəzərə alınmamış və müvafiq
izahat verilməmişdir.
“Qaydalar”a daha bir iradımız odur ki, vəzifə
adlarının necə yazılışı haqqında konkret yanaşma yoxdur.
Səh.11-də, 31-ci bənddə göstərilir: “Yüksək dövlət
vəzifələri (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Azərbaycan Respubliikasının Baş naziri, Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinin Sədri), fəxri adlar,
habelə nazirlik, komitə, birlik,... və s. adlarının
tərkibindəki bütün sözlərin (yardımçı sözlərdən başqa)
birinci hərfi böyük yazılır: Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti...”.
Göründüyü kimi, cəmi üç yüksək dövlət
vəzifəsindən söhbət açılır, digər yuxarı dövlət vəzifələri
və sadə peşə adamlarının vəzifələri (respublika nazirləri,
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Elmlər Akademiyasının prezidenti, Yazıçılar Birliyinin
sədri, institut, universitet rektorları, kafedra müdirləri,
Keşlə Maşınqayırma Zavodunun çilingəri və s.) barədə nə
izahat, nə də nümunə verilir.
Nümunəsi verilmiş üç yüksək dövlət vəzifəsi
adlarının yazılışında da eynilik yoxdur; niyə MM Sədri
vəzifəsində bütün sözlərin baş hərfi böyük yazıla bilir,
lakin Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsində
nazir sözünün baş hərfi böyük yazıla bilmir; hələ burasını
demirik ki, nazir sözündən əvvəl gələn baĢ sözü köməkçi
sözdür; köməkçi sözü böyük hərflə vermək olur, vəzifənin
adını göstərən əsas sözü – nazir sözünü vermək olmur. Bu
müəmma hansı məntiqlə təsdiqlənir və ya “Qaydalar”ın
hansı qanunauyğunluğu ilə uzlaşır.
Yüksək dövlət vəzifələri adı altında, doğrudan da,
nümunədə göstərilən cəmi üç vəzifə nəzərdə tutulursa,
niyə izahatda bu, “yalnız üç vəzifə adı” kimi seçilmir;
məgər geniş xalq kütləsi arasında Azərbaycan
Respublikasının ədliyyə, səhiyyə, müdafiə, rabitə,
nəqliyyat və s. nazirləri dedikdə yüksək dövlət vəzifələri
başa düşülmürmü, dil normaları baxımından bu vəzifələr
arasında sərhəd nə ilə müəyyənləşir?
Diqqətimizi cəlb edən bəzi nöqsanları dilə
gətirərkən, “Qaydalar”dakı “bir yenilik”dən danışmamaq
qeyri-mümkündür. Dilçilərimiz köhnə “Qaydalar”dakı
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“sözün baĢ hərfi” ifadəsinə etibar etməmişlər. Onların
fikrincə, bu ifadə üzərinə düşən yükün öhdəsindən gələ
bilmir və nəticədə qələm sahibləri sözün baş hərfini bəzən
sözün ortasında və ya sonunda axtarırlarmış. İndi onlar
daha bu çətinliyə düşməyəcəklər, çünki yeni
“Qaydalar”da “sözün baş hərfi” ifadəsinə rast gəlməyəcək
və baş hərf axtarmayacaqlar. Onlar indi sözün birinci
hərfini axtarmalı olacaqlar. Əlbəttə, bu da diqqət tələb
edən məsələdir, yəni əlinə qələm alan kəslər bilməlidirlər
ki, sözün birinci hərfini gedib sözün sonunda
axtarmasınlar, elə əvvəllərdə olduğu kimi, sözün
başlanğıcında - baş tərəfində axtarsınlar.
“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti” barədə
apardığımız bu söhbətə yenidən bir xülasə kimi nəzər
saldıqda yalnız belə nəticəyə gəlmək olur:
1. Müəlliflər heyəti onlara verilən şərəfli və olduqca
məsuliyyətli dövlət tapşırığına tamamilə səhlənkarcasına
yanaşmışdır, hətta adamda belə təəssurat yaranır ki, onlar
bu işin məsuliyyətini tam dərk etməmişlər. Axı bu onların
şəxsi yaradıcılıq işləri deyil ki, öz adlarına layiq nəyə nail
olursa, onunla da kifayətlənsinlər; bu, dövlət sənədidir,
dilimiz dövlət dilidir, bu dil bir millətin, həmçinin
Azərbaycan Respublikasının çoxmillətli əhalisinin
ünsiyyət vasitəsidir və bu lüğət dilimizin meyarıdır.
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Müəlliflərə qarşı belə kəskin iradlarımız bir də
onunla əsaslanır ki, onlar bu işə sıfırdan başlamamışlar;
onlar, demək olar ki, hazır material (köhnə lüğət) üzərində
işləmişlər. Onlar lüğətin yeni nəşri ərəfəsində, lüğətlə
bağlı mövcud olan bütün tənqidi yazılara nəzər salmalı,
götür-qoy etməli idilər, lakin onlar bunu etməmişlər.
2. Sadalanan qüsurlardan göründüyü kimi, işə elmi
və yaradıcı yanaşılmamışdır.
3. Müəlliflər arasında qarşılıqlı iş əlaqəsi, canlı fikir
mübadiləsi olmamışdır, onlar bir-birindən xəbərsiz
çalışmış, hərə öz işini öz bildiyi kimi qurmuş və bununla
qane olmuşdur. Eyni qəbildən olan sözlərin bir qisminin
lüğətə salınması, digərlərinin isə kənarda qalması məhz
bunun nəticəsidir.
4. Müəlliflər heyətinə vahid rəhbərlik olmamışdır,
onlar qarşıya qoyulan məqsədə tam və düzgün
istiqamətləndirilməmiş, həmçinin öz üzərlərində ciddi,
müntəzəm tələbkarlıq hiss etməmişlər.
5. “Ön söz”də göstərildiyindən fərqli olaraq, lüğətin
layihəsi üzərində müzakirə heç də qənaətbəxş
keçirilməmişdir. Adam inana bilmir ki, absurd, intervü,
sport, kontrol və biabırçı siklik kimi sözlər müzakirədən
keçərək lüğətdə özünə yer tapsın. Çox təəssüflər olsun ki,
bizim aparıcı ali məktəblərimizin (BDU-nun, APU-nun)
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dilçilik kafedraları, filoloji fakültələrin tələbələri aparılmış
müzakirələrdən kənarda qalmışlar.
Bütün bu deyilənlərin yekunu olaraq bildiririk ki,
yeni lüğətlə müqayisədə köhnə lüğətə min şükür! Yeni
lüğətin meyarlıqdan çox uzaq olması bir yana qalsın, o,
az-çox yazı savadı olanları da yolundan sapdırır,
bütövlükdə savadsızlığa xidmət edir. Kitab, sanki, dilçilik
institunun dilçi mütəxəssisləri tərəfindən deyil, bu sahədə
heç bir səriştəsi olmayan naşı adamlar tərəfindən
hazırlanmışdır.
Qarşımda bir kitab vardır - Hüseyn Arif “Xatırla
məni...”, Bakı, Şirvannəşr-2009. Ölməz şairimizin birbirindən gözəl şeirləri çoxlu sayda orfoqrafik səhvlərlə
çap olunub,
toplanıb bu kitabda. Oxuyuram,
hirslənirəm...
Lakin “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ni
görəndə fikrim dəyişir, öz-özümə deyinirəm: meyarı elə
olanın çap etdiyi kitabı bundan artıq olmayacaq ki?!
“Araz” qəzeti,
Bakı, 12-18 iyun 2011-ci il
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QARAQOYUNLU LƏHCƏSĠ “DƏDƏ
QORQUD”
LƏHCƏSĠDĠR
Erməni daşnaklarının şovinist – millətçi
siyaSabir Qaraqoyunlu
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səti nəticəsində 1988-ci ildə öz dədə-baba
yurdlarını – Qaraqoyunlu

dərəsini

Krasnoselo

məcburi

(Ermənistan

SSR-in
rayonu)

tərk

etmiş,

doğma
elini, obasını

itirərək Azərbaycanın

müxtəlif

guşələrinə səpələnmiş və didərgin həyatı yaşayan
qaraqayunlu soydaşlarıma ithaf edirəm.
Hər dəfə “Dədə Qorqud dastanları”na yenidən nəzər
saldıqca, elə bilirəm ki, Qaraqoyunludayam –
Qaraqoyunlu
dərəsində:
Çaykənddə,
Gölkənddə,
Əmirxeyirdə, Yanıxpəyədə, Qaraqayada... – öz
camaatımızın arasındayam. Dədə Qorqud deyimləri, ayrıayrı dastanların nəqlolunma tərzi, işlədilən sözlər,
ifadələr, cümlələr, bədii ifadə vasitələri məni ovsunlayır, o
qədər doğma görünür ki, bu doğmalığın köklərini,
səbəblərini axtarmaq, araşdırmaq fikri məni sakit
buraxmır, nəyahət, qərarlaşıram. Məsələ bununla
yekunlaşır ki, Qaraqoyunlu ləhcəsi elə, “Dədə Qorqud”
ləhcəsidir.
Fikrimizin geniş şərhinə keçməzdən əvvəl
nəzərinizə çatdırım ki, söhbət hansı qaraqoyunlulardan
gedir və bütün yazı boyu adı çəkilən qaraqoyunlular
kimlərdir?
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Əlbəttə ki, tariximizdə Qaraqoyunlu kimi tanınmış
yalnız bir sülalə olmuşdur; bu sülalənin (1378-1468-ci
illər) banisi Bayram Xoca, tanınmış liderləri –
hökmdarları Qara Yusif, Qara Məhəmməd və
Cahanşahdır. Bunların yaratdıqları və idarə etdikləri
Qaraqoyunlu dövləti (paytaxtı Təbriz şəhəri, 1410-1468-ci
illər) Azərbaycan dövlətçliyinin tarixi baxımından çox
önəmlidir. Yeri gəlmişkən, çox təəssüflər olsun ki, 5-ci
sinif üçün tarix dərsliyində (müəlliflər, Yaqub Mahmudlu
və başqaları, “Ata yurdu”, Bakı-2008) Qaraqoyunlu
dövlətindən nəinki bəhs edilmir, heç adı çəkilmir.
Bizim fikrimizcə, indiki Şimali Azərbaycan
ərazisindəki Qaraqoyunlu kəndləri (Ağsu, Bərdə,
Goranboy, Şəki və s. rayonlarda) və 1920-1922-ci illərdə
SSRİ rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycandan qoparılaraq
Ermənistana qatılan Qaraqoyunlu dərəsi adı ilə tanınmış
bölgədəki kəndlər (1988-ci ilin payızında Ermənistanın
Krasnoselo rayonundan hamılıqla
deportasiya
olunmuşdur)
yuxarıda
haqqında
danışdığımız
Qaraqoyunlular sülaləsinin adı ilə bağlıdır. Bu fikir
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasına (ASE – III cild,
Bakı, 1979. səh. 551) istinadən söylənilir. Buraya bizim
əlavəmiz yalnız ondan ibarətdir ki, Şimali Azərbaycanda
və Ermənistanda (Qərbi Azərbaycanda) məskunlaşan
qaraqoyunluların pərakəndəliyi bunu bir daha təsdiqləyir.
Doğrudan da, bu ərazilərdə qaraqoyunlular dağınıq,
səpələnmiş halda məskunlaşmışlar. Bunlar arasında
Qaraqoyunluların ən kompakt yaşadıqları bölgə məhz
bizim tədqiqat obyekti kimi seçdiyimiz Qaraqoyunlu
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dərəsidir,
1988-ci
ilin
payızınadək
burada
qaraqoyunluların on iki kəndi var idi.
Bunu da qeyd edək ki, pərakəndəliyin əsas səbəbi
onunla izah edilir ki, Qaraqoyunlu dövlətinin süqutundan
sonra hakimiyyətə gəlmiş Ağqoyunlular tərəfindən ağır
təqiblərə məruz qalmış bu adamlar (qaraqoyunlular) heç
də mütəşəkkil surətdə müəyyən bir əraziyə köçürülməmiş,
bir və ya bir neçə ailə halında öz doğma yurdlarını tərk
edərək, öz dövlətləri hüdudunda, o vaxtlar üçün ucqar
sayılan yerlərdə, boş torpaqlarda məskunlaşmışlar.
Çox güman ki, təqiblərə məruz qalan bu ailələr
“qara camaat” sırasında deyil, məhz Qaraqoyunlu
sülaləsinə - hakimiyyətə yaxın adamlar olmuşlar.
Beləliklə, bu yazıda söhbəti gedən Qaraqoyunlu və
qaraqoyunlular, vaxtilə Qərbi Azərbaycan ərazisi olmuş,
inzibati ərazi bölgüsünə görə Gəncə quberniyasının
Qazax qəzasına aid edilmiş və SSRİ-nin yarandığı illərdə
(1922-ci ildən) Ermənistan SSRİ-nin Krassnoselo
rayonuna daxil edilimiş Qaraqoyunlu dərəsi və bu bölgədə
yaşayan qaraqoyunlulardır.
Söhbətimizə Dədə Qorquddakı “dədə” sözündən
başlayaq. Dastanda dədə sözü ata mənasındadır. Dədə
Qorqud əvəzinə çox zaman işlədilən “Qorqud ata”,
“Qorqud atamız” ifadələri bunu bir daha təsdiqləyir.
“Kitabi Dədə Qorqud”un müqəddiməsində bu fikir
M.Erginin tədqiqatlarına istinadən verilir. Lakin dastanın
özünə gəlincə, görürük ki, ayrı-ayrı boylarda “dədə” sözü
əvəzinə “baba” işlədilir. Məsələn, “Dirsə (Dərsə) xan oğlu
Buğac xan boyu”nda Dirsə xanın xatunu öz oğlu Buğaca
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deyir: “Eldə yağı yoğkən sənin babanın üstünə yağı
gəldi”. (“Kitabi – Dədə Qorqud” Bakı, 1988 səh. 40. –
bundan sonra dastandan gətirilən nümunələrin yalnız
səhifəsi göstəriləcəkdir). Nümunədən göründüyü kimi,
baba sözü ata (dədə) əvəzində işlənmişdir. Dastandan
məlum olur ki, Buğac Dirsə xanın oğludur və söhbət
Buğacın atasından gedir. Dastanın digər boylarında da ata
(dədə) əvəzinə baba işlənir. Yeri gəlmişkən, Qazax
rayonunun bir sıra kəndlərində bu hal indi də özünü
göstərir, yəni bir çox ailələrdə uşaqlar atalarına baba deyə
müraciət edirlər. Yuxarıda şərh olunanlara istinadən biz
bu qənaətdəyik: Baba sözü dədə sözündən daha qədimdir;
dədə sözü sonradan yaranmış və Dədənin (Qorqudun)
məşhurluğu sayəsində geniş yayılaraq hər bir ailəyə
sirayət etmişdir.
Qorqudun Dədə olmasına gəlincə, deməliyik ki, o,
atalar atası, dədələr dədəsidir - ən böyük, ən ali dədədir.
İndi isə Qaraqoyunlu ləhcəsini Dədə Qorqud dilinə
yaxınlaşdıran bir sıra fonem, söz və deyimlər üzərində
ətraflı dayanaq:
1. İlkin oxşarlıq qalın saitlərin fəallığı (çox
işlənməsi), incə saitlərin bir çox məqamlarda qalınlaşması
ilə özünü büruzə verir; dastanın bütün boylarında sənə,
mənə sözləri sana, mana kimi səslənir, yəni incə “ə”
saitinin qalın “a” saitinə çevrilməsi hadisəsi baş verir:
“Xan qızı, səbəbi nədir, degil mana!
Qatı qəzəb edərəm şimdi sana! – dedi”
(səh.35)
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Bundan başqa, söyləmə-soylama (“Dədəm Qorqud
gəlübən boy boyladı, soy soyladı”, səh.60), ümid-umud
(“bizə miskin umudı,” səh.42), hey-hay (“Hay Dirsə
xan, bana qəzəb etmə”, səh.35) və s. kimi sözlərdəki
fonetik dəyişmələrdə incə saitlərin qalınlaşmasına doğru
meyillilik açıq görünür.
Daha tutarlı nümunələrdən biri də dastanda adam
adlarının əksərən qalın saitlərlə səslənməsidir: Qam-ğan
oğlu Bayındır, Salur Qazan, Boyu uzun Burla xatun, Alp
Aruz, Baybura, Dəli Domrul, Dəli Dondar, Qanturalı,
Qarabudaq, Qaraca Çoban və s.
Dastandakı şeir parçalarında da qalın saitlər fəallığı
ilə seçilir;
“Qaranqu axşam olanda qayğılu çoban!
Qarla yağmur yağanda çaqmaqlu çoban!
Südi, peniri bol qaymaqlu çoban!”
(səh.43)
Bu hal Qaraqoyunlu ləhcəsində də belədir: məsələn,
“mana ver”, “sana yaraşır”. Doğrudur, bəzən maa.., saa..
kimi tələffüzlərə uğrasa da, saitin qalınlaşması faktı
özlüyündə qalır.
Qaraqoyunlu ləhcəsində saitlərin qalınlaşması
hadisəsi (Həsən-Hasan, Əli-Alı, Əlixan-Alxan, ƏlipaşaAlpaşa, Xeyrənsə-Xeyransa, Tahir-Tahar, Xəlil-Xalıl,
Cəlal-Calal, Qönçə-Qonça, Xədicə-Xacca, Aişə-Aşa,
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Rüstəm-Rustam,
Şahnəzər-Şahnazar,
Yəhya-Yahya,
Yusif-Usuf, Səmayə-Samaya, Zeynəb-Zeynab, bəyazbayaz,
xəmir-xamır, xəşil-xaşıl, düşmən-düşman,
gicirtkən-gicirtkan, xəta-xata və s.) nəzərə çarpacaq
dərəcədə özünü göstərir.
2. Dastanı səciyyələndirən xüsusiyyətlərdən biri də
bütün boylarda “sağır nun” foneminin geniş işlənməsidir:
“Altundağı alaca atun nə ögərsən?
Ala başlu keçimcə gəlməz mana!”
(səh.43)
Burada altundağı, atun və mana sözlərindəki –n
sağır nundur; n+q=nq kimi tələffüz edilir, (gətirilən
nümunələrdə sağır-nun qara şriftlə verilir).
Qaraqoyunluların canlı danışığı da məhz bu
fonemsiz ötüşmür. Sağır nun Qaraqoyunlu ləhcəsinin əsas
səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri olaraq, qabarıq şəkildə
özünü büruzə verir. (Əə..., sənin, orada nə ölümün var,
niyə gəlif işini görmürsən?!
3. Varmaq feli – dastanın bütün boylarında, istər
hadisələrin nəqlində, istərsə də obrazların dilində, o
cümlədən şeir parçalarında çox tez-tez işlənir: “Vardılar,
Bayandır xanın tövləsindən ol eki atı gətürdilər.” (səh.55)
“Eyiblücə, xan qızı, ərə varmaq eyib olar, - dedi.”
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(səh.65) və ya “Sən varası kafər deyil... Gələn kafər
mənimdir, mən varayım.” (səh.70).
Göründüyü kimi, dastanda varmaq sözü felin bütün
şəkillərində işlənir.
Qaraqoyunlu ləhcəsində də belədir; fərq bircə
ondadır ki, burada varmaq feli getmək feli ilə yanaşı,
paralel, bəzən də feli bağlama (varıb) formasında işlənir,
eyni fikir başqa formalı sözlərlə təkrarlanır, uzundraz
siyah qara kimi. Məs.: Mən vardım, getdim. Varıb
getmirsən? Mən varıb gedirəm. Qoy varsınlar,
getsinlər.
Belə cümlələr Qaraqoyunlu ləhcəsinə çox xasdır və
bu, varmaq felinin həmin ləhcədə bu gün də canlı olaraq
işləndiyini göstərir.
4. Qancarı - sual əvəzliyi; “A bəglər, oğlan
qancarı getdi, ola? (səh.71). Burada qancarı hara(ya)
mənasına daha çox yaxındır, əslində bütün oxucular bunu
yalnız hara(ya) kimi qəbul edərlər, lakin biz çox yaxındır
ifadəsini bilərəkdən işlətdik, çünki Qaraqoyunluda
qancarı (hancarı, həncəri kimi) iki mənada işlənir: a)
necə mənasında – həncərisən? (necəsən?); b) təəssüf
mənasında – həncəri, gəlib çıxmadı və ya həncəri, özünü
görə bilmədim. Bu cümlələrdə həncəri – hə necə də
mənasını verir, təəssüf bildirir.
Əlbəttə ki, dildə sözlərin məna dəyişmələri mümkün
haldır. Bu gün müəyyən bir məfhumu bildirən bir söz,
mənasını dəyişərək sonralar başqa bir məfhumu ifadə edə
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bilir. Məsələn, canavar sözü kimi. Dədə Qorqud
zamanında canavar sözü konkretlikdən uzaq olaraq yırtıcı,
vəhşi, cana varan (can qənimi) məzmununda, təhlükə
mənbəyi olan bir çox məfhumları (aslan, buğa, nər)
bildirmişdir. Müasir dövrümüzdə canavar konkret bir
vəhşinin adıdır. Həncəri sözü də belədir. Fakt faktlığında
qalır ki, həmin söz Dədə Qorqudda işləndiyi kimi,
bugünkü Qaraqoyunlu ləhcəsində də işlənməkdədir.
5. Ətmək (əppək) – bu gün hamılıqla çörək kimi
tanıdığımız əsas qida növünə adı çəkilən dastanlarda bu
cür deyilir: “Ağanuzın ətməgi sizə halal olsun! (səh.60).
Qaraqoyunluda bu söz əppək səslənir və canlı danışıqda
indi də işlənir. Əppək - ətməkdən törəmədir. Qeyd edək
ki, əppək sözü quşəppəyi (bitki) birləşməsində mürəkkəb
söz tərkibində, ölkəmizin əksər bölgələrində işlənsə də,
yuxarıda qeyd olunan kimi, bugünki məişətimizdə (çörək
adı kimi) ayrılıqda işlənməsinə çox az təsadüf edilir.
6. Göyki (kürəkən). “Qazan bəg oğlı Uruz bəgin
tutsaq oldığı boyu”nda Boyu uzun Burla xatun əri Qazan
bəyə müraciətində:
“Xan Babamın göyküsi” – deyə müraciət edir.
(səh.72)
Dastandan məlum oduğu kimi, Burla xatun Bayındır
xanın qızıdır, Salur Qazanın isə arvadıdır. “Xan babamın
göyküsi” – xan atamın (dədəmin) kürəkəni mənasını verir.
Göyki sözü Qaraqoyunluda göy deyim formasında
geniş işlənir, demək olar ki, Qaraqoyunluda kürəkən sözü
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işlənmir və ya az-az işlənir. Göy sözü dialekt sözüdür və
orfoqrafiya lüğətlərimizdə də əksini tapmamışdır.
7. Sığama(q). “Boz atlu Xızır man gəldi. Üç kərrə
yarami sığadı”, (səh. 39). Sığamaq feli əksər
bölgələrimizdə işlənmir, “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya
lüğəti”ndə də yoxdur. Oxuculara aydın olması üçün
bildiririk ki, sığamaq heç də sığallamaq deyildir. Məna
yaxınlığı olsa da, sığallamaq – tumarlamaq, sığamaq isə
müalicə üsuludur. Bu söz Qaraqoyunlu ləhcəsində “Dədə
Qorqud”dakı mənasında indi də işlənməkdədir . Məsələn,
uşağın göbəyi düşmüşdü, apardım Telli xala sığadı, yerinə
saldı.
8. Dastanda (səh.36) “İyəgülü ulalır, qapırğalı
bögür” – cümləsi kitabın özündə belə izah olunur: “Yiyəsi
olan yekəlir, qabırğalı böyüyür” Qabırğalı sözü burada
iri, böyük mənasındadır, Qaraqoyunlu ləhcəsində də
həmin mənada işlənir. Məsələn, filankəs qabırğalı
adamdır.
Bu söz heyvanlar barəsində də eyni ilə bu cür
işlənir.
9. “Dirsə xan oğlu Buğac boyu”nda deyilir: “Altun
başlu ban evlər gedərsə, bənim gedər, sənin də içində
odan varsa, yigit, degil mana” (səh.40). Buradakı oda
sözü otaq mənasıındadır. Bu söz Qaraqoyunluda da həmin
mənada, lakin bir az məhdud dairədə işlənir. Məsələn,
mənim orta təhsil aldığım illərdə (ötən əsrin ikinci
yarısında) məktəbdə sinif otaqları, olduğu kimi, - otaq,
müəllimlər otağı isə müəllimlər odası adlanırdı.
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10. Hər iki ləhcədə olduqca özünü tez və qabarıq
şəkildə büruzə verən mühüm bir oxşarlıq – sual
cümlələrinin -mı, -mi, -mu, -mü, sual ədatları ilə
qurulmasındadır. Dastandan oxuyuruq:
“Beyrək gedəli Bam-bam dəpə başına çıqdınmı,
qız?!
Qarılatıb dörd yanına baqdınmı, qız?!
Qarğu kibi qara saçın, yoldınmı, qız?!”
(səh.65)
Qeyd edək ki, dastanda bu cür sual cümlələrinə teztez rast gəlinir. Belə cümlələrdən təkcə sual məqamlarında
(nəyi isə soruşmaq, xəbər almaq, dəqiqləşdirmək məqsədi
ilə) deyil, bəzən təhkiyə yolu ilə verilə biləcək fikrin təsir
qüvvəsini daha da artırmaq üçün də istifadə edilir; sual
cümlələri bu çür işlənilməklə bədii təsvir vasitəsinə
çevrilir:
“Alan

sabah,

xan

qızı,

yerimdən

turmadımmı?
Boz ayğırın belinə binmədimmi?
Sənin
odan
üzərinə
sığın-keyik
yığmadımmı?”
(səh. 65)
Bamsı Beyrək dilindən verilmiş bu sual cümlələrini
asanlıqla nəqli cümlələr halında da vermək olardı:
“Alan sabah, xan qızı, yerimdən turdum.
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Boz ayğırın belinə bindim.
Sənin odan üzərinə sığın-keyik yığdım”.
Göründüyü kimi, bu, mümkündür. Lakin verilən
birinci nümunəni (Beyrək gedəli Bam-bam dəpə başına
çıqdınmı, qız?!) nəql halına gətirmək qeyri-mümkündür,
çünki belə halda cümlənin qarşısında qoyulan vəzifə
(soruşmaq, öyrənmək) yerinə yetirilmir.
Dastandakı -mı, -mi... sual ədatları ilə bağlı bütün
bu məqamlar Qaraqoyunlu ləhcəsində bugünədək
saxlanılmışdır, həmin ədatlar qaraqoyunluların nitqində
daha fəallıqla seçilir:
- Gəlif çıxdınmı? Dünənmi gəldin?
Bu cümlələr sual, soruşmaq, öyrənmək məqsədi ilə
işlənən cümlələrdir.
Yenə Qaraqoyunlu ləhcəsində: Sən dünən bizə
gəlməmişdinmi? Qardaşın Alı da sənnən gəlməmişdimmi?
Onun yanında dəhrəni sənə vermədimmi?
Bu cümlələr ilk baxışda sual cümlələri təsiri
bağışlasa da, əslində nəqlə xidmət edir: Sən dünən bizə
gəlmişdin. Qardaşın Alı da səninlə gəlmişdi. Onun
yanında dəhrəni sənə verdim.
Verilən misallar bir daha təsdiq edir ki, -mı, -mi...
sual ədatları ilə düzələn cümlələr istər dastanın dilində,
istərsə də Qaraqoyunlu ləhcəsində eyni məqamlarda
işlədilir və daşıdığı funksiyaya görə tam üst-üstə düşür.
11. Dastanda düşmən qismində təsvir olunan
kafirlər, bir qayda olaraq, itə bərabər tutulur, itlə
müqayisə olunur:
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“Arqırı söyləmə, mərə itüm kafər!
İtüm ilə bir yalaqda yundum içən azğun
kafər”
(səh. 43)
Bu hal nəinki Qaraqoyunlu təbiətində də özünü
göstərir, hətta bir az da o yana ötüb keçir. Qaraqoyunluda
birbaşa olaraq itə kafər (kafir) deyilir: A kafir, sus, get
burdan. Kafir az qala tutmuşdu məni.
12. Səciyyəvi xüsusiyyətlərdən biri kimi -qu
sözdüzəldici şəkilçisini göstərmək olar: “Qaranqu axşam
olanda vaf-vaf urən!” və ya “Qaranqu axşam olanda
qayğılu çoban!” (səh.45) Buradakı -qu şəkilçisi müasir
ədəbi dilimizin -lıq, -lik, -luq, -lük şəkilçisinin
sinonimidir. Bununla yanaşı, dilimizdə həmin şəkilçinin
(qu-nun) omonimi olan az məhsuldar -qı, -gi, -ğu, -gü
şəkilçiləri də vardır ki, bunlar da öz funksiyası ilə
fərqlənir. Belə ki, bu şəkilçi feillərə artırılır və isim əmələ
gətirir: asqı, silgi, sərgi, qoşqu, üzgü. Lakin Qaraqoyunlu
ləhcəsində bizim diqqətimizi cəlb edən -qu (-qı, -gi, -ğu, gü) şəkilçisi “Dədə Qorqud” dilinə nəinki çox yaxındır,
daşıdığı funksiyaya görə bir-birinin tam eynidir desək,
yanılmarıq. Qaraqoyunlu ləhcəsində işlənən yalonqu
(ocaq mənasındadır, bizim yozumumuza görə alov
sözündəndir, çox güman ki, ilkin vaxtlarda yalov
olmuşdur, sözün əvvəlindən –y samitinin düşməsi türk
dillərinə xas əlamətlərdəndir: yıl - il, yüz - üz və s., hətta
bizim Qaraqoyunluda bu proses indi də davam
etməkdədir; yuxarı -uxarı), tozanqı (toz halında qar),
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ilmanqı (ilıq su), çalınqı yeri (ot çalınmış yer), dolanqı
(dolanışıq), toranqı (alatoran) sözləri məhz bu yolla
əmələ gəlmişdir. Yerindəcə qeyd edək ki, bu sözlərin heç
biri Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətlərində yoxdur,
həmçinin bu sətirlərin müəllifi həmin sözlərə qeyri
bölgələrimizdə rast gəlməmişdir.
13. Maraqlı oxşarlıq xüsusiyyətlərindən biri də hər
iki ləhcədə qarğış və söyüşlərin məzmun eyniliyidir.
Dastanda: “Ağzın qurısun, çoban! Dilün çürisün, çoban!”
(səh.45) və ya “Yarımasun-yarçumasun, sənin oğlın, kür
qopdı, ərcəl qopdı” (səh.36). Eləcə də “Əlün qırsun,
parmaqların çürisün, hey tonuz oğlı tonuz” (səh.63) kimi
qarğış, söyüş ifadələri Qaraqoyunlu ləhcəsində də eyni
məzmun daşıyır: Onu görüm yarımasın. Heç yarıyan günü
olmasın. Əli qurusun, səni vurduğu yerdə. Dilim-ağzım
qurusun. Donuz oğlu donuz.
Qaraqoyunlu
ləhcəsi
ilə
“Dədə
Qorqud”
dastanlarının dili arasındakı oxşarlığın xarakterik
xüsusiyyətləri təkcə bu sadaladıqlarımızla bitmir, bu cür
nümunələri çoxlu sayda göstərmək olar. Dastanda
işlədilən çoban-çoluq, oyluq (omba), üçyaĢar dana
dərisi, sapand, beĢikkərtmə, “ay əməl azmıĢ, feli
dönmüĢ”, “oğlanmısan, qızmısan?”, “oğlanam!” bir
kərrə, diĢi əhli, qıl siçim, təpəl-qaĢqa, əmcək, səgrimək,
ismarlamaq, sığınmaq kimi saysız-hesabsız söz və
ifadələr hər bir qaraqoyunlu üçün necə də doğmadır!..
“Kaspi” qəzeti,
Bakı, 6-8 və 9 oktyabr 2012-ci il.
Sabir Qaraqoyunlu
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DÖVLƏT HĠMNĠMĠZ VƏ BĠZ
“Azərbaycan Respublikasının bayrağı, gerbi və
himni Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini
təcəssüm etdirən müqəddəs rəmzlərdir.
Vətəndaşlarımıza, xüsusən gənclərimizə
dövlət atributlarına dərin ehtiram hisslərinin
aşılanması
cəmiyyətdə
vətənpərvərlik
ruhunun
möhkəmləndirilməsi
işinə
bilavasitə xidmət edir.
Dövlət atributlarının mahiyyətinin və
əhəmiyyətinin əhali arasında geniş təbliğ
olunması,
gənc
nəslin
Azərbaycan
bayrağına, gerbinə və himninə hörmət
ruhunda tərbiyə edilməsi vətəndaş cəmiyyətinin
yaradılmasının mühüm amillərindən biridir” (Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
Heydər
Əliyevin
“Azərbaycan Respublikasının dövlət aributlarının
təbliği iĢinin gücləndirilməsi haqqında” 13 mart 1998ci il tarixli, 759 nömrəli sərəncamından).
Himn dedikdə təntənəli marş başa düşülür.
Sabir Qaraqoyunlu
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Dövlət himni sırf dövlət anlayışı ilə əlaqədardır,
dövlətə məxsusdur, dövlət rəmzi, simvolu kimi onun əsas
atributlarından biridir. Dünyanın BMT tərəfindən tanınmış
bütün dövlətlərinin öz himnləri vardır.
Dövlət himni dövlət tərəfindən, onun qanunverici
orqanı tərəfindən qəbul olunur. O cümlədən, Azərbaycan
Respublikasının daim qürur hissi ilə qarşıladığımız, səsi
qulaqlarımıza çatar-çatmaz ayağa duraraq dərin ehtiramla
farağat halında dinlədiyimiz, habelə bəzilərimizin
(təəssüflər olsun ki, hamımızın deyə bilmirik) ucadan
oxuduğumuz Dövlət himnimiz 27 may 1992-ci il tarixdə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən
qəbul olunmuşdur.
Dövlət himni mahnıdır, konkret müəllifi olan şeir
mətni əsasında bəstələnmiş bəstəkar əsəridir. Bizim
Dövlət himnimizin sözləri tanınmış böyük şair Əhməd
Cavadın, müsiqisi isə ölməz bəstəkarımız Üzeyir
Hacıbəyovundur.
Bütün
bunlar
çox
yaxşıdır,
könülaçandır.
Dövlət himni hər bir dövlətin öz dilində səslənir, o
cümlədən, bizim himnimiz də mərhum şairimiz Əhməd
Cavadın doğma Azərbaycan dilində (türk ləhcəsində) necə
yazmışdırsa, eləcə də səslənir.
Müasir
dünyamızın
böyüklü-kiçikli
bütün
dövlətlərində dövlət himnləri dövlət əhəmiyyətli
Sabir Qaraqoyunlu
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tədbirlərdə, təntənəli mərasimlərdə, açılışlarda, tarixiəlamətdar günlərdə, anım günlərində, dövlət başçıları
arasında
rəsmi
görüşlərdə
səslənir,
həmçinin,
dövlətlərarası görüşlərdə hər iki dövlətin himni
səsləndirilir.
Dövlət himnimizin harada və necə səsləndirilməsi
Azərbaycan Respublikasının 525 nömrəli 2 mart 1993-cü
il tarixli qanunu ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında” əsasnamədə daha müfəssəl
olaraq öz əksini tapmışdır.
Yuxarıda fikir söylənildi ki, Dövlət himni həm də
mahnıdır. Bununla yanaşı, unutmamalıyıq ki, Dövlət
himni toy mahnısı deyildir. Toy mahnılarından fərqli
olaraq, Dövlət himninin nə sözlərinə bir heca, nə də
musiqisinə bir not belə artırıb-azaltmaq olar. Sözün qısası,
nöqtə-vergülünə toxunmaq olmaz.
Bu tələblər baxımından yanaşsaq, bizə görə, Dövlət
himnimizin vəziyyəti heç də yaxşı deyildir; əlbəttə ki,
burada söhbət yalnız himnimizin sözlərindən (şeir
mətnindən) gedir, musiqi bəstəsinə heç bir iradımız
yoxdur.
Əsas iradlara keşməzdən əvvəl diqqətə çatdırmaq
istəyirəm kii, himnimiz 27 may 1992-ci ildə Milli Məclis
tərəfindən qəbul edildikdən sonra yerli mətbuat orqanları,
o cümlədən də, dövlət qəzetləri onu bütövlükdə (sözləri və
Sabir Qaraqoyunlu

“Seçilmiş elmi-publisitik məqalələi”

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

2016

musiqi bəstəsi ilə birlikdə), müxtəlif tarixlərdə öz
səhifələrində dərc etmişdir. Bu qəzetlərdən üçünü nümunə
kimi göstəririk:
1. “Həyat” qəzeti, 28may 1992-ci il tarixli nömrəsi.
2. “Ədəbiyyat qəzeti”, 29 may 1992-ci il tarixli
nömrəsi.
3. “Xalq qəzeti”, 4 iyul 1992-ci il tarixli nömrəsi.
Adları çəkilən bu qəzetlərdə dərc olunmuş himnimiz
müəyyən fərqlərlə diqqəti cəlb edir. Bu və sonrakı
iradlarımızda tez-tez lazım olacağını nəzərə alaraq himnin
sözlərini bütövlükdə veririk, nümunə kimi “Ədəbiyyat
qəzeti”ndə dərc olunan variantı seçirik:
Azərbaycan, Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı
Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə
hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə
qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Sabir Qaraqoyunlu
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Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəndə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən, Şanlı Vətən
Azərbaycan, Azərbaycan!
Qeyd edək ki, “Ədəbiyyat qəzeti”ndəki bu mətn
şairin “Seçilmiş əsərləri” kitablarındakı (Bakı-1992,
toplayıb tərtib edəni Əli Saləddin və Bakı-2005, tərtib
edəni yenə də Əli Saləddin, ön söz Yaşar Qarayevindir)
“Milli marş” şeirinin mətni ilə eynidir. Yeganə fərq budur
ki, qəzet çapında üçüncü bəndin son misrasındakı sinəndə
sözü kitablarda sinəmdə kimi verilmişdir. Biz də bu fikirlə
razılaşır və qəzet çaplarını səhv hesab edirik.
Qəzetlərdən yalnız “Xalq qəzeti” sinəmdə şəklində
çap eymiş və mətnin qalan hissəsini “Ədəbiyyat
qəzeti”ndə olduğu kimi saxlamışdır.
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“Həyat” qəzetində dərc olunmuş mətndə birinci
bənddəki üçüncü və dördüncü misraların hər ikisində
cümlə sözləri mətndən çıxarılmıĢdır, ikinci bəndin
sonuncu misrasında “Hərə bir qəhrəman oldu” əvəzinə
“Hərəsi bir qəhrəman oldu”, üçüncü bəndin ikinci
misrasinda “Sənə hər an” dəyişdirilərək “Sənə hər dəm”,
həmin bəndin üçüncü misrasında “Sənə min bir” əvəzinə
“Sənə bir çox” verilmişdir.
Bizi bu mövzuya vadar edən bir amili xüsusi qeyd
etmək lazımdır. Bu, şeirin məzmunu ilə bağlıdır. Şeirin
ikinci bəndində deyilir:
“Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!”
Azərbaycan dilinin bugünkü danışıq nitq
tələblərindən yanaşdıqda bu fikir tamamilə anlaşıqsızdır.
Adam, vətəndaş, hər hansı bir şəxs, əsgər vətən yolunda
canından, qanından, başından, ömründən, həyatından,
habelə övladından keçər. Bu hamılıqla başa düşülür.
Ancaq əsgərin və ümumiyyətlə, kiminsə “hüququndan
keçməsi”nə gəldikdə, bizim dilimizdə belə deyim yoxdur.
Hər bir vətəndaşın konstitusiya ilə müəyyən
olunmuş çoxlu hüquqları vardır; təhsil hüququ, əmək
hüququ, istirahət hüququ, vərəsəlik hüququ və s. Əsgər
hansı hüququndan keçərək qəhrəman ola bilər?!
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Bədii fikrin bu cür ifadəsi, bəlkə də, ötən əsrin
əvvəllərində, yəni bu şeirin dünyaya gəldiyi illərdə
mövcud olmuşdur. Həmçinin qeyd etmişdik ki, şeir
Azərbaycan dilində olsa da, türk ləhcəsində yazılmışdır.
Ola bilsin ki, müasir türk dilində “hüququndan keçmə”
ifadəsi, anlayışı mövcud olsun. Bizim rəsmi dövlət dilimiz
isə Azərbaycan dilidir və hər bir fikir bu dildə danışanlar
üçün anlaşıqlı olaraq ifadə olunmalıdır.
Doğrusu, mən hər dəfə Dövlət himnimizi
dinləyərkən “hüququndan keçən əsgər” ifadəsinə
təəccüblənmişəm və hər dəfə də bu qənaətə gəlmişəm,
yəqin qulaqlarım məni aldadır, fikirləşmişəm ki,
hüququndan yox, hüdudundan olar. Lakin vəziyyət bir
neşə dəfə təkrarlandıqdan sonra araşdırmağa başladım.
Məlum oldu ki, bütün məktəb dərsliklərində, himnin çap
olunduğu qəzetlərdə, habelə şairin müxtəlif illərdə nəşr
olunmuş “Seçilmiş əsərləri”ndə də “hüququndan”
getmişdir. Yalnız bir mənbədə - Min bir mahnı
silsiləsindən “Uşaq mahnıları” kitabında (Bakı, 2005, I
cild, səh.7, naşir Rafiq Xansayadoğlu, baş redaktor Rəşid
Şəfəqdir) “Hüdudundan keçən əsgər”ə rast gəldim,
toxtaqlıq tapdım. Əlbəttə ki, belə olmalıdır, bu xeyli
ağlabatandır, əsgər Vətənin keçikçisidir, Vətənin keşiyi
isə onun hüdudları, sərhəddi ilə bağlıdır.
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Burada çox çətin bir sual ortaya çıxır, şairin öz
qələmindən çıxan söz hansıdır, hüququndan, yoxsa
hüdudundan?! Bunu dəqiqləşdirməkdə mənə nə
M.F.Axundov adına Mərkəzi kitabxana, nə də Üzeyir
Hacıbəyovun ev muzeyi kömək edə bildi. Hər ikisindən
alınan cavab bir oldu: şair Əhməd Cavad otuzuncu illərin
repressiya qurbanlarından olduğu üçün onun əsərləri
vaxtilə yığılmış, kitabxanalarda qalmamışdır, odur ki, ilk
nəşrlərini tapmaq qeyri-mümkündür.
Muzeydə isə üstəlik olaraq “hüququndan”
versiyasını müdafiə edərək bildirdilər ki, əsgər yaşamaq
hüququndan keçir, hüdudundan ola bilməz, çünki Vətənin
hüdudlarında olan əsgər dezertirdir. Bax, belə!
Sadalanan fərqlərə diqqət yetirdikdə heç də
birmənalı şəkildə düşünmək olmaz ki, bunlar təsadüfi
olaraq əmələ gəlmişdir. Yalnız “sinəmdə” və “sinəndə”
sözlərini təsadüfi hesab etmək olar. Qalan fərqlər isə
bizim fikrimizcə, müxtəlif naşirlərin bilərəkdən
apardıqları düzəlişlərdir. Bir fikir verin:
- şeirin iki misrasından cümlə sözləri tamam
çıxarılmışdır;
- hər sözü hərəsi olmuşdur;
- hər an – hər dəm ilə əvəzlənmişdir;
- hüququndan isə hüdudundan verilmişdir.
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Belə düzəlişlərin aparılması özü təsdiq edir ki, buna
ehtiyac duyulmuşdur.
Əslində Milli Məclisin qəbul etdiyi dövlət sənədində
mətbu orqanların düzəlişlər aparmağa səlahiyyətləri
çatmır, düzəliş verməyə ehtiyac var idisə, Milli Məclisin
özünə bildirilməli idi. Belə olardısa, bəlkə də, xalqı öz
ziyalılarından ayrı salan 1992-ci ilin MM üzvləri
ayılardılar. Nə isə?!
Digər tərəfdən, görünür, adları çəkilən mətbu
orqanları mətndəki söz və anlayışların onlara təqdim
olunduğu kimi verilməsini bugünkü ədəbi dil normaları və
tələbləri baxımından lazım bilməmiş və müəyyən
düzəlişlər etməyi vacib saymışlar, bunun üçün xüsusi
razılaşma və rəsmi icazə yada düşməmişdir.
Lakin himnimizin mətninə düzəliş ehtiyacı təkcə bu
göstərilənlərlə bitmir. Bizim daha bir neçə iradımız vardır:
1. Birinci bəndin üçüncü və dördüncü misralarında
hazırız, qadiriz sözlərində -ız, -iz, xəbər şəkilçiləri
müasir ədəbi dilimizin orfoqrafiya qaydaları ilə
uyğunlaşmır. Uşaqlarımız təlim prosesində -ıq, -ik, -uq, ük şəkilçilərini öyrəndikləri halda, birinci sinifdən
başlayaraq Dövlət himnimizi oxuyarkən hazırıq, qadirik
əvəzinə hazırız, qadiriz deməyə vadar olunurlar. Bu hər
şeydən əvvəl orfoqrafik rejimin şagirdlər tərəfindən
pozulmasına şərait yaratmaqla ən böyük intizamsızlıqdır.
Sabir Qaraqoyunlu
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Onun ciddiliyinə böyük xələl gətirir. Bizcə, daha geniş
şərhə ehtiyac qalmır.
2. Yenə birinci bəndin dördüncü misrasında
“Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!” fikri,
zənnimcə, himnin məna və məzmunu üçün münasib seçilməmişdir və himn mətninə yaraşmır.
Dövlət himni bir dövlətin, bütöv bir millətin, xalqın
rəmzi olmaqla yanaşı, həm də onun dünyaya təqdimatıdır,
onun yığcam siyasi devizi, şüarıdır. Belə olmasaydı, şair
Əhməd Cavadın bu şeiri haqqında bu cür iradlar da
tutulmazdı, şairin adi bir şeiri kimi məqbul olunardı, bizi
qane edərdi, lakin bu gün şeir artıq Əhməd Cavad
yaradıcılığı
çərçivəsindən
çıxmışdır,
Azərbaycan
dövlətinin, Azərbaycan ölkəsinin şeirinə çevrilmidir. Bu
şeir dünyaya şair Əhməd Cavadın adından səslənmir, o,
bütöv Azərbaycan adından səslənir. Şairin, bəstəkarın
böyüklüyü və xoşbəxtliyi də ele budur. Bu baxımdan şeirə
tutduğumuz iradlara görə mərhum şairimizin ruhu bizi
suçlamaz.
Yuxarıda
Dövlət
himninin
harada,
hansı
mərasimlərdə səsləndirilməsi barədə məlumat verilmişdir.
Himnin
xüsusən
də
beynəlxalq
görüşlərdə
səsləndirilməsini nəzərə alsaq, bu fikir daha ciddi xarakter
alır. Zənnimcə, hansısa başqa bir dövlətin belə
mərasimlərdə səsləndirilən himnində “qan tökmək”
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ifadəsinin mövcudluğu inanılmazdır. Dünya ağalığı
iddiasında olmuş dövlətlərin və partiyaların da
himnlərində, nizamnamələrində bu cür ifadələrə rast
gəlinmir.
Bu iradlarımızın əsl təsdiqini biz Dövlət himnimizin
ruscaya tərcüməsində görürük. Istedadlı şair Siyavuş
Məmmədzadənin tərcüməsi olduqca uğurludur. Himnin
Azərbaycan dilindəki mətninin məzmununa tutulan iradlar
onun ruscaya tərcüməsində tamamilə yoxa çıxır və
müəllifə “Əhsən!” deməkdən başqa heç nə qalmır; çünki
burada qan tökmək (кровопролития),
hüququndan
keçmək (жертвуя своими правами), habelə digər
müəmmalı fikirlərə təsadüf olunmur.
Oxuculara müqayisələndirmək imkanı yaratmaq
məqsədi ilə himnimizin ruscaya tərcüməsini də onların
istifadəsinə verməyi vacib bilirik:
Государственный
Республики

Гимн

Азербайджанской

Музыка Узеира
Гаджибекова
Слова Ахмедa Джавада
Перевод Сиявуша
Мамедзaде.
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Азербайджан, Азербайджан!
О, колыбель святая славных сынов!
Нет земли милей Отчизни,
Нет еѐ, родней
От истока нашей жизни
До скончанья дней!
Под знаменем свободы верши свой путь!
Тысячи нас, павших в бою,
Защищавших землю свою,
В час роковой встанем стеной,
В нерушимом ратном строю!
Пусть цветят сады твои!
Созидай, мечтай, твори!
Сердце, полное любви,
Посвятили мы тебе.
Славься, славься гордой судьбой,
Край наш древний, край наш святой!
Каждый сын твой движим мечтой
Видеть мирный свет над край,
Азербайджан, Азербайджан!
Birinci bəndə fikir verin; ilk iki misranın məzmunu
tərcümədə necə də olduğu kimi saxlanılmışdır. Bəndin
üçüncü və dördüncü misralarında isə orijinaldakı
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məzmundan, xüsusən “qan tökmək”dən əsər-əlamət
qalmamışdır. Demək olar ki, şair S.Məmmədzadə
tərcümənin öhdəsindən gələ bilməmişdir?! Xeyr! Belə
düşünmək böyük bir günaha batmaqdan da betər olardı. O
bunu bilərəkdən edərək misraların məzmununu düzgün
səmtə yönəltmişdir.
Şeirin məzmunu ilə bağlı daha bir neçə iradımız olsa
da, xırdaçılığa yol verməmək xatirinə onları sadalamırıq.
Nəticə.
Bizim fikrimizcə, göstərilən iradlar tam əsas verir
ki, Dövlət himnimizin Azərbaycan dilindəki mətnində
gec-tez müəyyən düzəlişlər aparılması vacibdir,
mütləqdir.
Təklif edirəm:
- şair Əhməd Cavadın müəlliflik hüququnun
saxlanılması şərti ilə (düzəliş aparacaq şairin
həmmüəllifliyini qəbul etmək də olar) himnin mətnində
müvafiq düzəlişlər aparılması tanınmış bir-iki şairə, o
cümləsən şair Siyavuş Məmmədzadəyə tapşırılsın. Bu heç
də böyük şairin adına və istedadına zərrə qədər də olsa
kölgə salmaz, üstəlik olaraq onu daha da əbədiləşdirər;
- düzəliş aparıldıqdan sonra himnin yeni mətni
bütün dövlət mətbu orqanlarında ciddi nəzarətlə, bir
orfoqrafiq səhvə belə, yol vermədən çap edilsin;
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- şeirdəki hazırız, qadiriz sözlərindəki -ız, -iz, xəbər
şəkilçiləri -ıq, -ik şəkilçiləri ilə əvəzlənsin. Bu, asanlıqla
başa gələr və mətnə heç bir məzmun xələlliyi gətirməz,
həmçinin qafiyə də pozulmaz. Ya da “Azərbaycan dilinin
orfoqrafiya qaydaları” ilə müəyyən olunmuş -ıq, -ik, -uq, ük xəbər şəkilçisi ilə yanaşı, türk ləhcəsində səslənən -ız, iz, -uz,-üz şəkilçisinin də dilimizdə paralel işlənməsi
rəsmi qəbul edilsin. Əlbəttə ki, bütün bunlar yalnız bir
adamın fikri ilə deyil, mütəxəssislər də cəlb olunmaqla
geniş ziyalı müzakirəsi nəticəsində mümkündür.
Sonda təəccübümü Sizinlə bölüşdürmək istərdim,
hörmətli Oxucular!
Baxın, görün, düşünün; biz nə qədər laqeyd
adamlarıq. Gözümüzün qarşısında, qulaqlarımız eşidəeşidə iyirmi ilə yaxındır “hüququndan keçən əsgər”
oxunur, biz isə ya qanmırıq, ya da qana-qana dinmirik.
Yaxşı, deyək ki, geniş xalq kütləsi üçün bu,
gündəlik məşğuliyyət sahəsi deyildir, əslindəö onlardan
umu-küsü etmək də olmaz. Bəs həmin himnin sədaları
altında bir çox mərasimlərdə iştirak edib yalandan dodaq
tərpədən (guya himn oxuyur) ziyalılar, vəzifəlilər, tədris
müəsisələrində balalarımızı təlimləndirən müəllimlər hara
baxırlar?!
Gündəlik iş gününə Dövlət himnimizin sədaları ilə
başlayan və həmin sədalarla da iş gününü yekunlaşdıran
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Azərbaycan Dövlət Televiziyası və Radiosunu hələ
demirəm?!
Axı Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni
haqqında Əsasnamənin yeddinci bəndində göstərilir:
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin musiqisi
və mətni əlifba kitablarının birinci səhifəsində dərc
olunur. Ümumtəhsil məktəblərində, texniki-peşə, ortaixtisas məktəblərində, ali məktəblərdə və başqa tədris
müəssisələrində yeni dərs ilinin birinci dərsi Azərbaycan
Respublikasının Dövlət himninin öyrənilməsinə və ifasına
həsr edilir”.
“Ədalət” qəzeti, № 183 (3495),
Bakı, 8 oktyabr 2010-cu il.
“Araz” qəzeti, № 029,
Bakı, 5-14 dekabr 2010-cu il.

Bu məqalə, həmçinin “İstiqlal abidəsiƏhməd Cavad” kitabına daxil edilmişdir.
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SĠNONĠMLƏR PROBLEMĠ
(sinonimlərə dair elmi tədqiqatların qısa xülasəsi)
Öz elmi araşdırmasının indiki vəziyyətində dublet
sözlərdən bəhs etmək üçün hökmən sinonomlərdən söhbət
açmaq lazım gəlir. Çünki bir neçə istisnalar olmaqla,
bugünəqədərki elmi qənaətlər böyük çoxluqla dublet
sözləri sinonimlərdən ayırmır, onun tərkib hissəsi və ya
Sabir Qaraqoyunlu

“Seçilmiş elmi-publisitik məqalələi”

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

2016

xüsusi bir növü kimi təqdim edir, yaxud da onun varlığını
bütövlükdə inkar edir. Hər halda hansı nöqteyi-nəzərdən
yanaşılmasına
baxmayaraq,
yalnız
sinonimlərdən
danışılan zaman dubletlərə aid fikir söylənilmiş,
sinonimlərdən kənarda isə heç vaxt dublet sözlərin adı
belə, çəkilməmişdir.
Bu, əlbəttə, səbəbsiz deyildir. Belə səbəblərdən daha
mühüm olan bir neçəsini nəzərə çatdırmağı vacib bilirik:
1. Sinonimlər problemi özünün tam elmi həllini hələ
tapmamışdır. “Semasiologiyada sinonimlər problemi
qədər mübahisəli ikinci bir xüsusi problem çətin tapılar.
Burada sinonimliyin ümumən dildə mövcud olubolmaması məsələsindən tutmuş sinonimlərin tərifinədək,
demək olar ki, bütün nəzəri məsələlər mübahisəlidir”
(Ələkbərov, 1985, 71).
Həmin fikrin bu və ya digər şəkildə əksini
A.B.Şapironun (1955, 69), B.V.Qornunqun (1965, 97),
M.F.Palevskayanın (1964, 3), S.Q.Berejanın (1967, 43),
S.Q.Barxudarovun (1967, 5-6), A.A.Ufimtsevanın (1967,
27), A.N.Baskakovun (1975, 3), M.Ş.Şirəliyevin (1975,
6), A.A.Braqinanın (1986, 3-15), İ.T.Məmmədovun
(1985, 5) tədqiqatlarında və s.onlarca elmi mənbələrdə,
dərsliklərdə görmək mümkündür.
2. Dublet sözlər və sinonimlər arasında ümumi bir
oxşarlıq vardır: hər ikisinin ölçü meyarı kimi mənalar
eyniliyi və yaxınlığı götürülür, hər ikisi nitqdə sözləri
əvəzləndirə bilir (xatırladırıq ki, biz bugünəqədərki elmi
qənaətdən danışırıq).
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3. Dublet sözlər indiyədək heç vaxt ayrılıqda geniş
tədqiq olunmamış, onun təbiəti lazımi səviyyədə
öyrənilməmişdir.
Beləliklə, leksik-semantik söz qrupu kimi,
sinonimləri birləşdirən, onlar üçün meyar sayılan varlığa –
məna yaxınlığına (oxşarlığına), məna eyniliyinə heç bir
hüdud qoyulmamışdır. Sinonimlər problemi ətrafında
uzunmüddətli saysız-hesabsız mübahisələr də elə buradan
başlayır.
Sinonimlər probleminin
indiyədək həll edilə
bilməməsi heç də onun az tədqiq olunması ilə izah
edilməməlidir. Əslində, sinonimlər dilçiliyin, o cümlədən
semasiologiyanın da, daha geniş tədqiq olunmuş
sahələrindən biri hesab olunur. Onun tədqiqi tarixi antik
dövrlə bağlı olmaqla (Palevskaya, 1964, 6, Məmmədov,
1985, 5), maraqla davam etdirilir: “sinonimlik məsələsi
filologiyanın başlanğıcından bu günə kimi, öz aktuallığını
və ciddiliyini saxlamaqdadır... S.F.Gekkerin tərtib etdiyi
biblioqrafiyadan aydın olur ki, son altı ildə (1965-1971)
təkcə rus dilinin sinonimlərinə həsr edilmiş əsərlərin sayı
minə yaxın olub əvvəlki ikiəsrlik ədəbiyyatın miqdarından
qat-qat artıqdır” (Ələkbərov,1985,72).
Lakin tədqiq dairəsi genişləndikcə sinonimlərin
müəyyənləşməsi də daim çətinləşmişdir. Hər bir
tədqiqatçı onun yeni bir spesifik xüsusiyyətini tapmaqla,
həmçinin artıq mövcud olan, böyük çoxluqla qəbul edilən
başqa bir xüsusiyyətini şübhə altına almışdır. İş o yerə
gətirib çıxarmışdır ki, bəzən sinonimlik özü bütövlükdə
inkar olunmuş, onun elmi araşdırılması, öyrənilməsi
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qeyri-mümkün və lazımsız hesab edilmişdir: «Синоними,
как она традиционно истолковывается, в языке
вообше нет. Это одно из фикций, рудиментарно
сушествующая в науке о языке» (Звягицев, 1963, 137138).
SSRİ EA-nın dil və ədəbiyyat şöbəsi nəzdindəki
Elmi şuranın 1964-cü ildə Moskvada keçirilmiş geniş
iclasında leksik sinonimlərin (semasiologiyanın xüsusi bir
bölməsi kimi) nəzəri problemləri araşdırılmışdır. Bu da
ümidverici
olmamışdır:
“Известно,
что
обшепризнанной теории синонимики ни у нас, ни за
рубежом нет. Мало того, некоторые языковеды даже
отрицают
возможностъ
научного
изучения
синонимии. Но трудно найти языковеда, который
отрицал бы толеобразность и практическую важность
и ценность синонимического словаря” (Barxudarov,
1967, 6).
Son iyirmi ilin tədqiqatları da sinonimlər barədə heç
bir yeni fikirlə seçilmir, yalnız ümumiləşdirici xarakteri
ilə səciyyələnir. Ali tədris müəssisələrində tələbələrə
sinonimlər haqqında konkret elmi tərif verilmir. Bu
sahədəki elmi qənaətlər çox zaman ümumiləşdirilir, bəzən
isə ayrı-ayrı tədqiqatçıların sinonimlərə verdikləri
təriflərin az qala hamısı sadalanaraq onların müzakirəsinə
verilir. Məs.: M.İ.Fominanın «Современный русский
язык» (Leksikologiya) kitabında on beş müəllifin
sinonimlərə verdikləri təriflər olduğu kimi təqdim
olunmuşdur (1983, 78-90).
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Sinonimlər problemi Azərbaycan dilçiyində də geniş
tədqiq olunmuşdur. A.Tağızadə və X.Qocayevin
“Müxtəsər üslubiyyat” kitabını bu sahədə ilk mənbə hesab
etmək lazımdır. Daha sonra isə M.Ş.Şirəliyev,
Ə.M.Dəmirçizadə,
S.A.Cəfərov,
M.Hüseynzadə,
N.N.Məmmədov,
B.T.Abdullayev,
A.A.Axundov,
A.M.Qurbanov,
T.Əfəndiyeva,
Z.İ.Budaqova,
Z.Verdiyeva,
R.Məhərrəmova,
H.Ə.Həsənov,
A.Q.Ələkbərov, M.Adilov, İ.T.Məmmədov, V.Y.Pines və
s. dilçilərimiz özlərinin leksikologiya və semasiologiyaya
dair ayrı-ayrı tədqiqatlarında Azərbaycan dilinin
sinonomlərini müəyyən cəhətlərdən araşdırmışlar. Burada
da sinonimlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsi prinsipcə
rus və ümumdünya dilçiliyində olduğu kimidir.
Sinonimlər probleminin bu cür çətinliklərlə üzləşməsi onu
müəyyənləşdirə bilən yeganə meyarın tapılmaması ilə
əlaqədardır. Meyar seçməkdə isə hər bir tədqiqatçı
müstəqil bir yol tutur.
Bununla belə, “sinonimlər üçün əsas meyar nədir”?
sualına tədqiqatçıların cavabları əsasən aşağıdakı kimi
qruplaşdırıla bilər:
- məna ümumiliyi, yaxınlığı və hər sözün
özünəməxsus məna çalarlığı;
- məna yaxınlığı və ya eyniliyi, həmçinin hər sözün
özünəməxsus məna çalarlığı;
- yalnız məna eyniliyi.
Buradakı birinci və ikinci qruplaşma əslində birbirinə çox yaxındır. Fərqli cəhət yalnız budur ki, ikinci
qrup dilçilər məna yaxınlığı ilə yanaşı məna eyniliyini də
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qəbul edirlər. Belə dilçilər öz fikirlərində ona əsaslanırlar
ki, guya dildə mənaca bir-birinin tam eyni olan sözlər
əslində yoxdur və ola da bilməz. Yaxud belə sözlər
olduqca azdır, tək-tükdür və təsadüfi hal kimi qəbul
olunmalıdır. Məs.: Q.Danilov (1929, 51) yazır:
«абсолютного тождество в значении слов вообше не
бывает».
Həmin fikir bu və ya digər formada İ.R.Qalper
(1958, 58), A.B.Şapiro (1955, 72), L.A.Bulaxovski (1954,
38) və s. tərəfindən təsdiqlənir.
Bütün bu cəhətlərə baxmayaraq, hər iki qrup dilçilər
sinonimlərin varlığına, onların başlıca xüsusiyyətlərinə
çoxluq tərəfindən qəbul olunmuş ənənəvi münasibəti
(Kapatsinskaya 1979, 9) saxlayır, sinonimlərin bədii
nitqdəki geniş rolunu xüsusi qeyd edirlər.
Dildə eynimənalı sözlərin inkar edilməsi fikri bir
çox dilçilər tərəfindən haqlı olaraq tənqid edilir. Məs.:
D.N.Şmelev лингвистика və языкознание kimi
sözlərdən söhbət açaraq yazır: «Несколькими такого
рода примерами часто и ограничиваются, упоминая о
том, что абсолютных синонимов в языке почти нет.
Но уж если брат примеры из области терминологии
их, к сожалению, слишком много». (Şmelev, 1973,
119).
R.A.Budaqov
göstərir
ki,
sinonimləri
müəyyənləşdirməklə məşğul olan bir qisim dilçilər
özlərini qəribə vəziyyətə salırlar: onlar sinonimlərdə
eynimənalılığı əvvəlcə qəbul edirlər, sonra da danırlar ki,
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inkişaf etmiş dillərdə əslində eynimənalı sinonimlər olmur
(Budaqov, 1960, 60).
Həmin fikri E.V.Kuznetsova belə ifadə edir:
«Оченъ много таких дублетных наименований в
терминологии» (1982, 66).
Bu barədə A.V.Laqutinanın (1967, 121),
Q.Y.Malkovskinin (1967, 129-137) əsərlərində daha geniş
şərh edilir və dildə eynimənalı sözlərin mövcudluğu
inandırıcı dəlillərlə sübuta yetirilir. Malkovski həmfikir
olduğu
dilçilərdən
A.İ.Tomsenə,
A.Kaplana,
V.K.Favorinə,
T.A.Arbekovaya,
T.A.Deqtyarevaya
istinad edir.
Azərbaycan dilçiliyində sinonimlər üçün meyar
qəbil olunması barədə ümumi fikir yekdilliyi başlıca
olaraq birinci qruplaşmaya uyğun gəlir. Əksər dilçilərimiz
sinonimlərin ənənəvi tərifini qəbul edərək, belə sözlərdə
məna yaxınlığını (bəzən məna eyniliyini də) və
fərqləndirici məna çalarlarını əsas götürürlər. Burada
yalnız B.T.Abdullayev və A.Q.Ələkbərov istisna təşkil
edirlər. Hər iki alim sinonimlər üçün məna eyniliyini
başlıca meyar hesab edir (Abdullayev, 1978, 183-186;
Ələkbərov, 1985, 82).
Əsas mübahisə məna eyniliyinin sinonimlər üçün
baş meyar götürülməsindədir. Bu fikrin təşəbbüskarları
içərisində A.D.Qriqoryevanın adını birinci çəkmək olar:
«основой синоними вообше является смысловое
тождество
различных
по
своему
внешнему
выражению языковых явлений, по отнашению к
лексике – тождетства слов или отдельных значений
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многозначных слов. С нашей точки зрения, только
смысловое тождество (а не близостъ значений, как
допускают некоторые) позволяет рассматриватъ слова
как синонимии» (Qriqoryeva, 1959, 7- 8).
Lakin A.D.Qriqoryevanın bu fikrində qətilik
yoxdur. Bəzən o, məna yaxınlığını da qəbul edir: «В
синонимические отношения могут вступатъ слова,
тождественные и близкие в основном номинативном
значении (т.е. обозначаюшие одно понятие с
различными его оттенками)». (Yenə orada, 25).
A.D.Qriqoryevadan sonra S.Q.Berejanın semasioloji
tədqiqatlarında həmin fikrin davamını və daha geniş
şərhini görürük. Qətiyyətlə demək olar ki, müəllif hazırda
məna eyniyiliyini sinonimlər üçün əsas meyar hesab edən
və onu təkidlə sübut etməyə çalışan tədqiqatçıların ön
cərgəsində
gedir.
(Alimin
«Семантическая
эквивалентностъ лексических единиц» kitabında bu
məsələnin izahına geniş yer verilir).
S.Q.Berejan
sözlərin
leksik-semantik
məna
variantlarının az və ya çox dərəcədə uyğun gəlməsinə
(mənaca yaxınlaşması və uzaqlaşmasına) dair çox gözəl
bir cədvəl təqdim edir. Məlum olduğu kimi sözlər
arasında leksik-semantik məna variantları heç də bərabər
sayda deyildir. Ümumi bir məna ətrafında birləşən
sözlərdən hər birinin digərləri ilə müxtəlif yaxınlıq
dərəcələri vardır. Tədqiqatçı sözlər arasındakı məna
yaxınlığının əmsalına görə sinonimliyin on bir dərəcəsini
göstərir. Sonra da bu cədvələ istinadən fikir
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söyləyəcəyimizi nəzərə alıb onu olduğu kimi verməyi
lazım bilirik:

Yaxınlıq əmsalları
1 (vahid)
0,99-0,90
0,89-0,80
0,79-0,70
0,69-0,60
0,59-0,50
0,49-0,40
0,39-0,30
0,29-0,20
0,19-0,10
0,09-0,01

Sinonimlik dərəcəsi
mütləq
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Cədvəldən göründüyü kimi, tədqiqatçı məna
yaxınlığının dəyişməsini vahidlə sıfır (1- 0) arasında
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vermişdir. Nəhayət, məna yaxınlığı ilə cütləşən
(sinonimləşən) sözlər arasında məna dəyişməsinin
böyüklüyünü V hərfi ilə işarə edərək belə bir düstur alır:
0<V≤I (Berejan, 1973, 48- 50).
S.Q.Berejan məna eyniliyini sinonimlər üçün meyar
saymaqda həmin cədvələ əsaslanır. Cədvəl və həmçinin
dəyişmə böyüklüyünü əks etdirən düstur, doğrudan da,
sinonim sözlər arasında məna uyğunluqlarını (semantik
variantlarını) əyani şəkildə nümayiş etdirməyə qadirdir.
Biz bu cədvəli yüksək qiymətləndirməklə, onun mühüm
qüsurunu açmaq istəyirik. Biz͢cə, yaxınlıq əmsalını
vahiddən sıfıra (I-0) doğru deyil, sıfırdan vahidə (0-I)
doğru göstərmək lazım idi. S.Q.Berejanı səhv nəticəyə məna eyniliyini sinonimlər üçün əsas meyar saymağa
gətirib çıxaran da məhz budur.
Fikrimizi sübut etmək üçün sözlər arasında məna
dəyişmələrinin (yaxınlaşmasının) diaxronikasına bir nəzər
salaq.
S.Q.Berejanın fikrincə, (onun cədvəlinin əsas qayəsi
də budur) belə çıxır ki, bütün sinonimlər dubletlərdən
başlayır. O, məna eyniliyini vahidlə (I) işarə edərək,
göstərir ki, sözlər məna eyniliyindən (dubletlikdən)
getdikcə məna çalarları qazanaraq uzaqlaşır. Belə çıxır ki,
dildə hər bir məfhumu ifadə etmək üçün eyni vaxtda
mənaca bir-birinin tam eyni olan (mütləq sinonim olan) ən
azı iki söz yaranır, sonradan, S.Q.Berejanın dediyi kimi,
həmin sözlərdən birinin və ya hər ikisinin əlavə semantik
məna çalarları qazanması nəticəsində bunlar arasında
sinonimlik dərəcəsi getdikcə azalır.
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S.Q.Berejan bu fikrində, yəqin ki, dublet sözlərin
yaranmasına dair hamıya məlum bir fakta əsaslanmışdır;
dublet sözlərin yaranma səbəblərindən biri də budur ki,
eyni vaxtda və ya qısa vaxt ərzində eyni bir məfhuma
müxtəlif şəxslər tərəfindən muxtəlif adlar verilir (elmi
kəşflər, ixtiralarla bağlı olaraq). (Bevzenko 1970, 18). Bu
faktın özü də əslində elmi-texniki tərəqqinin inkişafı ilə
əlaqədardır,
son
dövrlərin
məhsulu
kimi
qiymətləndirilməlidir. Lakin tarixi antik dövrlə bağlı olan
və demək olar ki, bütün dillərdə öz zənginliyi ilə seçilən
sinonimlərin mövcudluğunu belə cüzilik təşkil edən dil
faktı ilə əlaqələndirmək ağlabatan deyildir. Üstəlik olaraq,
sözlərin semantik məna dəyişmələrinə dair müşahidələr
tamamilə bu fikrin tərsini də təsdiq edir. Biz öz
araşdırmalarımızın birində qurd və canavar dubletlərinin
tarixçəsini vermişik. (“Elm və həyat” jurnalı, Bakı, 1984,
№10). Mənşəcə hər biri müstəqil mənalar ifadə edən
həmin sözlər tarixi inkişaf nəticəsində öz semantik
mənaları ilə tam eyniləşmiş və yalnız bir məfhum ifadə
etməyə başlamışdır.
Şagird (uçenik) və məktəbli (şkolnik) dubleti də
bunun kimidir. Şagird sözü əvvəllər daha geniş mənalarda
işlənmişdir: müəllim yanında təhsil alan şəxs; usta
yanında peşə öyrənən şəxs və s. Son dövrlərdə hər bir
peşə üzrə məktəb təhsili təşkil olunduğundan şagird
sözünün semantik mənası xeyli daralmış, məktəbli sözü
ilə eyniləşmiş, dubletləşmişdir. Göründüyü kimi, sözlərin
semantik məna tutumunun diaxronik baxımdan
sinonimlikdən dubletliyə doğru, yəni məna yaxınlığından
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məna eyniliyinə doğru dəyişməsi də mövcuddur. Həmin
sözlər sinxronik baxımdan dubletdir.
Yeri gəlmişkən, S.Q.Berejan sinonimçilərin böyük
əksəriyyətinə zidd olan daha bir fikri ilə də diqqəti cəlb
edir. O göstərir ki, sinonimlər də antonimlər kimi qapalı
cərgəyə malik olmalıdır. O, B.V.Qornunqdan gətirdiyi
“синонимы
должны
составит
замкнутый
синонимический
ряд,
который
для
данного
синхронного состояния языка в идее не может ни
расширятся, ни
сокрашатся» sitatına əsaslanaraq,
L.Nanovun tərtib etdiyi “Bolqar dilinin sinonimlər
lüğəti”ni məhz bu cəhətdən qüsurlu hesab edir ki,
sinonimlər cərgəsində qapalılıq yoxdur.
Sonradan S.Q.Berejanın da öz fikrində qəti olmadığı
aydın
olur.
O,
«критерием
синонимичности
словарьных единиц может бытъ, как было в данной
главе, лишь полное семантическое совпадение слов»
dediyi halda, yenidən fikrinə əlavə edir ki, «остальные
критерии
синонимичности (единство понятия и
обшностъ номинации, а также взаимоменяемости и
тождество сочетаемости) при этом не отвергаются».
(Berejan, 1973, 88).
Sinonimoloq O.L.Kamenskaya da məna eyniliyini
sinonimlik üçün əsas meyar hesab edir.
Sinonimlər üçün əsas meyar seçilməsi təkcə
bunlarla bitmir. Sözlərin, “qarşılıqlı əvəzlənməsini”
(P.S.Aleksandrov, 1967, 40-41, L.A.Bulaxovski, 1954,
38), “məna çalarlıqlarını” və s. təklif edənlər də vardır.
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İrəli sürülən təkliflərdən heç biri ümumi fikir
yekdilliyi qazanmamışdır, beləliklə də, sinonimlər üçün
əsas meyar indiyədək qəbul edilməmişdir.
Burayaqədərki söhbətimizdə biz sinonimlərin
müəyyənləşməsinə dair bütövlükdə dilçilik elmində daha
səciyyəvi hesab edilən tədqiqatların qısa xülasəsini verdik.
Müşahidələr göstərir ki, sinonimlərə münasibətdə ilkin
səhv addım elə onun zupopumos – eyniadlı
(odnoimennıy) adlandırılmasından başlayır (SES, 1985,
1206). Bizim fikrimizcə, bu ad əslində omonimlərə daha
çox uyğun gəlir: iki və daha çox məfhum yazılış və
tələffüz cəhətdən tam eyni olan bir sözlə ifadə edilir.
Təsadüfi deyil ki, xalq arasında eyni adlı adamları addaşadaş (adları eyni olan), - deyə çağırırlar. Sinonimlər isə
əslində eyni bir məfhumla (bəzən eyni bir əşya ilə) bağlı
olub, eyni deyil, məhz müxtəlif sözləri (adları) birləşdirir.
Biz bununla heç də sinonimlərin adının dəyişdirilməsi
təklifini irəli sürmürük, çünki bu özü də yeni-yeni
dolaşıqlığa səbəb olacaqdır.
Sinonimlik probleminin həllindəki çətinliklərin
kökünü bir də bu sahədəki tədqiqatların biryönlü
aparılmasında görmək lazımdır. Bunu iki cür başa
düşməliyik.
Birincisi, son bir neçə onilliklərədək əksər elmi
mənbələrdə (o cümlədən dərsliklərdə) sinonimlər daha
çox leksik vahid kimi araşdırılmış, ona semasioloji
baxımdan olduqca az yanaşılmışdır. Məs.: S.Cəfərovun
“Müasir Azərbaycan dili” (Bakı, 1982, II hissə) dərsliyini
götürək. Bütövlükdə leksikadan bəhs edən bu kitabın
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“Leksikologiya, onun məqsəd və vəzifələri” adlı I fəslində
semasiologiya haqqında cəmi iki cümlə ilə çox qısa
məlumat verilir (səh. II). Lakin müəllifin “sözlərin məna
xüsusiyyətlərindən danışan bəhs” kimi təqdim etdiyi
semasiologiyanın mahiyyəti sonradan nəinki açılmır, hətta
omonim, sinonim, antonim kimi daha çox məzmun və
forma müxtəlifliyi ilə fərqlənən, semasioloji əlamətləri ilə
birləşən söz qruplarından geniş söhbət gedəndə belə, onun
adı çəkilmir. Bu vəziyyət elmi və dərslik ədəbiyyatlarında,
artıq qeyd etdiyimiz kimi, son bir neçə onilliyə qədər
hökm sürmüşdür. Həmin dil faktlarının semasioloji
tədqiqat obyektinə çevrilməsinin vur-tut 30- 40 il,
Azərbaycan dilçiliyində isə daha az tarixi vardır.
Azərbaycan dilinin semasiologiyasına dair ilk
məlumat yenə də S.Cəfərovun adı ilə bağlıdır (Qurbanov,
1964, 3-4). Lakin yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ilk
tədqiqatlar daha çox leksikoloji xarakter daşıyır.
Semasologiyanı ayrıca tədqiq obyekti kimi
götürənlərdən A.M.Qurbanovun (“Müasir Azərbaycan
dilinin semosiologiyası”, Bakı, 1964), H.Həsənovun
(“Azərbaycan dilinin semasiologiyası”, Bakı, 1978),
Z.Verdiyevanın,
F.Ağayevanın,
M.Adilovun
(Z.Verdiyeva və başqaları, “Azərbaycan dilinin
semasiologiyası”, 1979), Z.Budaqovanın, A.Ələkbərovun
(Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, “Müasir Azərbaycan
dilinin semasiologiyası”, Bakı, 1985) və başqalarının
əməyi xüsusi qeyd olunmalıdır.
Tədqiqtların ümumi xronologiyası göstərir ki,
leksik-semantik söz qruplarına semasioloji baxımdan o
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vaxt yanaşılmağa başlanmışdır ki, əslində bu sahədə,
xüsusən də sinonimlərdə yalan-yalnış fikirlər artıq uzun
illərin məhsulu kimi təsdiqlənmişdir. Çətinliklər də elə
bununla bağlıdır.
İkincisi, son illərdə sinonimlərin semasioloji
baxımdan araşdırılmasına başlanılsa da, yenə digər
semosioloji dil hadisələrindən (omonim, antonim,
çoxmənalılıq, variant və s.) təcrid olunmuş şəkildə,
ayrılıqda tədqiq olunmaqdadır.
Deməli, sinonimlik probleminin həllində düzgün
elmi tədqiqat metodikası seçilməmişdir. Bizim fikrimizcə,
bütün leksik-semantik dil hadisələrinə bütöv bir kompleks
halında yanaşmaq lazımdır. Burada hər bir semantik növ
üçün ayrıca meyar axtarmaq deyil, fonetik forması və
semantik mənası ilə səciyyələnən dil hadisələrinin
hamısına aid ola bilən ümumi bir meyar tapılmalıdır. Elə
bir fonetik-semantik meyar ki, hər bir semasioloji növü öz
sərhədi ilə seçə bilsin, hər iki tərəfdən hüdudlasın –
D.İ.Mendeleyevin “Elementlərin dövri sistemi”ndə olduğu
kimi.
Xatırlatmaq yerinə düşər, D.İ.Mendeleyev bütün
kimyəvi elementlərə aid ümumi oxşar xassələri əsas
tutaraq özünün dövri sistemi üçün elə bir meyar
hazırlamışdır ki, həmin meyara görə elmə hələ bəlli
olmayan bir sıra kimyəvi elementlərin də yerlərini
əvvəlcədən müəyyənləşdirmək mümkün olmuşdur.
Üçüncüsü,leksik-semantiknövlərin
müəyyənləşdirilməsində həm semantik məna, həm də
fonetik tərkib (şəkli forma) əsas götürülsə də, bəzən bu
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göstəricilərin fərqləndirici əlamətlərinə eyni dərəcədə
yanaşılmamışdır. Nədənsə, sözlərin şəkli əlamətləri:
müxtəlifliyi (antonimlərdə, sinonimlərdə), oxşarlığı
(variantlarda), eyniliyi (omonimlərdə) – hər biri ayrılıqda
bir semantik növün müəyyənləşməsi üçün əsas hesab
edilir, lakin semantik mənanın bütün əlamətləri:
müxtəlifliyi, yaxınlığı, əksliyi (bu əlamət sözlərin
formasına aid ola bilməz, çünki sözlər şəkilcə nə qədər
müxtəlif olsa da, biri digərinin ziddini təşkil etmir),
eyniliyi əsas hesab edilmir. Məs.: şəkli forma
omonimlərdə eyni, sinonimlərdə müxtəlif , antonimlərdə
müxtəlif, variantlarda oxşardır. Şəkli formanın əslində
başqa əlaməti qalmır. Buna uyğun olaraq semantik
mənanın oxşarlığı (yaxınlığı), əksliyi, müxtəlifliyi əsas
sayıldığı halda, eyniliyi (şəkli formada olduğu kimi –
omonimlər nəzərdə tutulur), nədənsə, ayrılıqda
götürülmür, əksinə semantik məna oxşarlığı və eyniliyi
birləşdirilir ki, sinonimlərdə dolaşıqlıq yaradan
səbəblərdən biri elə budur.
Leksik-semantik
söz
qruplarının
müəyyənləşdirilməsində
sözlərin
fonetik
tərkib
göstəriciləri semantik məna göstəricilərindən heç də az rol
oynamır. Ancaq bu vəziyyət həmin söz qruplarının
adlandırılmasında tamamilə unudulur, burada fonetik
göstəricilərin iştirakı, onun rolu təsəvvürə belə, gətirilmir.
Bir qayda olaraq, leksik-semantik söz qrupları, yaxud
semasioloji növlər adlandırırıq. Bizcə, leksik-semantik
əvəzinə fono-semantik söz qrupları desək, məsələnin
mahiyyətini daha dəqiq və ədalətlə ifadə etmiş olarıq.
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Sözləri fonetik tərkib və semantik məna
əlamətlərinə görə qruplaşdırmanın əsas meyarını müəyyən
edə biləcək aşağıdakı məlum ölçüləri təklif edirik:
1. Fonetik tərkibcə: sözlərin fonetik tərkib və ya
səslənməsinə görə nəzərə çarpan əlamətləri bunlardır:
müxtəliflik, oxşarlıq, eynilik.
Xatırladıq ki, sözlərin bu fonetik əlamətləri
indiyədək bəlli olan leksik-semantik bölgülərdə fəal
iştirak etmişdir. Fonetik əlamətlərə biz də heç nə əlavə edə
bilmirik. Artıq yuxarıda qeyd olunduğu kimi sözlər
fonetik tərkibcə bir-birinin ziddini təşkil etmir.
2. Semantik mənaca: müxtəliflik, yaxınlıq (oxşarlıq),
eynilik, əkslik.
Məlumdur ki, indiyədək mövcud olan bütün sözlərin
heç də hamısı bu əlamətlərlə yoxlanılmamış, sadəcə
olaraq, bu və ya digər əlamətin özünü büruzə verməsi ilə
sözləri
qruplaşdırmışlar,
bununla
da
haqqında
danışdığımız kompleks yanaşma metodu pozulmuşdur.
Dilin lüğət tərkibinə daxil olan bütün sözlərin fonosemantik mahiyyətini üzə çıxarmaq üçün biz aşağıdakı
cədvəli təqdim edirik. Cədvəl yuxarıda sadalanan fonetik
əlamətlərdən hər birinin semantik əlamətlərin hər biri ilə
ayrılıqda kombinləşməsinə əsaslanır.
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Sözlərin fono-semantik qruplaşması cədvəli
Fono-semantik
növlər
neytral sözlər
paronimlər
omonimlər
sinonimlər
çoxmənalı
çoxmənalı
dubletlər
variantlar
antonimlər
antonimlər
məcaziantonim

Semantik
əlamətlər
müxtəliflik
müxtəliflik
müxtəliflik
yaxınlıq
yaxınlıq
yaxınlıq
eynilik
eynilik
eynilik
ziddiyyətlik
ziddiyyətlik
ziddiyyətlik

Fonetik
əlamətlər
müxtəliflik
yaxınlıq
eynilik
müxtəliflik
yaxınlıq
eynilik
müxtəliflik
yaxınlıq
eynilik
müxtəliflik
yaxınlıq
eynilik

Cədvəl imkan verir ki, hər bir sözün fonetik tərkibi
və semantik mənasına görə lüğət tərkibinə daxil olan digər
sözlərlə hansı fono-semantik əlaqədə olmasını asanlıqla
müəyyənləşdirə bilək. Beləliklə, hər bir söz bu meyarın
süzgəcindən keçərək özünə münasib fono-semantik söz
qrupunda yerini tapa bilər.
Məs.: gecə və gündüz sözlərini bir söz qrupunda
birləşdirən antonimlik əlaqəsidir. YaĢ (adamın yaşı), yaĢ
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(nəm) və yaĢ (göz yaşı) sözlərini birləşdirən omonimlik
əlaqəsi, gözəl, göyçək, qəĢəng, yaraĢıqlı sözlərini isə
sinonimlik əlaqəsi birləşdirir.
Bəs meĢə və ağıl, üzüm və yoxsul, gülmək və
yazmaq sözləri və bu qəbildən olan saysız-hesabsız sözlər
bir dilin lüğət tərkibinə daxildirsə, bunlar arasında hansı
əlaqə vardır?! Cədvələ müraciət etdikdə həmin suala
cavab tapırıq – neytrallıq əlaqəsi.
Cədvəlin doqquzuncu xanasında hər bir söz yalnız
özünü təsdiqləyir: həm fonetik tərkibcə, həm də semantik
mənaca tam eynilik hər bir sözün özü deməkdir. Məs.:
adam – adam, səma – səma. Heç bir yeni dil faktını
özündə əks etdirə bilmədiyindən həmin xananı cədvəldən
çıxarmaq olar.
Sonuncu xanadakı fono-semantik hadisə də
maraqlıdır. Məlumdur ki, istər yazılı, istər şifahi nitqdə
sifətlərin, bəzən elə fellərin də böyük qismi özünün əks
(məcazi) mənasında da işlənə bilir. Məs.: Əhməd yaxĢı
oxuyur. Əhməd “yaxĢı” oxuyur.
Lakin dilçilikdə bu semasioloji hadisə öz şərhini
hələ tapmamışdır. Misallardakı +yaxĢı və “yaxĢı” sözləri
şəkilcə (fonetik tərkibcə) tam eyni olsa da, mənaca birbirinin ziddini təşkil edir. Yaman sözü bu cəhətdən daha
səciyyəvidir. Belə sözləri biz məcazi antonim (eyni sözün
məcazi mənası ilə düzələn antonim) adlandırırıq.
Cədvəldə daha bir boş xana vardır: fonetik tərkibcə
yaxın, mənaca zidd sözləri ayıra bilmək üşün nəzərdə
tutulsa da, hələlik səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə özünü aşkar
büruzə verə bilən bu cür fono-semantik dil faktını görə
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bilmirik. Amma belə bir dil hadisəsinin mövcud ola
bilməsini mümkün saydığımız üçün cədvəldə onun beləcə
saxlanılmasını vacib bilirik.
Bu fəsildə biz sinonimlik probleminə dair elmi
tədqiqatların qısa xülasəsini verməklə, başlıca olaraq bir
məsələni araşdırırıq: sinonimlik problemi hələ də həll
olunmamışdır,
onun
semantik
hüdudları
müəyyənləşməmiş, bu mözvuda söz-söhbət davam
etməkdədir. Elə bu faktın – sinonimlik məsələsinin
indiyədək açıq qalması faktının özü bizə imkan və hüquq
verir ki, onun fonetik tərkib və semantik məna
sərhədlərinə, canlı danışıq dili və bədii nitqdəki funksional
xüsusiyyətlərinə, leksik-semantik dil vahidi kimi
yaranması səbəblərinə bir daha yaxından nəzər salıb,
mahiyyətini müqayisəli şəkildə araşdıraq.

(1985-ci

ildə

ADU-nun

dilçilik
kafedrasının yığıncağında
oxunmuş və bəyənilmişdir.)
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SĠNONĠMLƏRĠN MÖVCUDLUĞU
MƏNA ÇALARLILIĞINDAN ASILIDIR
Sinonimlərin müəyyənləşməsinə dair elmi nəticələr
başlıca olaraq iki istiqamətdə cəmləşir:
1. A.P.Yevgenyevanın «синонимы-слова, близкие
или
тождественные
по
своему
значению,
обозначаюшие одно и то же понятие, но
отличаюшиеся друг от друга
либо оттенками
значения (близкие), либо стилистичечкой окраской
(тождественные), либо обоими этими признаками»
tərifinə əsaslanan ənənəvi istiqamətdə (A.Уфимтсева,
1967, 28. Е.В.Капатсинская, 1979, 7). Burada sinonimlər
mənaca bir-birinə yaxın və ya eyni olan, həmçinin
müxtəlif məna çalarları ilə seçilən sözlər kimi qəbul edilir.
2. А.D.Qriqoryeva, S.Q.Berejan və başqalarının
«толъко смысловое тождество
(а не близость
значений, как допускают некоторые) позволяет
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рассматривать слова как синонимы» fikrinə əsaslanan
yalnız məna eyniliyi istiqamətində.
İkincilərin qənaətinə görə, sinonim sözlər semantik
mənaca tam bir-birinin eyni olan, heç bir məna çalarlığı
ilə bir-birindən seçilməyən sözlər kimi təqdim edilir.
Bunlar arasındakı əsaslı fərq birincilərin sinonim
sözlərdə məna çalarlığının olması faktını qəbul etməsidir.
Artıq məlum olduğu kimi, ikincilər məna çlarlığını nəinki
qəbul etmir, habelə onun mövcudluğunu tamamilə rədd
edirlər. “По мнению одних ученых понятие оттенок
значения антинаучно, субьективно и тем самым
является
фикцией. По мнению других, оттенок
значения-одна из сушествунных особенностей всех
современных развитых языков» (А.Брагина, 1979, 27).
Bu məsələnin tam elmi araşdırılması sinonimlərlə
dubletlər arasındakı münasibətin (onların eyni bir və ya
müxtəlif semantik dil hadisəsi olmasının) dəqiq
müəyyənləşdirilməsi üçün mühüm amillərdəndir, çünki
məhz bu xüsusiyyət, bizim fikrimizcə, sinonimlərlə
dubletlər arasında həlledici amil hesb edilir.
Sinonimlərə dair tədqiqatların böyük əksəriyyətində,
habelə məna eyniliyini qəbul edənlərin də böyük bir qismi
daxil olmaqla, sinonimlərin bir semasioloji növ kimi
mahiyyəti, varlığı, haqlı olaraq məna çalarlığında görülür.
Z.E.Aleksandrova,
P.A.Budaqov,
A.P.Yevqenyeva,
A.İ.Yefimov,
V.İ.Koduxov,
M.F.Palevskaya,
A.A.Reformatski və N.M.Şanskinin sinonimlərə verdikləri
təriflərdə, eləcə də Fominanın (1983, 92 – 94),
E.S.Xmelevskayanın (1979, 53), E.M.Qalkina-Fedorukun
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(1962, 36), L.A.Çeşkonun (1971, 5), A.A.Ufimtsevanın
(1967, 28), L.M.Vasilyevin (1967, 26), A.A.Braqinanın
(1967, 27), tədqiqatlarında bu fikir dönə-dönə təsdiqlənir.
Nümunə üçün yalnız A.A.Braqinaya istinad etmək kifayət
edər. Tarixi az qala sinonimlərin tarixi ilə bərabər olan bu
fikri A.A.Braqina ümumiləşdirərək göstərir ki, məna
çalarlığı əsas anlayışı ifadə edən leksik məna ilə yanaşı
həmin anlayışın necə çatdırılmasını, danışan və yazan
adamın nəyə diqqət yetirməsini də təmin edir.O yazır:
“Синонимы двуаспектны. С одной строны, они
обнаруживают обшность лексических значения. С
другой-каждый синоним отличается от подобных ему
синонимов оттенком и оттенками своего значения.
Благодаря этому синоним не сливается, не
отождесвляется с рядом лексически близких ему слов.
В этом жизненностъ синонимов и источник их
полифункционалъности». (1979, 21)
Tədqiqatçı həmin fikrin üzərində daha geniş
dayanmağı vacib bilərək, məna çalarlığına münasibətində
dilçilərin iki qismə ayrıldığını göstərir. Qeyd edir ki, bəzi
tədqiqatçılar
məna
çalarlığının
elmə
yabançı
(“антинаучно”), subyektiv olduğunu sübut etməyə
çalışırlar. Digərləri isə sinonimlərin mahiyyətini məhz
məna çalarlığında görürlər. Ikincilərin fikrini daha doğru
hesab edərək yazır: “Именно оттенок значения
(различие в значениях) определяет природу
синонимии и ее полифункциональность» (yenə orada).
Azərbaycan
dilçiliyində
də
sinonimlərin
müəyyənləşdirilməsində məna çalarlılığının rolu böyük
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çoxluq tərəfindən qəbul edilir. İlk semasioloji
tədqiqatçılarda belə, məna çalarlığı sinonimlərin təbiətini
səciyyələndirən bir xüsusiyyət kimi sezilir. Məs.: “Fonetik
tərkibcə müxtəlif , məzmunca bir-birinə yaxın olan sözlərə
sinonim deyilir” (Hüseynzadə, 1954, 12). Tərifdən aydın
olur ki, sinonimlər arasındakı məna çaları nəzərə alındığı
üçün tədqiqatçı “məzmunca bir-birinə yaxın” əvəzinə
“məzmunca bir-birinin eyni” ifadəsini işlətməmişdir.
N.Məmmədov dünya-cahan-aləm-kainat-yer kürəsi,
yol-cığır, imtahan etmək-yoxlamaq sözlərini misal
göstərərək yazır: “Əlbəttə, belə sözlər bir-birinə sinonim
olsalar da, hər halda bunların arasında müəyyən incə üslub
və məna fərqləri vardır” (1980, 146).
S.Cəfərovun fikrinə diqqət yetirək: “Sinonimlər eyni
məfhumun ancaq çox yaxın və nisbətən fərqli mənalarını
ifadə edə bilmək xüsusiyyətinə malikdir” (1982, 28).
Sinonimlərin funksiyasına dair söhbətində həmin fikri bir
qədər də geniş açaraq göstərir ki, məhz məna çalarlığı
nəticəsində sinonim sözlər dinləyiciyə çatdırılan
məlumatın daha təsirli, qüvvətli, məzmunlu ifadə
olunmasına xidmət edir.
Azərbaycan dilçiliyində semasiologiyaya dair
əsərləri ilə daha məhsuldar sayılan tədqiqatçılar sırasında
A.M.Qurbanov və H.Ə.Həsənovun fikirləri bizdə xüsusi
maraq doğurur; hər şeydən əvvəl ona görə ki, hər iki
alimin elmi nəticələri son dövrlərə qədərki semasioloji
tədqiqatların tənqidi analizinə əsaslanır və xronoloji
baxımdan son illərin məhsuludur, təzədir.
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A.M.Qurbanov məna çalarlığını sinonimləri
səciyyələndirən
əlamətlərdən
biri
hesab
edir:
“Sinonimlərin digər əlaməti onları təşkil edən sözlərin
məna çalarlığı və üslubi rəngarəngliyinə görə bir-birindən
fərqlənməsi ilə əlaqədardır” (1985, 304.).
Bir sinonim cərgədəki sözlər bir məna,
ümumiliyinə, bir məfhum ifadə etməsinə və eyni
qrammatik formalı olmasına görə birləşsələr də, birbirindən bir sıra xüsusiyyətlərinə görə seçilir: 1) mənaca
tam eyni olmamalarına; 2) üslubi çalarlarına; (Həsənov,
1988, 66).
Göründüyü kimi, Azərbaycan dilçiliyində də
semasiologiyaya dair son tədqiqatlar sinonimlərin tam
eyni mənalı sözlər (dubletlər) olmasını rədd edir, onların
mütləq hər hansı bir məna və üslubi çalarla bir-birindən
fərqlənməsini təsdiqləyir.
Maraqlıdır ki, Azərbaycan dilinin semasiologiyası
inkişaf etdikcə, sinonimlərdə məna çalarlığına dair fikirlər
də çoxalır və demək olar ki, kiçik istisnalar olmaqla,
əksəriyyət tərəfindən tam qəbul edilir, sinonimləri
səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri kimi tanınır.
İstisna hal kimi qeyd
etdiyimiz fikirlərə
B.T.Abdullayevin və A.Q.Ələkbərovun tədqiqatlarında
rast gəlirik. B.T.Abdullayev sinonimlərdə məna çalarlığını
nəinki qəbul etmir, habelə onun mövcudluğunu
sinonimlərin təbiətinə yad hesab edərək, belə qənaətə gəlir
ki, sözlər arasında məna çalarlığı onların sinonimlik
əlaqəsini daha da pozur. Tədqiqatçı gor, qəbir, məzar
sözləri arasında sinonimlik münasibətini belə araşdırır:
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Gor, qəbir, məzar isimləri mənaca və qrammatik
xüsusiyyətlərinə görə sinonimlərə çox yaxındır. Lakin bu
sözlərin hamısı bir-birinin sinonimi deyildir. Gor və qəbir
eləcə də məzar və qəbir sinonim olduğu halda, məzar və
gor sinonim deyildir. Buna görə də “atamın qəbri haqqı”
yaxud da “atamın goru haqqı” işlədildiyi halda, “atamın
məzarı haqqı” işlədilmir. Eləcə də “Nizaminin məzarını
ziyarət etmək” və ya “Nizaminin qəbrini ziyarət etmək”
işlədilir, lakin “Nizaminin gorunu ziyarət etmək”
işlədilmir. Çünki qəbir neytral, məzar müsbət, gor isə
mənfi qiymətdə işlədilən sözlərdir. Neytral qiymətdə
işlədilən söz həm müsbət, həm də mənfi qiymətdə
işlədilən sözün sinonimi olduğu halda, mənfi və müsbət
qiymətlərdə işlədilən sözlər bir-birinin sinonimi olmur
(Abdullayev, 1978, 186).
Verilən izahdakı “sinonimlərə çox yaxındır” fikrinin
məntiqi əksi göstərir ki, həmin sözlər sinonimlərə yaxın
olsa da, sinonim deyildir. İzahın son nəticəsi də gor, qəbir,
məzar sözlərinin məhz üslubi fərqlərinə, funksional
xüsusiyyətlərinə görə sinonim olmadığını bildirir.
Gor, qəbir, məzar sözləri arasındakı sinonimlik
əlaqəsinin bu cür şərhi inandırıcı deyildir:
1. Həmin sözlərin neytral, müsbət və mənfi
qiymətdə verilməsinin nəyə əsaslandığı bəlli olmur,
müəmmalı qalır. Xüsusən də, gor sözünün mənfi qiymətdə
verilməsi anlaşılmazdır.
2. “Atamın qəbri haqqı”, “atamın goru haqqı”
ifadələri ilə yanaşı “atamın məzarı haqqı” ifadəsinin
işlənməməsunə istinad edilir. Bizcə, həmin ifadənin
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işlənməməsi və ya az işlənməsi belə hökm çıxarmağa əsas
vermir. Burada həmin ifadənin işlənə bilmək
mümkünlüyü əsas götürülməlidir. Belə hesab edirik ki,
“atamın məzarı haqqı” demək tərəddüdsüz mümkündür və
bu, yuxarıdakı ifadələrin heç birindən heç nə ilə seçilmir,
qeyri-mümkünlük hiss olunmur. Hər hansı bir söz və ya
ifadənin canlı danışıq dilində az işlənməsi, ya da heç
işlənməməsi onun işlənməsinin qeyri-mümkünlüyünü
təsdiqləmir. Söz və ya ifadəni işlətməyin qeyrimümkünlüyünə dair nümunə göstərməklə, fikrimizi
aydınlaşdıraq. Məs.: Səkkiz adam, səkkiz adamlıq
ifadələri əvəzinə səkkiz insan, səkkiz insanlıq ifadələrini
işlətmək, doğrudan da, qeyri-mümkündür.
Qəbir, gor, məzar sözləri arasında ilk baxışda nəzərə
çarpmayan başqa bir məlum həqiqəti qeyd etmək
lazımdır ki, məzar sözü arxaikləşməyə doğru meyl edir.
Bu isə dubletizmin təbiətinə xas olan səciyyəvi
xüsusiyyətlərindən biridir.
3. Həmin tədqiqatda başqa bir mövqe də bizi qane
etmir. Dilçilikdə hamıya məlum “sinonimlər eyni nitq
hissəsinə aid olur” fikri qeyri-şərtsiz qəbul edilərək, bəzən
müxtəlif nitq hissələrinin də sinonim ola bilməsi
mümkünlüyünü tamamilə rədd edilir. Ədalət naminə
deyək ki, B.T.Abdullayev bu fikrində tək deyildir,
sinonimoloqların
hamısı bu fikirdədir. Fərq yalnız
burasındadır ki, onlar bu məsələyə əhəmiyyət verməmiş,
bəzən də üstüörtülü keçmişlər. B.T.Abdullayev isə
bilavasitə həmin məsələyə toxunmuş, səyahət (isim) və
gəzmək (feil) sözlərini müqayisələndirərək fikrini
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təsdiqləməyə çalışmışdır. Həmin sözlərin sinonim
olmamasının məntiqi əsasını yalnız onda görmüşdür ki,
səyahət sözü isim, gəzmək sözü isə isə feildir.
Əlbəttə, bu, məsələnin tam izahı ola bilməz. Həmin
məsələyə dilin daxili inkişaf qanunlarından, o cümlədən
nitq hissələri arasındakı oxşar xüsusiyyətlərdən kənarda
baxmaq olmaz.
Lakin biz burada bir cəhəti xüsusi qeyd etmək
istəyirik ki, elə həmin araşdırmada verilmiş “Mənim
gəzməyə yaman həvəsim vardır” cümləsindəki gəzmək
sözü feildən daha çox isim kimi çıxış edir; ismin yönlük
hal şəkilçisini qəbul etmiş, ismin sualına (nəyə?) cavab
verir. Səyahət sözünün məna tutumunda da gəzmək
məzmunu, anlayışı açıq-aşkar özünü büruzə verir. Biz
həmin sözlər arasında sinonimlik əlaqəsini görür və qəbul
edirik.
B.T.Abdullayev çeşmək, eynək, gözlük sözlərini də
həmin mövqedən araşdırır; əvvəlcə onların mütləq
sinonimliyini qeyd edir, sonra funksional əlamətlərində
guya uyğunsuzluq olduğunu göstərir: zoologiyada, əsasən,
gözlüklü ilan, çeşməkli ilan işləndiyi halda, eynəkli ilan
işlədilmir (yenə orada, 183).
Razılaşmaq lazımdır ki, eyni bir məfhumu ifadə edə
bilən bir neçə (3, 4, 5 və s.) sözün heç də hamısı eyni
tezliklə (qədərdə), eyni fəallıqla işlədilə bilməz, həmçinin
bu, həmin sözün və ya ifadənin qeyri-mümkünlüyü kimi
də səslənməməlidir.
A.Q.Ələkbərov da eynimənalılığı sinonimlər üçün
əsas meyar götürür: “hər halda sinonimlər eynimənalı
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sözlər olmalıdır: siqnifikativ eyniyyət əsl sinonimlik
sözlər üçün əsas şərtlərdən biridir”. (Ələkbərov, 1985,
82). Lakin həmin sözlər arasında potensial birləşmə
imkanlarına görə müəyyən “funksional-üslubi məzmun və
kontekstoloji-frazeoloji formaca” fərq olmasını qəbul edir:
“...dildə müəyyən nitq hissəsinə aid sırf leksik sinonimlər
cərgəsini elə müxtəlif sözlər təşkil etmiş olur ki, onlar
semantik cəhətdən vahid siqnifikativ mənada birləşərək,
funksional-üslubi məzmunca və kontekstoloji-frazeoloji
formaca (potensial birləşmə imkanları nəzərdə tutulur)
bir-birindən seçilə bilir” (yenə orada, 83).
Sinonimlərin müəyyənləşməsində məna yaxınlığı ilə
yanaşı məna çalarlığının da həlledici meyar kimi qəbul
olunub-olunmaması məsələsinə dair son elmi tədqiqatlar
xüsusilə əhəmiyyətli hesab olunmalıdır. Bu qəbildən yenə
də A.A.Braqinanın “Синонимы в литературном языке”
(Moskva, Nauka, 1986) əsərini qeyd etmək yerinə düşər.
Məhz həmin əsər S.Q.Berejanın sinonimlikdə yalnız və
yalnız məna eyniliyi konsepsiyasına qarşı və olduqca
inandırıcı bir cavab kimi səslənir.
Azərbaycan dilçiliyində A.Qurbanov (1985, 302310) və H.Həsənov (1988) tədqiqatlarında bu məsələnin
həlli özünün geniş əksini tapmışdır. Uzun dövrlərin ən
mübahisəli probleminə dair hər iki alimin nöqteyi-nəzəri
eynidir: məna çalarlığı sinonimləri müəyyənləşdirən əsas
səciyyəvi xüsusiyyətlərdən biridir.
Deməli, fikrimizi belə yekunlaşdıra bilərik ki,
sinonim cərgəsini təşkil edən sözlər ümumi bir məna
ətrafında birləşsələr də, onlardan hər biri az və
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çoxluğundan asılı olmayaraq özünəməxsus müəyyən
məna çalarlığı (ümumi mənaya əlavə bir məzmun
gətirməsi, üslubi-ekspressiv rəng verməsi və s.) ilə seçilir.
Fikrimizin məntiqi əksi artıq aşağıdakı nəticəyə
gəlməyə əsas verir: mənaca tam eyniyyət təşkil edən və
heç bir məna çalarlığı ilə seçilməyən, ümumi fikrə heç bir
xələl gətirmədən istənilən söz birləşməsi və mətn
daxilində bir-birini asanlıqla əvəz edə bilən (yenə də
əvəzetmə mümkünlüyü nəzərdə tutulur) sözlər sinonim
deyildir, bunlar dublet sözlərdir, daha qısa desək –
dubletlərdir.
Buradakı “mənaca tam eyniyyət” ifadəsi şübhə
doğurmamalıdır. Doğrudur, sinonimlərə dair tədqiqatların
bir qismində məna yaxınlığı ilə yanaşı, məna eyniyili də
əsas götürülür, lakin məna çalarlığını səciyyəvi xüsusiyyət
kimi qəbul ediriksə, deməli, məna eyniliyi öz-özünə
aradan çıxır. Bizcə, yenidən müfəssəl şərhə ehtiyac
qalmır.
(1986-cı ildə ADU-nun dilçilik
kafedrasının yığıncağında
müzakirədən
keçmiş

və

bəyənilmişdir.)

DUBLET SÖZLƏRĠN FUNKSĠYASINA DAĠR
Sabir Qaraqoyunlu
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Dilin dublet sözlərdən təmizlənməsi fikri son illərin
elmi tədqiqat əsərlərində xüsusi maraq doğuran
məsələlərdəndir. Dilçilərin böyük bir qrupu “dubletlər dili
lazımsız sözlərin təkrarı hesabına ağırlaşdırır və ifadənin
səlisliyini pozur” qənaətinə gəlmişlər. Lakin müşahidələr
göstərir ki, dublet sözlərdən bədii nitqdə məharətlə
istifadə edilir və bu, ifadənin səlisliyini pozmur, əksinə
onu təmin etmək, nitqin rəvanlığına zəmin yaratmaq
funksiyasını daşıyır.
Fikrimizi sübuta yetirmək üçün dublet sözlərin
nitqdə işlədilməsinin bir neçə məqamını göstərək:
1. Dublet sözlər nitqdə təkrarlanmanın qarşısını ala
bilən ən düzgün ifadə vasitəsi vəzifəsini daşıyır, bununla
da nitqin səlisliyini və rəvanlığını təmin edir. Əyanilik
naminə S.Vurğunun “Marksın qəbri üstündə” şeirinə
baxaq. Şeirin adından göründüyü kimi, şair, Marksın
qəbrindən söhbət açmaq istəyir. Nitqində qəbir sözünü
dəfələrlə işlədərsə, bu təkrarlanma onun söhbətini
ağırlaşdırar, dinləyicini yorar. Maraqlıdır ki, S.Vurğunun
“Adsız Qəhrəman”, “Unudulmuş tək məzar” şeirlərində
də qəbir və məzar sözləri beləcə, tez-tez bir-birini əvəz
edir. Sözlərin nitqdə belə əvəzlənməsi qafiyə
naminədirmi?! Etiraf etməliyik ki, şeirdə həmin məqsədlə
sözlərin əvəzlənməsi tamamilə qanunauyğun haldır və
şairlər bundan yerli-yerində istifadə edirlər. Lakin
göstərilən misalda şairi qafiyə deyil, məhz nitqin səlisliyi,
düzgün üslubu bu cür əvəzlənmələrə sövq etmişdir.
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S.Vurğun kimi söz ustadının qafiyə qarşısında
acizliyindən və buna görə də yersiz söz işlətməsindən
söhbət açmaq ən aşağısı günahdır.
Dublet sözlərin nitqdə bir-birini belə asanlıqla əvəz
etməsini sinonimlərin əvəzlənməsi ilə müqayisə etməyinə
dəyməz, axı sinonimlər çox zaman məna təhrifi ilə bu işin
öhdəsindən gəlir.
2. Dublet sözlər bəzən sinonimlər kimi yanaşı
işlənərək, ifadə olunan fikrin təsir qüvvəsini,
emosionallığını artırmağa xidmət edir. Dubletlərin bu
funksiyası bədii təkriri andırır. Təkrirdə eyni söz təkid
intonasiyası ilə təkrarlandığı halda, burada söz özünün
dubleti ilə yenidən səslənir.
Məsələn:
Qalmayacaq nə intizar,
Nə bir məhbəs, nə bir zindan.
Buradakı zindan və məhbəs sözlərinin ikisi
həbsxana sözünün dubleti olan arxaik sözlərdir. Şeirdə
bunlardan hansı biri təklikdə işlənmiş olsaydı, ifadə
olunan fikir sözün müstəqim mənasındakı kimi başa
düşülərdi; həbsxanalar daha qalmayacaq. Lakin burada
şair təkcə həbsxanalardan söz açmır, o, eynimənalı
məhbəs, zindan sözlərini yanaşı işlədərək, bütövlükdə
zülmə, işgəncəyə, iztiraba son qoyulacağını bildirir, şeirin
bədii ifadə gücünü daha da artıraraq fikrin təsdiqinə,
qətiliyinə böyük inam yaradır və bu, bir hökm kimi
səslənir.
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3. Dublet sözlər nitqin səlisliyinə, gözəlliyinə, bədii
səslənməsinə geniş imkanlar açır, onun diləyatımlığını
təmin edir. Cümlədə sözlərin təkcə sintaktik əlaqəyə deyil,
həm də fonetik uyğunlaşmasına görə seçilməsində
dubletlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Məsələn, elmi
ədəbiyyatda çox vaxt canavar işləndiyi halda, “Qurd və
quzu”, “qurdla qiyamətə qalmaq”, “qoyunu qurda
tapşırmaq”, “qoyun qurdla otlayar” kimi ifadə və söz
birləşmələrində yalnız qurd sözünü işlətmək mümkündür.
Fonetik uyğunlaşma fikri bir də onunla təsdiqlənir
ki, yuxarıdakı ifadələrin hamısında –q səsinin təkrarı ilə
alliterasiya yaradılır, bu da, şübhəsiz, nitqə xüsusi gözəllik
verir.
4. Cümlədə dublet sözlərdən biri digərinin
izahedicisi kimi çıxış edir və fikri aydınlaşdırır. Məsələn:
Linqvist-dilçi alimlərin konfransı qurtardı. Ayazı
vaterpola-su polosuna yazdılar.
Dubletlərin nitqdəki funksiyası bir dagha təsdiq edir
ki, onları süni surətdə dildən çıxarmaq olmaz.

ADU, “Azərbaycan dili
leksikasının məsələləri”
Bakı, 1989-cu il
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KONTEKSTUAL DUBLETLƏR
Bədii nitqin zənginliyi, rəvanlığı sözlərin düzgün
seçilməsindən, yerli-yerində işlədilməsindən çox asılıdır.
Nitq sahibi qarşısında sözləri düzgün seçə bilmək tələbi
qoyulduğu kimi, ondan həm də yeri gəldikcə, ümumi
sintaktik ehtiyacı ödəməklə sözləri əvəzləndirmə bacarığı
tələb olunur, əks halda eyni sözün dəfələrlə təkrarı ilə nitq
ağırlaşar. Bu baxımdan dublet sözlərin sintaktik
əhəmiyyəti xüsusilə böyükdür.
Müasir dilçilikdə dubletlər, başlıca olaraq, iki
aspektdə öyrənilir: leksik və qrammatik (morfoloji,
sintaktik). Müvafiq surətdə leksik dubletlər, qrammatik
dubletlər, sintaktik dubletlər kimi terminlər də dilçilik
ədəbiyyatında artıq özünə yer tuta bilmişdir (qrammatik
dubletlər leksik dubletlərdən çox uzaqdır, burada sırf
qrammatik formulların dubletliyindən söhbət gedir).
Lakin araşdırmalar zamanı elə dubletlərə də rast
gəlinir ki, bunları yuxarıda adları çəkilən növlərin heç
birinə aid etmək olmur. Belə dubletlər yalnız kontekst
daxilində və kontekstual şəraitlə bağlı mövcud
olduğundan biz onları kontekstual dubletlər adlandırırıq.
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Kontekstual dubletlər özünün nitqdəki funksiyasına
görə leksik dubletlərə yaxındır, lakin bunlar arasında
kəskin fərqli cəhətlər daha çoxdur:
1. Leksik dubletləri heç bir sintaktik tələb olmadan
da dilin leksik fondundan seçmək mümkündür,
kontekstual dubletlər isə yalnız müvafiq kontekstin
tələbinə görə seçilə bilir. Məsələn, heç bir sintaktik tələb
olmadan biz dilimizin lüğət fondundan (lüğət
kitablarından)
xəstələnmək
sözünə
naxoşlamaq,
azarlamaq, dustaq sözünə məhbus, aynabənd sözünə
şüşəbənd, qalereya (dominant mənada), andır sözünə
sovxa dubletlərini seçə bilərik. Bunun üçün heç bir mətn
lazım gəlmir, göründüyü kimi, sözlərin öz semantik
mənası əsas götürülür. Amma çoxmənalı doldurmaq
sözünə lüğət fondundan semantik mənaya görə dublet
seçə bilmirik, əslində bu sözün leksik dubleti də yoxdur.
Mətn daxilində isə kontekstual şərait həmin sözün bir neçə
dubletini tapıb aşkar edir:
“Qızıl şəfəq” kolxozu pambıq satışı planını
artıqlaması ilə
- doldurdu
- ödədi
- yerinə yetirdi
- verdi
Cümlədə verilmiş fikrin məzmununa xələl
gətirmədən sözlərin belə asanlıqla əvəzlənməsi
kontekstual dubletlərin fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Bu cəhət
mütləq qeyd edilməlidir ki, doldurdu, ödədi, yerinə
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yetirdi, verdi sözləri yalnız bu cümlədə (və ya məzmunca
buna yaxın cümlədə) dublet ola bilir.
2. Leksik dubletlər konkret mənalı sözlərdən
düzəldiyi halda, kontekstual dubletlər əksər hallarda
çoxmənalı sözlərdən düzəlir. Verilmiş cümlədəki
doldurdu, ödədi, yerinə yetirdi, verdi sözləri çoxmənalı
sözlərdir. Lakin həmin mətndə bu sözlər sintaktik tələbə
görə özlərinin müəyyən bir dominant mənasında
işlənmişdir. Deməli, mənalar çoxluğu içərisində uyğun
gələn konkret bir dominant məna bu sözləri bir-birinə
kontekstual dublet edir.
3. Leksik dubletlər, adətən, sabit olurlar. Məsələn,
eynək-çeşmək-gözlük, bənna-hörgüçü, eyvan-balkon,
birhədli-təkhədli kimi dubletlərin tərəfləri dəyişməzdir,
sabitdir, bunlar mətndə də sintaktik şəraitdən asılı
olmayaraq asanlıqla bir-birini əvəz edir. Kontekstual
dubletlər isə yalnız müəyyən kontekstdə sabit ola bilir.
Məs.: artıq kontekstual dubletlər kimi tanıdığımız
doldurdu, ödədi, yerinə yetirdi, verdi sözləri digər
kontekstual tələb şəraitində dubletləşə bilmir. Əhməd
maşını daşla doldurdu cümləsində doldurdu sözünü həmin
dubletlərdən hansı ilə əvəz etmək olar?!
Əhməd maşını daşla – ödədi (və ya yerinə yetirdi)
demək mümkündürmü?!
4. Leksik dubletlər ən çox isim və sifət sözlərdən
olduğu halda, kontekstual dubletlərə ən çox feillərdə rast
gəlinir. Bu xüsusiyyət öz mahiyyətinə görə əşyalıq
məzmunu ilə bağlıdır. Leksik dubletlər, bir qayda olaraq
konkret məfhum bildirən sözlərlə düzəlir. Məs.: şir-aslan,
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yemiş-qovun, dustaq-məhbus, əppək-çörək-nan, çarpayıkrovat, dəhliz-koridor, bulaq-çeşmə, günəş-şəms, ağızdəhan və s. dubletlərində olduğu kimi. Lakin kontekstual
dubletlərə aid verilən misallara nəzər salaq, doldurdu,
ödədi, yerinə yetirdi sözlərində (həmin sözlərin məsdər
formasını götürsək belə) konkretlik, məna hüdudu
görmürük.
5. Leksik dubletlərin dildə böyük əksəriyyəti alınma
sözlər hesabına, kontekstual dubletlər isə daha çox dilin
daxili imkanları ilə düzəlir. Bizcə, bu həm də onunla izah
olunmalıdır ki, kontekstual dubletlərə, artıq yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, daha çox feillərdə rast gəlinir; feillər hər
bir dil üçün, o cümlədən Azərbaycan dili üçün də daha
sabit və möhkəm sayılır: “Feillər Azərbaycan dilinin milli
orijinallığınl, əsilliyini mühafizə edən, yad dillərin təsirinə
müqavimət göstərən əsas nitq hissələrindən biri kimi
fərqlənmişdir” (H.Mirzəzadə, “Azərbaycan dilinin tarixi
morfologiyası”, Bakı-1962, səh. 204).
6. Nəhayət, dubletlərin cümlədə işlənmə vəziyyətinə
görə də səciyyəvi bir hal özünü büruzə verir. Leksik
dubletlər cümlədə yanaşı işləndikdə sözlərdən biri
digərinin izahedicisinə çevrilir və bunlar arasında tire (-)
işarəsi lazım gəlir, sadalayıcı intonasiyaya tabe olmur.
Məs.:
Teymur
linqvist-dilçi
alimdir.
Əziz
vəkalətnaməni-etibarnaməni alan kimi poçta yollandı.
Kontekstual dubletlər isə cümlənin həmcins üzvü
kimi yanaşı işlənə bilir, sadalayıcı intonasiya ilə tələffüz
edilir, bunlar arasında vergül (,) işarəsi qoyulur, məna
etibarilə ifadə olunan fikri daha da qüvvətləndirir,
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təsdiqləyir. Məsələn: İşimizi vaxtında tamamladıq, baĢa
vurduq. Kənd zəhmətkeşləri məhsulu itkisiz yığdılar,
topladılar.
Yuxarıda verdiyimiz şərhə əsasən, qısaca olaraq,
aşağıdakıları söyləmək mümkündür:
1. Leksik dublet heç bir sintaktik tələb, kontekstual
şərait lazım gəlmədən dilin lüğət fondunda mövcuddur.
Daha çox əşyalıq məfhumu ilə bağlı sözlərdən (isim və
isimləşmiş sifətlərdən) ibarət olur, tərəfləri sabitdir,
sinonimlik əlaqəsini itirmişdir və tam məna eyniliyi
əsasında birləşir. Az-az hallarda cümlədə yanaşı işlənir və
bu zaman biri digərinin izahedicisi kimi çıxış edir,
sadalayıcı intonasiyaya tabe olmur.
2. Kontekstual dubletlər dildə şərti və yalnız
müəyyən bir kontekstual şəraitdə mövcuddur, onları
kontekstdən kənarda, leksik vahid kimi dilin lüğət
fondundan seçmək əslində mümkün deyildir. Tərəfləri
qeyri-sabitdir, kontekstual şəraitə görə tərəflər daim
dəyişir. Başlıca olaraq feil sözlərindən düzəlir.
Kontekstual dubletlər üçün sözlərin çoxmənalılığı mühüm
rol oynayır. Qrammatik funksiyasına görə cümlənin
həmcins üzvü (daha çox xəbəri) kimi işlənir, sadalayıcı
informasiya ilə tələffüz olunur.

ADU, “Azərbaycan
dilində
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sintaktik
konstruksiyalar”
Bakı, 1987ci il

DUBLET TERMĠNLƏRĠN NĠTQDƏ ĠġLƏDĠLMƏSĠ
(tezislər)
Semasiologiyaya aid elmi-tədqiqat əsərlərində dilin
dublet sözlərdən, xüsusilə də dublet terminlərdən
təmizlənməsi barədə fikir və təkliflərə tez-tez rast gəlinir.
A.A.Reformatski, A.N.Baskakov, L.Y.Qranatkina,
Y.M.Qalkina-Fedoruk, S.Cəfərov və başqaları belə hesab
edirlər ki, “dubletlər dili lazımsız sözlərin təkrarı hesabına
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ağırlaşdırır və ifadənin səlisliyini pozur”. Başqa qrup
dilçilər belə bir qənaətə gəlirlər ki, dildə lüzumsuz heç bir
söz yaranmır, nə yaranırsa, hamısı nitqin ehtiyacını
ödəmək üçündür. Elə buna görə də dubletlərin
mövcudluğunu təsadüfi hal hesab etmək olmaz, bu, dilin
təbii qanunauyğunluğunun məhsuludur. Belə olan halda
dilin lüğət fondundan süni surətdə söz çıxarmaq onun
qanunauyğunluqlarına zidd olardı.
Araşdırmalar göstərir ki, dublet terminlər nitq
prosesində aşağıdakı xüsusiyyətləri kəsb edir:
1. Dublet terminlər nitqdə məzmununa xələl
gətirmədən eyni sözün təkrarlanmasının qarşısını ala bilən
ən düzgün vasitə kimi çıxış edir, onun səlis və rəvanlığına,
yaxşı dinlənilməsinə müsbət təsir göstərir.
Məsələn, danışıqda tez-tez aynabənd, məhbus və s.
sözləri təkrar etmək nitqin məzmununu ağırlaşdırır. Odur
ki, yeri gəldikcə “aynabənd” əvəzinə “şüşəbənd”,
“məhbus” əvəzinə isə “dustaq” işlədilməlidir.
2. Dublet terminlər nitqdə çox zaman sinonimlər
kimi paralel, müvazi işlənir ki, bu da nitqin məzmununa
müsbət təsir göstərir: çarpayı//krovat, yemiş//qovun,
vəkalətnamə//etibarnamə və s.
3. Dublet terminlər nitq prosesində həm
nomenklatura, həm də termin xüsusiyyəti daşıyır, yəni
dublet terminlər nomenklatur terminlər kimi abstrakt və
şərti simvolik xarakter daşıyırsa, digər tərəfdən
təkmənalılıq, nitqdə üslubi cəhətdən neytral olmaq
xüsusiyyəti daşıyır.
Sabir Qaraqoyunlu
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Azərbaycan SSR EA)
Nəsimi
adına Dilçilik
Ġnstitutunun
buraxdığı
“Azərbaycan nitq
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kitabı,
V.Ġ.Lenin adına APĠnin nəĢri.
Bakı,
1988-ci il

Sabir Qaraqoyunlu

“Seçilmiş elmi-publisitik məqalələi”

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

2016

QURD, YOXSA CANAVAR
(bir dubletin tarixçəsi)
Dilçilik terminologiyasında “dublet sözlər” və ya
sadəcə “dubletlər” son vaxtlarda daha tez-tez eşidlir. İlk
axtarış və müşahidələr göstərir ki, dublet sözlərin yaranma
səbəbi və məqsədi çox müxtəlifdir.
Dilçilik elminə məlumdur ki, heç bir söz təsadüfən
yaranmamışdır. O, xalq tərəfindən hər hansı məfhuma
(əşya, hadisə, əlamət və s.) verilən ad kimi təzahür edir.
Bu adlar özü də, ilk baxışda “heç nə ilə bağlı olmayan”
kimi görünə bilər, əslində isə məfhum və hadisələrə
verilən hər bir ad, onun ən azı, müəyyən bir əlaməti və ya
xüsusiyyəti ilə bağlıdır.
Bu fikrin doğruluğunu sübut üçün qurd və canavar
sözlərini araşdıraq. Məlum olduğu kimi, çox vəhşi və
yırtıcı olan bu heyvanın dilimizdə iki adı vardır: qurd,
canavar. Bunlar eyni məfhumun tam hüquqlu müxtəlif
adları – dubletdir (Biz, burada qurd sözünün omonimliyi
və çoxmənalılığını nəzərə almadan, onun dominant,
müstəqil mənasını götürürük). Birinci növbədə bunlardan
hansının ilkin olduğunu müəyyənləşdirək.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında bu mübahisəni
tam həll edə bilən tutarlı dəlillər vardır. Evi kafirlər
tərəfindən qarət edilmiş, ailəsi əsir aparılmış Qazan xan
qarşısına çıxanlardan evini, ailəsini soraqlayır, o cümlədən
qurdla rastlaşır, ona müraciət edir: “- Qurd üzi
mübarəkdir, qurdlan bir xəbərləşim”, “qara başım qurban
olsun, qurdum, sana!” kimi ifadələr işlədir.
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Göründüyü kimi, söhbət bu gün həm qurd, həm də
canavar adı ilə tanıdığımız yırtıcı heyvandan gedir. Ancaq
dilimizin həmin dövründə, bu heyvanın canavar adı hələ
olmamışdır. Qurdla bağlı onlarca xalq ifadələri də bu adın
daha qədimliyini və uzun müddət təkcə işləndiyini
təsdiqləyir:
- qurdla qiyamətə qalmaq;
- qurd yağı (sürtmək);
- qurd quzu ilə otlayır;
- qurd ürəyi yemək;
- köhnə qurd(dur) və s.
“Dədə Qorqud” dastanının bizim istifadəmizdə olan
nüsxələrinin XV-XVI əsrlərdə yazıya köçürüldüyünü
nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, XV-XVI əsrlərə qədər qurda
canavar deyilməyib. Belədirsə, bəs canavar adı necə
yaranmışdır?
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının “qanlı Qoca oğlu
Qanturalı” boyundakı hadisələri izlədikcə “canəvərlər
sərvəri aslandır”, “canəvərlər sərhəngi dəvədir” kimi
ifadələrdən aydın olur ki, həmin dövrlərdə - XV-XVI
əsrlərə qədər “canəvər” hər “mənəm” deyən igidin gücü
çatmayan vəhşiyə, yırtıcıya, güclüyə deyirlərmiş. Canavar
sözü fars dilindən (canəvər) alınmadır. Lüğəti mənası: 1)
canlı, diri, heyvan; 2) canavar, qurd. Bizcə, ikinci məna
sözün məcazlaşması hesabına yaranmış, güclü, yırtıcı,
vəhşi məfhumunu ifadə etməyə başlamışdır. Türk dilində
canavar sözü indi də vəhşi, yırtıcı mənasında işlənir.
Totemizm (qurda sitayiş edilməsi dövrü) qurdun
yırtıcılıq,
vəhşilik,
ziyankarlıq
xüsusiyyətlərini
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pərdələmiş, onu tamamilə qanunauyğun hesab etmiş,
qəbahətlikdən uzaqlaşdırmışdır. Totemizmin təsiridir ki,
qurd kimi bir yırtıcı nağıl və dastanlarımızda çox vaxt
müsbət obraz olmuş, yaxşılıq, xeyirxahlıq, doğruluq rəmzi
kimi səslənmişdir.
Göründüyü kimi, qurd sözünün birbaşa məna kəsb
etdiyi vaxtlarda canavar sözü hələlik mücərrəd məfhum
bildirmişdir. Lakin bu mücərrədlikdə bir müəyyənlik
olmuşdur ki, o da can üçün təhlükə, yırtıcılıq, vəhşilik,
qorxudur.
Sonralar müəyyən tarixi ictimai-siyasi hadisələrlə
bağlı bu cür adətlərin yox olması ilə canavar sözünün əsil
ifadə obyekti yox olmuşdur. Lakin vəhşilik və yırtılıcılığın
canavar sözündə daha qabarıq şəkildə təzahür tapması
xalqın təxəyyülündən heç vaxt silinməmişdir.
Maldarlığın getdikcə inkişafı zamanı qurdun
vəhşicəsinə ziyankarlığı özünü daha geniş büruzə verməyə
başlamışdır. Yaşlıların dediyinə görə, qurdun yırtılıcılığını
başqa vəhşilərdən seçən bir xüsusiyyət də vardır: canavar
sürüyə düşəndə biri ilə kifayətlənməz, imkanı olsa,
hamısını qırmamış əl çəkməz.
Görünür, qurda xas olan bu vəhşiliyi, yırtıcılığı qurd
sözü ilə ifadə etmək xalqı qane etməmiş, bu açıq-aşkar
seçilən əlamətləri daha qabarıq şəkildə ifadə edən canavar
sözünü işlətməyə məcbur olmuşdur. Qurd sözü də dildə
özünə əsaslı yer tapdığından və bizim fikrimizcə, totemik
inamın birdən-birə yaddan çıxmasının o qədər də asan
olmamasından unudulmamışdır. Beləliklə, dildə eyni bir
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məfhum paralel şəkildə iki sözlə - qurd və canavar sözləri
ilə ifadə olunmuş, dubletləşmişdir.
Ayrı-ayrı dövrlərdə dublet sözlərin biri fəal, digəri
isə passiv olur. O cümlədən qurd sözü XX əsrin
əvvəllərinə qədər fəal olmuş, klassik ədəbiyyatımızda
geniş işlənmişdir. Bizcə, bunun bir səbəbi də qurd
sözünün qədimliyi, milliliyi, diləyatımlığı və səslənməsi
ilə bağlıdır. Məsələn, “Qurd və quzu” “Canavar və
quzu”dan yaxşı səslənir, cingiltili samitlərin təkrarlanması
ilə alliterasiya yarada bilir. XX əsrin əvvəllərindən şifahi
nitqdə olduğu kimi, bədii ədəbiyyatda, xüsusilə də elmi
ədəbiyyatda canavar sözü fəal işlənməyə başlanmışdır.
Deyilənlərdən belə elmi nəticəyə gəlmək olar ki,
dublet sözlərin yaranma səbəblərindən biri də məfhuma
verilən ilkin adın ifadə qabiliyyətinin zəifliyi və ya onun
məfhumla tam əlaqəsizliyidir, necə ki, qurd sözü yırtıcılıq,
vəhşilik xüsusiyyətlərini lazımınca ifadə edə bilməmişdir.
İlk baxışda qurd sözünün məfhumla əlaqəsizliyini
totemizmin ləğvi ilə əsaslandırmaq olar, lakin başqa
dəlillər bunu təkzib edir. Məlum olduğu kimi, türkdilli
xalqlarda müxtəlif dövrlərdə qurddan başqa qoyun, keçi,
at, dəvə və s. heyvanlar da totem olmuşdur. O cümlədən,
Azərbaycan xalqı üçün qoyun və keçi totem olmuş,
bolluq, bərəkət, həyat rəmzi kimi əzizlənmiş, öz ilkin
adlarını qoruyub saxlamış, ikinci ad qazanmalarına
ehtiyac olmamışdır
“Elm və həyat” jurnalı № 10
Sabir Qaraqoyunlu
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MƏKTƏB TƏLĠMĠNDƏ SĠNONĠMLƏR
ANLAYIġININ MAHĠYYƏTĠ HAQQINDA
Azərbaycan dilinin təlimində sinonimika üzrə işlər
xüsusi bir sistem təşkil edir. Bu işlərin səmərəliliyində
leksik
sinonimlər
anlayışının
şagirdlərdə
formalaşdırılmasına dilçilik elmindəki eyni anlayışdan bir
qədər fərqli yanaşılması diqqəti cəlb edir.
Sinonimlərə dair elmi tədqiqatların hamısında məna
yaxınlıqlarının az və çoxluğuna (eyniliyinə) görə sinonim
sözlərin iki növə bölünməsinin, ya da, sadəcə olaraq,
mənaca bir-birinin tam eyni olan sözlərin sinonimlərdən
ayrılmasının şahidi oluruq. Belə bölgülər mahiyyətcə birbirindən heç nə ilə fərqlənməsə də, eynimənalı sinonimlər
ayrı-ayrı
tədqiqatçılar
tərəfindən
müxtəlif
cür
adlandırılmışdır: mütləq sinonimlər, tam sinonimlər,
leksik dubletlər, dublet sözlər və s.
Necə adlandırılmasından asılı olmayaraq, həmin
ifadələr bir-birinə belə bir həqiqətlə bağlıdır ki, bir qisim
sözlər zahirən sinonim kimi görünsə də, əslində
sinonimliyin şərtlərini tam ödəmir. Məlum olduğu kimi,
sinonimləri səciyyələndirən və hamılıqla qəbul edilmiş
Sabir Qaraqoyunlu

“Seçilmiş elmi-publisitik məqalələi”

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

2016

əsas xüsusiyyətlərdən biri onların məna çalarlığına qadir
olmasıdır. Deməli, sinonim sözlər mənaca bir-birinə nə
qədər yaxınlaşsalar da, əslində müəyyən bir məna çalarlığı
ilə fərqlənməlidir. Məsələn, dost, yoldaĢ, sirdaĢ sözləri
bir məna ətrafında birləşib bir sinonim cərgə düzəldə
bildiyi kimi, onlardan hər biri öz məna çaları ilə də
asanlıqla fərqlənir.
Demək, sinonim sözlər mənaca bir-birinə nə qədər
yaxınlaşsalar da, tam bərabərləşə bilməzlər.
Lakin dilimizdə sinonim adı ilə gedən müəyyən bir
qisim sözlər də vardır ki, onlar bir-birindən heç bir məna
çaları ilə fərqlənmir, eyni bir məfhumun bərabərhüquqlu
adları kimi çıxış edərək paralel şəkildə işlənir. Belə sözlər
arasında bərabərlik işarəsi qoymaq mümkündür: qəbir =
gor = məzar; qəbiristan = məzarıstan; çeĢmək = eynək
= gözlük; çörək = əppək və s.
İndiyədək sinonim kimi qəbul edilmiş və yuxarıda
göstərildiyi kimi, ayrı-ayrı tədqiqatçılar tərəfindən
müxtəlif cür adlandırılan bu sözlər hazırda dilçilikdə
dublet adlanır. Dublet mənşəcə fransız sözü olub, “hər
hansı bir şeyin ikinci nüsxəsi”, “iki eyni şeydən biri”
mənalarını bildirir.
Orta məktəbin Azərbaycan dili kursunda dublet
sözləri sinonimlərdən ayırmağın əhəmiyyəti varmı? Yəqin
ki, bu sual müəllimlərimizi çoxdan düşündürür.
Məlum olduğu kimi, sinonimlərin nitqdə (istər
yazılı, istərsə də şifahi) yanaşı işlənməsi heç bir dolaşıqlıq
yaratmır, əksinə, nitqin bədii zənginliyinə, məzmun
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dolğunluğu və əhatəliyinə, fikrin daha tam çatdırılmasına
xidmət edir.
Dublet sözlərin isə cümlədə tam hüquqlu həmcins
üzvlər kimi işlənmə dairəsi çox məhduddur. Bu
həmcinslik yalnız zahirən nəzərə çarpır, əslində isə nitqdə
dublet sözlərdən biri digərinin tələbi ilə işlənir və
cümlənin əlavə üzvü kimi çıxış edir. Məsələn: “Əkrəm
həndbol - əl topu komandasına yazılmışdır”. “Murad
vəkalətnaməni – etibarnaməni alan kimi birbaşa poçta
yollandı”.
Sinonim sözlər arasında məna yaxınlığı bəzən o
dərəcədə möhkəm olur ki, belə halda onların dublet, yoxsa
sinonim olmasını müəyyənləşdirmək ilk baxışdan ciddi
çətinlik törədir. Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün insan və
adam sözlərinin məna təhlili üzərində bir qədər geniş
dayanaq.
Əvvəlcə, misallara müraciət edək (mötərizədə
eynimənalı
sözün
işlədilməsi
mümkünlüyü
göstərilmişdir).
“Alim olmaq asandır, adam (insan) olmaq çətin”.
“Dağ dağa rast gəlməz, adam adama (insan insana) rast
gələr”. “Həbibim, izzətim, əzmim əzəldən kamil insanım
(adamım)”. (Nəsimi).
Doğurdur, son nümunədə kamil insan ifadəsi, daha
diləyatımlıdır, lakin məna baxımından asanlıqla adam
sözü ilə əvəzlənə bilir.
Nümunələrdən döründüyü kimi, adam və insan
sözləri həmin misallarda mənaya heç bir dəyişiklik
gətirmədən
asanlıqla
əvəzlənə
bilir.
Buradakı
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funksiyalarına görə bu sözləri ilk baxışda dublet
adlandırmaq qənaətinə gətirib çıxarır. Əslində isə yalnız
səthi müşahidəçilik təsirindən belə qənaətə gəlmək olar.
Leksik-semantik mahiyyətinə görə bir-birinə belə
yaxın sözlərin dəqiq araşdırılması çoxcəhətli yoxlamalar
nəticəsində mümkündür. Məlumdur ki, isimlər bir nitq
hissəsi kimi sifət, say və feillər vasitəsilə xarakterizə
olunur. Yəni cismən mövcud olan canlı və cansız əşya
özünə xas əlamət və keyfiyyəti (sifət), kəmiyyəti (say), hal
və hərəkəti (feil) ilə səciyyələnir. Odur ki, həmin sözləri
(isimləri) sifət, say və feilin köməyi ilə aydınlaşdırmağa
çalışaq.
1. Sifətin köməyi ilə. Gözəl, göyçək, qamətli,
boylu-buxunlu, yekəpər, ucaboy, arıq, sısqa, uzun,
kök, zalım, qaniçən, mərd, namərd, qorxaq, mətin,
ədalətli, xəsis, xoĢbəxt, bədbəxt və s. kimi sifətlər adam
və insan sözlərinin hər biri ilə asanlıqla sintaktik əlaqəyə
girə bilir, amma diqqətlə fikir verdikdə görünür ki, həmin
sifətlərin çoxu insan sözü ilə tam uyuşmur; məsələn,
“uzun insan”, “gödək insan”, “xəsis insan” və s.
işlədilmir.
2. Sayların köməyi ilə. Aşağıdakı misallara diqqət
yetirək:
“O, beş adamı əvəz edir”. “Hər oturanda iki adamın
xörəyini yeyir”. “Dağın təpəsində bir adam dayanmışdı”.
Bu cümlələrdəki adam sözünü, heç şübhəsiz ki, insan
sözü ilə əvəz etmək mümkün deyildir.
3. Feillərin köməyi ilə. Məlumdur ki, adama aid
danıĢmır, gülür, gedir, gəlir, doğulur, yaĢayır, ölür,
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mübarizə aparır, qalib gəlir, çalıĢır, əlləĢir, vuruĢur,
yorulur və s. onlarca feil həm də insan sözü ilə beləcə
tam sintaktik əlaqəyə girə bilir. Lakin diqqətlə yanaşdıqda
bəlli olur ki, təsirli feillərin köməyi ilə bu mübahisəni
asanlıqla həll etmək mümkündür. Məsələn, aparmaq,
gətirmək, göndərmək, yollamaq və s.kimi feillər icra
obyekti kimi adam sözü ilə tam sintaktik əlaqəyə girə
bildiyi halda, insan sözü ilə belə əlaqəyə girməsi yenə də
süni görünür.
Müqayisə edək: a) adam yollamıĢam, adam
çağırmıĢam; b) insan yollamıĢam, insan çağırmıĢam.
Göründüyü kimi, birincilər nə qədər təbii səslənirsə,
ikincilər bir o qədər təbiilikdən, reallıqdan uzaqdır.
Bütün bu qeyd edilənlər aşağıdakıları söyləməyə
əsas verir.
Adam və insan sözləri ilk baxışda dubletə oxşasa
da, onlar özlərinin məna çalarına görə sinonim sözlərdir.
Yeri gəlmişkən bunu da qeyd etmək pis olmaz ki,
adam sözü daha qədimdir, dünyada ilk adam və
peyğəmbər Adəmin adı ilə bağlıdır. (“Gərçi mühitiəzəməm, adım Adəmdir adəməm” – Nəsimi).
Ġnsan sözü mənşəcə ərəb sözüdür; ərəb dilindəki
mənası ilə eynidir, lakin bizim dilimizdə məcazlaşaraq,
adama xas yaxşı xüsusiyyətlərin məcmusunu bildirir.
Dildə uzunmüddətli “fəaliyyəti” dövründə sözlərin bu cür
yeni məna kəsb etməsi təsadüfi deyil, qanunauyğun haldır.
Araşdırmalar bu sözlərin həm də semantik və fəlsəfi
mahiyyətini üzə çıxarır:
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a) adam cismən mövcud olan canlı varlıqdır.
Konkret məfhumdur, əlamət və keyfiyyəti ilə səciyyələnir.
İnsan cismən mövcud deyil, mücərrəddir, əşyalıqdan
uzaqdır, adamı səciyyələndirən bir sıra xüsusiyyətlərə
tamamilə yaddır.
b) adam doğulur, cismən yaşayır, fəaliyyət göstərir,
ölüb məhv olur. İnsan doğulmur, cismən yaşamır,
fəaliyyət göstərmir, ölmür.
c) adam olmaq üçün doğulmaq kifayətdir. İnsan
olmaq adamın öz əlindədir, o, çox çalışmalıdır, bir çox
adamlara
məxsus
yaxşı
xüsusiyyətləri
özündə
cəmləşdirməli, yaşatmalıdır.
ç) adam müvəqqətidir, adidir, gəldi-gedərdir. İnsan
uzunömürlüdür, müqəddəsdir, əbədidir.
d) adam adamdan törəyir, insandan törəmir. Insan
insandan törəmir, adamdan törəyir.
e) adam kamilləşib insan olur. Dilimizdəki ”Adam
olmaq asandır, insan olmaq çətin” məşhur kəlamı da məhz
bunları təsdiq edir.
“Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı
tədrisi” (metodiki
məcmuə),
Bakı, yanvar-mart 1986 №
1(125)
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QRAMMATĠK SĠTUASĠYA TƏLƏB EDĠR KĠ...
“Azərbaycan
dilinin orfoqrafiya qaydaları”nda
(1959) ədatların yazılışı barədə çox qısa məlumat verilir:
“Ədatlar sözlərdən ayrı yazılır” (§ 72). Sonra isə di, axı,
bəs, hə, da, də, ki, lap, ən ədatlarının cümlədə
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işlənməsinə dair misallar göstərilir. -mı (-mi, -mu, -mü)
ədatı isə sual şəkilçisi kimi təqdim edilərək, “Şəkilçilərin
yazılışı” bəhsində (§ 46) verilir.
Məktəb qrammatikasında -mı (-mi, -mu, -mü) ədat
adı ilə verilir və göstərilir ki, “-mı (-mi, -mu, -mü)” və
-sana (-sənə) ədatlarından başqa bütün ədatlar ayrı
yazılır” (S.Cəfəov, Ə.Fərəcov – “Azərbaycan dili”, 6-cı
sinif üçün dərslik, Bakı – 1981. səh 92). “Azərbaycan
dilinin izahlı lüğəti”ndə -mı ədatı haqqında heç bir
məlumat verilməmişdir.
- mı ədatı qədim sözlərimizdəndir. “Dədə Qorqud”
dastanlarının dilində həmin ədatın hər cür məqamda
işlənməsi barədə zəngin faktlar vardır: “Mərə, sən başmı
kəsdin?”. “Qanmı tökdün?”. “Acmı doyurdun?...”.
“Qılıcımdanmı gördü?...”. “(Elə olsa) səndənmidir?,
məndənmidir?”. “Ölümüsən, dirimisən, bu işlərdən
xəbərin yoxmudur?...”. “Qara gözdən acı yaşın
tökdürdünmü?...”.
“Oğul-oğul
deyubəni
bozlayayınmı?...”.
-mı ədatı Nəsimi, Füzuli, Xətai, Vaqif dilində güclü
emosional təsir yarada bilən bədii sual funksiyasında çox
gözəl işlənmişdir. Bu ənənə müasir ədəbi dilimizdə də
yaşayır və davam edir.
Azərbaycan dilçiliyində ədatların ilk tədqiqatçısı
Ə.Abdullayev, sonra isə A.Aslanov, H.Mirzəzadə,
M.Hüseynzadə, H.Quliyev kimi alimlərimizin fikir
yekdilliyi belədir: -mı ədatı sual bildirir, qədimdir,
çoxişləkdir, özünün ilkin (mənşə) formasını itirmiş və
şəkilçiləşmişdir, aid olduğu sözə bitişik yazılır.
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Bütün bu məlum həqiqətlərlə yanaşı, “Orfoqrafiya
qaydaları”mızda –mı ədatının yazılışı özünün konkret
həllini tapa bilməmişdir. Çünki qaydalarda –mı ədatına
şəkilçi kimi baxılmış və onun işlənmə məqamları nəzərə
alınmamışdır. Məsələn, bu ədat bəzən elə məqamda işlənir
ki, onun sözə birləşməsi üçün heç bir sintaktik zəmin
olmur, buna baxmayaraq, nədənsə, yenə də bitişik yazılır:
- Hamımız azarkeşik!
- Səndəmi?
- Bəs necə, a kişi!
(C.Dağlı, “Məşəl yanır”, Bakı – 1985, səh.11).
Göründüyü kimi, verilmiş misalda səndəmi sözü
belə tərkibdə yalnız bütöv mətn vasitəsilə mənalana bilir,
əks halda, yəni mətnin köməyi olmadan biz onu
səndə(dir)mi? başa düşərik. Bu cür dolaşıqlığa səbəb
həmin sözün bağlayıcı və ədat qarışıq bitişik yazılmasıdır.
Qrammatik situasiya əslində həmin hissəciklərin hər
birinin ayrı yazılmasını tələb edir – sən də mi?
-mı ədatının belə məqamda, yəni bilavasitə
bağlayıcıdan sonra işlənməsi tarixilik nöqteyi-nəzərdən
son dövrlərin – XIX-XX əsrlərin məhsuludur. Bu da hər
şeydən əvvəl elə -da (-da) bağlayıcısının özünün
“azyaşlı” olmasından irəli gəlir. “Dədə Qorqud”
dastanlarında və qədim ədəbiyyatımızda həmin
bağlayıcıya rast gəlinmir. Buna görə də H.Mirzəzadə onu
bağlayıcıların tarixi xronologiyasına daxil etməmişdir”,
(H.Mirzəzadə, “Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyası”,
Bakı –1962, səh. 366-367).
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Bu da qəribədir ki, -mı ədatı onlarca bağlayıcı
içərisində yalnız da (də) bağlayıcısından sonra işlənir,
digərləri ilə belə əlaqəyə girə bilmir.
Hazırda şifahi nitqimizdə da (də) bağlayıcısından
sonra –mı ədatının işlənilməsinə olduqca tez-tez rast
gəlinir və çox müvəffəqiyyətli səslənir: Sən də mi
gedirsən? Əsəd də mi gedir? Oğlunu da mı aparır?
Yazılı nitqdə isə belə sual cümlələrini az-az hallarda
görürük. Halbuki, xüsusən bədii dildə, belə cümlələr yaxşı
səslənir, təsiri artırır. Ümumən, bu mənada nitqdə
ədatların əhəmiyyəti böyükdür. “Ədatlar... cümləyə
müxtəlif cəhətlərdən məna incəlikləri verir, ifadənin
səlisləşməsinə fikrin məntiqi qurulmasına kömək edir.
Bunlar cümləyə, yaxud aid olduğu sözə elə bir incəlik
verir ki, dinləyicinin diqqəti nəzərdə tutulan cəhətə cəlb
olunur”. (M.Hüseynzadə, “Müasir Azərbaycan dili”, Bakı
– 1973, səh.327).
Yuxarıda dediyimiz kimi, -mı (-mi, -mu, -mü) ədatı
da (-də) bağlayıcısından sonra gələrkən hər üç
komponent: söz, bağlayıcı, ədat ayrı-ayrılıqda (sən də
mi?) yazılmalıdır.
-Da, -də bağlayıcısı bitişik yazılanda yerlik hal
şəkilçisi ilə dolaşıqlıq yaradır. Ümumən, -mı ədatının
yazılışında mübahisə doğuran cəhətlər çoxdur. Aşağıdakı
şeir parçasına fikir verin:
Günəşin odumu, közümü verib,
Sevgin ürəyimə dözümü verib.
Təbiət qəlbinə sözümü verib,
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Sənin çalınmamış sazınam, Vətən!
(“Azərbaycan qadını” – 1986. №1. səh.15)
İlk baxışda adama elə gəlir ki, bəndin birinci üç
misrası sual cümlələrindən ibarətdir: əslində isə “odumu”
üç hissədən ibarətdir (od-u-mu) və burada ədat yoxdur.
Gözümü, dözümü, sözümü formaları da belədir.
Bizə belə gəlir ki, cümlə üzvü olan sözlərə
müvəffəqiyyətlə birləşməsinə baxmayaraq, -mı ədatı,
ümumiyyətlə, bütün başqa ədatlar kimi (sən ki, sən ha)
ayrı yazılsa, daha məqsədə müvafiq olar: Həm ədatların
yazılışında ümumi bir qayda alınar, həm də heç vaxt fikir
dolaşıqlığı yaranmaz. Məs: pulumu alırsan, kitabımı
alırsan (nəqli cümlə), pulu mu alırsan, kitabı mı
alırsan (sual cümləsi ) kimi cümlələrin sonundakı
işarədən asılı olnmayaraq fikir aydın olar.
“Azərbaycan müəllimi” qəzeti,
Bakı, 3 sentyabr 1986-cı il.
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YENĠ SÖZLÜK

B.Tahirbəyov,
Ə.Hüseynzadə.
“Müxtəsər
rusca-azərbaycanca
və azərbaycanca-rusca
atalar sözü lüğəti”,
Bakı, “Maarif”, 1983.
Tərtibçilər atalar sözünün çox vaxt
təsadüf etdiyimiz kimi mövzular üzrə
bölgüsündən fərqli olaraq bu lüğəti əlifba sırası ilə
verməkdə düzgün iş görmüş, istənilən atalar sözünün
axtarışını xeyli asanlaşdırmışlar. Doğrusunu deyək ki,
atalar sözünün mövzular üzrə bölgüsü şərti xarakter
daşıyır və məna əhatəliyinə görə hər hansı bir atalar sözü
bir neçə mövzuya aid edilə bilər ki, bu da onların hansı
başlıqda axtarılmasını çətinləşdirir. Atalar sözünün əlifba
sırası üzrə axtarılması da ilk baxışda adama çətin görünə
bilər; axı atalar sözləri də digər folklor nümunələri kimi
çox zaman bir sıra təhrif və əlavələrə düçar olur. Lakin
maraqla izləyəndə görürsən ki, belə təhriflər nə qədər olsa
da, atalar sözündəki ilk söz, əksər hallarda ilk misra öz
bütövlüyünü saxlaya bilmiş və dəyişməz qalmışdır.
Məsələn, “Dama-dama göl olar, heç dammasa çöl
olar” – atalar sözü həm də “Dama-dama göl olar, yağaSabir Qaraqoyunlu
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yağa sel (olar)...” və ya “Dama-dama göl olar” kimi
işlənir.
Başqa bir misal: “İt getdi, zəncirini də apardı”, çox
zaman “İt də getdi, ip də (getdi)...”.
Misallardan göründüyü kimi, bütün variantlarda ilk
söz və ya ilk misra dəyişməz qalır ki, bu da onların əlifba
sırası ilə düzülüşünə tam əsas verir.
Atalar sözünün hər iki dildə həm sətri, həm də
qarşılıqlı tərcümə ilə verilməsi fikrin tam aydınlığı ilə
çatdırılmasına xidmət edir. İşin bu müvəffəqiyyətli
cəhətini qeyd etmək lazımdır ki, müəllif (B.Tahirbəyov)
sətri tərcümələrdə fikri olduğu kimi çatdırmaqla,
tərcümənin poetikliyinə də nail olmuşdur.
Məsələn, ruscadan «Доверить стадо волку – не
видать толку» azərbaycanca sətri tərcümədə «Qurda
tapşır naxırı, xeyir olmaz axırı” kimi poetik səslənir
(qarşılığı belədir: “Qoyunu qurda tapşırdın - əlini üz”).
Və ya azərbaycancadan “Ayda ildə bir namaz, onu
da şeytan qoymaz” ruscaya sətri tərcümədə də belə poetik
çıxmışdır: «В месяц, в год - один намаз, да и то шайтан
не даст». (Qarşılığı belədir: «Хоть в год помолитъся
богу и то черт мешает сбоку»).
Kitaba iki dildə verilmiş müqəddimə atalar sözünü
tərcümə etməkdə bələdçi hesab oluna bilər. Yığcam,
olduqca məzmunlu, elmi dəlillərlə sübuta yetirilən həmin
yazını bu sahədə “qısa kurs” adlandırsaq, səhv etmərik.
Belə üstün cəhətlərilə yanaşı, kitabda bir sıra
qüsurlar da nəzərə çarpır. Müəlliflərə ilk iradımız odur ki,
bəzən kitaba daha populyar və obrazlı atalar sözləri
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əvəzinə, nisbətən az işlənən, bədiilikcə zəif atalar sözləri
daxil etmişlər. Məsələn, “Acın yuxusu gəlməz” əvəzinə
“İlan vuran yatar, ac yatmaz”, “Nəvə övladdan şirindir”
əvəzinə “Övladda nəvə, dövlətdə dəvə”, “Qorxu başa
bəladır” əvəzinə “Qorxan gözə çöp düşər” və s. verilsəydi,
daha mənalı görünərdi (belə misalların sayını artırmaq
mümkündür).
Atalar sözlərinin bir qismində onların öz işlək
forması saxlanılmamış, yersiz təhriflərlə verilmişdir.
Məsələn, “Tək əldən səs çıxmaz” əvəzinə “Bir əldən səs
çıxmaz” kimi getmişdir.
Burada əsas ideya əlin hansı halda səs çıxara bilməsi
deyil, məhz təkliyin mahiyyətini üzə çıxarmaqdır.
Ədalətlə desək, ikinci variantda (bir əldən) həmin fikir
özünü canlı şəkildə büruzə vermir.
Bəzi təhriflər hətta atalar sözünü konkret mənadan
çıxarıb mücərrədliyə yönəldir.
Atalar sözünün iki dildə qarşılıqlı tərcüməsinin nəşri
təqdirəlayiqdir. Bu, çox mühüm və vacib məsələdir,
bununla belə, böyük bir başlanğıcın hələlik ilk addımıdır,
müəlliflərin dediyi kimi, “dəryadan damcıdır”. Biz
inanırıq ki, belə gözəl təşəbbüs mütləq davam etdiriləcək,
“dərya”nın özü də xalqın istifadəsinə veriləcəkdir.
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti,
Bakı, 17 avqust 1984-cü il.
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İctimai Teleradio Verilişləri Yayım
Şirkətinin baş direktoru cənab
İsmayıl Ömərova
Açıq məktub
Rəhbərlik
etdiyiniz
ictimai
televiziya, həmçinin ictimai radio özünün
mövzu aktuallığı, hadisələrə obyektiv və
ədalətli yanaşma tərzi, həyatiliyi, başlıca
olaraq isə xəlqiliyi ilə digərlərinə
örnəkdir.
“Açıq
dərs”
televiziya
verilişinizin olduqca yüksək səviyyədə
aparılması,
müzakirəyə
çıxarılan
mövzuların aktuallığı, ziyalılarımızın
iştirakı ilə geniş və hərtərəfli müzakirəsi
yalnız reallığa söykənir. Mən və yaxından
tanıdığım bir çox ziyalı yoldaşlar Sizin
verilişlərinizi bəyənir və müntəzəm
izləyirik.
İsmayıl müəllim!
“Biz adamı yaşatmalıyıq...” adlı
yazımı “Kaspi” qəzeti vasitəsilə Sizə
ünvanlayır və ümid edirəm ki, həmin
yazının “Açıq dərs” televiziya verilişində
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BĠZ “ADAM”I YAġATMALIYIQ VƏ YA
“ADAM” ERMƏNĠLƏRDƏ OLSAYDI
Adam və insan sözləri əsrlərin sərhədini keçərək
dilimizdə paralel şəkildə işlənilmişdir. Lakin son illərdə
bu paralellik nəinki pozulmaqdadır, mənim şəxsi
müşahidəmə görə, hətta tamamilə yox olmaqdadır.
Belə ki, dövlət quruluşu sistemi dəyişdikdən (SSRinin dağılması nəticəsində sosializmin ləğvi və kapitalizmə
keçiddən ) sonra bütün elmi və mədəni sahələrdə olduğu
kimi, dildə də dəyişikliklər (həm yaxşılığa doğru, həm də
əksinə) baş vermişdir; heç bir müzakirədən keçmədən,
mütəxəssislər tərəfindən saf-çürük edilmədən nə qədər
ağlabatmaz söz və ifadə (saylı, ilk öncə və s. kimi) dilə
gətirilmiş və əvəzində əsrlərin sınağından çıxmış, dildə
özünə yer almış və öhdəsinə düşən funksiyanı layiqincə
yerinə yetirən onlarca söz və ifadə (məs: nömrə sözü) heç
bir irad tutulmadan süni surətdə sıxışdılaraq dildən
çıxarılmaqdadır.
Göründüyü kimi, növbəti hədəf “adam”dır. Bir də
vurğulayıram ki, mənim müşahidəmə görə (hörmətli
oxucular, yaxşı olar ki, Siz özünüz də müşahidə
aparasınız), son illərdə şifahi nitqimizdə, qəzet və jurnal
səhifələrində, radio və televiziya verilişlərində, rəsmi
yığıncaqlarda, habelə tədrisdə “adam”a tamamilə ögey bir
münasibət yaranmışdır, adam sözü dilimizdən yox olmaq
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üzrədir (onu yalnız keçmiş ədəbi mənbələrdə tapmaq
olar), əvəzinə bir çox məqamlarda olduqca yersiz, əslində
kobud səhvlərə yol açmaqla, “insan”a geniş üstünlük
verilir. Bu sahədə radio və televiziya verilişlərinin
aparıcıları müstəsna rol oynayırlar, çünki müasir
dünyamızda ən geniş auditoriya onlarınkıdır.
Çoxsaylı dinləyici (tamaşaçı) kütləsi bu fikirdədir
ki, radio dalğalarında, televiziya ekranlarında səhvə yol
verməzlər, oradan nə eşidilirsə, demək, hamısı doğrudur,
düzgündür. Əslində isə mənzərə tamam başqa cürdür;
bizim aparıcı jurnalistlərimiz (misal olaraq, müşahidə
apardıqlarım “İctimai” radioda Kamil Məhərrəmoğlu,
ATV telekanalında Zaur) öz nitqlərində (mən onların
dəvət etdikləri adamların nitqinə irad tutmuram, halbuki
yeri gəldikdə, jurnalist onların da səhvlərinə yerindəcə
mədəni şəkildə düzəliş verə bilər) elə kobud səhvlər
buraxırlar ki, təəccüblənməmək, təəssüflənməmək olmur.
Buradaca rusların gözəl bir məsəli yada düşür: “Дурной
пример заразителен” yəni “Pis nümunə tez yayılar”.
Əksər dinləyicilər
eşitdiklərinin təsirinə düşərək,
bildikləri gerçəklikdən əl çəkib, yenilik xatirinə, guya
özünü daha “savadlı” göstərmək xatirinə özləri də
bilmədən böyük səhvlər edirlər.
Bəzən mənə elə gəlir ki, adam sözünün nitqdə
işlədilməsi qadağan olunmuşdur. Ziyalılarımız da çox
“ehtiyatla” danışırlar. Bu yaxınlarda tanınmış kaman
ustası Habil Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr
olunmuş yubiley gecəsində iştirak etdim. Çox gözəl keçən
bu məclisin aparıcısı, mənim də çox rəğbət bəslədiyim
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görkəmli alim – ziyalı Rəfael Hüseynov bütün gecə boyu
bir dəfə də olsun, dilində “adam” işlətmədi, əvəzində
çoxlu “insan” peyda oldu. Rəfael müəllim məndən
inciməsin, biz çox zaman hansısa bir “dəb”in təsirinə
düşürük. İndi saylı, ilk öncə, insan, ziyarət, o sənin
problemindir və s. kimi söz və ifadələr çox “dəb”dədir.
Bu cür sözləri öz leksikonuna daxil edib nitqdə tez-tez
işlədənlər özlərini guya yüksək elm, savad sahibi kimi
təqdim etməyə çalışırlar. Dərin bir səmimiyyətlə
bildirirəm ki, bu sözlərim Sizin elminizə, savadınıza,
yüksək mədəniyyətinizə heç bir kölgə sala bilməz. Mən,
sadəcə olaraq, həmin “dəb” məsələsini xatırlatmağı özümə
borc bildim...
Maraq üçün bir dərslik kitabını da vərəqlədim;
ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinif üçün “Azərbaycan
dili” kitabını (müəlliflər Rafiq İsmayılov, Fazil Ellazov,
dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
23.03.2008-ci il tarixli, 357 nömrəli əmri ilə təsdiq
edilmişdir). Bu kitabda İsim bəhsindəki “Adların yazılışı”
cədvəlində (təsnifatında) adam adları bildirən sözlər
“insan adları” başlığı ilə təqdim olunmuşdur. Elə
yerindəcə qeyd edək; “Adam adları” daha anlayışlı
olmazdımı?! Nə isə, bu barədə söhbəti uzatmaq da olar,
lakin mətləbə gecikməmək xatirinə bunu burdaca
dayandıraq...
İndi gəlin, araşdıraq, görək bu əməlimizlə (“adam”ı
gözümçıxdıya salıb, “insan”a geniş imkanlar açmaqla) nə
qazanır və nə itiririk? Qaldırdığım bu məsələdə mən nə
dərəcədə haqlıyam və ya əksinə?! Bunları dəqiqləşdirmək
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üçün hər iki sözün mənşəyinə, məna tutumuna, tarixi
keçmişinə, indisinə, dildə fəaliyyətinə və anlaşıqlığına bir
nəzər salaq:
1. Mənşəyinə və leksik-semantik mənasına görə:
“Adam” - ərəb sözüdür, Yer üzərində bərqərar
olmuş ilk adamın – Adəm peyğəmbərin adı ilə bağlıdır.
Bu ad – Adəm (Adam), demək olar ki, dünyanın əksər
xalqlarında yalnız peyğəmbər adı kimi qalmışdır, sadəcə
olaraq, onlarda intonasiya fərqi ilə tələffüz edilir (Adam).
Adam sözü türk dilində də işlənir, lakin xeyli
məhdud dairədə; belə ki, türklərdə “adam” yalnız kişi
cinsinə aiddir, onlar qadına adam demirlər. Əlbəttə,
burada da bir həqiqət vardır. Həqiqət budur ki, Adəm
peyğəmbər (dünyanın, bəşərin ilk adamı) kişidir, yəni ki,
qadına kişi deməzlər.
“Adam”ın bizim dilimizdəki funksiyasına gəlincə,
birmənalı şəkildə başa düşülür ki, o, ilkin (peyğəmbər adı)
məzmunundan çıxaraq, heyvanat aləmində öz şüuru,
düşüncə tərzi və başlıcası isə danışıq qabiliyyəti ilə seçilən
canlı bir varlığın adıdır. Adam sözü abstraktlıqdan və
çoxmənalılıqdan uzaqdır, konkret məfhuma aid olmaqla,
birbaşa əşya (canlı fiziki varlıq) adı bildirir.
İnsan sözü də ərəblərdən gəlmədir. “Adam”dan
fərqli olaraq, heç bir tarixi adla bağlılığı yoxdur və yenə
də fərqli olaraq, çoxmənalıdır, ərəb dilindəki üns, ünsiyyət,
ünas (qadın) kimi sözlərlə bir kökdəndir, törəmədir;
bunları görmək üçün ərəbşünas olmaq lazım gəlmir.
Məlumdur ki, Azərbaycan dilində eyni bir kökdən
nə qədər yeni söz düzəldilsə də, söz kökü dəyişməz olaraq
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qalır. Məsələn: qaynamaq sözündən: qaynar, qaynaq,
qaynaqçı, qaynaqçılıq, qaynaşma və s. Bu misaldan
göründüyü kimi, söz kökü dəyişməmiş, yəni sözlər söz
kökünə sözdüzəldici şəkilçilər artırmaq yolu ilə əmələ
gəlmişdir. Lakin ərəb dilində (və bir çox başqa dillərdə)
eyni kökdən əmələ gələn törəmə sözlər başlıca olaraq, söz
kökündə baş verən dəyişikliklər hesabına düzəlir. Məsələn,
elm, alim, müəllim, molla, üləma kimi sözlər bir kökdən
əmələ gəlmişdir, eləcə də kitab, katib və məktəb sözləri
eyni kökdəndir.
Mənasına gəlincə, insan sözünün ərəb dilində hərfi
mənası “danışan heyvan” deməkdir. Dildə (demək olar,
bütün dillərdə) belə bir xüsusiyyət vardır; bəzən əşya
təkcə öz adı ilə deyil, həm də ona xas olan əsas bir əlamət
və ya xüsusiyyəti ilə də adlandırılır, çağırılır. Məsələn,
keçəllik adamın əlamətlərindən biri kimi, bəzən həmin
adamın ikinci adına çevrilir, tanıyanlar ona Keçəl deyə
müraciət edirlər. İnsan sözü də eyniylə bu cür
yaradılmışdır. Çünki adam, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
bütün canlı aləmdən başlıca olaraq danışıq qabiliyyətinə
(əlamətinə) görə seçilir. Ərəblər bu əlaməti daha çox
diqqətə çatdıraraq adama ikinci adı – insan adını vermişlər.
Beləliklə, unutmayaq ki, “insan” – danıĢan heyvan
deməkdir. Yeri gəlmişkən, bizim fikrimizcə, elmi
ədəbiyyatda insan sözü ilk olaraq “insanın anatomiyası”
ifadəsində işlədilmişdir. Bu ifadədəki mənasına görə insan
sözü yuxarıdakı şərhə (“danışan heyvan”a) uyğun gəlir,
yerinə düşür.
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İnsan
sözünün
dilimizdə
leksik-semantik
mənalarından biri də onun cəmlik (çoxluq) bildirməsidir.
Məsələn, “insan dəyişir”, “insan kosmosu fəth edir”,
“insan məskən salır” kimi ifadələrdə məzmuna diqqət
yetirsək, görürük ki, burada heç də bir və ya bir neçə
adamın söhbəti getmir, burada ümumbəşəri anlayışdan
söhbət gedir. Deməli, müəyyən məqamlarda insan sözü
“dünyanın bütün adamları” – “bəşər” mənasında işlədilir.
Həqiqət naminə bildirək ki, belə məqamlarda “adam”
“insan”ı əvəzləyə bilməz, çünki adam sözündə fərdilik
(tək adam) güclüdür və cəmlik bildirmir.
2. Tarixliliyi (qədimliyi) və dilimizdə işlədilmə
xronologiyasına görə:
“Adam”ın yaşı daha çoxdur, onun yaşı əsrlərlə deyil,
minilliklərlə, ən azı “Dədə Qorqud”umuzla ölçülür: “Ölən
adam dirilməz, çıxan can geri gəlməz”, “Adam içməyən
acı sular sızınca sızmasa ye”.
“Dədə Qorqud”dan üzü bəri bütün ədəbi
mənbələrimizdə daha çox adam sözünə rast gəlinir:
- “Adam, adam iysi gəlir” (nağıllarımızdan);
- “Gərçi-mühiti-əzəməm, adım Adəmdir, adəməm”
(yəni adamam – bizim şərhimiz, Nəsimi XIV-XV əsr);
- “Gözəl adam, gəl Allahı sevərsən” (Dirili Qurbani,
XVI əsr);
- “Adam var ki, adamların naxışıdı” (Abbas
Tufarqanlı, XVIəsr).
Bizə daha yaxın dövrün ədiblərindən, o cümlədən
M.P.Vaqif, M.Ş.Vazeh,
M.F.Axundov, Aşıq Ələsgər
yaradıcılığında hər iki söz paralel işlənsə də, “insan”ın
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qafiyə naminə işlədilməsi açıq-açığına sezilir. (Nəsimidə
də belə olmuşdur).
Məsələn, XVIII əsrin şairi M.P.Vaqifin “Kür
qırağının əcəb seyrəngəhı var” misrası ilə başlanan
məşhur qoşmasında belə bir misra vardır: “Adamlıq ədası,
hayıf ki, yoxdur!” Bu misradakı məzmununa görə,
“adamlıq” əvəzinə “insanlıq da vermək olardı, lakin Vaqif
şeiri, Vaqif dili canlı danışıq dilinə çox yaxın olduğundan
burada da o, “adamlıq” işlətmiş, öz ənənəsinə sadiq
qalmışdır.
Aşıq Ələsgərin “Eylər” şeirində “pərişan eylər”,
“nahaq qan eylər” və s. qafiyələr kimi “düz insan eylər”,
eləcə də “Pəri” rədifli müxəmməsində “Süleyman, a Pəri”,
“mehmana pəri” kimi qafiyələrə uyğun olaraq “insana,
Pəri” verilmişdir. Ancaq şairin şeirlərindən çoxlu sayda
nümunələr göstərmək olar ki, burada adam sözü heç bir
qafiyə marağından asılı olmadan, tamamilə sərbəst (ortada
işlənən) misralarda və məqamlarda işlədilmişdir:
“Qohum bildik, qoyduq adam yerinə”;
“Bir adamsan, bir adama namə yaz”;
“İşvəyi naz ilə adam öldürür” və s.
Nəhayət, ötən yüzilliyin seçilən şairləri M.Ə.Sabir,
S.Vurğun, R.Rza yaradıcılığında da eyni mənzərənin –
paralelliyin şahidi oluruq. Təkcə M.Ə.Sabirdən misal
gətirməklə kifayətlənək:
“Adamı adam eyləyən paradır,
Parasız adamın üzü qaradır”.
“Daşqəlbli insanları neylərdin, ilahi?!”
“Ġnsan olanın dövləti, malı gərək olsun”.
Sabir Qaraqoyunlu

“Seçilmiş elmi-publisitik məqalələi”

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

2016

“İnsan”a gəldikdə, o, “adam”dan daha sonralar
dilimizdə işlədilmişdir. “Dədə Qorqud”da insan sözünə
rast gəlinmir. Şərti olaraq qəbul edə bilərik ki, “insan”ı
bədii ədəbiyyatımıza Nəsimi gətirmişdir. Nəsimiyə qədər
olan ədiblərimiz farsdilli olduqlarından onlara istinad
etmirik.
Nəsimidə adam və ya insan sözləri paralel işlənsə
də, nümunələrə nəzər saldıqda gizli bir həqiqət üzə çıxır.
Şair “insan”ı, demək olar ki, hər yerdə yalnız qafiyə
naminə işlətmişdir:
“Həbibim, izzətim, əzizim, əzəldən kamil insanım”.
Bir misrasını nümunə verdiyimiz bu qəzəldə
qafiyələr belədir: “sənə canım”,
“şahı sultanım”,
“gövhərim, kanım”, “cümlə dəstanım”, “zülfü pərişanım”
və s. Əlbəttə ki, burada “kamil adamım” qafiyəyə uyğun
gəlməzdi.
Eləcə də “dedilər” rədifli qəzəlin “Qorxdular həq
deməyə, döndülər insan dedilər” misrasında insan sözü
rəhman, pəriĢan, Süleyman, müsəlman, Yusifi-Kənan
sözlərinə həmqafiyə olaraq işlədilmişdir.
Nəsimidən əldə etdiyimiz bütün nümunələrdə insan
sözünün yalnız qafiyə xatirinə işlədilməsinin şahidi
oluruq, adam sözü isə qafiyədən asılı olmadan, isim
olaraq, canlı varlığın birbaşa ifadəçisi kimi işlədilmişdir.
Nəsimidən sonrakı bütün dövrlərdə hər iki söz
paralel işlənilsə də, adam sözü həmişə fəallığı ilə
seçilmişdir. Lakin son iyirmi ildə “insan” özünün
hegemonluğunu göstərməkdədir.
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Bunu müxtəlif səbəblərlə əlaqələndirmək olar. Bizə
görə, başlıca səbəb qardaş Türkiyə ilə hərtərəfli əlaqələrin
yaranmasıdır ki, qarşılıqlı görüşlər zamanı bütün
müzakirələrdə
və canlı dialoqlarda türkiyəli
həmsöhbətimizə daha aydın olsun – deyə biz türkcə
bildiyimiz sözlərə üstünlük vermişik və bu yolla insan
sözü dilimizə, sanki yenidən gəlmişdir. Və bu gəliş
ərəbdən gələn məhduddairəli “insan”dan fərqli olaraq,
adam sözünün Azərbaycan dilindəki bütün funksiyalarını
özündə cəmləşdirmək məcburiyyətində
qalan türk
“insan”ıdır. Bu mühüm amili bir qədər geniş şərh etməyə
ehtiyac duyulur. Belə ki, Azərbaycan dilindəki “adam”ın
daşıdığı funksiya türk dilindəki “adam”ın funksiyası ilə
üst-üstə düşmür; bu söz (“adam”) türk dilində daha
məhdud dairədə işlənir; türklərdəki “adam” təxminən
bizim dilimizdəki kişi və nəfər sözlərinin yükünü daşıyır.
Göründüyü kimi, “adam”ın türk dilindəki bu məhdudluğu
onlarda
insan
sözünün
məna
dairəsini
çox
genişləndirmişdir. Bir sözlə, adam sözünün Azərbaycan
dilində ifadə edə bildiyi bütün mənalar türk dilində insan
sözü vasitəsilə ifadə edilir. İlk baxışdan belə anlaşılır ki,
“adam”ın
“insan”la
əvəzlənməsi
problemlər
yaratmamalıdır. Lakin məsələ burasındadır ki, insan sözü
bizim dilimizdə canlı varlıq adı bildirən isimdən daha çox,
yaxşı adamlara xas olan insani xüsusiyyətlərin cəmini
bildirir, ismi sifət rolunu oynayır (bu barədə bir az sonra
söhbətimiz olacaqdır).
İnsan sözünün ikinci gəlişi məhz türk dilindən
olduğu üçün geniş xalq kütləsi onu özününkü kimi qəbul
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edir, sözün məna tutumuna o qədər də əhəmiyyət
vermədən nitqdə “necə gəldi” işlədir, nəticədə
Azərbaycan dilinə məxsus qrammatik normalar pozulur.
Elmi araşdırmalar göstərir ki, adam və insan sözləri birbirindən əsaslı olaraq fərqlənir.
3. Qrammatik xüsusiyyətlərinə görə:
Adam sözü bir isim kimi, ayrılıqda, söz birləşmələri
tərkibində və eləcə də cümlədə sərbəst işlədilərək, heç bir
məna dəyişməsinə yol vermədən öz funksiyasını tam
yerinə yetirir, ismə aid bütün xüsusiyyətləri özündə əks
etdirir;
hallanır,
cəmlənir,
mənsubluq
bildirir
(mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir), sifət, say, feil kimi nitq
hissələri ilə tam uzlaşır, şəxs əvəzlikləri ilə tam əvəzlənir.
İnsan sözündə isə mənzərə xeyli fərqlidir. İlk
baxışdan “adam”la tam eynilik təsiri bağışlasa da, diqqət
yetirdikdə bir çox məqamlarda onunla (“adam”la)
ayaqlaşa bilmədiyinin şahidi oluruq. Belə məqamları
nəzərdən keçirək, məsələn, “adambaşına”, “adama elə
gəlir ki”, “adamın adamı”, “adamyeyən” və s. kimi söz və
ifadələri (deyimləri) dildə asanlıqla və tam anlaşıqlı
surətdə işlədə bildiyimiz halda, bu deyimləri insan
sözünün istifadəsi ilə demək nə dərəcədə mümkündür?
Həmçinin hər iki sözə - bütün isimlərə, o cümldən
mücərrəd isimlərə də, xas olan mənsubiyyət
kateqoriyasının tələbləri baxımından yanaşaq:
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cəm
bizim adamımız
sizin adamınız;
onların adamı;

Cədvəl şəklində verdiyimiz bu nümunəni insan
sözünə tətbiq etmək mümkündürmü? “Mənim insanım”,
“sənin insanın” demək necə də gülünc səslənir.
Misaldan göründüyü kimi, “insan” bu məqamda da
isimlik funksiyasını yerinə yetirə bilmir.
Buradaca bir fikri vurğulamaq yerinə düşər ki, əgər
məsələyə laqeyd yanaşsaq, göstərilən bu misallarda və
bundan sonrakı bütün misallarda da hər yerdə kor-koranə
olaraq, “adam” əvəzinə “insan” işlətmək olar, lakin bu,
nitqimizin normallığına xələl gətirər.
Hər iki sözün digər nitq hissələri ilə uzlaşmasına
baxaq:
a. Sifətin köməyi ilə
1) pis, yaxşı, gözəl, əliaçıq, xain, qoçaq, əfəl, mərd,
namərd, yaramaz, ağıllı, namuslu, ləyaqətli, fərasətli,
gülməli, bilikli, rəhmli, güclü, abırlı, zarafatcıl və s. kimi
sifətlər hər iki sözlə eyni dərəcədə uzlaşdığı (yaxşı adam –
yaxşı insan, ağıllı adam – ağıllı insan, rəhmli adam –
rəhmli insan və s.) halda, 2) bilavasitə adama (canlı
varlığa - əşyaya) xas əlamətləri bildirən sifətlərin
“insan”la uzlaşmadığını görürük: lal adam, kar adam, kor
adam, uzun adam, gödək adam, gödəkboy adam, ucaboy
adam, gombul adam və s. birləşmələr nə qədər təbii
səslənirsə, bu fikri lal insan, kar insan, uzun insan, gombul
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insan və s. kimi birləşmələr haqqında söyləmək mümkün
deyildir. Bu qəbildən olan: gənc, qoca, qara, qarayanız,
axsaq, kök, arıq, yoğun, keçəl, topal, çolaq, şikəst və s.
kimi sözlərin hər iki sözlə ayrı-ayrılıqda uzlaşmasının
mümkünlüyünü özünüz nəzərdən keçirin, hörmətli
oxucular.
Sifətin köməyi ilə yoxlama zamanı məlum olur ki,
birinci misallarda göstərilən mücərrəd anlayışlı
(konkretlikdən uzaq) sifətlər hər iki sözə (adama, insana)
uyğun gəlir, bilavasitə adamı (əşyanı) səciyyələndirən
əlamətləri bildirən, bununla da, həmin əlamətləri özündə
əksetdirən bir obyekt (əşya) tələb edən 2-ci misallardakı
sifətlər isə “adam”la asanlıqla uzlaşır, “insan”la uzlaşmır.
Göründüyü kimi, bu onunla izah edilir ki, “insan” əşyalıq
məfhumunu tam ifadə edə bilmir, üstəlik “insan”da
isimdən daha çox sifətə meyllilik özünü büruzə verir:
“filkankəs adam insandır” deyə bilmədiyimiz halda,
“filankəs insan adamdır” deyimi necə də anlaşıqlı,
məzmunlu səslənir. Bu mümkünlük onu təsdiq edir ki,
“insan”, “adam”dan fərqli olaraq asanlıqla ismi sifət
rolunda çıxış edə bilir.
Şərh olunanlara əsasən insan sözünün bizim
dilimizdəki rolunu, ilk növbədə onun mahiyyətini tam
şəkildə açmaq olar; “insan” əşya deyil, deməli, isim də
deyildir, o, sadəcə olaraq, isimləşmiş sifət kimi çıxış edir.
“İnsan” adama xas olan ən yaxşı mənəvi xüsusiyyətləri
özündə cəmləşdirərək “ali adam”, “yaxşı adam”
anlayışlarını ifadə edir, bu da onun konkret bir fərd olan
“adam” anlayışından xeyli fərqlənməsinə gətirib çıxarır.
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Bir daha xatırlayaq ki, bu fikirlər insan sözünün
yalnız Azərbaycan dilindəki məna və məzmun yükü ilə
bağlıdır; onu ərəb, fars, türk və s. dillərdəki “insan”la
qarşılaşdırmaq olmaz.
b. Sayın köməyi ilə
Məlum olduğu kimi, əşyalar həm də miqdarına və
sırasına görə səciyyələnir, yəni əşya bildirən isimlər
nitqdə sayla uzlaşmalı olur: bir cüt təkər, altı (baş) qoyun,
dörd (ədəd) çarpayı, beş (nəfər) adam. Bu qayda ilə
yoxladıqda aşkar görünür ki, adam sözü sayın bütün
növləri ilə asanlıqla uzlaşır (beş adam, beşinci adam,
çoxlu adam, yüzlərlə adam, xeyli adam). İnsan sözü yenə
də seçilir; beş insan, dördüncü insan birləşmələri necə də
bayağı səslənir. Diqqət yetirin; “özünlə 5-6 adam götür”,
“on adamlıq yemək hazırla” cümlələrində “adam”ı
“insan”la əvəzləndirmək nə dərəcədə mümkündür?!
c. Feilin köməyi ilə
İsimlər (əşyalar) həm də özlərinə aid hal və hərəkət
bildirən sözlərlə (feillərlə) uzlaşaraq əlaqəyə girir. Burada
da çox maraqlı bir faktla üzləşirik, yəni təsirsiz feillər hər
iki sözlə asanlıqla sintaktik əlaqəyə girə bilir: adam
(insan) gülür, ağlayır, yaşayır, ömür sürür, qocalır və s.
Lakin təsirli feillər birbaşa icra obyekti (əşya) tələb
etdiyindən, burada da vəziyyət dəyişir. Müqayisə edək:
“adam yollamışam”, “adam göndərmişəm”, “adam
çağırmışam” ifadələri əvəzinə “insan yollamışam”, “insan
göndərmişəm”, “insan çağırmışam”demək mümkün
deyildir.
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Feillərdən söz düşmüşkən, feili sifətlərlə uzlaşmanı
da nəzərdən keçirək; gedən, gələn, yüyürən, qaçan, yıxılan,
duran, danışan, gülən, oxuyan, yatan, işləyən, ölən, dirilən
feli sifətlərini adam və insan sözləri ilə uzlaşdırdıqda
(qaçan adam, ölən adam, dirilən adam – qaçan insan, ölən
insan, dirilən insan), yenə də insan sözünün feili sifətlə
tam uzlaşmadığının şahidi oluruq. Qaçaq adam, ölən adam,
dirilən adam birləşmələri ilə müqayisədə qaçan insan, ölən
insan, dirilən insan birləşmələrində sintaktik əlaqə çox
zəifdir, sünidir, anlaşıqsızdır.
Cümlə üzvü kimi işlənməsində də mühüm fərqlər
nəzərə çarpır. Xalq arasında çox geniş yayılmış “filankəs
çox insan adamdır” kəlamı bunun bariz nümunəsidir;
burada “insan” – “adam”ın sifətinə çevrilmiş, cümlədə
ismi xəbərin təyini yerində işlənmişdir ki, bu da “insan”in
əşyalıqdan çıxması, sifətləşməsi (ismi sifətə çevrilməsi)
kimi başa düşülməlidir, nə isə...
İndi isə araşdırmalarımıza ötəri bir nəzərlə, dilimizə
ərəblərdən gəlmiş hər iki söz haqqında fikrimizi
yekunlaşdıraq:
- “adam” konkret mənalı isimdir, əşya (canlı varlıq)
bildirir, ismə aid bütün xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir, ilk
bəşər övladı Adəm peyğəmbərin adından götürülmüşdür,
qədimdir – yaşı ən azı “Dədə Qorqud”la ölçülür, istər
şifahi nitqdə (folklorda), istərsə də yazılı bədii
ədəbiyyatımızda fəal olmuşdur, yalnız son iyirmi ilə yaxın
bir dövrdə - yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, “insan”ın 2-ci
gəlişindən (türk dilindən) sonra passivləşmiş və
arxaikləşmək üzrədir (səbəbi artıq sizə bəllidir). Lakin
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unutmamalıyıq ki, tarixilik baxımından adam sözü bizi
daha qədimliyə bağlayır və bununla o, milli dilimizin
özülü və pasportu rolunu oynaya bilər;
- insan sözü də isimdir, lakin əşyaliqdan
(konkretlikdən) uzaqdır, çoxmənalıdır, ifadə etdiyi
məfhumun adını dolayısı ilə (danışan heyvan) çatdırır,
dilimizə
“adam”dan
sonra
gəlmişdir,
bədii
ədəbiyyatımızda əksər hallarda qafiyə xatirinə işlədilərək
“adam”ı əvəz etmişdir. Sintaktik əlaqədə ismi sifət kimi
işlədilə bilir, özlüyündə cəmlik (bəşər) bildirir, ismə xas
olan xüsusiyyətləri qismən qəbul edir, əşyalıq bildirən
isimlərdən fərqli olaraq, mənsubluq bildirmir, isim olaraq
digər nitq hissələri (sifət, say, feil) ilə tam uzlaşmır.
Son iyirmi ilə yaxın bir dövrdə birdən-birə
fəallaşmış
(daha
doğrusu,
kor-koranə
surətdə
fəallaşdırılmış)
və
“adam”ı
sıxışdırıb
aradan
çıxarmaqdadır.
Üzərinə düşən funksiyanı layiqincə yerinə yetirə
bilmədiyi barədə iradlarımıza baxmayaraq, fikrimiz insan
sözünün dilimizdəki müəyyən rolunu heç də azaltmaq,
onun meydanını daraltmaq deyildir. Üstəlik olaraq, onun
(“insanın”ın) “adam”a nisbətən daha avazlı tələffüzünü,
şeirimizdə asanlıqla qafiyələr yaratmasına, habelə nitqdə
eyni sözün (“adam”ın) tez-tez təkrarlanmasının qarşısını
almaq məqsədi ilə müvafiq məqamlarda “adam”ı
əvəzləməsini təqdirəlayiq bilirik.
Biz “insan”ın, mahiyyətinə varmadan, nitqdə yerliyersiz işlədilməsinə (o yerdə ki “adam” deyilməlidir,
ağına-bozuna baxmadan əvəzində “insan” deyilməsinə) və
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bunun nəticəsi olaraq “adam”ın sıxışdırılıb aradan
qaldırılmasına qarşıyıq.
Məsələyə başqa bir aspektdən yanaşmağı da vacib
sayırıq. Bədnam qonşularımız ermənilər Türkiyənin “Ağrı”
dağına – Türkiyənin bütün dövlətlər tərəfindən tanınmış
ərazisindəki “Ağrı” dağına “Ararat” deyib özlərinə
çıxaraq dünyaya car çəkirlər ki, Nuh (onlar Noy deyirlər)
peyğəmbərin gəmisi məhz orada sahilə yan almış və
ermənilər həmin gəmidə sağ qalanlardan törəyənlərdir;
bununla özlərini bəşərin ən qədim övladları kimi qələmə
verirlər. Təsəvvür edin ki, “adam” ermənilərdə olsaydı nə
edərdilər?.. “Biz yer üzünə Adəm ata ilə gəlmişik” – deyə
özlərini dünyanın bir nömrəli ən qədim xalqı kimi
tanıtdırardılar. Nə yaxşı ki, onlarda “adam” yoxdur,
əvəzinə “mart” vardır.
Biz isə millətimizin, xalqımızın tarixiliyini,
qədimliyini öz möhürü ilə təsdiqləyən “adam”ı
gözümçıxdıya salmışıq.
İndi isə seçim Sizindir, mənim soydaşlarım!
İstəyirsiniz Dədə-baba yolunu tutaraq bir-birinizə adam
deyə müraciət edin, bununla da öz keçmişinizi,
tarixiliyinizi yaşadın, ya da bütün bunları unudub birbirinizi “danışan heyvan” deyə çağırın.
“Kaspi” qəzeti,
Bakı, 8 fevral № 024 və
12 fevral № 026
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С.Сabbarlının 70 illiyi
qarşısında
BÖYÜK DRAMATURQUN NƏSRĠ
“Ey gənc sosialist Vətənimin
yaradıcı sənətkarı !
Sən sənət səltənətində yeni
Bir günəş kimi doğuldun!”
A.Şaiq
Azərbaycan sovet ədəbiyyatının yaradıcıları
sırasında duran, sovet dövrü dramaturgiyamızın banisi
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kimi yüksək bir ad qazanan C.Cabbarlı xalqımızın geniş
qəlbinə yol tapan yazıçılarımızdandır. O, ədəbiyyat
aləmində böyük bir dramaturq, istedadlı bir şair, bacarıqlı
bir kino-ssenarist, gözəl bir tərcüməçi və həm də qüdrətli
bir nasir kimi tanınmışdır.
Bəli, C.Cabbarlı qüdrətli bir insandır. O böyük
sənətkar ədəbi yaradıcılığının bütün dövrlərində nəsrlə
məşğul olmuş, azəri nəsrinin inkişafında müəyyən rol
oynamışdır.
Onun ilk nəsr əsəri sayılan “Aslan və Fərhad”
(1916) hekayəsi özünün 17 yaşlı müəllifinə şöhrət
qazandıran bir əsərdir. Əsərin qəhrəmanı Aslan
zəhmətsevən, insanpərvər, əsil insani keyfiyyətlərə və
hisslərə malik olan, lakin olduqca yoxsul bir gəncdir. O,
qardaşı Fərhadı oxutmaq üçün hər cür əzab-əziyyətə
qatlaşır, anasının yadigarı Fərhada böyük ümid bəsləyir.
Lakin Fərhad!.. O, dövrün ictimai münasibətlərinin, pul
hakimiyyətinin əsiri olmuş, bütün insani keyfiyyətlərini
itirərək qardaşına belə, düşmən kəsilmişdir.
Yenə həmin ildə yazılmış “Mənsur və Sitarə”
hekayəsinin də tənqid hədəfi eynidir; zalım zəmanə,
rəhmsiz dövran, biçarə Sitarəni yüksəkliklərə qaldırıb
birdən-birə yerə çırpan pul hakimiyyəti, Mənsurun
beyninə özünü intihar etmək fikrini salan yoxsulluq...
Yazıçının sovet dövrü nəsri ümumi bir mövzu –
qadın azadlığı mövzusu ətrafında birləşir. 1924-cü ildə
yazdığı “Gülzar” hekayəsində yoxsul bir ailədən çıxmış
Gülzar adlı çalışqan, qoçaq, namuslu, təmiz ad sahibi olan
gənc bir qızın bütün gələcək həyatının alçaq bir kişinin
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müvəqqəti ehtirasına qurban edilməsi oxucuya çox təsir
edir... Gülzar çıxılmaz bir vəziyyətdədir, müqəddəs
saydığı quran da ona kömək edə bilmir.
“Dilara” (1925), “Dilbər” (1927) və “Gülər” (1934)
hekayələrində isə böyük arzularla yaşayan gənc azəri
qızlarının qarşısındakı maneələr, bu maneələri törədən
Kamal və Mirzəkərim kimiləri tənqid hədəfinə
çevrilmişdir.
Yazıçının bədii nəsrinin son nümunələrindən sayılan
“Firuzə” hekayəsi öz sujet maraqlılığı və yüksək bədiiliyi
cəhətdən daha diqqətəlayiqdir. Bu hekayə müəllifin özü
tərəfindən “Bakı” oçerki adlandırılmış ilk dəfə rus dilində
“Pravda” qəzetində nəşr edilmişdir. Sonralar “Firuzə” adı
altında Azərbaycan dilində çap olunmuşdur. Hekayədə
köhnə və yeni Bakının təsviri böyük sənətkarlıqla
işlənmişdir. Bakını yeniləşdirən əsas səbəb də oxucuya
aydındır: “...iqtisadiyyatda inqilab, həyatda inqilab, insan
şüurunda inqilab. Bu inqilab təbiətin köhnə qanunlarını
belə, dəyişdirir”.
C.Cabbarlının nəsr yaradıcılığı yalnız bu
hekayələrlə müəyyənləşmir. Onun bir sıra elmi publisist
məqalələri, “Hacı Qara”, “Sevil”, “Almaz” və “1905-ci
ildə” dramları əsasında yazılmış kino-ssenariləri də nəsr
əsərləri sırasındadır.
İndi xalqımız bu böyük azəri dramaturqun anadan
olmasının 70 illiyini təntənə ilə qeyd etmək üçün ciddi
hazırlaşır.
“DönüĢ” qəzeti,
Sabir Qaraqoyunlu
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Saatlı rayonu,
4 mart, 1969-cu il.

GÖZDƏN UZAQ, KÖNÜLDƏN ĠRAQ
(bir məktubun izi ilə)
Odlar yurdu Azərbaycanın müqəddəs ocaqlarından
biri də Kiçik Qafqazın 1.826 kv.km sahəsini əhatə edən
Laçın dağlarıdır. Başdan-başa şəfa qaynaqları, dərman
bitkiləri, müxtəlif təbii sərvətləri ilə zəngin olan bu
loğman təbiətli, “qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar”a bizi
Laçının ən ucqar kəndi olan Kamallı kəndinin (Füzuli
Sabir Qaraqoyunlu

“Seçilmiş elmi-publisitik məqalələi”

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

2016

adına sovxoz) bir qrup idman həvəskarlarından aldığımız
şikayət məktubu gətirmişdi.
Məktubdan sətirlər: “Biz sovxozumuzun həyatında,
dövlət plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində yaxından
iştirak edirik. Lakin asudə vaxtımızın səmərəli təşkili üçün
heç bir şəraitə malik deyilik. Sovxozumuzda sadə idman
meydançası belə, yoxdur. İdman invertarı ala bilmirik.
Dəfələrlə sovxoz müdiriyyətinə, rayonun əlaqədar
təşkilatlarına müraciət etsək də, bir nəticə hasil
olmayıb...”
17 nəfərin imzaladığı bu məktubla rayonda kimi
tanış etdiksə, hamının fikri eyni oldu: zəhmətkeşlərin
asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün heç bir iş görülmür.
Bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri az-az keçirilir.
Desək ki, Laçında olduğumuz müddətdə tam yararlı
bir idman qurğusu görmədik, çoxlarına qəribə gələr.
Amma bu, həqiqətdir. Kamallı kəndində gördüklərimiz isə
adamın ürəyini ağrıdır. Özünüz fikir verin: 600 nəfərdən
çox gənc işdən sonra asudə vaxtını səmərəli keçirmək
üçün məşğələ tapa bilmir. Halbuki, sovxozun ərazisində
olan istifadəsiz yerlərdə gözəl idman kompleksi yaratmaq
olar. Şikayət məktubunun müəllifləri bizimlə söhbət
zamanı bu barədə ürək ağrısı ilə danışdılar.
V.Qasımov (sovxoz komsomol komitəsinin katibi):
“Dəfələrlə öz qüvvəmizlə iməcilik yolu ilə futbol
meydançası, yaxud sadə idman kompleksi yaratmaq
istəmişik. Amma sovxoz rəhbərliyi bizə heç bir kömək
göstərməyib. İdman inventarı ala bilmirik.”
Sabir Qaraqoyunlu
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F.Fərmanov (fəhlə): “Bu yaxınlarda sovxoz klubunu
öz qüvvəmizlə təmir etdik. Düzdür, müdiriyyət bizə bu
işdə köməklik etdi. Lakin çəkilən xərcin hamısını biz
özümüz toplamışdıq. Rayon mədəniyyət şöbəsində bunu
bilib bizə möhkəm qulaqburması verdilər. Sözləri də bu
oldu ki, klubu dağıtdığınıza görə cavab verməli
olacaqsınız”.
Sovxoz direktoru Tahir Həsənovun yazılanların
doğru olduğunu təsdiq etməkdən başqa çarəsi qalmadı.
Axı hər şey göz qabağında idi.
Kənddəki orta məktəbdə də vəziyyət belədir.
Məktəbin həyətindəki turnik və köhnə voleybol toru
çəkilmiş dirəklər bədən tərbiyəsi və idmandan xəbər verən
yeganə
qurğular
idi.
Görəsən,
bu
voleybol
meydançasından kim istifadə edir? Axı voleybol oynamaq
üçün top lazımdır. Şikayət məktubunda yazıldığı kimi, ən
çətin tapılan da məhz idman inventarıdır.
Direktor daha sonra bildirdi ki, sovxozun bütün
qüvvəsi iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilir. Ona görə də
bədən tərbiyəsi və idmanla heç kim maraqlanmır.
Qəribədir, əməkçilərin cansağlığına qayğı partiyamızın
Mərkəzi Komitəsinin qarşıya qoyduğu mühüm
məsələlərdən biri deyilmi? Partiyanın XXVII qurultayına
Sov.İKP MK-nın siyasi hesabat məruzəsində bu haqda
deyilmişdir: “Hər bir adam üçün, elə cəmiyyət üçün də,
cansağlığından böyük sərvət yoxdur. Adamların
cansağlığının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi birinci
dərəcəli əhəmiyyəti olan işdir”.
Sabir Qaraqoyunlu
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Əlbəttə, sovxozda bədən tərbiyəsi və idmanın
bərbad
halda
olmasında
gənclərin
özləri
də
günahkardırlar. Axı həmişə yuxarı təşkilatlardan
göstərişlər gözləmək, yardıma bel bağlamaq olmaz.
Ən sadə idman qurğularının, salonların tikilməsi
üçün təşəbbüs göstərənlərə hər vasitə ilə kömək
edilməlidir. Laçında isə bunun əksini gördük. Rayon
təşkilatları bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına başqa
cür “kömək” ediblər. Rayonun mərkəzi stadionu
avtobazaya, şahmat məktəbinin binası isə inzibati
orqanlara verilmişdir. İndi bu idman qurğularını yenidən
inşa etmək üçün münasib yer axtarırlar. Olmazdımı,
yuxarıda adları çəkilən təşkilatlara yer axtaraydılar?
Əlbəttə, olardı. Lakin hazırına nazir olmağı kim
istəməz?...
Kamallı kəndinin problemləri Laçının da
problemləridir desək, yanılmarıq. Rayon İdman
Komitəsinin sədri T.Xıdırovla (o, həm də yarım ştatla
“Məhsul” cəmiyyəti rayon şurasının sədri vəzifəsində
işləyir) söhbətdən də bunu ayırd etdik. Onun qoltuğundakı
sənədlər rəqəmlərlə doludur...
Əlbəttə, bu rəqəmlər kağız üzərində yaxşı nəzərə
çarpır. Amma işə gələndə, istər-istəməz, bu faktların
doğruluğuna şübhə edirsən. Axı rayonda bədən tərbiyəsi
və idmandan söhbət düşəndə kiçikdən tutmuş böyüyədək
hamının etinasızlıqla çiynini çəkdiyini görüb işlərin yaxşı
getdiyinə necə inanasan? Rayon təsərrüfatının heç birində
ştatlı bədən tərbiyəsi təlimatçısının olmaması (bu vəzifə
1983-cü ildə kiminsə “qayğısı” nəticəsində yoxa çıxıb) və
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rayonda olan 120 kəndin yalnız 6-da sadə idman
meydançasının yaradılması da bunu aydın sübut edir.
Bir faktı da burada qeyd etmək yerinə düşər. Rayon
Aqrar Sənayesi Birliyi idman avadanlığı almaq üçün
təsərrüfatlara bir manat da ayırmamış, həmkarlar
ittifaqının rayon komitəsi isə bədən tərbiyəsi tədbirləri
üçün ayrılmış 18 min manatdan 1 qəpik belə,
xərcləməmişdir.
Respublikamızın zəngin təbii sərvətlərə malik olan
dilbər guşələrindən biri Laçında bədən tərbiyəsi və idman
işlərini canlandırmaq üçün böyük imkanlar vardır. Bu
imkanlardan bacarıqla istifadə etmək və həvəslə işə
girişmək lazımdır.
“Ġdman”
qəzeti,
Bakı, 1 iyun 1986-cı il, № 66.
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ZĠRVƏYƏ GEDƏN YOLDA
Ə.Mustafayevin “Səndən ötrü” (“Gənclik”, 1985)
romanı müəllifin geniş oxucu kütləsinin müzakirəsinə
verdiyi irihəcmli əsəridir.
Roman maraqlı bir süjet üzərində qurulmuşdur:
alman əsirlərini Azərbaycanın ucqar
kəndlərindən birinə göndərir və burada
“Əlillər evi”nin tikintisində işlədirlər.
Onların kəndə gəlişi bir tərəfdən camaatın
qəzəbinə, hiddətinə, nifrətinə, digər
tərəfdən isə “ali irqin” bu kökə düşməsi
fərəhə, sevincə səbəb olur. Sovet
adamlarının iftixar və qürur hissini ucaldır.
Camaat alman əsirlərinə hücum
çəkməyə, onları didməyə, parçalamağa,
qisas, intiqam almağa, heç olmazsa,
bununla təskinlik tapmağa, hirsini-hikkəsini soyutmağa
can atır. Alman əsirlərini görəndə hər kəsin gedibqayıtmayanı, aldıqları “qara kağız”lar, qarşılaşdıqları
yarımcan şikəstlər göz önündə canlanır. Onlar əsirlərə
yetim qalmış uşaqların, gözü yolda qalan nişanlı qızların,
dul qadınların baiskarları, göz yaşları ovcunda olan
anaların, “göz yaşını qəlbinə axıdan” Mədəd əmilərin,
Əziz kişilərin vaxtsız qocalmasının səbəbkarları kimi
baxırlar.
Sabir Qaraqoyunlu
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Həyəcanlı və kinayəli iti baxışlar, hədə-qorxu
sədaları əsirləri, istər-istəməz təşvişə salır, qorxudur,
həyatlarının təhlükədə olduğunu onlara andırırsa da,
əsirlər bunu təbii hal sanır, belə qarşılandıqlarını
gözlənilməz bir hadisə kimi qəbul etmirlər. Əsirlər daxili
sarsıntı keçirir, həm də onları təşvişə salan bu izdihama
ürəklərində bəraət qazandırırlar.
Camaatın da fikri haçalanır: “...bunlar yazıq
adamlardı”, “- Yazıq ilan vursun onları!... Adam
olsaydılar, dünyanı odduyardılarmı?”, “- Biz adamıq,
özləri kimi vəhşi deyilik”,
“- Bunların, ...yaxşısı da
çoxdu. Davada gözümnən görmüşəm, insaflısı da olub,
əclafı da. Bizə qahmar çıxanı da olub. Plen də olsalar
insandılar, amanı sənnəndi”. “- Bu gününü də gördük,
Allaha şükür, a dünyanı bazar eləmək istəyən qudurğan!”.
Azərbaycan kəndinin müharibə və müharibədən
sonrakı dövrü əsərdə çox təbii, canlı və obyektiv verilir.
Kənd sovetinin sədri Mədəd əmi, alman əsirlərinin
üstündə gözətçi duran Qara Məlik, müharibə iştirakçısı və
əlili Araz müəllim, raykom katibi Mirzəxanov,
dəyirmançı Minəş, kənd həkimi Bəhruz, arabaçı Əziz kişi,
Gülpəri, Zülhəccə, Vidi, Mina arvad, Baxtam, Ərkinaz,
Çiçək, alman əsiri Bebbin kimi yadda qalan obrazlar
vasitəsilə yazıçı bütöv bir dövrün tarixi mənzərəsini verə
bilmişdir. Hadisələr olduqca inandırıcı və ardıcıldır.
Surətlərin psixologiyası çox qəribədir, realdır.
Mədəd əmi cəbhənin bütün ağırlığını çiynində
daşıyan, indiki dövr üçün yaşlı nəslin ümumiləşdirilmiş
tipik nümayəndəsidir. O, çox namuslu, vicdanı təmiz,
Sabir Qaraqoyunlu
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vətənpərvər, el qeyrəti çəkən, qayğıkeş, diqqətli bir adam
olmaqla, həm də sərt, ciddi, tələbkar, işində möhkəm,
ayıq-sayıqdır. Mədəd əminin övladı yoxdur, lakin o heç
vaxt özünü övladsız hesab etmir, bütün Qaraçəməni
özünə doğma bilir, övlad gözündə görür. Mədəd əmi
oxucuya da çox doğmadır, əzizdir. Bu doğmalıq, bizcə,
hər şeydən əvvəl onunla bağlıdır ki, Mədəd əmi mənsub
olduğu nəslin ən yaxşı xüsusiyyətlərini özündə
cəmləşdirir: ondakı sərtlik, ciddilik, tələbkarlıq
qayğıkeşliklə, mehribanlıq və canıyananlıqla qarışmışdır,
əkizdir. Bütün Qaraçəmən Mədəd əmini özünə ağsaqqal,
başbilən hesab edir. Qaraçəmənin heç bir xeyir-şəri
Mədəd əmisiz keçmir. O, Çiçək kimi kimsəsizlərə atalıq
edir, onu evindən gəlin köçürür, cehiz qoşur.
Qoca vaxtında da Mədəd əmi narahatdır. O,
“Alməmmədin bəzənib-düzənib kənd evlərinə acıq verən
evini”, Vidinin süd rəngli, musiqi siqnallı “Volqa”sını
görüb deyir: “Neynək, qoy olsun, o da bizimdi. Bir qonaqqara qabağına çıxarılası, öyünə biləsi bir evin də
olmağının ziyanı nədi kəttə? Lap imarət olsun. Məni
darıxdıran elə bilirsən evin qəşəngliyidi, bəzək-düzəyidi?
Yox, əksinə, fəxr eləyirəm, öyünürəm. Otuz il kəttə
hökümət oldum, dünyadan deyəsən halallığın ayağı üzülür.
Budu mənə yer eləyən, məni darıxdıran”.
Müharibənin – bilavasitə ön cəbhənin dəhşətləri
Araz müəllim surətində daha qabarıq verilmişdir. Araz
döyüş vaxtı yaralanaraq huşunu itirmiş vəziyyətdə
almanların əlinə keçir, Daxaudakı ölüm düşərgəsinə düşür.
O
burada
faşist
əzazilliyinin,
vəhşiliyinin
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hüdudsuzluğunun şahidi olur: kremotariyalar, hər gün
üst-üstə qalaqlanan insan cəsədləri, insan dərisindən
hazırlanan suvenirlər fiziki və mənəvi təhqirlərdən, bəlkə
də, yüngül görünürdü. Nəhayət, partizanların köməyi
nəticəsində əsir yoldaşları ilə birlikdə buradan xilas olur,
partizan dəstələrində döyüşür. Araz müəllim bir qıçını
itirib gəlmişdir. Aldığı kontuziyanı altı aylıq hospital
müalicəsi də tam sağalda bilməmiş, o indi də bu ağrıdan
xilas olmamışdır. Alman
əsirlərini öz vətənlərinə
buraxmaq ərəfəsində Arazı yenidən istintaq, həbs
təhlükəsi gözləyir. Əlbəttə, Arazın vicdan, namus
təmizliyi, ən çətin anlarda belə, Vətənə sədaqəti sübuta
yetirilir. Lakin ədalət zəfər çalana kimi onun keçirdiyi
həyəcanlı günlərin, mənəvi sarsıntıların əvəzini heç nə
ilə çıxmaq olmur. Bütün bunlar çox ağır və acı həqiqət
kimi təsvir edilir.
Əsərin əsas ideyası novellavari bir şəkildə açılır.
“Səndən ötrü” ifadəsi özündə sanki bir sirri gizlədir.
Kimdir bu “sən?”. Oxucu romanı qurtaranadək bu sual
üzərində düşünür və ən axırda tapır: “Sən” əslində “mən”
– oxucu - gənc və orta nəsil deməkdir. Oxucu anlayır ki,
Mədəd əmi bütün ömrünü-gününü bu nəslin yolunda sərf
etmiş, indi isə əlsiz-ayaqsız, gücdən düşmüş, qulağı
eşitməyən, gözü yaxşı seçməyən, böyük bir qayğıya
ehtiyacı olan qoca adamdır. Lakin Vidadi kimi gənclər
Mədəd əmiyə bir qulaq aparatını gətirməkdə nə qədər
laqeydlik göstərir, onun sözlərinə məhəl qoymur,
süründürməçiliyə salır, nəsə umurlar.
Sabir Qaraqoyunlu
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Vidadi kimi vicdansızlar öz vəzifə borcunu belə,
lazımınca yerinə yetirmir, bu halal mayalı müdrik
adamların qayğısına laqeyd yanaşırlar.
Oxucu öz-özünə sual verir: haradandır bu
laqeydlik?! Axı Vidadi həmin
kənddə
böyüyüb,
müharibənin və müharibədən sonrakı bərpa dövrünün
bütün çətinliklərini öz gözləri ilə görüb. Özü də Mədəd
əminin, Araz müəllimin gözləri qarşısında boya-başa çatıb.
Əsəri oxuyub qurtardıqdan sonra da bu sual oxucunu tərk
etmir, ondan möhkəm yapışıb sanki özünə cavab istəyir:
“haradandır bu laqeydlik?!”
Bədii əsərin gücü onun həyatiliyindədir. Bu əsas
meyara tam uyğun olduğu üçündür ki, “Səndən ötrü”
romanı böyük təsir gücünə malikdir. Sosialist realizm
metodunun bütün tələbləri baxımından yetkin, yüksək
bəşəri amallar və ideyalarla seçilən bu əsər, şübhəsiz,
ədəbiyyatımızın son onillikdəki mühüm nailiyyətlərindən
biridir.
Əsər həm də mövzusuna görə çox seçilir. Alman
əsirlərnin həyatından bəhs edən bu əsər ədəbiyyatımıza
həmin mövzunu gətirən ilk irihəcmli əsər kimi də
qiymətləndirilməlidir.
“Səndən ötrü” romanı ilə yazıçı Əmir Mustafayev
sübut edə bilmişdir ki, o, sənət zirvəsinə gedən yoldadır.
Biz ona bu çətin və şərəfli yolda uğurlar diləyirik.
“Azərbaycan müəllimi” qəzeti,
Bakı, 24 dekabr 1986.
Sabir Qaraqoyunlu
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BĠR YAZ GÜNƏġĠ KĠMĠ
Ələmdarı mənim kimi yaxından tanıyan az adam
tapılar; mən onu orta məktəb illərindən tanıyıram. Üç il
müəllim-şagird münasibətimiz olub.
O hələ uşaq yaşlarından olduqca
intizamlı, çalışqan, zəhmətkeş, bacarıqlı,
tərbiyəli və təmkinli idi. Davranışı ilə gözəl
bir ailəyə mənsubluğunu hiss etdirirdi.
Ədəbiyyata xüsusi həvəs və səyi vardı.
Məktəbdə
ilk
dəfə
mənim
təşəbbüsümlə yaradılmış bədii özfəaliyyət
dərnəyinin ən fəal üzvlərindən biri olmuşdur.
Göstərdiyimiz tamaşalarda daha çox şeir
söyləməklə çıxış edərdi...
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Ələmdarın mənə bəxş etdiyi ilk sevinc onun gələcək
ixtisas seçimi ilə bağlıdır. O da ədəbiyyat yolunu
tutmuşdur; bu bizi daha da yaxınlaşdırdı, doğmalaşdırdı.
Xoşbəxtlikdən onun tələbəlik illəri mənim artıq Bakıda
işlədiyim vaxtlara təsadüf edirdi və həmin illərdə o
mənimlə daim əlaqə saxlamış, mənim kitabxanamdan
istifadə etmiş və biz tez-tez elmi diskusiyalara
qoşulmuşuq.
Sonralar... Hər ikimiz hiss etdik ki, biz artıq
dostlaşmışıq.
Ələmdarın “Anam həyat, anam dünya” adlı ilk
şeirlər kitabını oxuyanda böyük fərəh hissi duydum və
onun keçirdiyi ağır həyat yolu yenidən gözlərim önündə
canlandı; o, atası Əli kişini (Allah ona rəhmət eləsin!)
erkən itirmişdi. Həmin vaxtdan Ələmdar özündən kiçik
qardaş-bacılarına atalıq etdi. Onlara həm şəxsi nümunəsi
ilə, həm də ailədə “böyük” kimi yaxşı təsir göstərə bildi.
Çətin də olsa, Ələmdar üzərinə düşən ağır yükün
öhdəsindən layiqincə gəldi.
Kitabın birinci hissəsində toplanmış şeirlərdən də
göründüyü kimi, Ələmdar həyatda hamıdan çox anasına
bağlı olmuşdur.
O, anasını ata əvəzi də sevmiş, daim hər işdə onunla
məsləhətləşmiş və bütün ömrü boyu ailədə onun yüksək
nüfuzunu qoruyub saxlamışdı. Rəhmətlik anası Sünbülə
xanim da Ələmdarsız bir işə qol qoymazdı.
Anasının ölümü Ələmdara sitəm etdi. Bu, ulu ana
məhəbbətinin nəticəsidir ki, şeirlərinin böyük bir qismi
ana həsrəti ilə bağlıdır, dərd, qəm yüklüdür:
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Nəsihət verən yox, öyüd verən yox,
Elə alışmışam, çətin sönəm mən.
və ya
Ölmürəm, bir yolluq çıxam aradan,
Nə bəxtsiz, talesiz qaragünəm mən.
Eləcə də
Sənsiz yaşamaqdan yaxşıdı ölüm.
Böyük dərdi Ələmdar daha da böyüdür, bəzən bu
təsirdən ümidsizliyə qapılır:
Bu anasız puç dünyada
Hər şey yalan:
və ya
Ana yoxsa, biz də yoxuq bu
dünyada.
Bax bununla heç cür razılaşmıram. Məsəl var:
“Ölənlə ölmək olmur”.
Ananı itirmək, oğul kimi onu öz çiyinlərində axirət
dünyasına yola salmaq həyat üçün normal haldır, qeyrinormal bunun tərsidir ki, bunu tale heç bir valideynə
göstərməsin.
Sabir Qaraqoyunlu

“Seçilmiş elmi-publisitik məqalələi”

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

2016

Nə yaxşı ki, sonrakı şeirlərdə o, dərdin fəlsəfi
mahiyyətini tam dərk edir, oxucusunu dərdə təslim
olmamağa, onunla mübarizəyə, həyata çağırır, dərdə
qapılmağı “insanlığın səhvi” kimi təqdim edir:
Dərdi dərindən çəkmək,
Dərdə qul olub getmək
İnsanlığın səhvidir,
O, insanın məhvidir.
Kitabın ikinci hissəsində toplanmış şeirlər artıq
şairin dərd dünyasından əzmlə çıxdığını və həyatın qaynar
axınına qatıldığını təsdiqləyir:
Yaşamağa səsləyən
Bir yaz günəşiyəm, - deyir.
Bax bu, məni sevindirir. Əmin oluram ki, Ələmdar
artıq böyük sənətin doğru yolundadır. Mən bu yolda ona
uğurlar diləyirəm. Arzu edirəm ki, o, böyük sənətdə yaz
günəşi kimi parlasın.
Ələmdar “Dünya yaxĢılarındır”
Bakı, 2004-cü il.
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GÖRKƏMLĠ AĞSAQQAL ALĠMĠMĠZ AKADEMĠK
BUDAQ BUDAQOVA AÇIQ MƏKTUB
Çox hörmətli Budaq müəllim.
Təkcə Azərbaycan elmi qarşısında deyil, bütövlükdə
Azərbaycan xalqı qarşısında Sizin xidmətləriniz olduqca
böyükdür. Bu danılmaz həqiqət hamılıqla qəbul olunmuş
və Sizə ümumxalq hörməti, məhəbbəti qazandırmışdır;
mən də bu xalqın bir övladı kimi Sizə dərin rəğbət
bəsləyənlərdən biriyəm.
Sabir Qaraqoyunlu
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Sizə müraciətim “Ermənistanda Azərbaycan mənşəli
toponimlərin izahlı lüğəti” kitabınızdakı (Bakı–1998,
“Oğuz evi” nəşriyyatı, həmmüəllif Q.G.Qeybullayevdir)
bir neçə toponimin dəqiqləşdirilməsi ilə əlaqədardır:
1. Kitabda Qaraqoyunlu toponimi və qaraqoyunlular
haqqında ayrı-ayrı ərazilər üzrə 10-a yaxın kənd adı
sadalansa da, müəyyən təəssürat yaradılsa da,
Ermənistanda və eləcə də vətəndaşı olduğumuz
Azərbaycan Respublikasnda qaraqoyunluların kompakt
yaĢadığı yeganə ərazi olan Qaraqoyunlu dərəcəsinin
adı göstərilməmiĢ və bütöv bir el unudularaq haqqında
bir söz belə, deyilməmişdir.
Xatırladıram ki, tədqiqat baxımından həmin ərazi
üzrə “qaraqoyunlu dialekti” mövzusunda əslən
qaraqoyunlu olan Şövkət müəllim Kərimov dissertasiya
müdafiə edərək elmlər namizədi adına layiq görülmüşdür.
Gölkənd, Cıvıxlı, Çaykənd, Əmirxeyir, Bəriabad,
Qaraqaya, Yanıxpəyə, Salah, Göyərçinli, Polad Ayrım,
Ağkilsə, Haqqıxlı kimi kəndləri əhatə edən Qaraqoyunlu
dərəsi 1918-20-ci illərə qədər rəsmi olaraq Azərbaycan
ərazisi (Gəncə quberniyası, Qazax qəzasının kəndləri)
olmuşdur. Coğrafi mövqeyinə görə məşhur Dilican
dərəsinə bitişikdir. Ölməz şairimiz S.Vurğunun Dilicanda
komsomol fəaliyyəti ilə bağlı günlərinin çoxu
Qaraqoyunlu dərəsində keçmişdir; hələ gənc yaşlarından
mənim doğma əmim yazıçı Nəsib Əfəndiyevlə dostluq
etmiş və dəfələrlə babam Vəli Əfəndinin qonağı olmuşdur
(Bu barədə yazıçı N.Əfəndiyevin maraqlı xatirələri
çoxdan oxuculara tanışdır).
Sabir Qaraqoyunlu
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Qaraqoyunlu dərəsi həm də ziyalılar yurdudur.
Təbiətcə çox zəngin olan bu kiçik torpaq Bala Əfəndiyev
(1937-ci ilin repressiya qurbanlarındandır) kimi görkəmli
dövlət xadimi, tanınmış filosoflar Həmid Əfəndiyev, Asif
Ata, Azərbaycan Elmlər Akademiyasında Sizinlə çiyinçiyinə çalışmış tarix elmləri doktoru Həmid Əliyev kimi
böyük alimlər, Rəşid Nəsiboğlu kimi bəstəkar, böyük və
kiçikliyindən asılı olmayaraq elmin bütün sahələri üzrə
sayılan alimlər, minlərlə ali təhsilli mütəxəssislər
yetişmişdir. Qaraqoyunlu dərəsində elə bir ailə tapılmaz ki,
orada ən azı bir nəfər ali təhsilli mütəxəssis olmasın.
Qaraqoyunlu dərəsi haqqında ən geniş, müfəssəl
məlumatlar mənim həmkəndlim və qohumum, qaraqayalı
Elbrus
Hacılının
“Qaraqoyunlular”
(“Sumqayıt”
nəşriyyatı–1999) kitabında verilmişdir.
2. Sizin lüğətdə Çaykənd kəndinin əhalisi mənşəcə
kürdlərlə əlaqələndirillir. Bu, həqiqətə uyğun deyildir.
Həmin kənddə heç vaxt kürdlər yaşamamışdır. Mənim
eşitdiyimə görə, Qaraqoyunlu dərəsinə yalnız bir nəfər
kürd qızı (adını çəkmirəm) gəlin gəlmiş və qohum-əqraba
ilə qaynayıb-qarışdığından onun kürd mənşəliliyi, demək
olar, unudulmuşdur və çox güman ki, gənc nəslin bu
barədə heç bir məlumatı yoxdur.
Mənim də mənsub olduğum Əfəndilər nəsli
Qaraqoyunlu dərəsində böyüklüyü ilə seçilmişdir.
Qaraqoyunlu kəndlərinin bir çoxunda kök salmış bu nəslin
bir qolu çaykəndlilərdir. Gölkənd kənd orta məktəbində
təhsil aldığım üç il həmyaşıdlarım olan çaykəndlilərlə
birlikdə keçmişdir. Lakin mən onlardan hansısa birinin
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kürd mənşəliliyi haqqında heç vaxt eşitməmişəm, buna
yalnız Sizin lüğətdə rast gəlmişəm.
3. Başlıca iradım isə Qaraqoyunlu dərəsinin Ən
böyük kəndi sayılan Gölkənd kəndinin qul, qullar kəndi
kimi yozumudur.
Bütün dünyada nəinki dilçi alimlər, hətta digər
ixtisas sahibləri də yaxşı bilirlər ki, toponimlər, adətən,
yerli relyef quruluşu, xarakterik xüsusiyyətləri, bəzən də
həmin yerlərdə baş vermiş əlamətdar hadisələr və s. ilə
bağlı yaranır. “Dədə Qorqud”da olduğu kimi,
Qaraqoyunlu dərəsində də yer adları bu ənənəyə tam sadiq
qaydada yaradılmışdır. Bir fikir verin: Qazanuçan,
Tazuçan, Eşşəkuçan, Yurd Tala, Daşlı Tala, Əfəndi talası,
Dəyirmi Tala, Çiçəkli, Qanqallı, Şamlıq, Dərəyurd, Tək
Palıd, Qılınc Qaya, o cümlədən kənd adları: Qaraya,
Çaykənd, Gölkənd, Yanıxpəyə.
Bu dəqiq ölçülüb-biçilmiş adlara izah da tələb
olunmur.
Gölkənd kəndi göllərlə əhatə olunmuşdur, göllər
kəndidir.
Yuxarıda
adı
çəkilən
E.Hacılının
“Qaraqoyunlular” kitabında göstərilir: “Qaraqoyunlu
dərəsinin ən böyük və möhtəşəm kəndlərindən biri də
Gölkənd idi. Adından məlum olduğu kimi bu kənd öz
adını burada olan təbii göllərdən almışdır. Gölkənddə
Uzun göl, Göygöl, Çatal göl, Tağılar gölü adlı dörd göl
var idi” (səh 207).
Mən özüm də Gölkənd kənd orta məktəbini
bitirmişəm, üç il Gölkəndddə yaşamışam. Həmin kəndi
yaxşı tanıyıram. Bildirirəm ki, Gölkənddə daha bir neçə
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xırda göllərin adı E.Hacılının kitabına düşməmişdir.
Bununla belə, kəndin Gölkənd adlandırılması üçün adı
çəkilən göllərdən biri də kifayət edərdi.
Çox güman ki, burada Azərbaycan dilinə məxsus
toponimin ruscaya və sonralar yenidən azərbaycancaya
çevrilməsi də öz işini görmüşdür; o vaxtlar müxtəlif
mənbələrdə kəndin adı rusca Гелькенд, Гѐлькенд,
Голькенд kimi müxtəlif versiyalarda verilirdi.
Göründüyü kimi, Gölkəndin qullar kəndi olmasına
heç bir elmi əsas yoxdur, əslində elmi əsas danılaraq,
yöndəmsiz bir yozum verilmişdir. Lakin bu yozum həmin
kənd sakinlərinin adına bir əskiklik gətirməsəydi susmaq
da olardı.
Qaraqoyunlu dərəsi heç vaxt qullar yurdu
olmamıĢdır. Qul kimi yaĢamaq Qaraqoyunlu adına bir
qara ləkədir; bu ləkə götürülməlidir.
Yalnız bunu qeyd etmək bəs edər ki, XV əsrin
əvvəllərində Teymurilərin əsarətinə qarşı ilk dəfə etiraz
səsini qaldıran, silaha sarılaraq amansız düşmənə qarşı
ölüm-dirim savaşına qalxan, yadelli işğalçılara divan
tutaraq ölkədən qovan, milləti, xalqı bac-xərac verməkdən
azad edən də məhz qaraqoyunlular olmuşdur...
Hörmətli Budaq müəllim!
Bununla, mən heç də Sizin ağır zəhmət bahasına
gəlmiş, həqiqətən də çox dəyərli əsərinizə azca da olsa
kölgə salmaq fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq, kitabınızda
biz qaraqoyunlulara aid yol verilmiş təhriflərə, bir müəllif
kimi, Sizin öz tərəfinizdən düzəliş verilməsini bütün
qaraqoyunlular adından xahiş edirəm.
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Hörmətli Sabir Qaraqoyunlu
“Araz” qəzeti, № 019,
Bakı, 13-19 iyun 2010-cu il.

GORU OLMAYANIN KƏFƏNĠ HARADAN
OLSUN?!
Sabir Qaraqoyunlu
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(H.Ismayilov,
Ə.Ələkbərli,
E.Qaraqoyunlunun
“Türkmənşəli erməni
soyadları”
kitabı haqqında
düşüncələrim)
Mövzusuna görə çox aktual olan bu
tədqiqat əsəri nəşr tarixinə görə olduqca gecikmişdir. Biz
həmişə gecikirik. Biz həmişə yaxşıca döyüldükdən,
kötəkləndikdən sonra ayılırıq. Amma çox nahaq!
Müharibə, döyüş, mübarizə bunu sevmir, əksinə döyüşdə
zərbəni birinci gərək sən vurasan. Birinci zərbənin gücü,
ağrısı, onun mənəvi sarsıntıları da çox olur.
Əlbəttə ki, mənim bu giley-güzarlı iradlarımın
müəlliflərə heç bir aidiyyatı yoxdur, əslində onlara çox
sağ olsunlar deyirəm ki, belə bir vacib mövzuya müraciət
etmiş və uzun illər (belə desək, səhv edərik, artıq əsrlərlə
deməliyik) erməni daşnaklarının yelbeyin siyasətinin
fəsadlarına məruz qalan azərbaycanlılara, türklərə (elə
ermənilərə də) ermənilərin bir millət olaraq kimliyini
tanıtmaqda daha mühüm bir addım atmışlar. Mənim
iradlarım isə Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunadır. Dünyanın müasir
siyasi ab-havası şəraitində bu qəbildən, yəni dil ilə (dil
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vasitəsi ilə) bağlı olan mövzuları işləyib dünya
ictimaiyyətinə göstərmək çoxdan bu institutun vəzifə
borcuna çevrilməli idi.
Dünyanın bir çox ölkələrində onları maraqlandıran
bir çox dövlətlərin, ölkələrin, xalqların, millətlərin tədqiqi
ilə məşğul olan xüsusi institutlar fəaliyyət göstərir, əlbəttə,
bu maraq hər iki dövlət arasındakı dost və ya düşmən
münasibətlərindən asılıdır. Belə institutlar vaxtı ilə
dünyaya meydan oxuyan və bununla da böyük bir
qarşıdurma yaradan SSRİ və ABŞ dövlətlərində də
fəaliyyət göstərmişdir. Biz belə bir institut yaradılması
təklifi ilə çıxış etməsək də, mövcud olan elmi-tədqiqat
institutlarımızda bu yönümdə müvafiq işlərin aparılmasını
vacib sayırıq.
Məsələ bundadır ki, biz dost və düşmənlərimizi hələ
də yaxşı tanımırıq, buna görə də gözlənilməz çətinliklərlə
üzləşirik. Ancaq erməni bizi bizdən daha yaxşı tanıyır.
Yaxşı xatırlayıram, SSRİ dövründə - xüsusən də ötən
əsrin 60-cı illərindən başlayaraq ermənilər üstüörtülü,
lakin mütəşəkkil şəkildə antitürk, antiazərbaycanlı
fəaliyyətlərini get-gedə gücləndirirlər. Ermənistanın
ermənilər yaşayan hansı yerinə yolumuz düşəndə bizi
“Ara, hayes, turkes?” sualı ilə qarşılayırdılar. Biz isə bu
sual qarşısında özümüzü təhqir olunmuş sayır və uşaq
hazırcavablığı ilə tez də cavab verirdik ki, “biz türk
deyilik, biz azərbaycanlıyıq”.
Oxucular qınamasınlar, mən özümün məktəbli
olduğum illərdən danışıram və bizim verdiyimiz cavablar
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da məktəbli cavabları idi, - sovet antitürk təbliğatı öz işini
çoxdan görmüşdü, bu bizim iliyimizə hopdurulmuşdu.
“Ara, hayes, turkes?” sualı məni bütün ömrüm boyu
müşayiət etmişdir, bu sual ətrafında çox düşünmüşəm,
hətta sonralar “düşmən bizi bizdən yaxşı tanıyır, biz isə
özümüzü tanımırıq” qənaətinə gəldikdə belə, müəyyən
mənada, daxilən həmin sualın müəlliflərinə “minnətdar”
da olmuşam...
Biz millət kimi tarixlər boyu çox təvazökar, bir az
da utancaq, qarşısındakı günah sahibini tez bağışlayan,
onun məkrli hiylələrinə əhəmiyyət verməyən, pisliklərini
tez unudan, insanlıq xatirinə çox məsələlərlə barışan
olmuşuq və çox təəssüflər olsun ki, indi də beləyik, hələ
tam ayılmamışıq. Bu heç də yaxşı xüsusiyyət deyildir. Bu
xasiyyətlə məkrli düşmənə qarşı mübarizə aparmaq
olduqca çətindir. Əslində belə olmamalıdır; dostu da,
düşməni də yaxşı tanımalısan, hər biri haqqında yaxşı-pis
nəyi varsa, vaxtında üzünə vurmağı bacarmalısan, qoy o
özü də bilsin ki, sən onu onun özündən də yaxşı tanıyırsan.
Həmçinin nəzərə alınmalıdır ki, müasir dövrün
mübarizə vasitələrindən biri, bəlkə də ən mühümü,
birincisi təbliğat mübarizəsidir. Erməni məhz bu vasitə ilə
daha çox bəhrələnir. O bu yolla həmişə öz yalanlarını
dünyaya həqiqət kimi təqdim etməyə can atmış və çox
hallarda inandırmağa nail olmuşdur; yalan o qədər ayaq
tutub yerimişdir ki, onun qarşısında bizim tam tarixi
faktlara və dəlillərə söykənən real gerçəklik haqqındakı
təqdimatlarımıza belə, dünya ictimaiyyəti şübhə ilə
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yanaşır, çünki ilkin təbliğat – erməni təbliğatı yalan olsa
belə, artıq öz işini görmüş, təsirini göstərmişdir.
Bu baxımdan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr
olunmuş “Türk mənşəli erməni soyadları” kitabı
(müəlliflər: Hüseyn İsmayılov, Əziz Ələkbəli və Elbrus
Qaraqoyunlu, Bakı, “Nurlan” nəşriyyatı, 2011) olduqca
vacib və aktual bir mövzuya həsr edilmişdir. Bu
təşəbbüsünə görə müəlliflər heyəti alqışlara layiqdir.
Kitabı böyük maraqla oxudum, bütövlükdə
bəyəndim, qənaətləndim, lakin kitabın gələcəkdə daha
geniş və mükəmməl nəşrə hazırlanacağı barədə
annotasiyadan oxuduqlarım bu yazını işləməyə məni
vadar etdi. Fikirləşdim ki, gələcək nəşrin daha kamil
olması üçün bəzi məqamları nəzərə çatdırmaq işin xeyrinə
olar.
Lakin əvvəlcə, bir neçə kəlmə ilə də olsa, kitabın
müvəffəq cəhətlərindən...
Kitabda dörd yüz otuz dörd türk mənşəli erməni
soyadının (familiyasının) geniş və sanballı izahı verilmiş,
onların hər birinin türk-azəri mənşəli olması tarixi
mənbələrə və tanınmış türkoloq alimlərə, o cümlədən
erməni tədqiqatçılarına istinad olunmaqla, elmi dəlillərlə
təsdiqlənmiş və tam sübuta yetirilmişdir. Sadalanan
soyadların bir çoxunu daşıyan tanınmış ermənilərin – peşə
və əmək adamlarının, elm və incəsənət xadimlərinin adları
elə yerindəcə göstərilmişdir. Məsələn, Allahverdyan
soyadına verilmiş izahın sonunda göstərilir: “Azərbaycan
SSR xalq artisti, müğənni N.Allahverdyan bu soyadı
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daşıyırdı” (səh.24). Eləcə də Cavadyan soyadına aid
izahın sonunda bildirilir: “Dağlıq Qarabağdan olan
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Z.B.Cavadyan bu soyadı
daşımışdır (səh.81).
Azərbaycan və türk dilində adam adı bildirməyən
müxtəlif mənalı sözlərdən, ən çox da peşə bildirən
sözlərdən əmələ gəlmiş erməni soyadlarının izahı da
dolğun verilmişdir. Belə ki, müəlliflər bu cür soyadlarının
əsasını təşkil edən azəri-türk mənşəli sözlərin ermənicə
tərcüməsini də verərək, erməni dilindəki həmin qarşılıq
sözündən erməni soyadı yaradılmadığını xüsusi
vurğulamışlar.
Məsələn, Çörəkçyan soyadının izahı belə bir
sonluqla yekunlaşır: “Çörək ermənicə hats, çörəkçi isə
hatsaqordz deməkdir, lakin ermənilər arasında Hatsyan və
Hatsaqordzyan soyadları yoxdur” (səh.89).
Həmçinin Quşçyan soyadının şərhində bildirilir ki,
quşçu sözü ermənicə trçnabah deməkdir, lakin
ermənilərdə Trçnabahyan soyadı yoxdur (səh.151).
Əlbəttə, deyə bilərik ki, soyadlarının müəyyən bir
qismi özünün azəri-türk mənşəliliyini heç bir elmi şərh
olmadan da büruzə verir və bu, böyük çoxluq tərəfindən
asanlıqla anlaşılır; erməni bunu nə qədər gizlətməyə, örtbasdır etməyə çalışsa da, bacarmaz, çünki “cidanı çuvalda
gizlərmək olmaz”. Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki,
müəlliflər gözlənilməz sayda (434 soyad) azəri-türk
mənşəli erməni soyadı üzə çıxarmışlar ki, buna
təəccüblənməmək olmur.
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Müqayisə üçün görkəmli sovet tədqiqatçı-türkoloq
alimi Nikolay Aleksandroviç Baskakovun tədqiqatlarına
müraciət edək. Alimin «Русские фамилии тюркского
происхождения» (Главная редакция восточной
литературы, издательства «Наука», 1979г.) kitabında
cəmi 300 (üç yüz) familiyadan bəhs edilir. Nəzərə alsaq ki,
o boyda Rusiyada çoxmilyonlu (iki yüz milyona yaxın)
ruslar
arasında cəmi üç yüz türk mənşəli rus
familiyasından söhbət gedir, lakin Ermənistan kimi kiçik
bir ölkədə vur-tut bir neçə milyonluq ermənilərin isə dörd
yüz otuzdan çox (müəlliflərin fikrincə, bu son rəqəm
deyildir) azəri-türk mənşəli erməni soyadından danışılır.
Göründüyü kimi, müqayisədə bu olduqca çox görünür.
Daha bir müqayisəni diqqətə çatdırmaq olduqca
vacibdir. N.A.Baskakovun araşdırmalarına görə türk-tatar
mənşəli rus familiyalarının yaranması - müxtəlif dövrlərdə
(yüzilliklərdə) mənşəcə türk (tatar) olan şəxslərin
Rusiyada dövlət qulluğuna və ya rus ordusunda məsul
vəzifələrə qəbul edilməsi ilə əlaqədardır. Vəzifəyə irəli
çəkilmiş bu şəxslər daim rus əhatəsində olmuş, rus ailələri
ilə qohumlaşmış, getdikcə tamamilə ruslaşmış və demək
olar ki, həmin şəxslərin törəmələrində türklük tədricən
əriyərək yox olmuş, onlardan yalnız quru ad (soyadfamiliya) qalmışdır.
Lakin bu quru soyadın özünün qalması, yaşaması da
təsadüfi deyildir, təbii ki, həmin ad sahibinin yaşadığı
cəmiyyətdə böyük nüfuz, şan-şöhrət qazanması, dərin
hörmətə layiq olması, törəmələri üçün qürur və fəxr
mənbəyinə çevrilməsidir ki, bu familiyalar bu gün də rus
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xalqı arasında fəxrlə, qürurla yaşayır, öz şan-şöhrəti ilə,
məşhurluğu ilə seçilir; bu bizim üçün də fəxrdir!
Amma ermənilərdəki azəri-türk mənşəli soyadların
yaranması yolu isə tamamilə başqadır. Burada söhbət sırf
azəri-türk mənşəli adam adlarının (Azad, Əziz, Cavad),
peşə adlarının (dəllək, zurnaçı, dəvəçi), bəzi hallarda da
müxtəlif mənalı sözlərin (daş, topal, şəkər) heç bir əsas
olmadan mənimsənilməsindən gedir. Bunun da kökü ona
bağlıdır ki, erməni dilində ad (soyad) yaratma imkanları
olduqca məhduddur, zəifdir; bu da dilin zənginliyinə
deyil, yoxsulluğuna dəlalət edir.
Kitabda
yalnız bir soyadın – Mamikonyan
familiyasının yaranması türk mənşəli Mamuk adlı şəxsin
üçüncü yüzillikdə erməni tərəfə keçməsi ilə əsaslandırılır
(səh.156). Qalan bütün hallarda
azəri-türk mənşəli
sözlərin (adların) birmənalı şəkildə
mənimsənilərək
erməni dilindəki familiya bildirən -yan şəkilçisinin
artırılması ilə əmələ gəldiyi canlı fakt kimi göz
qabağındadır.
Biz çox zaman tanınmış erməni şəxsiyyətlərinin
daşıdıqları azəri-türk mənşəli Allahverdyan , Tarverdyan,
Babacanyan kimi çoxlarımıza məlum olan populyar bir
neçə soyadı tez-tez eşitdiyimizdən bunların tək-tük hal
olmasını zənn etmişik; haradan biləsən ki, erməni Camal,
Cəlal, Xanlar, Sərdar, Nəriman, Nəsib, İslam, Mirzə,
Mədət, Mərdan, Murad, Osman, Qasım, Şahbaz, Şahin
kimi
saysız-hesabsız
adlarımızı
mənimsəyərək
özününküləşdirəcəkdir?! Buna deyərlər: “nə yoğurdu, nə
yapdı, hazırca kökə tapdı”.
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Kitabda ön söz kimi təqdim olunan “Erməni
soyadları ermənilərin tarixi kimliyinin güzgüsüdür”
başlıqlı yazı (bizim şərhimizdə bu başlıq “ön söz” kimi
gedəcəksdir) həcmcə kiçik olsa da, məzmun dolğunluğu
ilə seçilir. Bu qısa mətndə ermənilərin milli mənşəyi,
tarixi keçmişi – hibridliyi, coğrafiyası barədə məlumat
verilmiş, eləcə də beynəlxalq aləmdə tanınmış görkəmli
tarixi şəxsiyyətlərin ermənilər haqqında tutarlı deyimləri
(sitatlar halında) öz əksini tapmışdır. Lakin elə bu yazının
özündə bizi qane etməyən bəzi amillər vardır ki, kitaba
olan iradlarım da elə buradan başlayır.
“Ön
söz”də
M.Abeqyan,
M.Aqanbekyan,
M.Nalbandyan, K.Patkanyan, Leo, R.Açaryan kimi
erməni alim və ziyalılarının, F.Engels, K.Marks, A.Mets,
Tasit, V.Z.Veliçko kimi tanınmış dünya şöhrətli alim və
şəxsiyyətlərinin olduqca təsirli, tutarlı sitatları verilir. Çox
təəssüflər olsun ki, mənbələr göstərilmir; belə halda
sitatların gerçəkliyinə şübhə yaranır.
Doğrudur,
bunlardan
bəzilərinin
(İ.Şopen,
V.Veliçko) elmi əsərlərin adı istifadə olunmuş ədəbiyyat
siyahısında verilmişdir, ancaq biavasitə sitatın altında
göstəriliməmişdir. Hər bir sitat o zaman təsirli və
inandırıcı olur ki, onun mənbəyi yerindəcə və konkret
(səhifəsinəcən) göstərilsin.
Eləcə də səhifə 15-də verilir: “Strabon qeyd edir ki,
saklar Qafqazın ən qədim və yerli sakinləri olmuşlar”;
yenə də konkret mənbə yoxdur.
Bəzən mənbələrin göstərilməsinə cəhd edilmiş,
lakin nədənsə, tamamlanmamışdır. Məsələn, səhifə 32-də
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oxuyuruq: “Əmir Teymurun ordusunda qoşun növləri
komandirinə əmir rütbəsi verilirdi (Z.Budaqov, I səh.98)”.
Göründüyü kimi müəllifin adı çəkilir, lakin mənbənin adı,
nəşr ili göstərilmir – yarımşıqdır.
Alınma sözlər, həmçinin bunların bir qismi olan
alınma adlar (soyadlar) dillər arasında, adətən, qarşılıqlı
olur. Bir neçə kəlmə ilə də olsa, göstərilməli idi ki,
ermənilərdə bu qədər azəri-türk mənşəli soyad olmasına
baxmayaraq, bunun müqabilində azərilərdə, türklərdə bir
dənə də olsun erməni mənşəli soyada rast gəlinmir, yaxud
rast gəlinirsə, ədalət naminə dəlillərlə, sübutlarla
göstərilməlidir.
Mütləq qaydada qeyd olunmalıdır ki, azəri-türk
mənşəli sözləri (adam adlarını, peşə adlarını, müxtəlif
mənalı sözləri) özlərinə soyad seçməkdə ermənilər
məqsədsiz olmamışlar. Bu onların qonşu azərilər, türklər
arasında maskalanmaları üçün çox vacib və əhəmiyyətli
məsələlərdəndir. Onlar bununla, həm də bizə ”yaxın”
olduqlarını, hüsn-rəğbət “bəslədiklərini” bildirməyə
çalışmış, çox zaman buna nail olmuş və nəticədə bizim
axarlı-baxarlı torpaqlarımızda, elə bizim aramızda
özlərinə rahat yer tapa bilmişlər. Məhz bu yollarla onlar
bizi bizdən yaxşı tanıyırlar.
Bu fikrin davamı kimi onu da qeyd edək ki,
Gürcüstanda da yaşayan ermənilərin müəyyən bir qismi
öz soyadlarını gürcüləşdirmişlər (Mkrtçşvili, Manvelaşvili
və s.). “Ön söz”də bu barədə söhbəti bir qədər geniş
vermək lazım idi. Açıqlamaq gərək idi ki, ermənilər tərtəmiz azəri-türk adlarının sonuna familiya bildirən bir Sabir Qaraqoyunlu
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yan şəkilçisi artırmaqla Adilyan, Ağacanyan, Aydınyan,
Azadyan, Azizyan, Cavadyan, Camalyan, Calalyan,
Cümşüdyan, Sərdaryan, Xanlaryan, İslamyan, Madatyan,
Mardanyan,
Narimanyan,
Nasibyan,
Osmanyan,
Şahbazyan,
Şahinyan...
kimi
yüzlərlə
soyadı
özününküləşdirmələri bəs deyilmiş kimi, azəri-türk
məişətində o peşə, sənət adı yoxdur ki, ona bir -yan artırıb
özlərinə soyad etməsinlər: Bağbanyan, Basdurmaçyan,
Çaxmakçyan, Çilinqaryan, Çobanyan, Çörəkçyan,
Dallakyan, Damirçyan, Daraxçyan, Darziyan, Deveçyan,
Dilanyan, Dolmaçyan, Dudukçyan, Dulqaryan, Xarratyan,
Xırmandaryan, Kotançyan, Qaleyçyan, Qırçyan, Quşçyan,
Ləpəçiyan, Mxçyan, Nalbandyan, Ozanyan, Papaxçyan,
Saatsazyan, Sazandaryan, Toxmaçyan, Zurnaçyan,
Zarqaryan (zərgər sözündən) və s. (nümunələrin sayını
bilərəkdən çox veririk ki, oxucuda belə soyadların tək-tük
olması fikri yaranmasın).
Burada məntiqi təhlil üçün geniş söhbətə ehtiyac
duyulur. Əvvələn onu qeyd edək ki, bu soyadların kökü
birmənalı şəkildə azəri-türk mənşəlidir; bir qismində heç
bir dəyişiklik edilmədən yalnız -yan artırılmaqla
(bağban+yan,
xarrat+yan,
çoban+yan
ozan+yan,
saatsaz+yan), bir qismində isə erməni dilində müvafiq
hərflər (məs.,-ə,ü) olmadığından bir hərf dəyişməsi ilə
(dəllək–dallak+yan,
dəmirçi–damirçi+yan,
dərzi–
darzi+yan, dülgər–dulqar+yan, burada həm də g q
əvəzlənməsi vardır, nalbənd–nalband+yan) düzəlmişdir.
Söhbət təkcə bununla bitmir, ortaya məsələ çıxır:
niyə ermənilər bizim peşə adlarını belə əzizləmiş, özlərinə
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soyad seçmişlər. Bunun məntiqi yozumu budur ki, adları
çəkilən peşələr erməninin özündə heç vaxt olmamışdır,
bu onların məişətinə yaddır. Onlar bir millət kimi heç vaxt
bir yeri özlərinə daimi yurd bilib yığcam ərazidə
yaşamamış, ev-eşik sahibi olmamış, öz ağalarının buyruğu
ilə vaxtaşırı olaraq bu ölkədən o ölkəyə, o ölkədən bu
ölkəyə (Türkiyə, İran, Suriya, Azərbaycan və bu kimi
digər ölkələrə) köçmüĢlər. Əlbəttə ki, bu onların
özlərindən daha çox onları idarə edən ölkələrin
marağından irəli gəlir. Tarixən belə həyat tərzi keçirən
adamların maldarlıq, əkin-biçin kimi təsərrüfat işləri ilə
məşğul olmağa nə marağı, nə də imkanı olmuşdur.
Ermənilərin bəxti onda gətiribdir ki, türklər, azərilər,
gürcülər kimi əliaçıq, canıyanımcıl, ürəyiyumşaq
qonşuları olmuş, onlar da kəndbəkənd, qapı-qapı gəzərək,
hansısa bir qapıda bir işə yaramış və ailəsinə gündəlik
çörək qazana bilmişlər. Bu növ məşğuliyyətin nəticəsi
olaraq yuxarıda adlarını çəkdiyimiz peşələrdən birinə
yiyələnmiş, sonralar həmin peşə ilə tanınmış və nəticə
etibarilə bu peşəni özlərinə soyad seçmişlər (müasir
tələblər baxımından bu soyadı götürməklə, həm də
özlərini reklam etmişlər).
Bu da birmənalı başa düşülməlidir ki, həmin peşələr
bir millət kimi ermənilərin öz aralarında olsaydı, öz
içlərində işlədilsə idi, yəqin ki, öz dillərində də adı olardı,
biz də bu mənzərənin şahidi olmazdıq.
Bu fikri də nəzərə çatdırım ki, bəlkə də, yuxarıda
sadalanan peşə adlarının müasir erməni dilində müvafiq
qarşılıqları vardır (çox güman ki, vardır), lakin tarixilik
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baxımından bu, sonrakı məsələdir və heç vaxt tarixi
dəlilləri üstələyə bilməz.
Kitaba daha bir iradım budur ki, bəzi soyadların
izahında qeyri dəqiqliyə yol verilmişdir. Məsələn,
Adabaşyan (Odabaşyan) erməni soyadının yaranması belə
şərh olunur: “Hər iki erməni soyadının əmələ gəlməsində
Azərbaycan dilindəki “oda” və “baş” sözləri iştirak
etmişdir” (səh.13). İzahın bundan sonrakı davamında isə
“oda” və “baş” sözlərinin türkdilli müxtəlif xalqlarda
işlədilmə məqamları açıqlanır. Odabaşı sözünün bütöv
halda Azərbaycan dilinə mənsubluğu göstərilmədiyindən
adamda təsəvvür yaranır ki, azəri-türk mənşəli “oda” və
“baş” sözlərini məhz ermənilər birləşdirərək odabaşı
halına gətirmişlər. Əslində isə onlar tam hazıra
yiyələnmişlər.
Adilbekyan, Ağalaryan, Ağamiryan, Aqanbekyan,
Alaberdyan (Allahverdyan), Amiraslanyan və s. kimi
soyadların izahı da dəqiqlik tələb edir. Bizcə bu şərhlərə
başqa yönümdən yanaşmaq lazım gəlir, yəni həmin
mürəkkəb adların (Ağamir, Ağabəy, Allahverdi,
Əmiraslan, Əmircan, Əmirxan və s.) hər birinin əvvəlcə
bütöv halında (mürəkkəb ad kimi) Azərbaycan dilinə
mənsubluğu göstərilməli, sonra isə onu təşkil edən
komponentlər haqqında danışılmalıdır. Daha dəqiq desək,
mürəkkəb adı əmələ gətirən komponentlər haqqında ayrıayrılıqda danışmağına ehtiyac da qalmır, çünki ermənilər
bu adları bizdən bütöv halda mənimsəmişlər və bu cür
sözlərin tərkib hissələri onları heç maraqlandırmamışdır.
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Çörəkçyan soyadının izahında bildirilir ki, bu soyad
“qida məhsulunun adından düzəlmişdir”. Bu cür şərh,
bizcə, doğru deyildir, yenə də komponentlər diqqətə
çatdırılır, soyad üçün əsas götürülən çörəkçi sözü kölgədə
qalır. Konkret olaraq qeyd olunmalıdır ki, Çörəkçyan
erməni soyadı Azərbaycan dilindəki peşə bildirən çörəkçi
sözündən götürülmüşdür.
Çolakyan erməni soyadının əsasını təşkil edən çolaq
sözü sifət olduğu halda, oxuculara isim kimi təqdim
olunmuşdur və s.
Çox aktual bir mövzudan bəhs edən müəlliflərə bir
daha təşəkkürlərimi bildirməklə söhbətimi yekunlaşdırır
və yenidən xatırladıram ki, tutulan iradlar kitabın yeni və
daha samballı nəşrinə kömək məqsədi daşıyır.
“Xalq qəzeti”,
25 iyun 2013-cü il
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...VƏ BİR HEKAYƏ
HARAM TĠKƏ
Mənə daim öyüd-nəsihət verən,
hərdən
də çox ciddi görkəmdə “deyirlər, o sən
işlədiyin yerdə pul haqq-hesabı olur,
birdən
tamah səni alladar haa!” - deyən, sağlığında olduğu kimi, indi də mənə prokuror,
hakim kəsilən atam İsmayıl Əfəndinin daim əziz olan xatirəsinə ithaf edirəm.
Ġsmayıl kişinin aralığa çıxmağı ilə evə qayıtmağı bir
oldu, özünü güclə evə çatdırdı. Ömründə ikinci dəfə idi ki
bu hala düşürdü; birinci dəfə böyük oğlu İsmixanın qara
xəbərini eşidəndə belə olmuşdu, ancaq onda İsmayıl kişi
el içində alnıaçıq, üzüağ dayanmışdı, başını qürurla dik
tutmuşdu. Ürəyini oğul dağı dağlasa da, belə ölüm onun
qürurunu sındırmamışdı. Döyüşən hissədən gələn kağızda
yazılmış “oğlunuz İsmixan Əfəndiyev Stalinqrad
uğrundakı qanlı döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak
olmuşdur”
cümləsi
tez-tez
kişinin
hafizəsində
təkrarlanmışdı. Xüsusən də “qəhrəmancasına” kəlməsi
ona ayrıca bir təskinlik olmuşdu.
Belə oğulun atası dərdini nədən gizlədərdi. El üçün,
vətən üçün qurban gedənlərin dərdi tək adamın işi deyil,
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belələrinin dərdi də elliklədir. İndi isə iş tamamilə başqa
cür idi. İsmayıl kişi camaatın gözündən yayınmağa
çalışırdı, gizlənməyə yer axtarırdı, xəyalından tez-tez
keçirirdi: “Bu əcəl zəhrimar harda qaldı?”
Kişi yenicə həyətə çatıb göy çaylaq daşının (bura
onun çox sevdiyi oturacaq yeri idi) üstündə oturmuşdu ki,
uzun illərin ömür-gün yoldaşı Diləfrüz xanım böyrünü
kəsdirdi. Onun belə ovqatı təlx olduğu, görünür, arvadın
gözündən yayınmamışdı:
A kişi, gözümə yaman bir təhər dəyirsən,
deməzsənmi, görək nə olub belə?
- Nə olacaq, canımıza azar olub, arvad, boğazımıza
da dərd!
Bu, Diləfrüz xanımın gözləmədiyi cavab idi. Çox
nadir hallarda ərindən bu cür cavablar eşidərdi. Özü də elə
o saat bilərdi ki, yəqin uşaqlardan hansısa özünü yaxşı
aparmayıb.
İlk dəfə ərindən belə cavabı hələ böyük oğlu
İsmixan məktəbdə oxuduğu illərdə eşitmişdi. Onda
qonşusu naxırçı Süleyman İsmayıl kişiyə gileylənmişdi ki,
oğlunun ağzını yığışdırsın. İsmayıl kişi də özünəməxsus
təmkini ilə ağır-ağır “nə olub, a Süleyman, yenə” – deyə
soruşduqda qonşusu demişdi ki, İsmixan uşaqlarla çölə
odun gətirməyə gedəndə onun qızı Sonaya söz atıb, o da
uşaqların içində pərt olub, ağlaya-ağlaya odunsuz gəlib
evə çöldən.
İsmayıl kişi haçandan-haçana gülümsəyərək
dinmişdi:
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- İndi neyləyək, a Süleyman!? Bir qız sənindir, bir
oğul da mənim, qorxma bir-birini istəsələr kəbinlərini
kəsdirərik qurtarıb gedər. Qaldı ki, odun məsələsinə,
İsmixanın şələsini göndərərəm qapınıza.
Naxırçı Süleymanı bir təhər yola salsa da, kişi
axşam evdə yamanca hay-küy qaldırmışdı. Əvvəlcə ömürgün yoldaşını çağırmışdı yanına:
De görüm, heç bilirsənmi oğlun nə həngamələr
qoparır?!
Birdən-ikidən ərindən sərt üz görməyən Diləfrüz
xanım duruxub:
- Nə olub, ay kişi, allah xatirinə bir de görək.
- Nə olacaq, canımıza azar olub, boğazımıza dərd!
El içində rüsvay olmaqdan ağır dərd nə olar bu dünyada?
Diləfrüz xanım dərhal hiss etmişdi ki, kişi bərk
hirslənib. Odur ki, daha dinməmişdi.
O axşam şər qarışar-qarışmaz İsmayıl kişi İsmixanın
gətirdiyi odun şələsini arvadının belinə
yükləyib
göndərmişdi naxırçı Süleymanın qapısına. Naxırçı
Süleyman da İsmayıl kişidən ayıb eləyib odun şələsini
qaytarmışdı geriyə. İsmayıl kişi də dediyində duraraq
arvada bir də qışqırmışdı ki, “şələli gəlsən, özün də bu
qapıda görünmə”. Yazıq arvad bir də beli şələli üz
qoymuşdu naxırçı Süleymanın qapısına. Bu vaxt naxırçı
Süleyman peşmançılıq hissi keçirmişdi və qanmışdı ki,
çox nahaq iş görmüşdür. Arvadı Şərəbanını çağırıb
hirsini-hikkəsini onun üstünə tökmüş, bir-ikisini də
çəkmişdi ki, allah sənin üzünü qara eləsin hər iki dünyada,
sənin Sonan ölmüşə nə olmuşdü ki, məni fırıtlayıb
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peyğəmbər kimi kişinin yanında üzüqara elədin, ay
üzüqara olmuşun qızı. Mən indi nə təhər baxım o kişinin
üzünə!?
Sonda naxırçı Süleyman özü şələni çiyninə alıb
gəlmişdi İsmayıl kişinin ayağına:
- Əfəndi oğlu, bir qələtdi eləmişəm, arvad sözünə
baxmışam, keç günahımdan. İndi başa düşmüşəm bu
qırılmışların ikisi də uşaqdır, sözlərini qanmayıblar.
O vaxtlar bu söz-söhbət kəndə yayılsa da, İsmayıl
kişi bir dəfə də olsun bunu İsmixanın üzünə vurmamışdı.
İsmixan da şələ söhbətindən öz dərsini almış, uzun
müddət atası ilə üz-üzə gəlməkdən yayınmış, xəcalət
çəkmişdi.
Bu cür tərbiyə etmişdi İsmayıl kişi uşaqlarını. Bütün
kənd evlərindən fərqli olaraq onun evində, ailəsində söyüş,
qarğış nə olduğu bilinməzdi. “Bıy allah sizin xeyrinizi
kəsməsin, əəə, sizin axırınız nə olacaq?” hirslənəndə ən
ağır sözü bu olmuşdu İsmayıl kişinin. Ailədə həmişə
böyük bir mehribançılıq olmuş, böyük-kiçik yeri
gözlənilmişdi.
Diləfrüz xanım ərinin belə hirsli vaxtlarını
xəyalından keçirər-keçirməz, kişidən də aydın bir cavab
almamış Gədə Hüseynin səsi eşidildi:
- Ev yiyəsi!
- Gəlirəm.
Diləfrüz xanım tələm-tələsik bayıra çıxdı. Gədə
Hüseyn əlində qəzet, şad xəbər gətirən adam kimi təklifsiz,
salamsız, kəlamsız Diləfrüz xanımı qapıda haqladı:
- Kişi evdədirmi, ay xala?
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- Evdədir bala, xeyirdimi?
- Xeyir olmayanda nə olajax, kişiynən söhbətim var.
Gədə Hüseyn əlində qəzet içəri girəndə İsmayıl kişi
məsələni dərhal anladı, hirsini boğmağa, özünü ələ almağa
çalışdı, yerindən tərpənmədi, ölü rəngi bənizinə çökdü.
Yamanca ilişmişdi İsmayıl kişi. Əcəl bu yerdə lazım idi
ona. Xəcalətdən, sıxıntıdan canı qurtarardı.
Gədə Hüseyn şəstlə dilləndi.
- Gözün aydın, İsmayıl dayı! Çox danışırdın
təmizlikdən, oğlun Zahidin əl-üzünü yaman yuyurdun; “o
belə işlərlə məşçğul olmur”, “mənim oğlum haram tikə
yeməz”. Nə oldu bəs? Mənim pulum qarnını dağıdacaq idi
sənin Zahidinin.
İsmayıl kişidən səs çıxmadı. Günahkar adam kimi
oturduğu yerdə büzüşüb qalmışdı.
Diləfrüz arvad da elə bil ayaq üstə donmuşdu, heç
nə başa düşə bilmirdi. Tərslikdən oğlu Rasim də evdə yox
idi. Onu ehtiyatda olan zabit kimi ikiaylıq hərbi təlimə
çağırmışdılar. Gəlini Raya da məktəbdə - dərsdə idi, gec
gələcəkdi. İndi neyləsin? Ucdan-qulaqdan başa düşdüyü
bu idi ki, oğlu Zahidin başında nəsə vardır, amma nə
olduğunu anlaya bilmirdi. Yalvarıcı səslə Gədə Hüseynə
üz tutdu.
- Ay Hüseyn, başına dönüm, oğlum..., nə olub
Zahidə?
- Nə olajax, budur bax, qəzetdər bar-bar bağırır ki,
sənin Zahidin...
O, əlindəki qəzetin büküyünü açdı və bir az da
hündürdən:
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- İnstituta qəbul qaydadalarında pozuntuluğa yol
verdiyinə görə ciddi cəzalandırılmışdır.
O bu sözləri gözlərini zilləyib qəzetdən oxuyurdu,
sözləri qəsdən hecalaya-hecalaya hündürdən, həm də
sevinə-sevinə tələffüz edirdi. Sonra da əlavə etdi:
- Pozuntuluğa görə, ə kişi! Sən bilən tələbə
qəbulunda nə pozuntuluq ola bilər, hıy!
O, “kişi” və “hıy” kəlmələrini elə dedi ki, İsmayıl
kişi diksindi, tez də büzüşüb özünü ələ almağa çalışdı. O
gün İsmayıl kişi Gədə Hüseynə bircə bunu deyə bildi:
- Səni and verirəm o dədən İbrahimin goruna, məni
rahat burax, qoy dərdimi çəkim.
Diləfrüz xanımın kürkünə birə düşmüşdü. O, indi
bildi ki, əri niyə “canımıza azar oldu” deyirmiş.
Gədə Hüseyn “muştuluq” xəbərini çatdırıb
gedəndən sonra Diləfrüz xanım yenidən özündə cürət
tapıb ərinə yanaşdı:
- Ay kişi, bu nə xəbər idi belə, görəsən?
İsmayıl kişi dil-dodağı təpimiş:
- Bunlar hamısı sənin südünün bəlasıdır, çəkirik,
arvad! Mənim qanımdan olan bu qələti eləməz!
Ərlə arvad arasındakı söhbət bununla da bitdi.
Bir azdan gəlini Raya müəllimə də gəldi. O, bugün
həmişəkindən tez gəlmişdi işdən, həm də qaş-qabaqlı idi,
görünür, icazə alıb gəlmişdi. Diləfrüz arvad bir şey
öyrənmək ümidi ilə tez ona yanaşdı.
- Sən nə bilirsən, a bala, bu danışılanlardan?
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- Nə bilim, vallah. Mən biləni, Zahid elə iş tutmaz.
Bircə onu bilirəm ki, qəzetdə yazılanlar gerçək olsa,
camaat içinə çıxa bilməyəcəyik.
Diləfrüz arvad gəlinindən tutarlı bir cavab ala
bilməsə də, onun ”Zahid elə iş tutmaz” fikrindən bir az
toxtaqlıq tapdı.
İsmayıl kişi düz üç gün evdən bayıra çıxmadı, heç
nə yeyə bilmədi, heç kəslə kəlmə kəsmədi. Bu üç gündə
yamanca qocaldı İsmayıl kişi.
Bu üç gündə hər səhər tezdən yatağı yığışdırarkən
Diləfrüz arvad əlləri ilə hiss edirdi ki, kişinin yastığı
nəmdir, dərhal da fikrindən keçirdi, göz yaşları ilə isladıb
yastığını. Ərinin xasiyyətinə yaxşı bələd idi. Atası Vəli
Əfəndi, anası Bədirnisə xanım öləndə də belə ağlamışdı
İsmayıl kişi. Hələ İsmixanın qara xəbərində kənd camaatı
şivən qoparmışdı, İsmayıl kişidən isə nə səs çıxmışdı, nə
də gözlərində yaş görünmüşdü, amma gecələr göz
yaşlarını yastığa axıtmışdı. Bu dəfə də yastığı belə
görəndə Diləfrüz arvad, sanki, birdən ayıldı, onu qorxu
hissi bürüdü. “Yoox, bu kişi elə-belə ağlamaz, yəqin bir
xəta var balamın başında, məndən gizlədirlər” fikirləri onu
daxilən sarsıtdı. Bununla belə, yazıq arvad nə baş
verdiyini tamam-kamal bilmək üçün ərindən soruşmağa
özündə cürət tapa bilmədi. Fikirləşdi ki, bir azdan
gedərəm Çiçək bacımgilə, onlar bilməmiş olmazlar.
Kənddə bir şey olanda hamı onun oğlu Oruc müəllimin
yanına qaçır. Deyirlər, Oruc müəllim bütün qəzetləri
oxuyur, hər şeydən xəbərdardır.
Qapının qəfil açılması onu bir anlığa fikirdən ayırdı.
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- Sabahınız xeyir! Əfəndi! Evdəsənmi?
Gələn Mahmud kişi idi. Yalnız o belə ərklə açardı
qapını. Mahmud kişi uzun illərdi dostluq edirdi İsmayıl
kişi ilə. Cavanlıqdan bir-birinə yaxın olmuş, xasiyyətləri
tutmuşdu. İndi də qocalıq bunları bir-birinə yaxın eləmişdi.
Bütün günü aralıqda – Hümbət kişinin çəpərindəki palıd
kərəninin üstündə oturub söhbət edərdilər.
- Əə, harda itib-batmısan, üç gündür görünmürsən?
Mahmud kişinin bu müəmmalı sözündən İsmayil
kişi dikəldi, dərhal anladi, dostu nəyə eyham edir:
- Eey, itib-batsaydım bundan çox yaxşı olardı, ay
Mahmud.
Mahmud kişi dostunun sınıqdığını hiss etdi. Ona
yazığı gəldi. Kənddə yalnız Mahmud kişi bilərdi ki, dostu
nələr çəkib bu ötən üç gündə. Sonra təskinlik verməyə
başladı:
- Özünü çox üzmə, a kişi. İndi adamın gücü ancaq
özünə çatır. Oğul nədi, qız nədi – bunlara söz demək
olmur ki! Bir az da səbirin olsun, özü gələr, əməlli-başlı
danışarsan.
İsmayıl kişi dözə bilmədi, ürək-qəlb dostuna tutulatutula dərdini açdı:
- Ay Mahmud, sən yaxşı bilirsən ki, indiyədək
mənim evimə haram tikə girməyib. Mənim nəslimnəcabətim öz halal zəhməti ilə çörək yeyib, dolanıb. Ay
yarım bundan əvvəl Gədə Hüseyni bu qapıdan qovmuşam.
Məni tovlayıb oğlum Zahidin yanına aparmaq istəyirdi ki,
“hörməti-hörmət, minnəti də minnət, mənim pulumu alsın,
uşağımı da götürsün o instituta”. İndi Gədə Hüseynə söz
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yeri olmuşam mən, ay Mahmud! Dözməli dərd deyil
dözəm, ay qonşu. Gərək sabah gedəm o küçüyün yanına,
onun ayağını bu qapıdan kəsməsəm, yediyim çörək mənə
haram olsun!
Şose yolu kəndin qənşərindən keçirdi. Kənd
adamları səhər tezdən İsmayıl kişini körpüdə gördülər.
Bu bir neçə gündə onların söz-söhbəti üçün tutarlı mövzu
var idi. İnsafən, hamısının da İsmayıl kişiyə yazığı gəlirdi.
İndi isə söhbət çox güman ki, kişinin Bakı səfərindən
gedirdi.
İsmayıl kişi körpünün yan səki tirinə söykənib
təsbeh fırlada-fırlada qıjıltı ilə axan köpüklü dağ çayına
baxırdı. Camaatdan gizlənmək, kimsə ilə üz-üzə
gəlməmək üçün o belə erkən gəlmişdi körpüyə.
Avtobusun gəlişinə hələ xeyli vardı. Poçt maşını da hələ
gəlməmişdi. Birdən körpüdən bir az aşağıda, çayın lap
qirağında nəsə gözünə dəydi. Diqqətlə baxdı, ördək
cəmdəyi idi, su qırağa çıxarmışdı. O saat fikrindən
keçirdi: “Su murdar götürməz. İnsan da belə olmalıdır. O
da gərək öz təmizliyini, müqəddəsliyini qoruya bilsin. Eeh,
mən ki, qoruya bilmədim” fikri tez onu daxilən didməyə
başladı: “Necə olar ki, öz oğluma gücüm çatmasın. Yəni
mən ona halalla haramı qandıra bilməmişəm?!”
Bu arada maşın səsi gəldi. İsmayıl kişi özündən asılı
olmayaraq qəddini düzəltdi. Gələn poçt maşını idi,
körpüdən keçib kəndə döndü. İsmayıl kişi yenidən
körpünün yan tirinə söykəndi və yenidən qıjıltılı Tərsa
çayın seyrinə daldı. Bu dəfə fikir onu çox uzaqlara apardı;
özünün uşaqlıq illəri yadına düşdü...
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Bir dəfə çay kənarındakı çəmənlikdə çilik-toxma
oynadıqdan sonra uşaqlar Binnət kişinin bağına getmək
istədiklərini bildirdilər. Yaylıq almanın yetişən vaxtları idi,
o da yalnız Binnət kişinin bağında olardı.
Uşaqlar nə qədər təkid etsələr də, İsmayıl yaxasını
qırağa dartaraq getməyəcəyinə israr etmişdi, demişdi:
“Mən bu işdə tutulsam, ya gərək özümü öldürəm, ya da
başımı götürüb buralardan birdəfəlik rədd olam. Mən
kişinin (atası Vəli Əfəndini deyirdi) üzünə baxa
bilmərəm”.
O, dediyi kimi də etmişdi, bağa getməmişdi, ancaq
uşaqların təkidi ilə yoldaca oturub onları gözləmişdi.
Uşaqlar gətirdikləri almalardan ona da pay vermişdilər.
İsmayıl da hamı kimi al-qırmızı almaları qoyun-qoltuğuna
doldurub evlərinə gətirmişdi. Almaların hamısını çıxarıb
taxtın üstünə düzmüş və uşaq sevinci ilə anasına:
- Bax, bu da mənim bugünkü qazancım.
Bədirnisə xanım tez alınmış, soruşmuşdu:
- Hardandır bu almalar səndə?
Dili topuq çala-çala İsmayıl yalnız bunları deyə
bilmişdi.
- Binnət babamın bağından.
- “Binnət babamın, Binnət babamın” Nə yaman
əzizləyib, əəə, bu Binnət babasını. Dur düş qabağıma!
Bədirnisə xanım almaları bir torbaya yığıb İsmayılın
əlindən yapışmışdı.
Binnət kişi onları doqqazda gülərüzlə qarşılamışdı.
- Pahoo - , nə yaxşı adamlar gəlif, Əfəndilər gəlini
xoş gəlif bizə!
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- Sağ olun, xoş gününüzə gələk həmişə - deyə
Bədirnisə xanım cavab vermişdi.
Binnət kişi bir az da yaxın gəlmiş və əyilib
İsmayılın üzündən öpmüşdü. Bu zaman İsmayıl çox
qorxmuşdu. Qorxmuşdu ki, Binnət kişi onu döyəcək,
ancaq belə olmadı.
- Xeyirdimi ola gəlişiniz? deyə Binnət kişi yenidən
dillənmişdi.
- Xeyirlərə çıxasınız həmişə. Bir iş üçün yanınıza
xahişə gəlmişəm, Binnət qardaş!
- O nə xahişdi elə?
Bədirnisə xanım əlindəki torbanı qabağa uzadaraq:
- Bu almalar sizin bağınızdandır, bu ölmüş yığıb
gətirib.
Deyirəm, keçəsiniz onun günahından.
- Evimi yıxıb elə demə uşağa, mən öz oğrularımı
yaxşı tanıyıram, İsmayıl balam heç vaxt mənim bağıma
girməz.
İsmayıl da azacıq ömründə ilk dəfə idi ki, belə
çətinə düşmüşdü; yer yarılsaydı yerə girərdi, bıçaq
vursaydın qanı çıxmazdı.
Anasının da bu cür hərəkəti heç ağlına da gəlməzdi.
Tez fikrindən keçirmişdi, görəsən, o biri uşaqların anaları
da gəlirlərmi Binnət kişinin yanına? Tez də fikrindən
yayınmışdı. İndi onun vaxtı deyildi. İndi xəcalət təri
basmışdı onu. Ürəyində özünü danladı, mən nə axmaq iş
tutdum, bu nə qələt idi mən elədim, özüm-özümü azara
saldım. Allah, bu dəfə məni bəladan qurtar, bir də belə iş
görmərəm.
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- Bir də ki, gəlib, öz əmisinin bağına gəlib – deyə
Binnət kişi əlavə etmişdi.
Bədirnisə xanım yenidən torbanı Binnət kişiyə tərəf
uzadaraq demişdi:
- Sən Allah, Binnət qardaş, bunları götür, bir də
təvəqqəm odur ki, bu söhbət Vəli Əfəndiyə çatmasın.
Binnət kişi özünəməxsus zarafatla:
- Bax, torbanı burda qoysanız Vəli Əfəndiyə
deyəjəm. Torbadakı o uşağın qismətidir, Allah o qisməti
ona yetirib. Onsuz da mən bu bağdan bir şey götürmürəm,
o-bu yeyən almadı.
O vaxt İsmayılın gəldiyi son nəticə bu olmuşdu:
“Dünyada nə yaxşı adamlar var. Adam olanda da gərək
yaxşısından olasan”.
- İsmayıl baba! İsmayıl baba!
Bacısı nəvəsi Tariyelin səsi kişinin diqqətini özünə
cəlb etdi.
- Oruc müəllim məni göndərdi ki, get babanı qaytar,
Zahid haqqında yazılanlar yalandır!
İsmayıl kişinin ürəyi döyünməyə başladı, ancaq
eşitdiyinə inanmaq istəmədi və uşağın sözünə məhəl
qoymadı, bircə bunu dedi:
- Əə, aağzına gələni boş-boş danışma!
Gözləmədiyi cavabdan uşaq pərt oldu. Bunu İsmayıl
kişi də hiss etdi. Öz-özünə: Heç düz eləmədim, mən niyə
belə səbirsiz olmuşam!? Nahaqdan uşağın xətrinə dəydim,
gərək soruşaydım.
Əslində İsmayıl kişi haqlı idi: Kimin ağlına gələr ki,
qəzetdə yazılan yalan ola bilər.
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Çox keçmədi İsmayıl kişi Oruc müəllimin bir dəstə
adamla ona yaxın gəldiyini gördü. Ürəyi yenidən
döyünməyə başladı. Tez fikrindən keçirdi ki, yoox, nə isə
bir şey var.
Oruc müəllim ciddi adam idi, ona hamı inanırdı.
Oruc müəllimin ilk kəlməsi bu oldu:
- Daha gedəsi olmadın, Əfəndi oğlu!
- Nə danışdığındır, ə, sənin.
- Budur ey, poçt maşını indi gətirdi təzə qəzeti,
oxuyuram, qulaq as.
Oruc müəllim əlindəki qəzeti düzəldərək gözünə
yaxınlaşdırdı, oxumağa başladı:
- Düzəliş: “Qəzetimizin 12 avqust tarixli
nömrəsindəki “Əməlinə görə cəzalandı” adlı məqalədə
Əfəndiyev
Zahid
əvəzinə
Əfəndiyev Zirəddin oxunmalıdır.
Həmin
tədris
müəssisəsində
Əfəndiyev familiyalı iki nəfər
çalışdığından bu cür kobud səhvə
yol verilmişdir.
Redaksiya heyəti müəllimfiloloq Əfəndiyev Zahid İsmayıl
oğlundan üzr istəyir”.
İsmayıl kişinin dili söz
tutmadı deməyə, onu gözlənilməz
bir hönkürtü tutdu, göz yaşı leysana çevrildi.
İndiyədək heç kəs onu belə ağlayan görməmişdi.
Onun hıçqırıqlarla dolu bu göz yaşları, sanki,
toplaşanların hamısına sevinc bəxş eləmişdi, təkcə Gədə
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Milli-mənəvi sərvətlərimizi qorumalıyıq.
(S.Cəlaloğlunun S.Vurğuna qarşı
yürütdüyü ittihamlara cavab)

Ġnternet vasitəsilə S.Cəlaloğlunun S.Vurğun ünvanına
söylədiyi əsassız iradlarla tanış oldum. Çox təəssüflənsəm
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də, fiziki imkanım olmadığına görə (göz əməliyyatı
ərəfəsində idim) susmalı oldum; həm də fikirləşdim ki,
adamdır, bəlkə S.Vurğun yaradılıcığına tam bələdçiliyi
yoxdur, bəlkə “mənim babam olmuş 26-lar” misrası onu
tam hövsələdən çıxarıb, bəlkə də... Həmçinin fikirləşdim
ki, bu da bir atım barıt idi, atdı, yəqin ki, bununla da
qurtardı. Lakin belə olmadı, S.Cəlaloğlu bu gün də Səməd
Vurğun bostanına daş atmaqda davam edir. Belə ki, 02
fevral 2015-ci il tarixdə ANS telekanalının “Şəxsiyyət
vəsiqəsi” verilişinin S.Vurğun yaradıcılığına həsr olunmuş
nömrəsində S.Cəlaloğlu yenidən eyni ittihamlarla çıxış
etdi. Verilişdə iştirak edən digər iştirakçıların, o cümlədən
aparıcı H.Herisçinin də (verilişi S.Vurğuna həsr etdiyinə
görə ona təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm) çıxışları
qənaətbəxş olsa da, məni tam razı salmadı...
S.Cəlaloğlunun S.Vurğuna qarşı yürütdüyü ittiham və
ya iradları aşağıdakı suallar üzrə qruplaşdırmaq olar:
1. S.Vurğun 1937-ci il repressiyasından niyə sağsalamat çıxmışdır?
2. S.Vurğun Bakı komissarları sırasına soxulmuş
bədniyyət erməni daşnaklarına niyə “mənim babam olmuş
26-lar”, - deyir?
3. S.Vurğun niyə Azərbaycanı “birləşdirmək” istəyən
Ağa Məhəmməd şah Qacarı mənfi obraz kimi təqdim
edir?
4. S.Vurğun niyə “yerlibazlıq” edərək M.P.Vaqifi bu
qədər yüksəldir?
5. S.Vurğun “Nədən şeirimizin baş qəhrəmanı
Gah Turandan gəlir, gah da İrandan”Sabir Qaraqoyunlu
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deyərək, niyə Turanı bizdən ayırır?
Sərdar müəllim, məncə, onun S.Vurğuna qarşı
iradlarını bu cür qruplaşdırmağımla razılaşar...
Məsələni yuxarıda qruplaşdırdığımız suallar üzrə
birbəbir araşdırmazdan əvvəl istərdim ki, bugünün
oxucusuna (çox təəssüflər olsun, bugünün oxucusu
S.Vurğun yaradıcılığına yaxşı, bəlkə də heç bələd
deyildir) S.Vurğunun bir şair, bir dramaturq və bir
şəxsiyyət olaraq, kimliyi barədə, qısa da olsa, məlumat
verim;
Mən onun alimliyi, tərcüməçiliyi və geniş
publisistikası haqqında söz açmıram.
Dünyanın hər yerində bütün millətlərdə, xalqlarda
şeir yazana şair deyirlər; cəmi üç bəndlik bir şeir yazana
da, Nizami Gəncəvi kimi, “Xəmsə” adı ilə tanıdığımız beş
irihəcmli poemanın müəllifinə də.
Kiçikhəcmli şeirlər, janrından asılı olmayaraq,
həyatın bir anında və ya az bir zaman kəsiyində adamı
heyrətləndirən, təəccübləndirən, hissini oyadan adi
hadisələrin bədii əksini canlandırır, şair onu cəlb edən və
maraqlandıran kiçik həyat hadisəsinə bədii don
geyindirərək onu mənalandırır, bəzən də ictimailəşdirir.
Məsələn, Qurbani deyir:
“Ayrılıqmı çəkmiş boynu əyridir,
Heç yerdə görmədim düz bənövşəni?!”
Təbiətən boynu əyri olan bənövşəni görən şair onun
ətrinə, gözəlliyinə heyran qalsa da, bənövşənin onda
yaratdığı hissləri sözün ecazkar qüdrəti ilə daha qabarıq
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şəkildə ifadə edir, bənövşənin boynubüküklüyünü öz
qəriblik həyatı ilə eyniləşdirir və s.
Bu, yaxşı bir şeir nümunəsidir. Bununla belə, bu cür
kiçikhəcmli şeirlər yazan şairlərimiz çoxdur, yüzlərlə yox,
minlərlədir. Nə çoxdur el şairlərimiz; hər eldə, obada,
kənddə-kəsəkdə vardır. Çoxlarının şeirləri heç mətbuat
üzü də görməmişdir.
Şairlərə xas xüsusiyyətlərin biri budur ki, onların
əksəriyyəti qələmlərini məhəbbət mövzusunda sınayırlar,
aşiqdən, məşuqdan, gözəldən, güldən, bülbüldən, təbiət
gözəlliklərindən yazırlar, hətta bir çoxu bu mövzudan
kənara çıxa da bilmir, ictimai-siyasi mövzulara
(hadisələrə) girişmirlər. Əlbəttə, bu amilin bir çox yozumu
və izahı ola bilər; ümumi bir nəticəyə gəlməli olsaq, deyə
bilərik ki, bu şairlər hansı yükü qaldırmağa qadir
olduqlarını özləri yaxşı bildiklərindən girişmirlər.
Aşıq Ələsgər deyir:
“Gəl yapışma gücün çatmayan daşa,
Qaldıra bilməzsən, zora
düşərsən.”
Şeirləri ilə xalqı maarifləndirə bilən, ona doğru yol
göstərən, həyat hadisələrini, ictimai-siyasi hadisələri bədii
obrazlar vasitəsi ilə əks etdirə bilən irihəcmli epik əsərlər
yaratmış nəhəng şairlər isə azdır, onları, necə deyərlər,
barmaqla saymaq olar. S.Vurğun məhz belələrindəndir;
N.Gəncəvi,
İ.Nəsimi,
M.Füzuli,
Aşıq
Ələsgər,
S.Ə.Şirvani, M.Ə.Sabir, S.Vurğun, S.Rüstəm, R.Rza,
B.Vahabzadə, M.Araz, Xəlil Rza Ulutürk (Əlbəttə, bu cür
sıralanma mənə məxsusdur).
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Söz yox ki, N.Gəncəvi bütöv ədəbiyyatımızın
bünövrəsidir, təməli -fundamentidir, banisidir. Nizami
həm də bəşər-dünya ədəbiyyatının banilərindən biridir.
Epik janrın şeirimizə gətirilməsi də məhz onun adı ilə
bağlıdır. Yeri gəlmişkən, çox təəssüflər olsun ki, Nizami
külliyyatı Azərbaycan oxucusuna tərcümə ilə çatdırılır.
Onu tərcümə edənlərdən biri də S.Vurğundur (“Leyli və
Məcnun”). Nizami fars dilində yazıb-yaratmışdır. Elə
buna görədir ki, fars ədəbiyyatşünasları utanmadan,
xəcalət çəkmədən onu fars şairi adlandırırlar; nə dərəcədə
zalım, əzazil olasan ki, işğal etdiyin ölkədə adamları öz
ana dilində yazıb-oxumaqdan məhrum edəsən?! Nə isə...
Nizamiyə ən böyük qiyməti də S.Vurğun vermişdir:
“Yoğruldu bütün varlığın ümidlə hünərdən,
Şimşək kimi keçdikcə qaranlıq gecələrdən.
Hər kəlməni, hər şeirini bir top kimi atdın,
Sevda yuxusundan bizi vaxtında
oyatdın.
.................................................................
Keçdikcə nəsillər o sənin söz çəmənindən
Ellər, obalar dərs alacaqlar hələ
səndən.
.......................................................................
Aydanmı, Günəşdənmi yarandın, de nədənsən?
Xalqın gözü də, qəlbi də, vicdanı da sənsən.”
Şeirdən nümunə kimi verdiyimiz elə bu kiçik
parçadaca Nizaminin böyüklüyü gözəl və axıcı şeir dili ilə
necə də ədəbiyyatşünas mövqeyindən qiymətləndirilir, siz
Sabir Qaraqoyunlu

“Seçilmiş elmi-publisitik məqalələi”

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

2016

ifadəyə bir baxın: “Sevda yuxusundan bizi vaxtında
oyatdın”.
Yuxarıda
söylədiyimiz
mətləbdir;
eşqdən,
məhəbbətdən, gözəldən, güldən, bülbüldən yox,
cəmiyyətdən yazmaq, həyatdan yazmaq.
Şeirimizin nəhəngləri barədə mənim təxmini
siyahıma düşənlərin ayrılıqda hər biri haqqında geniş
söhbət açmaq istəmirəm. Ümumiləşdirərək, demək olar ki,
onların hər biri öz yaradıcılığında xalqı elmə, maarifə,
mədəniyyətə, ədəb-ərkana, inama, etibara, sədaqətə,
mərdliyə, zəhmətə, halallığa, düzlüyə, yaxşılığa,
xeyirxahlığa, mehribançılığa, humanizmə, dostluğa, əminamanlığa və s. çağırır. Nəsiminin dili ilə desək, bu fikir
belə səslənir: “Ey özündən bixəbər qafil, oyan!”
S.Vurğun yaradıcılığı da belədir. Onun kiçikhəcmli
lirik şeirlərindən tutmuş irihəcmli yetkin epik və epikolirik əsərlərində də sadaladığımız bu müsbət insani
keyfiyyətlər geniş pafosla verilir. Nümunə kimi onun
“Ceyran” şeirinə ötəri nəzər salaq; təbiət gözəlliyini,
təbiətin bir parçası olan ceyranın gözəlliyini, incəliyini,
zərifliyini, eyni zamanda onun hünərini, bacarığını (yay
kimi dartınıb ox kimi süzməsini) tərənnüm etməklə yanaşı,
onu qorumaq, qayğısına qalmaq üçün ovçuya müraciət
edir:
“Ovcu, insaf eylə keçmə bu düzdən,
O çöllər qızını ayırma bizdən.”
Bu müraciət təkcə ovçuyamı aiddir, xeyr, bu müraciət
bütün adamlara - millətə, xalqa, cəmi bəşərə aiddir,
kövrək bir çağırışdır.
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Şairin epik səpgidə yazdığı əsərlərin hər biri isə ayrıayrılıqda böyük ictimai-siyasi, həyati məsələlərdən bəhs
edir. Bu baxımdan onun poemaları istər sənətkarlıq
nöqteyi-nəzərdən, istərsə də məzmun və ideya dolğunluğu
ilə nəinki Azərbaycan ədəbiyyatında, eləcə də dünya
ədəbiyyatında misilsizdir.
Poeziyada şairin böyüklüyü onun poema yaradıcılığı
ilə ölçülür; bu ədəbiyyatşünaslığın yazılmamış qanunudur.
Yuxarıda qeyd etmişdik ki, adamı təsirləndirən hər cür
xırda hissləri tərənnüm edən kiçikhəcmli şeiri çox şair
yaza bilər...
Poema janrına görə S.Vurğun ulu N.Gəncəvidən
sonra ədəbiyyatımızın ikinci şairidir, o, poema ustasıdır,
otuza yaxın poemanın müəllifidir. Biz onu N.Gəncəvi ilə
müqayisələndirmirik, çünki N.Gəncəvi bu yolda birincidir,
cığıraçandır, örnəkdir, mayakdır, yol göstərəndir: O, necə
deyərlər, müsabiqədənkənar olaraq birincidir. N.Gəncəvi
S.Vurğundan heç nə öyrənməmişdir, S.Vurğun isə
N.Gəncəvidən çox şey öyrənmiş, ondan dərs almışdır.
Yeri gəlmişkən, şairin rəsmən poema adlandırılmayan,
müxtəlif mövzularda və epik səpkidə yazdığı onlarca şeiri
də məzmununa görə hər biri bir poemadır. “Ananın
öyüdü”, “Qoca qəhrəmanın çıxışı”, “Qəhrəmanın hünəri”,
“Sənəm qarının pıçıltıları”, “Qərinədən-qərinəyə”, “İgid
şahin”, “Qızxanımın ürəyi”, “Mənə belə söyləyirlər”,
“Ürək”, “Adsız qəhrəman”, “Azərbaycan balası”,
“Körpünün həsrəti”, ... kimi, igid əsgərlərimizdən, gözləri
cəbhəyə dikilmiş analarımızdan, zəhmət adamlarından,
elm adamlarından, doğma vətənimizin tərənnümündən
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bəhs edən əsərləri, eləcə də “Avropa xatirələri” silsilə
şeirləri (“London qarısı”, “Eduard Maze”, “Ziyafət” və s.)
bu qəbildəndir.
Bədii ədəbiyyatda çox dəbdə olan bir xüsusiyyəti də
xatırlatmaq yerinə düşərdi. Çox ədiblər - yazıçılar,
dramaturqlar, elə şairlər də əsərin daha maraqlı, oxunaqlı
çıxması üçün gərgin süjetlər axtarırlar ki, bir-birinə zidd
qəhrəmanı, bəzən zümrəni, təbəqəni, hətta milləti, xalqı
belə, üz-üzə qoyur, beləliklə də, kəskin dramatik
konfliktlərə gətirib çıxarırlar. S.Vurğun isə çox sadə, adi
süjet qurmaqla belə, həmin dramatizmi yarada bilir.
“Zəncinin arzuları” poeması buna parlaq misaldır. Əsərin
süjeti beynəlxalq bir konfransda söz alıb kürsüyə çıxan bir
zəncinin çıxışı üzərində qurulmuşdur. Şair, dərisinin
rənginə görə ayrıseçkiliyin qurbanına çevrilmiş bu zənci
rəssamın dili ilə dövrün, xüsusən də başda ABŞ olmaqla,
dünya imperializminin irqi ayrıseçkilik, insanın insan
tərəfindən
istismar edilməsi, onun mənəviyyatının
alçaldılması, hüquqlarının pozulması, məhdudlaşdırılması
kimi siyasətinə qarşı çıxaraq daha nələri demir; oxucu
başa düşməlidir ki, öz alovlu çıxışı ilə kürsüdən dünyaya
ittihamlar yağdıran bu qara zənci deyil, şair S.Vurğunun
özüdür.
Bu əsərin dinamikası belə, zənci rəssamın çıxışı ilə
səciyyələnir.
“Ölüm kürsüsü”, “Ayın əfsanəsi”, “Talıstan”,
“Zamanın bayraqdarı” və s. kimi poemalar da, bax beləcə,
sadə bir süjet üzərində qurulmuşdur. Belə əsər yaratmaq
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şairdən olduqca böyük istedad və hünər tələb edir.
S.Vurğun məhz belə bir hünər sahibidir.
S.Vurğun yaradıcılığının diqqəti cəlb edən bir
xüsusiyyəti barədə söhbət açmamaq günahdır. O, epik
əsərlərini yalnız bir şərhçi kimi nəql etmir, bədii təsvirlə
kifayətlənmir, qələmə aldığı hadisələrə münasibətini də
bildirir, dövrün, zəmanənin ictimai-siyasi hadisələrinə
müdaxilə etməyi bacarır, dəyərli fəlsəfi-bəşəri hökmlər
verir. Bütün əsərləri dərin mənalı aforizmlərlə zəngindir.
- “Dolan bulud boşalacaq, bu, hökmüdür təbiətin.”
- “Ehtiyac qul eylər qəhrəmanı da.”
- “Günəşdən gizlənən yarasalardır.”
- “Çörək bol olarsa, basılmaz Vətən!”
- “Soyuq məzara da zinətdir insan” və s.
Belə aforistik ifadələrin bir çoxu xalqın dilində
zərbül-məsəllərə çevrilmişdir və bunların sayı bir deyil,
beş deyildir, əsərlərindən toplanılaraq ayrıca bir kitab
halında çap olunmuşdur (“Səməd Vurğunun aforizmləri”,
Azərnəşr-1987).
İndi isə yuxarıda vəd etiyimiz kimi, məsələnin
qruplaşdırılmış suallar üzrə araşdırılmasına başlayaq:
1. S.Vurğun 1937-ci ilin repressiyasından niyə
sağ-salamat çıxmıĢdır?
Məsələnin bu cür qoyuluşu həm çox müəmmalı, həm
də məntiqsizdir. Bu sual ətrafında çox düşüncələrə dalmaq
olar; həqiqəti isə gərək soyuqqanlılıqla və təmkinlə
axtarasan, çılğınlıq burada kömək etmir. Bunun üçün
əvvəlcə müəyyənləşdirək ki, həmin illərin (çünki 37
əslində şərtidir, repressiya ara-sıra olaraq bütöv otuzuncu
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illəri əhatə edir, 37-də isə daha yüksək həddinə çatmışdır)
repressiyasına kimlər, hansı əməl sahibləri məruz
qalmışlar? Mən bunu başlıca olaraq iki səbəblə izah
edirəm:
a) inqilaba, yeni quruluşa, sosializm cəmiyyətinə,
dövlətə və hökümətə qarşı mübarizədə şübhəli bilinib
adları hallananlar;
b) pantürkizm, panislamizm ideyalarını yaymaqda və
ya bu mövqedə dayanmaqda şübhəli bilinənlər.
Digər səbəblər də göstərmək olar: sosialist əmlakının
mənimsənilməsi, işdə buraxılan hər cür xırda səhvlərinə
müxtəlif don geyindirməklə onların düşmən kimi qələmə
verilməsi, düşmən münasibətdə olan adamların qisasçılıq
zəminində bir-biri haqqında şər və böhtan dolu
donosçuluğu və s.
Azərbaycanın tanınmış görkəmli ziyalılarına ən çox
pantürkist və panislamist damğası vurmaqla onları təqsirli
bilmişlər. Bu fikrin təsdiqini böyük və ölməz şairlərimiz
H.Cavid, Ə.Cavad, və M.Müşfiqin faciəli qətlində açıq
görmək olur. Hər üç şairin yaradıcılığı türk ləhcəsi və
ifadələri ilə səciyyəvidir, xüsusən də H.Cavid və
Ə.Cavadın əsərlərində bu, açıq şəkildə özünü büruzə verir.
Nümunə gətirməyə ehtiyac yoxdur, bu ədiblərin hər hansı
bir əsərinə baxsanız, deyilənlərin şahidi olacaqsınız.
Əlbəttə ki, burada H.Cavidin də, Ə.Cavadın da
Türkiyədə təhsil alması birbaşa öz təsirini göstərir.
Məsələyə bu baxımdan yanaşdıqda S.Vurğunu
suçlamaq mümkün deyildir, çünki bütün yaradıcılığında
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tər-təmiz azəri türkcəsindən istifadə etmişdir. Düzdür,
burada da nəyi isə irad tutmaq olar:
“Kürün sahilində var əski bir köy” misrasında kənd
əvəzinə köy işlətmişdir.
Bundan başqa -xayır, -pək, -bulmaq kimi türk
ləhcəsinə məxsus sözlərdən də nadir hallarda istifadə
etmişdir. Lakin bunlar onun pantürkizm ideyaları
yaymasına əsas vermədiyindən haqqında danışdığımız
iradlardan, təqiblərdən, suçlamalardan yaxa qurtara
bilmişdir.
S.Vurğunun 37-dən sağ çıxmasına bir səbəb də budur
ki, o öz populyarlığı və geniş xalq kütlələri arasında
böyük hörmət, sevgi və nüfuz qazanmasında bütün
müasirlərini geridə qoymuşdu. Əsaslı səbəb olmadan belə
adamı birdən-birə xalq arasından götürmək dövlətə və
hökümətə heç də asan olmazdı...
Nəhayət, kim fikirləşir ki, S.Vurğun repressiyaya
məruz qalmamışdır, o yanılır. S.Vurğun ömrü boyu təqib
olunmuşdur. Bunu əlli yaşında vəfat etmiş şairin ən azı
yetmiş yaşlı görkəmi də sübut edir. Şairin vaxtsız
qocalması onu tanıyanları narahat etmiş, bir mövzu kimi
dilə-dişə düşmüşdür. Şairə “nə tez qocaldın sən” sualı ilə
müraciət edənlər də çox olmuşdur . Məşhur “Şair, nə tez
qocaldın sən?!” şeiri məhz belə yaranmışdır.
S.Vurğun yaradıcılığının tədqiqatçılarından biri görkəmli alim və şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə (yeri
gəlmişkən, mən alim Bəxtiyarın şair Bəxtiyardan daha
yüksəkdə durması fikrindəyəm; bu heç də onun şairliyinə
kölgə salmır, əksinə şairin dərin fəlsəfi fikirlərlə zəngin
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olan şeir yaradıcılığının məhz onun böyük alimliyindən
qaynaqlandığını bildirir) yazır: “Qeyd etməliyik ki, şair
(S.Vurğun – qeyd bizimdir) zahirən vaxtından çox tez
qocalmışdı. Onun saçı 45 yaşı tamam olmamış ağarmışdı.”
(B.Vahabzadə, “Səməd Vurğun”, Azərb.Döv.nəş. Bakı 1968, səh 20).
Həmçinin şairin müasirlərindən eşidilən söz-söhbətlər
də çoxdur. Bunlardan birini oxuculara danışmağı lazım
bilirəm.
Mənim dost-doğma əmim yazıçı Nəsib Əfəndiyev
mənə danışmışdır ki, 37-nin dəhşətli günlərinin birində
yazıçı Mirzə İbrahimov Mərkəzi Komitədən respublikanın o dövrdəki rəhbəri Mircəfər Bağırovun
kabinetindən birbaşa S.Vurğunun evinə gəlir və deyir:
“Səməd, sənin də barəndə qərar verildi, hətta mən də
imzaladım, əks halda heç oradan çıxa bilməzdim. Mən
gücüm çatanı elədim ki, səni xəbərdar edim. Yubanma,
qaç canını qurtar”. Bu minvalla, S.Vurğun Tiflis yolu ilə
özünü Moskvaya - A.Fadeyevə çatdırır. A.Fadeyevin
köməyi sayəsində İ.Stalin birbaşa telefon əlaqəsində
M.Bağırova tapşırır ki, “o qara şairlə işin olmasın!”
Göründüyü kimi, S.Vurğun 37-nin repressiyasından
Moskvanın köməyilə yaxa qurtara bilmişdir. Buna bənzər
misallar çoxdur. Səmədin qorunmasında ilk növbədə onun
qələm dostları, dövlət, hökümət yanında sözü keçən
tanınmış nüfuzlu ziyalılar, həmçinin şairə olan ümumxalq
sevgisi mühüm rol oynamışdır...
Əvvəldə qeyd etmişdik ki, bu sual (1-ci sual) həm də
məntiqsizdir. Məntiqsizdir, ona görə ki, çarpışmadan,
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mübarizədən, müharibədən, qırğından salamat çıxan
adamı qınamaq olmaz. Onda gərək biz Böyük Vətən
müharibəsindən (1941-1945), Qarabağ müharibəsindən
sağ qayıdanlara irad tutaq ki, müharibədə sənin nə qədər
cəbhə yoldaşların həlak olduqları halda, niyə sən sağsalamat qayıtmısan?! Məsələyə belə məntiqlə yanaşmaq
ağılsızlıqdır; belə düşünmək sağ qayıdan əsgərlərimizin
Vətən yolundakı hünərini, döyüş əzmini nəinki
qiymətləndirməmək, habelə onları şübhələr altına almaq,
günahlandırmaq olardı... Əslində isə bilmək lazımdır ki,
müharibədə həlak olanların (qırılanların) bəlkə də yarıdan
çoxu ehtiyatsızlıqdan, naşılıqdan, hərbi texnikanı yaxşı
işlədə bilməməkdən, döyüş qaydalarını mükəmməl
öyrənməməkdən və ya ona əməl etməməkdən, buraxılan
səhvlərdən, həmçinin komandir səhvlərindən və s.dən və
bəzən də bəxti gətirməməkdən həlak olmuşlar. Bunun
əksini isə sağ qayıdanların adına yazmaq gərəkdir.
Birinci sual ətrafında deyilənləri yekunlaşdırmalı
olsaq, deyə bilərik ki, S.Vurğunun 37-dən salamat çıxması
aşağıdakı amillərlə izah olunur:
- S.Vurğun
yaradıcılığında
pantürkizmə,
panislamizmə meyllilik yoxdur. Və bu səbəb onu
təqib edənlərə əsas verməmişdir;
- S.Vurğun Böyük Oktyabr sosialist inqilabının,
yeni
qurulan
sosializm
cəmiyyətinin,
beynəlmiləlçiliyin, SSRİ dövlətinin, o cümlədən
sovet Azərbaycanının, komsomolun, Kommunist
Partiyasının alovlu carçısı, tərənnümçüsü
olmuşdur;
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həmin illərdə S.Vurğun Azərbaycanda və bütöv
SSRİ-də nəinki təkcə yaradıcı adamlar, habelə
geniş xalq kütlələri arasında ən dərin hörmət və
ən böyük nüfuz sahibi olmuş, həmçinin olduqca
geniş populyarlığı ilə seçilmişdir;
- S.Vurğunu SSRİ Yazıçılar İttifaqı müdafiə etmiş,
qorumuşdur;
- nəhayət, bunu Allahın bir möcüzəsi kimi də
qəbul etmək olar; bəlkə də bu daha doğrusudur?!
2. Bakı komissarları sırasına soxulmuĢ
bədniyyət erməni daĢnaklarına S.Vurğun niyə
“Mənim babam olmuĢ 26-lar”,- deyir?
Baş vermiş hər bir hadisə adamlarda müxtəlif
təəssüratlar doğurur. 26 Bakı komissarının ingilis
müdaxiləçiləri (caniləri) tərəfindən güllələnməsi bir
vətəndaş kimi S.Vurğunun milli qüruruna, mənəviyyatına,
beynəlmiləlçi əqidəsinə olduqca pis təsir etmişdir. İngilis
imperializminə qarşı kin, küdurət, nifrət, habelə qisasçılıq
hissləri şairi heç vaxt sakit buraxmamışdır.
Komissarların, eləcə də qeyri vəzifə və ya peşə
adamlarının güllələnməsi, öldürülməsi mahiyyət etibarilə
hər bir ölkədə baş verə bilən hadisələrdəndir. Açıq
müharibələrdə, mübarizələrdə, ölüm-dirim savaşlarında
qarşı tərəflər bir-birinə qərəzli, amansız, qəddar, məkrli və
zalım olurlar. Lakin Bakı hadisələrinin ingilis əli ilə
törədilməsi şairi daha çox hiddətləndirir; hər dəfə İngiltərə,
London, ingilis adı eşidəndə qəzəbini, nifrətini gizlədə
bilmir. “26-lar” mövzusu şair üçün sanki komissarların
inqilabi fəaliyyəti, onların mübariz əhval-ruhiyyəsi,
-
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nəhayət, öldürülməsi ilə deyil, ingilis imperializminin
xarici müdaxiləçilik siyasətinə qarşı barışmazlığı ilə
əlamətdardır. Elə bil ki, hər dəfə 26-ların adı çəkiləndə
S.Vurğunun gözləri önündə ingilis gəlib durur və ya
əksinə. Bu, ədibin həmin mövzuya toxunduğu bütün
əsərlərində ana xətt kimi diqqəti cəlb edir.
Elə buna görədir ki, “26-lar” mövzusu Sovet dövrü
şair və yazıçılarımızın hamısından fərqli olaraq daha çox
S.Vurğun yaradıcılığında öz bədii əksini tapmışdır. Yada
salaq ki, bu mövzu bəşər tarixində ötən əsrin əlamətdar və
ən yaddaqalan hadisəsi olan Böyük Oktyabr sosialist
inqilabının tərkib hissəsidir. S.Vurğun bir gənc kimi, bir
vətəndaş və şair kimi bu inqilabı ürəkdən bəyənən, onu
alqışlayan və tərənnüm edənlərdən biridir. İnqilab
mövzusu onun “Komsomol”, “26-lar”, “Zəncinin arzuları”,
“Bakının dastanı” kimi irihəcmli poemaları və “Xanlar”
kimi mənzum dramındakı təfərrüatlarla bitmir, digər
əsərlərində, habelə kiçikhəcmli şeirlərində belə, ara-sıra
xatırlanır. Misal üçün “Zəncinin arzuları”nı götürək.
Mövzu etibarilə qara zənci hara, 26-lar hara. Amma şair
salona göz gəzdirəndə sağındakı bir nəfərin ingilis
olduğunu tanıyır və yenə də qəzəbi coşur.
“Cənab kimdir?- O, Teylerdir: Şlyapalı bir iblisdir.
Üzərimdən səslər gəlir: - İngilisdir!
İngilisdir!
Çaylar kimi dalğa-dalğa gözlərimə
vurur qanın,
Xatirimdən gəlib keçir 26 qəhrəmanım.”
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Konkret olaraq, erməni bolşeviklərin də daxil olduğu
26-lara gəlincə, bilavasitə bu mövzudan bəhs edən “26-lar”
poemasına baxmalıyıq. Poema inqilab ab-havası ilə
yaşayan Bakının təsviri ilə başlayır: “Bakının dərdi var,
Bakı xəstədir...”
Poemanın bütün məğzi, mahiyyəti, məzmunu, ideyası,
habelə süjet xətti belə, sanki bu misra üzərində
köklənmişdir. Bakı ölüm-dirim döşəyində canı ilə əlləşən
xəstə bir adama bənzədilir. Və bu xəstənin ölməsində də,
sağalıb ayağa durmasında da öz maraqları olan çoxlu
qüvvələr vardır: çar Rusiyasını təmsil edən menşeviklər,
eserlər, Bakı neftini ələ keçirmək istəyən ingilis
müdaxiləçiləri, bir qisim yerli kapitalistlərin dəvəti ilə
gəlmiş türklər və türk ordu hissələri, özünün maskalanmış
gizli şovinist və genosid siyasəti ilə məqam axtaran
erməni daşnakları və s.
Poemanın əsas məzmunu inqilab Bakısındakı bu
qarmaqarışıqlıq şəraitində inqilabi hərəkatı boğmaq üçün
Bakı komissarlarını həbs etməklə, onların güllələnməsidir.
Yeri gəlmişkən, şair burada erməni daşnaklarına da
münasibətini açıqlayır, onların daxili aləmini, məkrli arzu
və istəyini nifrətlə qarşılayır. İngilisin gəlişinə “gözlərin
aydın!” - deyə sevinən bir eserin səsinə səs verən bir
daşnakın iç üzü belə göstərilir:
“Səsinə səs verir onun bir daşnak:
Özünü tez yetir, aman, ingilis!
Gəldiyin yollara qurban olaq
biz!
İnqilab ordusu çəkilsin geri,
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Qaranlıq evlərdir işçinin yeri.
Bizimdir bu buruq, bu dolu mədən,
Bizə səadətdir, onlara kəfən.”
Elə bunun arxasınca şair kinayə ilə “millət rəhbəri”
adlandırdığı Rəsulzadədən söhbət açır, onun türkpərəst
mövqeyini pisləyir. Bəlkə də, məhz buna görə S.Vurğuna
irad tutmaq olar, lakin sovet məktəbində tərbiyələnmiş və
dünyagörüşünə yiyələnmiş gənc şairi qınamaq nə
dərəcədə düzgün olardı? Əslində dünyagörüşünə görə
adamı mühakimə də etmirlər (bu barədə bir az sonra daha
ətraflı).
Nəhayət,
əsərin
sonluğuna
doğru
Bakı
komissarlarının Ağcaqum çölündə güllələnməsi ərəfəsində
inqilabın rəhbərlərindən olan Şaumyan və Məşədi bəyin
ölümqabağı düşüncələri canlandırılır. Şaumyanın dilindən
ingilis imperializminə qarşı tarixi ittihamlar və nifrətlər
yağdırılır:
“Siz ey Avropanın
cahangirləri!
Tarixin məhvəri dönəndən
bəri
Quldur paltarına büründünüz
siz,
Budur, ölümünüz,
acizliyiniz!
...............................................
...
Bu ucsuz dənizlər, ucsuz
ölkələr,
Sabir Qaraqoyunlu
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Yerdən baş qaldıran
müstəmləkələr
Nifrətlər deyəcək hər zaman
sizə,
Tarix tüpürəcək pis üzünüzə!”
Sonra Məşədi bəyin dilindən onun öz vətəni və
doğma Bakısı ilə çox kövrək vida çıxışını eşidirik:
“Əlvida, ey vətən, ey əziz Bakı!
Bu qum çölündəki, biyabandakı
Sənə qurban gedən 26-lar
Döyüşlər günündən qalır yadigar.”
Bununla da, komissarların çıxışları sona yetir.
Ümumiyyətlə, poemada 26 komissardan yalnız ikisinin
adı çəkilir və onların qısa çıxışları verilir: Şaumyan və
Məşədi bəyin. Bu da o deməkdir ki, şair əsərində 26 Bakı
komissarının hər biri haqqında qısa və ya geniş söhbət
açmağı, onların hər birinin ayrılıqda bədii obrazını
yaratmağı qarşıya məqsəd qoymamış, o, Azərbaycanda
inqilabi mübarizənin başında duran və bu yolda ölümdən
belə, çəkinməyən komissarların ümumiləşdirilmiş bədii
surətini - “26-lar” surətini canlandırmışdır.
Beləliklə, “26-lar” poemasında Ģairin ermənipərəst
mövqedən çıxıĢ etməsinə dair heç bir əsər-əlamət
yoxdur; əsərdə 26-lar vahid məqsəd uğrunda müxtəlif
millətlərin birliyini əks etdirən beynəlmiləl bir gücün,
qüvvənin və bir hadisənin rəmzi kimi verilmişdir.
O ki qaldı “mənim babam olmuş 26-lar” ifadəsinə, bu,
sözgəlişi bir cavabdır, xatırlatma mahiyyəti daşıyır. Bu
misra şairin “Ziyafət” şeirindəndir. Oxucuda şübhə yeri
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qalmasın deyə, şeirdə həmin məqamın təsvirinə aid
misraları ixtisarsız vermək məcburiyyətindəyəm:
“Qarşımda üzünün dərisi çil-çil
Bir ledi dayanmış, əlində əlcək.
Əri yanımdadır - cənab
Çörçill
Mənə əl uzadır təzim edərək.
O, tox qaban kimi fısıldayır, bax!
Onun dərisindən süzülür
yağı.
Qalın qaşlarını bərk-bərk çataraq,
Səssizcə qımışır iblis
sayağı...
“Bakı! Bakı!” deyib, üzümə baxır,
Elə bil od tutub yanır
bədənim.
Canımdan tüstülər, dumanlar qalxır,
Hirsimdən əllərim titrəyir mənim!
Bəli! Bakılıyam! Öz
şöhrətim var,
Mənim babam olmuş 26-lar...
Gərək yadınızdan çıxmamış
ola!”
Göründüyü kimi, burada 26-lar haqqında geniş söhbət
açılmır, sadəcə olaraq, Bakı deyəndə “26-lar” hadisəsi
yada düşdüyündən, şair “Bakı! Bakı!” deyən ingilisin
murdar əməllərini onun üzünə çırpmaq üçün həmin
ifadəni işlətməli olur. Burada irad tutulmalı nə var ki?!
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Biz əvvəldə M.Ə.Rəsulzadənin adını çəkmiş,
S.Vurğunun ona qarşı çıxdığını qeyd etmişdik, lakin
bunun səbəblərini açıqlamamışdıq.
Səbəblər deyəndə bir qədər çox görünür, əslində
burada bircə səbəb vardır; səbəb budur ki, 70 illik sovet
dövrü azərbaycanlı oxucusunun, lap elə ziyalısının da,
M.Ə.Rəsulzadənin (təkcə Rəsulzadəninmi) kimliyi barədə
heç bir məlumatı olmamışdır. Belə məlumatlar yalnız
əlçatmaz, qapalı arxivlərdə olmuşdur, kitabxanalarda yox!
Uzağa niyə gedək, elə biri mən özüm, nə orta məktəbdə,
nə də 1970-ci ildə bitirdiyim ali məktəbdə
M.Ə.Rəsulzadə adı eşitməmişəm. Hamı da mənim kimi!...
M.Ə.Rəsulzadə və neçə-neçə Rəsulzadələr sovet
dövründə yaşamışlara yalnız o hakimiyyət yıxıldıqdan
sonra bəlli oldu, üzə çıxdı...
Unutmaq olmaz ki, S.Vurğun sovet şairidir. Yetmiş
illik sovet hakimiyyəti illəri xoşumuza gəlsə də, gəlməsə
də biz bir xalq olaraq, SSRİ-nin digər xalqları kimi, bu
dövrü yaşamışıq və bu bizim millətimizin tərcümeyihalına daxildir, istəsək belə, onu tariximizdən silə
bilmərik. Və bu dövrün, bu quruluşun, bu dövlətin, bu
cəmiyyətin öz qanunları, qaydaları, tələbləri, siyasi abhavası və rejimi olmuşdur. Böyük Oktyabr sosialist
inqilabı və ya bolşevik-menşevik çarpışmaları dövründə
S.Vurğun cəmi 11-12 yaşlarında, həm də Bakının qaynar
inqilabi mübarizə həyatından çox uzaqlarda – ölkənin
ucqar bir kəndində öz uşaqlıq həyatını yaşamışdır. Bir
yeniyetmə kimi gözünü açanda sosialist ideologiyası ilə
tərbiyələnmişdir. Müəllimləri ona bu quruluşun
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üstünlüklərindən dəm vurmuş, bolşevik və komsomol
hərəkatının xalqımız üçün yeganə düzgün yol olduğunu
söyləmişlər. Balaca Səməd də çalışqan bir şagird kimi öz
müəllimlərinin öyrətdikləri yolla getmişdir.
S.Vurğunun tutduğu yol təkcə onun yolu deyildir. Bu
yol S.Vurğunun yaşıdı və ondan sonra gələn bütün
nəsillərimizin yolu olmuşdur. Niyə yaxamızı qırağa
dartırıq, ömrü, həyatı yetmiş illik sovet dövrünə təsadüf
edən hər birimiz, valideynlərimiz də daxil olmaqla, adları
dillər əzbəri olan Marksa, Engelsə, Leninə, Stalinə, 26lara, eləcə də tanınmış digər inqilabçılara, dövlət
xadimlərinə baba deməmişikmi, heykəlləri önünə gülçiçək dəstələri, əklillər qoyaraq şəninə şeirlər
söyləməmişikmi?!
Xatırladıram ki, sovet heykəltaraşı G.D.Merkurovun
yaratdığı və 1958-ci ildə (S.Vurğunun ölümündən iki il
sonra) Bakının tam mərkəzində “26-lar” bağında
qoyulmuş “26 Bakı Komissarının güllələnməsi” adlı
qorelyef-abidəsi yalnız SSRİ dağıldıqdan sonra
götürülmüşdür.
Niyə belə tez unuduruq ki, həmin dövrdə bütün təhsil
ocaqlarının, dövlət idarə və müəssisələrinin, zavod və
fabriklərin, küçə və meydançaların səliqə-sahmanlı, ən
gözəçarpan və əzəmətli yerləri Marksın, Engelsin, Leninin,
Stalinin, 26-ların, eləcə də sovet hakimiyyətini quran
digərlərinin heykəlləri, abidələri, büstləri, şəkil-portretləri,
xatirə lövhələri ilə bəzədilərdi. Bütün bunlar cəmiyyətin,
xüsusən də gənc nəslin formalaşmasında təsirsiz ötüşə
bilərdimi?..
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Eldə gözəl bir məsəl vardır: “Aşıq gördüyünü
çağırar”. S.Vurğun da öz dövrünün aşığı - şairidir; nə
görmüşdürsə, onu da yazmışdır. Və təkcə S.Vurğunmu
belə yazmışdır? Birmənalı şəkildə deməliyik ki, xeyr!
Sovet dövrü şair və yazıçılarımızın hər biri öz istedadı
səviyyəsində bu cür mövzulara müraciət etmişdir. Təkcə
M.S.Ordubadinin adını çəkmək kifayətdir ki, o boyda
“Qılınc və qələm” romanının müəllifi dünya
proletariatının rəhbəri kimi tanınan V.İ.Leninin ölümünə
həsr etdiyi “Leninə” adlı şeirində deyir:
“Bir qələ tək təcəssüm edər qurduğun cahan,
Qəbrinlə də cahana açarsan bir
asiman.
..................................................................
Biz də səninləyik, sənə səndən də məhrəmik,
Fikrin, əməllərin kimi hər işdə
möhkəmik.”
Buna görə biz indi böyük sənətkar M.S.Ordubadini
məzəmmət edə bilərikmi? Ona irad tuta bilərikmi, ay
bizim ağsaqqal şair və yazıçımız, Sən bunları niyə düz
yazmamışsan? İndi göstər görək, hanı o Leninin qurduğu
cahan? Deməli, M.S.Ordubadi də gördüyünü, eşitdiyini,
inandığını yazmışdır. Onu da qeyd edək ki, bu şeiri
M.S.Ordubadi əlli iki yaşında olarkən yazmışdır.
Bu məsələdə S.Vurğunu bəzən H.Cavidlə, Ə.Cavadla
müqayisə etməyə çalışırlar; niyə məhz onlar da S.Vurğun
kimi yazmamışlar? Təkrar da olsa, bir daha xatırladıram
ki, uşaq yaşlarında olan S.Vurğun inqilab dövrünün
ictimai-siyasi hadisələrini öz gözləri ilə görməmiş, o bu
Sabir Qaraqoyunlu

“Seçilmiş elmi-publisitik məqalələi”

www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana

2016

hadisələrə sovet məktəbindən aldığı təhsil nəticəsində
bələd olmuşdur. H.Cavid, Ə.Cavad isə müvafiq olaraq 35,
25 yaşlarında yetkin vətəndaşlar kimi bu hadisələrin canlı
şahidi, iştirakçısı, habelə mübarizə aparan tərəflərdən,
siyasi partiyalardan birinin üzvü olmuş, bu mübarizədə
püxtələşmişlər.
3. S.Vurğun niyə Azərbaycanı “birləĢdirmək”
istəyən Ağa Məhəmməd Ģah Qacarı mənfi obraz
kimi təqdim edir?
Bu suala cavab verməzdən əvvəl qeyd edək ki,
ədəbiyyatımızda Qacar obrazı yeni deyildir. S.Vurğundan
əvvəl görkəmli dramaturq Ə.Haqverdiyev 1907-ci ildə
tamamladığı “Ağa Məhəmməd şah Qacar” əsərində Qacar
obrazını daha müfəssəl işləmişdir; S.Vurğunun Qacarı
onun yanında “toyagetməli”dir. Y.V.Çəmənzəminlinin
“Qan içində” romanındakı (1937) Qacar da öz qəddarlığı,
zülmkarlığı ilə heç də geri qalmır. Nə isə?..
Ağa Məhəmməd şah Qacarın Azərbaycanı İrana
birləşdirmək (bəzi tarixçilərin fikrincə Azərbaycana
birləşdirmək, mən bu fikri qəbul etmirəm, çünki Qacar
İran şahı kimi tanınır, o, Azərbaycanın şahı olmamışdır)
cəhdini birmənalı şəkildə yaxşı və ya pis başa düşmək çox
müəmmalıdır. Birincisi, ona görə ki, hər şey nəticə ilə
ölçülür; gəlin müqayisə edək görək, vaxtilə İranın
tabeliyində qalmış, guya İrana birləşdirilmiş cənublu azəri
qardaş və bacılarımızın bugünkü həyatı, taleyi bizim
həyatımız, güzəranımızla müqayisədə necə görünür?
Məncə, bu barədə geniş diskussiya açmağına dəyməz,
sadəcə olaraq, təsəvvür edə bilərik ki, indi biz də öz ana
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dilimizdə deyil, fars dilində təhsil alardıq, icbari təhsildən
kənarda qalardıq, maddi və mənəvi yoxsulluq içində
yaşayardıq.
İkincisi, Qacar da tarixdə öz zalımlığı və qəddarlığı
ilə ad çıxarmış İran şahlarından biridir, hansısa yaxşı bir
cəhəti ilə onlardan seçilmir və ya çox az seçilir. İran
şahlarının tarixinə nəzər saldıqda, elə XVIII əsrdən bərini
götürsək, şahidi oluruq ki, onların heç biri öz əcəli ilə
ölməmişdir; hamısı da Vətən uğrunda döyüşlərdə deyil,
şahlıq taxt-tacına sahib olmaq üstündə, öz qohumları və
ya özünə yaxın saray adamları tərəfindən qətlə
yetirilmişlər: Nadir şah, onun qardaşı oğlu Adil şah
ləqəbli Əliqulu şah, Ağa Məhəmməd şah Qacarın atası
Ağa Məhəmməd Həsən şah, Kərim xan Zənd, Fətəli şah,
elə Qacarın özü, hansı birini deyəsən... Yaxşı şahı
öldürməzlər, yaxşı şahı hifz edərlər, budur məntiq.
Mən hələ İran şahlarının keçmişindən söhbət açmıram.
Əfsanəvi Zöhhakdan, Daradan tutmuş ötən əsrin
əvvəllərindəki Məmmədəli şaha qədər hansı birinin
ədalətindən danışmaq mümkündür. Mərhum şairimiz
M.Ə.Sabir yazırdı:
Öylə bir mərtəbə zülm eylədi ki, Məmdəli Mirza,
Çingizə də, Zöhhakə də min rəhmət oxutdu.
Və ya elə S.Vurğun özü:
Nadirin qəlbini kin yedi qat-qat,
Dilindən qoymadı şöhrət sözünü.
Tacından, taxtından qorxan o cəllad,
Doğma balasının tökdü gözünü.
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İran şahlarına qara yaxmırıq, onlar özlərini məhz belə
tanıtmışlar. Odur ki, burada kənardan günahkar axtarmaq
lazım deyildir.
Onu da qeyd edim ki, bu yazını işləyərkən Qacarın
şahlıq tarixinə aid bir sıra mənbələrə yenidən baxmışam, o
cümlədən
“Qarabağnamə”ləri
təkrar
oxumuşam
(“Qarabağnamə”lərə daha çox inanıram, çünki bu, sovet
dövrünün məhsulu deyil, birbaşa Qacarın müasirləri və
onu şəxsən görənlər tərəfindən yazılmışdır), həmçinin bir
sıra tarix ixtisaslı alim və müəllimlərlə məsləhətmişəm.
Əlbəttə, bu adamların fikirləri birmənalı olmamışdır;
onların sırasından Qacarı müsbət qiymətləndirənlər də
olmuşdur, lakin bunlar azlıqdadırlar. Həmçinin bu
adamlar da Qacarın yalnız Azərbaycanı “birləşdirmək”
arzusuna görə ona tərəfdar çıxırlar.
Burada fikirlər bir də ona görə haçalanır ki, həmin
yoldaşların bir qismi Azərbaycanın Rusiyadansa, İrana
birləşdirilməsi mövqeyində dururlar. Mən bu məsələyə
çox soyuqqanlı yanaşıram. Həmişə bu fikirdə olmuşam ki,
kiçik dövlətlərin xarici siyasəti özündən asılı deyil,
yumşaq desək, böyük (güclü) dövlətlərin onlara
münasibətindən asılıdır. Biz bu gün burada oturub iki yüz
il bundan qabaq hansısa xanlığın ya İrana, ya Rusiyaya
birləşməsinə düzgün qiymət verə bilmərik. Səbəb isə
çoxdur. Mən bunlardan yalnız birinə toxunuram. Əlbəttə
ki, eyni dinə mənsubluğumuz və ərazi yaxınlığına görə
İranla birləşmə daha münasib görünür. Lakin həmin
dövrlərdə İran şahlarının tez-tez öldürülərək dəyişmələri
uzun bir müddət üçün əmin-amanlıq yaradılmasını təmin
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etmədiyindən bu hadisə baş tutmamışdır; çünki
hakimiyyətə gələn (hələ onu demirik ki, hansı yollarla)
hər yeni şah özündən əvvəlkinin yaxınları, tərəfdaşları,
müttəfiqləri ilə yenidən haqq-hesab çəkirdi. Bu baxımdan,
o dövr xanlıqlarımızın hansı dövlətin himayəsini qəbul
etmələrinə görə onları qınamaq çətindir; hərə öz
vəziyyətini daha yaxşı bilir.
Qacarın Azərbaycanı birləşdirmək arzusunu mən də
qəbul edərdim, lakin bu birləşmənin daşıdığı üzdə
görünməyən məqsədi ilə razılaşmıram, çünki məqsəd heç
də Azərbaycanı ağ günə çıxarmaq xatirinə deyil,
Azərbaycan ərazisi hesabına İran ərazilərini daha da
genişləndirmək, onun zəngin varidatına sahib olmaq,
əhalisini özünə tabe etdirərək daha çox adamlara ağalıq
etmək idi. Hadisələrin sonrakı gedişi də, yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, bunu bir daha təsdiq edir; bugünkü şimali
və cənubi azərilərin həyat tərzini, maddi-mənəvi
hüquqlarını və durumunu özünüz müqayisə edin.
Ağa Məhəmməd şah Qacarın şəxsiyyətindən söz
açsaq, qəti demək mümkündür ki, heç bir tarixi mənbədə
(mən sovet mənbələrini, elə rus mənbələrini də əsas
götürmürəm) onun insanlığından, humanizmindən,
ədalətindən, yaxşılığından, mehribanlığından, habelə
sədaqət və dostluğundan danışılmır. Əksinə addımbaşı
qəddarlığı, zalımlığı, kobudluğu, asmaqdan-kəsməkdən,
öldürməkdən, qan tökməkdən həzz aldığı diqqətə çatdırılır.
Şah
Qacarın
humanizminə,
xeyirxahlığına,
ədalətliliyinə bizdə şübhə yaradan bir amil də budur ki, o,
uşaq yaşlarında axtalanaraq xədim olmuşdur (biz onun
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xədimliyini ona nöqsan tutmasaq da, bu amilin Qacarın
bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına təsirini təbii hesab
edirik), iki dəfə uzunmüddətli girovluqda qalmışdır,
deməli, cəmiyyət tərəfindən cəzalandırılmış, şikəst
olmuşdur. İnsan psixologiyasına görə, belə adamlar heç
vaxt xeyirxah ola bilməz, əksinə cəmiyyətdən qisas
almağa çalışan bir qisasçıya çevrilərlər.
Qacara görə S.Vurğuna nəyi isə irad tutmaq bir də
ona görə əsassızdır ki, şairin özünün də dediyi kimi, o,
tarix yazmamışdır, o, tarixi hadisələr fonunda bədii əsər
yaratmışdır; bu da o deməkdir ki, tarixi faktlardan hansı
birininsə təhrif olunmasına, qismən canlandırılmasına
görə müəllifə irad tutulmaz. Yenə B.Vahabzadənin eynən
bu barədə fikrini olduğu kimi nəzərinizə çatdırıram:
“Ümumən bədii əsərlərdə tarixi dürüstlüyü tam mühafizə
etmək, tarixi şəxsiyyəti həyatda olduğu kimi vermək o
qədər də vacib deyildir. Bu dəqiq dürüstlüyə tam riayət
etmək tarix elminin vəzifəsidir” (B.Vahabzadə, “Səməd
Vurğun”, Bakı-1968, səh.259).
Əgər S.Vurğun tarix yazmış olsa idi, Qacarın
öldürülməsini də tarixdə olduğu kimi verərdi, lakin
səhnədə (əsərdə) Qacar xalq qəhrəmanı Eldar tərəfindən,
həm də simvolik Misri qılıncla öldürülür. Əsərin bədii
ideya gücü də bundadır, yəni xalq birləşsə, hər cür yadelli
qəsbkara qalib gələ bilər, onu öz yurdundan qova bilər.
Daha bir analoji misal gətirmək olar. Nizami Gəncəvi
“İskəndərnamə” adlı irihəcmli poemasının əsas qəhrəmanı
kimi, tarixi şəxsiyyət, zülmkar, qəddar, qaniçən, işğalçı
hökmdar makedoniyalı İskəndəri seçmişdir. Poemada
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İskəndər həyatda olduğundan tamamilə fərqli, olduqca
humanist, xeyirxah, ədalətli, qayğıkeş, elmə və alimə
yüksək qiymət verən, xalqın mənafeyi naminə quran və
yaradan kimi təsvir edilmişdir.
Görkəmli rus alimləri akademik V.V.Bartold,
Y.E.Bertels də bu fikirdə olmuşlar ki, İskəndər həyatda
dağıdan, uçuran, zalım, əzazil olduğu halda, Nizami onun
yalnız dünyada tanınmış adından istifadə edərək, ədalətli
şah obrazı yaratmış, bununla da, şahlara dərs vermişdir.
Belə halda biz Nizamini ittiham edə bilərikmi ki, tarixi
düz yazmamışdır?!
Yeri gəlmişkən, Vaqif haqqındakı bu əsərdə tarixi
təhriflərdən biri də Vaqifin öldürülməsi faktının
verilməməsidir. Yadelli qəsbkarın öldürülməsi və başda
Vaqif olmaqla xalqın qələbəsi iilə tamamlanan bu
sonluqda Vaqifin öldürülməsini vermək əsərin bədii ideya
dəyərini xeyli azaltmlş olardı...
Yadelli işğalçılara qarşı ümumxalq mübarizəsi
olduqca geniş planda verilmiş və əsərin əsas ideyasını
təşkil edir ki, bu da “Vaqif” pyesinin müasirliyini,
bugünkü həyatımızla həmahəng səslənməsini bir daha
təsdiq edir.
Bu baxımdan əsər xalqımızın bu günü üçün daha
aktualdır və onun teatr repertuarlarından kənarda qalması
təəccüb və təəssüf hissləri doğurur.
Qacarla bağlı iradlara tam aydınlıq gətirmək üçün onu
da qeyd edək ki, əsərdə o (Qacar), bütünlüklə mənfi bir tip
kimi səciyyələnir; bəlkə də, həyatda onun hansısa bir
yaxşı cəhəti, xasiyyəti, xüsusiyyəti olmuşdur, lakin onun
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belə tam mənfiliklə təsvir edilməsi bədii əsərin tələbindən
doğur.
Yuxarıda şərh olunanlardan göründüyü kimi, Qacara
görə S.Vurğunu ittiham etməyə heç bir əsas yoxdur.
4. S.Vurğun niyə “yerlibazlıq” edərək
M.P.Vaqifi bu qədər yüksəldir?
Bu sualla S.Vurğun yerlibazlılıqda ittiham olunur.
Birbaşa cavab verirəm ki, adam əslində yerlibaz olmalıdır;
öz yurdunu, öz qohum-əqrabasını, öz qonşusunu, öz elobasını sevməyən, olan imkanları daxilində onlara arxa,
dayaq olmayan, kömək göstərməyən heç kəs yaxşı adam
ola bilməz, özündən başqa heç kəsi sevməz, həmçinin elə
adamdan vətənpərvər olmaz.
Yeri gəlmişkən, oxucuların diqqətinə çatdırmaq
lazımdır ki, nədənsə, xalq arasında qohumbazlıq,
yerlibazlıq kimi anlayışlara pis baxılır, mənfi
xüsusiyyətlər sirasına aid edilir. Bilmək lazımdır ki, bu
cür fikirlər bizə sosializm cəmiyyətində aşılanmışdır
(əlbəttə ki, sosializmin bizə bəxş etdiyi çoxlu yaxşılıqlarla
birlikdə). Bunu da unutmayaq ki, yerlibazlıq,
qohumbazlıq o demək deyildir ki, sən yerli və ya qohum
olmayana qənim kəsiləsən, onlara münasibətdə qeyrisəmimi olasan...
S.Vurğunun
bu
“yerlibazlığı”na
mən
bir
“qohumbazlıq” da əlavə edə bilərəm. Deyilənlərə görə,
S.Vurğunun ana nənəsi Vaqifin nəslindəndir...
Lakin reallıq yürüdülən ittihamın tamamilə əksini
təsdiq edir. Birinci oradan başlayaq ki, M.P.Vaqif hələ
S.Vurğun doğulmamışdan çox əvvəl (Vaqif 1797-də
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öldürülmüş, Səməd isə 1906-cı ildə doğulmuşdur) təkcə
Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından kənarda da
məşhur olmuş, hamılıqla tanınmış, ümumxalq məhəbbəti
qazanmış, “hər oxuyan Molla Pənah olmaz” zərbülməsəlinə çevrilmişdir. Bu yüksək ad, titul ona hansısa xan,
bəy və ya hökmdar tərəfindən deyil, xalq tərəfindən
verilmişdir. Bütün millətimizin tarixində tarixi şəxsiyyət
olan heç bir alim, şair, ziyalı belə ad qazanmamışdır.
S.Vurğun Vaqifi nə qədər tərifləsə də, ucaltmaq istəsə də,
bundan ucalığa qaldıra bilməzdi. Deməli, xalq arasında bu
cür nüfuz sahibi olan adamı tərifləməyə və ya onu
yüksəltməyə ehtiyac da yoxdur.
Molla Pənah Vaqif “Əsərləri” Bakı, Azərnəşr, 1968ci il nəşrinə (təkrar nəşri - Bakı, “Şərq-Qərb”, 2004-cü il)
tanınmış ədəbiyyatşünas alim, akademik, əməkdar elm
xadimi H.Araslının yazdığı ön söz “Şeirimizin fəxri”
adlanır. Həmin yazıdan bəzi cümlələri olduğu kimi
oxucuların nəzərinə çatdırıram: “Vaqif yaradıcılığı ilə
Azərbaycan şeiri tarixində yeni bir dövr başlayır”. “Vaqif
şeir dilimizi ərəb, fars tərkiblərindən, müəmmalı
ifadələrindən təmizləyərək, canlı xalq dilinin obrazlı
ifadələrindən istifadə etmək yolu ilə sadələşdirmiş və
zənginləşdirmişdir. Vaqifin poeziya dilimizə gətirdiyi
yeniliklər bu günə qədər realist şeirimizin inkşafı üçün
əsas bir zəmin olmuşdur”.
Nəzərə almalıyıq ki, Vaqif dövrünə qədərki şeirimiz,
xalq bayatıları və o qədər də geniş yayılmamış aşıq
şeirləri istisna olmaqla, o dövrdə böyük dəbdə olan qəzəl
janrının (şeirinin) çox güclü təsirinə məruz qalmışdır.
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Klassik şeirimizin bünövrəsi, - “Dədə Qorqud
dastanları”ndan sonra yaranmış və geniş surətdə yayılmış
qəzəl şeiri sayıla biər. Ədalət naminə qeyd edək ki, “Dədə
Qorqud”dakı şeir özünün ibtidai forması, ölçüsüzbiçimsizliyi, qafiyəsizliyi və s. ilə qəzəldən geri
qaldığından az inkişaf etmişdir. Nizami, Həsənoğlu,
Xaqani ilə bünövrəsi qoyulan, daha sonra Nəsimi, Füzuli
kimi qəzəlxan şairlərin geniş yaradıcılığı sayəsində daha
da ucalan qəzəl qarşısında qeyri şeir növü duruş gətirə
bilməmişdir. Xüsusən də, Füzuli qələminin ecazkarlığı ilə
qəzəl bir şeir növü kimi daha böyük nüfuz qazanmaqla,
digər şeirləri kölgədə qoymuşdur. Həmçinin qəzəl
haqqında Füzulinin fikirləri də bu baxımdan az rol
oynamamışdır:
Qəzəldir səfabəxşi-əhli-nəzər,
Qəzəldir güli-bustani-hünər.
Qəzəl bildirir şairin qüdrətin,
Qəzəl artırır nazimin şöhrətin.
Lakin unutmaq olmaz ki, qəzəl bizim doğma şeirimiz
deyildir; o bizə ərəblərdən gəlmiş, farsların təsiri ilə də
inkişaf etmişdir, dəbə düşmüşdür. Bütün bunların
nəticəsində həmin dövr poeziyamız haqqında fikir
formalaşır ki, Azərbaycan poeziyası yalnız qəzəldən
ibarətdir və qəzəldən ibarət olmalıdır. Bax belə bir tarixi
məqamda Vaqif yetişir, sanki o bu boşluğu doldurmağa
gəlir. Öz gəlişi ilə sübut edə bilir ki, qəzəl bir şeir növü
kimi heç də bütöv Azərbaycan poeziyası demək deyildir;
qəzəl Azərbaycan şeirinin yalnız bir növü, bir hissəsidir.
Nəhayət, Vaqif öz qoşmaları ilə milli şeirimizi nizamlı
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ölçü-biçiyə salmaqla yanaşı, qəzəldən fərqli olaraq, onu
ərəb, fars tərkibli ifadələrdən təmizləyir, canlı xalq
danışığı əsasında ədəbi dilimizin bünövrəsini qoyur. Onun
bu sahədəki uğuru S.Vurğunu çox ruhlandırır. Böyük rus
şairi A.S.Puşkinin “Yevgeni Onegin” poemasını dilimizə
çevirən S.Vurğunun
Axıtdım alnımın inci tərini,
Yanmadım ömrümün iki ilinə.
Rusiya şeirinin şah əsərini,
Çevirdim Vaqifin şirin dilinə.
deməsi təsadüfi deyildir, mən deyərdim ki, böyük bir
ədalətin təntənəsidir.
Vaqif surəti haqqında danışarkən qeyd etmək lazımdır
ki, bu obraz əsərdə tamamilə qüsursuz, olduqca müsbət və
tam idealdır, ona nəyi isə irad tutmaq əslində mümkün
deyildir. Lakin bu o demək deyildir ki, Vaqifin həyatda
heç bir səhvi, nöqsanı olmamışdır. Xatırladaq ki, ideal
adam yalnız bədii əsərlərdə mümkündür, adi həyatda isə
nöqsansız adam yoxdur. Müəllif də bədii əsərin bu
imkanlarından istifadə edərək tam ideal bir obraz
yaratmağa nail olmuş, heç də şair Molla Pənah Vaqifin
tarixi tərcümeyi-halını yazmağa cəhd göstərməmiş, yalnız
onun istedadlı şair, böyük nüfuz sahibi kimi tanınmış
tarixi şəxsiyyətinə istinad edərək belə bir canlı səhnə əsəri
yaratmışdır.
Mən hələ “Vaqif” əsərinin Azərbaycan səhnəsindəki
əvəzolunmaz yerindən, uzun illər repertuarda olmasından,
təhsilindən, savadından, peşəsindən asılı olmayaraq, hər
bir azərbaycanlının diləzbəri olmasından söhbət açmıram.
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Beləliklə, Vaqifə görə yerlibazlılıqda S.Vurğunu
qınamaq birmənalı şəkildə haqsızlıqdır.
5. S.Vurğun
“Nədən
Ģerimizin
baĢ
qəhrəmanı
Gah Turandan gəlir, gah da
Ġrandan”
deməklə, Turanı bizdən niyə ayırır?
Bu sualın cavabı o qədər də çətin deyildir. Sadəcə
olaraq, bilmək lazımdır ki, Turan, İran burada sözün əsl
mənasında deyil, məcazi mənada işlənmişdir; cümlədəki
məna tutumuna görə “ordan-burdan”, “kənardan” kimi
başa düşülür. Bununla nə Turanın, nə də İranın nüfuzuna
xələl gəlir, nə də “xəncərinin daşı düşür”. Bu cür deyimlər
canlı xalq dilimizdə bugün də vardır. Məs; - “A qardaş,
İranı-Turanı gəzə bilirsən, ancaq buradan-buraya bizə gələ
bilmirsən?!”. Bu o demək deyildir ki, həmin qardaş,
doğurdan da, İranı, Turanı gəzməkdən gəlir. Sözgəlişi
olaraq, Avropanı gəzənə də, Amerikanı gəzənə də, elə öz
bölgələrimizi gəzənə də bu cür deyirlər.
Sonrasına gəlincə, S.Vurğun belə deməkdə həm də
haqlıdır. Üzü Nizamidən bəri tutmuş, demək olar ki,
S.Vurğun dövrünə qədər şeirimizin (poeziyamızın) nəinki
təkcə baş qəhrəmanı, elə bütün ədəbi qəhrəmanları
kənardan götürülmüşdür. Klassik poeziyamızın əsas
qəhrəmanları İskəndər şah (makedoniyalı), İran şahları:
Dara, Bəhramgur, Xosrov və s., ərəb əfsanəsindən
Məcnun, Leyli, İbn Salam və. i.a. deyildirmi? Elə buna
görə də şair haqlı olaraq deyir: “Bəs mənim ölkəmin
varlığı hanı?”
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Əslində burada Turanlıq bir iş də yoxdur, çünki
klassik ədəbiyyatımızda Turan mövzusu, demək olar ki,
öz əksini tapmamışdır.
Bu məsələ barədə yenə də şair və ədəbiyyatşünas alim
B.Vahabzadənin fikrini olduğu kimi nəzərinizə çatdırıram:
“... şair (S.Vurğun - qeyd bizimdir) “əkində, biçində dərisi
çatlayan”, “torpağın bağrını yaran” əmək adamlarının
həyatını sovet ədəbiyyatı üçün əsas ilham mənbəyi hesab
edir... Əsərlərinin mövzusunu İran və Turan tarixindən
götürən sənətkarlara üzünü tutaraq yazır:
Nədən şeirimizin baş qəhrəmanı
Gah Turandan gəlir, gah da İrandan?”
Daha sonra B.Vahabzadə, dövrünün görkəmli
tənqidçi-ədəbiyyatşünas alimi Mir Cəlaldan misal gətirir:
“M.Cəlal “Komsomol poeması”nı məhz bu cəhətinə görə
“yeni şeirin manifesti” adlandırmışdır”.
Qeyd edək ki, S.Vurğunu tədqiq edən tanınmış
görkəmli alimlərimizdən bu mövzu ilə bağlı saysızhesabsız tutarlı misallar gətirmək mümkündür. Sadəcə
olaraq mahiyyət budur ki, S.Vurğun bütün şairləri,
ədibləri öz elindən-obasından, öz Vətənindən, öz xalqının
qəhrəmanlarından, zəhmət, elm, incəsənət adamlarından,
sadə adamlarından yazmağa çağırır və bu çağırış
bütünlüklə Azərbaycan poeziyasında az bir zamanda geniş
surətdə öz əksini tapır.
Hörmətli oxucular! Bütün bu şərh olunanlara əlavə
olaraq xatırladıram ki, S.Vurğun:
- olduqca milli şairdir; öz doğma yurdu
Azərbaycana, elinə, obasına, millətinə, xalqına bağlıdır,
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hər bir əsərində azəri yurdunu, Azərbaycan xalqını
tərənnüm edir, hər bir misrasından doğma Vətən ətri gəlir;
Vətən, xalq sevgisi şairin son nəfəsinədək dilindən
düşmür, yadından çıxmır, Pekində müalicədə olduğu
zaman “Qürbət eldə can vermərəm ölümə” - deyir və
amansız ölümə qalib gələrək xəstə canını vətənə salamat
çatdırır. Onun milliliyi, vətənpərvərliyi həm də çox
qarşılıqlıdır, vətəndə böyükdən kiçiyə qədər hamı
tərəfindən sevilmiş və sevilməkdədir. İslam Sadığın
toplayıb ərsəyə gətirdiyi “Səməd Vurğunun aforizmləri”
kitabına yazılmış ön sözdə (“Vurğunun hikmət dünyası”
adlanır) oxuyuruq: Böyük türk şairi Nazim Hikmət
Azərbaycan xalqının Səməd Vurğuna bəslədiyi məhəbbəti
çox gözəl ifadə edərək demişdir: “Əgər Azərbaycan
xalqının Səməd Vurğuna bəslədiyi məhəbbətin yarısı
qədər türk xalqı mənə məhəbbət bəsləsəydi, rahat
ölərdim”.
Xalqın böyük şairə dərin məhəbbət və qayğısını
mərhum şair Hüseyn Arif belə ifadə etmişdir:
“Çiynində Qoşqarı gətirər ellər,
Ona dərman üçün qar gərək olsa”.
Şairin milliliyindən danışarkən mütləq yada düşür ki,
repressiya dövründə onu “millətçi” kimi qələmə verərək
təqib edirdilər, indi isə azqala bunun əksini əsas tutub
ittiham edirik...
- çox böyük, misilsiz istedad və qüdrət sahibidir.
Yaşadığı dövrdə sovetlər məkanında, habelə Avropada
bütün tanınmış qələm sahibləri, elm adamları, xüsusən də
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ədəbiyyatşünaslar onun bu istedadı, böyüklüyü qarşısında
baş əymişlər;
- nüfuzlu bir şəxsiyyət kimi dünyada tanınmış və
doğma Azərbaycanımızı dünyaya tanıtmışdır;
- humanizm, yoldaşlıq, dostluq, beynəlmiləlçilik,
xeyirxahlıq, vətənpərvərlik, vətəndaşlıq və s. kimi bəşəri
ideyalarla səsləşən əsərləri ilə cəmiyyətə, xalqa daim
müsbət insani keyfiyyətlər aşılamış və bu gün də
aşılamaqdadır;
- xeyriyyəçiliyin nə olduğunun bilinmədiyi sovetlər
zamanında xeyriyyəçi olmuşdur, vətəndə və onun
hüdudlarından kənarda (xüsusən də Moskvada) təhsil alan
neçə-neçə tələbəyə mənəvi və maddi kömək göstərmişdir;
- çox zəngin bir yaradıcılığa malikdir; kiçikhəcmli
lirik şeirlərindən tutmuş irihəcmli əsərləri də mühüm
bəşəri mövzulardan bəhs edir; yaşadığı dövrdə elə bir
tarixi-əlamətdar hadisə yoxdur ki, onun qələmindən
kənarda qalsın. Bu gün Səməd Vurğunu oxuyan hər kəs
onun yaşadığı dövrün canlı mənzərəsini görə bilir;
- geniş elmi-tədqiqat obyektidir, yaradıcılığının hər
bir sahəsi ədəbiyyatşünaslarımızın ədəbi tənqid
süzgəcindən keçmiş, əsərlərinin hər birinin elmi, bədii,
tənqidi təhlili verilmiş, neçə-neçə alimlərin elmi
dissertasiyaları üçün tədqiqat obyektinə çevrilmiş,
sağlığında olduğu kimi ölümündən sonra da ölkəmizin və
dünyanın əksər ölkələrinin dövri mətbuatında təbliğ
olunmaqdadır. Haqqında onlarla kitablar yazılmış,
mübaliğəsiz demək olar ki, Azərbaycanda az-az qələm
sahibi tapılar ki, Səməd Vurğundan yazmasın. Bunlar
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arasında Məmmədcəfər Cəfərov, Məmməd Arif
Dadaşzadə, Mir Cəlal Paşayev, Mirzə İbrahimov, Mehdi
Hüseyn, Mehdi Famil, Bəxtiyar Vahabzadə kimi tanınmış
alim, şair və yazıçıların adlarını xüsusilə qeyd etmək
yerinə düşər.
Onu da qeyd edək ki, müəllifindən asılı olmayaraq, şair
haqqında yazılanların hamısında onun bədii irsi, elmipublisist yaradıcılığı, habelə tərcüməçilik fəaliyyəti
olduqca yüksək qiymətləndirilir. Fikrimizin təsdiqi üçün
yenə də B.Vahabzadəyə müraciət edək: “S.Vurğun
yaradıcılığı küll halında dünya görmüş, sinəsi xəzinə,
ağsaçlı müdrik bir qocaya bənzəyir. Bu qocanın sinəsində
xalqın nağıl və dastanları, atalar sözləri, məsəlləri,
muğamı, aşıq mahnıları, üzərində iztirablı günlərin kədəri,
xoşbəxt günlərin sevinci, fərəhi naxış bağlamışdır. Bu
qoca ağ saçlı azəri xalqının simvoludur, bəlkə də şairin
qəhrəmanlarından Azər babanın özüdür. Azərbaycan
xalqının “Avesta” dövründən bu günə qədərki tarixi Nizami qüruru, Füzuli kədəri, Xaqani mübarizliyi, Nəsimi
hikməti, Vaqif səmimiyyəti, Koroğlu qəhrəmanlığı, Sabir
gülüşü bu böyük yaradıcılıqda öz əksini tapmışdır. Bu
böyük yaradıcılığın epiqrafı şairin “Azərbaycan” şeiridir.
(B.Vahabzadə, “Səməd Vurğun”, 1968. səh. 345-346)
Hörmətli Sərdar müəllim!
Nəhayət; 1. S.Vurğun Azərbaycan poeziyasının elə bir
əlçatmaz zirvəsidir ki, onu dərindən öyrənmək,
araşdırmaq və yekun olaraq ona layiqincə qiymət vermək
nə mənim səviyyəm daxilindədir, nə də Sizin; ona qiymət
vermək üçün ən azı S.Vurğun səviyyəsində olasan gərək.
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Böyük şairin hər bir əsəri, hər bir bəndi, habelə hər bir
misrası geniş məzmun daşıyır, dərin hikmətlərlə zəngindir,
hər kəsi qabaqcıl bəşəri ideyalara çağırır:
Kiçicik bir sudur yer üstündə Kür,
Baxsanız dünyanın xəritəsinə.
Bəs niyə qəlbimdə ümman döyünür
Mən qulaq asdıqca Kürün səsinə?!
Bu bircə bəndlik şeir parçası adamı nə qədər dərin
düşüncələrə qərq edir, adama nələri demir?
2. S.Vurğun da bəndədir, həmçinin bədii obraz da
deyildir. Yuxarıda söhbətimiz olmuşdu ki, ideal adamlar
yalnız bədii ədəbiyyatda (obrazlarda) mümkündür, adi
həyatda isə ideal adam yoxdur. S.Vurğun da səhv edə
bilər.
Bunu mərhum şairin öz misraları ilə desək daha
münasib olar:
Çünki şair xəyalımın qanadları çox səyyardır,
Yaşayanın, yaradanın yanılmağa
haqqı vardır.
Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, hər məsələyə gərək
dünyəvi yanaşasan; milyardlar içində biz kimik?!
Dünyaya bizi az-çox tanıdanlarımızı da biz özümüz bircəbircə ayağından tutub geri çəkməklə hara gedə bilərik; hər
tərəf qonşularımız da elə bunu istəmirmi?...
3. S.Vurğun bu xalqın fəxri, qüruru və iftixarıdır. Onun
şəxsiyyətinə toxunmaq, qəlbinə dəymək isə bütövlükdə bu
xalqın qəlbinə dəyməkdir. Şairin geniş yaradıcılığı
xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir; bu sərvəti qoruyub
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saxlamaq, gələcək nəsillərə ötürmək hər birimizin
vətəndaşlıq borcudur.
Sabir Qaraqoyunlu (İsmayil oğlu Əfəndiyev).
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