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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu ildə 2 dəfə nəşr edilir və məzmunu 
etibarilə klassik və müasir ədəbiyyat, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və folklor-
şünaslıq, mədəniyyət problemləri və muzeyşünalıq məsələlərini əhatə edir.  
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Azərbaycan türkcəsinin təşəkkülü, əlbəttə ki, türk ellərinin Azərbaycana 

sıx yerləşməsi ilə bağlı olmuşdur. Lakin bu dilin formalaşması və Azərbaycan 
türkcəsi xüsusiyyətlərini qazanaraq ümumxalq dili olması, ədəbi dil kimi geniş 
sahədə işlənməsi birinci cərəyan və prosesdən çox sonra olmuşdur.  

 Azərbaycan türkcəsi oğuz qrupuna daxil olub onun mərkəzi qolunu 
təşkil etdiyi halda, bu dilin təşkilində qıpçaq, uyğur (Şərq türkcəsi) və bir az da 
moğol sözləri vardır. Hətta qədimdən qalma yerli xalqların, o cümlədən tat 
sözləri və izləri də onda tək-tük görülməkdədir. Ayrıca ərəbcə, farca sözlər və 
istilahları da dini-ictimai və siyasi şəraitdən asılı olaraq dilimizə daxil 
olmuşdur.  

Bir az əvvəl miladın ilk orta əsrlərindən Xəzərin şimalından müxtəlif 
türk ellərinin (hun, bulqar, xəzər, ağaçəri və s.) Azərbaycana (xüsusən şimal 
hissəyə) gəlib yerləşdiklərini və bunların bir-birilə qaynayıb-qarışmasından 
Arazın o tayının hələ VII əsrlərdə türkləşdiklərinə işarə etmişdik. Bunu da 
unutmamalıyıq ki, Xəzərin şimalından gələn türk ellərinin dil-ləhcələri 
qıpçaqdan başqa bulqar-hun-xəzər dilləri qrupuna daxil olub, Azərbaycan 
türkcəsindən bariz şəkildə fərqlənir. Həm də bu günə qədər bizdə bu dil və ya 
ləhcələrdə heç bir yazılı abidə məlum deyildir. Bundan əlavə, əlimizdə olan 
Azərbaycan türkcəsi ilə yazılmış abidə və əsərlərin tarixi miladi XIII əsrdən 
daha qədimə getmir. 

Şifahi ədəbiyyatımızın qiymətli və misilsiz abidəsi saydığımız “Dədə 
Qorqud” da oğuz türkcəsində yazılmış və oğuzların keçmiş həyatına və 
folkloruna aiddir. Ona görə də Anadolu türklərinin və hətta türkmənlərin də 
abidələri sayılır.  

Türkiyənin görkəmli yazıçısı, hörmətli professor Faruk Şumer “Tarix” 
dərgisində (say 76, 1992) yazdığı bir məqalədə “Dədə Qorqud”u bizdən alıb 
yalnız Anadolu türklərinin malı hesab etmişsə də, bu tarixi gerçəyi dəyişdirə 
bilməz. Bütün dünya alimləri (Bartold və b.), o cümlədən türkiyəli professor 
Məhərrəm Ergin kimi tanınmış alimlər “Dədə Qorqud” dastanlarındakı 
hadisələrin Azərbaycanda baş verdiyini yazmışlar. Biz “Varlıq”da və 
kitablarımızda, “Dədə Qorqud”da haqqında söz açılan hadisələri və ozamankı 
şəhərlərin (Mardin, Bayburd və Trabzon və s. şəhərlər) dini və etnik (qohum) 
durumlarını nəzərdə tutaraq bu nəticəyə gəlmişik ki, həmin hadisələr XII əsrdə 
Azərbaycanın qərb bölgəsində cərəyan etmişdir. Bundan əlavə, “Dədə 
Qorqud”un dili Azərbaycan və Anadolu türkcəsinin daha bir-birindən 
ayrılmadığı zamana aiddir və Azərbaycan türkcəsinə daha da yaxındır. Aşağıda 
gətirdiyimiz örnəklər dilimizin ən əski nümunələrini göstərməklə bərabər, 
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söylədiklərimizi də sübut etməkdədir: “Babam at səgirdişimə baqsın, qıvansın, 
der idi” (“Dirsə xan oğlu Buğac xan” boyu); “Yumru-yumru ağladı, yanıq 
ciyərini tağladı” (“Salur Qazan” boyu); “Ol zamanda bəglərin alqışı alqış, 
qarğışı qarğış idi” (“Bamsı Beyrək” boyu) və ya mənzum parçalardan: 

Yücələrdən yücəsən, 
Kimsə bilməz necəsən. 
Ya varam, ya varmayam, 
Ya gələm, ya gəlməyəm. 

Və ya atalar sözlərindən:  
“Ölən adam dirilməz”, “Əski pambıq bez olmaz”, “Qarı düşmən dost 

olmaz”, “Atılan ox geri qayıtmaz”. 
“Dədə Qorqud”da qoşa işlənən sözlər çoxdur: bir qismində hər iki söz 

türkcədir, amma ayrı-ayrı ləhcələrə aiddir. Məsələn, qıl et, de ayıt, əsən sağ, 
qızıl altın, getmək/varmaq; yigit/alp; cilasun/ərən/öyrən; yaqşı/yaxşı/eyü/yey; 
düyün/toy və s. 

Bir hissə qoşa sözlərin biri türkcə, o biri ərəbcə və ya farscadır. 
Məsələn, ağır/əziz, yazı/yaban, uçmaq/behişt, ayaq/sürahi, savaş/cəng və 
Tanrı/Allah və s. 

Bu kimi qoşa sözlər göstərir ki, “Dədə Qorqud” oğuz ləhcəsində 
yarandığı halda, qıpçaq, uyğur (Şərq türkcəsi) ləhcələrindən də qarışığı vardır. 
Bu da Azərbaycan türklüyü və türkcəsinin qədim şəklini təmsil etdiyini 
göstərir.  

“Dədə Qorqud” kitabını Şimali Azərbaycan müəllifləri daha qədim 
dövrlərə (miladi II-IV əsrlərə – Mahmud İsmayılov) aid etmək istəsələr də, 
oğuzların kütlə halında Azərbaycana və Şərqi Anadoluya gəlmələri, oralarda 
yaşayıb dastan yaratmaları miladi XI-XII əsrlərdə baş vermişdir. Ancaq 
dastanların kökü, əlbəttə ki, daha qədimlərə, həm də Türküstana gedib çatır.  

“Dədə Qorqud”u keçəndən sonra, əski, yazılı əsərlərimiz miladi XIII 
əsrə aiddir. Bunun səbəbi İran, Azərbaycan və Anadoluya gələn Oğuz 
türklərinin hakim təbəqəsinin fars dili və ədəbiyyatına öz dillərindən artıq bağlı 
olmaları, hakimiyyətdə olduqları hər yerdə fars dilini yazı dili və rəsmi dövlət 
dili seçib fars dilində yazıb-yaratmalarıdır.  

Bu xüsusda bütün qərb oğuz qrupu, yəni Anadolu, Azərbaycan, 
Türkmən və Xorasan türkcələrinin taleyi eyni olmuşdur və Anadolu-Osmanlı 
türkcəsində də yazılı əsərlərin tarixi miladi XIII əsrə qədər gecikmişdir.  

Dilimizin kökünü təşkil edən əski türkcənin (Göytürkcə) də ilk yazılı 
abidələrinin (Orxon) tarixi miladi VIII əsrə [731-735] aiddir. Ancaq Yenisey 
abidələrinin iki əsr daha əvvələ aid olduğu ehtimal olunur. Bu abidələrdən 
Barlıq çayının kənarında tapılan və 13 yaşında vəfat edən Özyığan Alp Turan 
adında bir oğuz bəyinin (xanzadə) qəbirdaşı olan Barlıq (Varlıq) abidəsi bizim 
ən əski yazılı abidəmiz sayıla bilər. Ona görə də onun mətnini burada nəql 
etməyi faydalı görürük:  

1. Ər ərdəmi atım tapdım ərdəni.  
2. Özyıgən Alp Turan altı oğuz budunda üç yıgemi (yaşımca) adereldem. 
3. Bəy ərikimə sizimə adırıldım. 

Bugünkü türkcəmizdə: Ər ərdəmi adımı tapdım ərdəmi. Özyıgən Alp 
Turan altı oğuz elindən 13 yaşında ayrıldım. 
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Göründüyü kimi, Barlıq abidəsinin dili əski oğuzca olmaqla bərabər, 
“Dədə Qorqud” və Azərbaycan türkcəsindən və miladi XIII əsrə aid olan ilk 
yazılı əsərlərdən (Həsənoğlunun şeir və Hinduşah Naxçıvaninin nəsr dili) 
fərqlidir. Məsələn, bu yazılı daşda “y” yerinə “d” işlənir və saylar – “aylar” (on 
üç yerinə üç yigirmi) qədim türk dilinə məxsus şəkildədir. Çıxışlıq hal şəkilçisi 
-dan, -dən daha təşəkkül etməmişdir və yönlük hal şəkilçisinin eynidir. 

Azərbaycan türkcəsində yazılmış ilk əsərlər Anadoludakı çağdaş 
əsərlərlə dil baxımından o qədər də fərqli deyil. Bu iki oğuz dili və ya 
ləhcəsinin fərqlənməsi bir-iki əsr sonra (XV əsr) açıq şəkildə zühur etmişdir. 
İndi ilk Azərbaycan şairimiz sayılan İsfahanlı Həsənoğludan və ilk ədəbi 
nəsrimizi ehtiva edən “Sihah ül-əcəm”dən bir nümunə veririk: 

 
Apardı könlümü bir xoş qəməryüz, canfəza dilbər, 
Nə dilbər? Dilbəri-şahid. Nə şahid? Şahidi-sərvər. 
Mən ölsəm, sən büti-şəngül, sürahi, eyləmə qül-qül, 
Nə qül-qül? Qül-qüli-badə. Nə badə? Badeyi-əhmər. 
Həsənoğlu sənə gərçi duaçıdır, vəli sadiq. , 
Nə sadiq? Sadiqi-bəndə. Nə bəndə? Bəndeyi-çakər. 

 
Hinduşah Naxçıvaninin “Sihah ül-əcəm”indən bir nümunə: 
“Bilgil məsadəri-ərəbi necə kim əsldir ondan sadər olur əsmai və əfal 

ancilən məsadir parsi əsldür ondan mümşəib olur qalan ovzan və əmsalü qeyrə. 
Ol məsadər parsi iki dürlüdür! Əma biri lazəm, biri mötədidür. Ol ikidən hər 
birisi ya müfrəddür, ya cəmldür. Bu məcmuədən hər birisi ya müsbətdir, ya 
mənfidir. Məsadər lazəmin məsali ki, həm müfrəd və həm müsbətdir danəstən 
və qeyrha... ” 

Bu kitab dörd dildə (farsca, ərəbcə, türkcə və pəhləvicə) yazılmış lüğət 
və qrammatika kitabıdır. Kitab Azərbaycan türklərinə farscanı öyrətmək üçün 
Naxçıvanlı Hinduşah (İbn Səncər) tərəfindən yazılmışdır. Hinduşah XIII əsrin 
sonları, XIV əsrin əvvəllərində yaşamış və h.709/m.1330-cu ildə vəfat 
etmişdir.  

Bildiyimiz kimi, yarım əsrdən çox sürən Pəhləvi rejimində İranda türk 
dilinin oxunub-yazılması hökumət tərəfindən qadağan olunmuş və buna səbəb 
olaraq bu dilin moğollarla İrana gəlib zorla Azərbaycan xalqına qəbul 
etdirildiyi və bu gün də türklüyün İranın vəhdət və istiqlalına sayıldığı 
göstərilmişdir. Bu siyasəti məşru və hətta lüzumlu göstərmək üçün hökumət və 
təbliğatçıları belə bir fikir ortaya qoymuşdular ki, bu dil xalqın doğma dili 
olmayıb, Zərdüşt peyğəmbərin və arya irqinin ölkəsi olan Azərbaycanın qədim 
dili sayılan azəri dili olmuşdur. Moğolların hökuməti əsnasında azəri dili 
qadağan olunub və onun yerinə türklərin dili zorla hamıya öyrədilib, ana dili 
unutdurulub. Ona görə də bu dil yad dildir və azərbaycanlılar iranlıdır (arya 
irqindən) və türk dili sarı irqdən olan moğolların dilidir.  

İranda fars dilini türk və moğol hökumətləri (Qəznəvilər, Səlcuqlar, 
Elxanilər, Qaraqoyunlular və Ağqoyunlular, Səfəvilər, Əfşarlar və sonunda 
Qacarlar) rəsmi elan etmişlər və onu hər yerdə yaymışlar. Hər zaman 
hökumətin özü türk olsa da, rəsmi dili fars dili olmuş və fars dili təbliğ 
edilmişdir.  
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Moğol hökumətinin bütün milləti oxumaq və ona türk dilini öyrətmək 
üçün ümumi miqyasda imkan və vasitələri vardımı? 

Moğolların yerli xalqdan mədəniyyəti üstündürmü? 
Azərbaycan çox qədimdən türk el-tayfalarının yurdu olmuş, şimal 

hissəsi miladi VII əsrdə və cənub hissəsi də miladi XI-XIII əsrlərdə yeni gələn 
türk ellərinin bu ölkədə yerləşmələri ilə bütünlükdə türkləşmiş və türk dili 
ümumxalq dili halına gəlmişdir. 

Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkülü və formalaşması ümumxalq dili 
üzərində və oğuz dili əsasında ancaq digər türk ləhcələrindən (qıpçaq, uyğur) 
də təsir qəbul edərək XII-XIII əsrlərdə tamamlanmış və ilk yazılı əsərlərini 
XIII əsrdən verməyə başlamışdır.  
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