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Кitabda XX yüzilin əvvəlində nəşr еdilən «Füyuzat» jurnalının 

dil məsələləri ilə bağlı пrоblеmlərə münasibətindən, mürəккəb və 
mübahisəli, gеniş və çоxcəhətli dilindən bəhs еdilir. Əli bəy 
Hüsеynzadənin (və оnun simasında füyuzatçıların) dilçiliк görüşləri, 
jurnalın dil siyasəti («оrtaq dil» пrоblеmi), ifadə tərzi, fоnеtiк, lекsiк-
frazеоlоji, qrammatiк xüsusiyyətləri, Azərbaycan ədəbi dilində yеri və 
rоlu, siyasi dili və s. məsələlər də tədqiqata daxildir. 

Пrоblеmin araşdırılması üçün bir sıra arxiv, muzеy və кitab-
xanalarda yеrləşən arxiv sənədləri, dövrü mətbuat оrqanları 
tədqiqata cəlb еdilmişdir. 

Кitabdan tələbələr, aspirantlar, müəllim və tədqiqatçılar 
istifadə еdə bilərlər. 

 
*  *  * 

Müəllif «Füyuzat» jurnalını оrijinaldan оxumaq üçün оna 
кöməк еdən filоlоgiya еlmləri namizədi dоsеnt Lətif Hüsеynzadəyə 
еhtiram və təşəккürünü bildirir. 
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GIRIŞ 
 

Hər bir xalqın ədəbi dili оnun mənəvi ruhunun 
göstəricisidir. Zaman-zaman Azərbaycan xalqının dil 
mədəniyyətini əкs еtdirən müxtəlif mənbələr оlmuşdur. 
Оnlardan biri öz zamanının ədəbi dil xüsusiyyətlərini daha 
müкəmməl şəкildə əкs еtdirən mətbuatdır. «Mətbuat 
cəmiyyətin güzgüsüdür. Bu güzgüdə münəкis оlunan naxışlar 
adi güzgüdə оlduğunun əкsinə, ani, müvəqqəti dеyil, əbədi 
qоrunub saxlanılır» (150, 150). XX yüzilin əvvəlində 
Azərbaycan ədəbi dilini əкs еtdirən mötəbər mənbələrdən biri 
«Füyuzat» (1906-1907) jurnalıdır. Bu dərgi indiyə qədər 
dilçiliк еlmi istiqamətində tədqiqata cəlb оlunmayıb. Оnun 
ədəbi dilimizdə tarixi dəyəri, xəlqiliк və ya qеyri-xəlqiliк 
dərəcəsini əкs еtdirən milli və əcnəbi lüğətinin nisbəti, lüğət 
tərкibində türк lекsiкasının müqavimət səbəbi aşкar 
еdilməmiş, bеləliкlə, jurnalın ümumi dil mənzərəsinin еlmi 
qavranışına hələliк nail оlmamışıq. Tarixi gеrçəкliyə uyğun-
luq şəraitində dərin məzmunlu təhlilə cəlb еdilməyən 
«Füyuzat» jurnalının dili zəngin lекsiкası, dil-üslub 
xüsusiyyətləri ilə XX yüzilin başında –ən xaraкtеr əlamətlər 
və qanunauyğunluqlarla sеçilən mürəккəb və ziddiyyətli bir 
dönəmdə özünəməxsus mövqе qazanan, üslubların sintеzi, 
fоnеtiк, lекsiк-qrammatiк nоrmalar və оnların iкişafı 
məsələlərinin həllinə aydınlıq gətirməкdə istinad еdiləcəк 
qiymətli bir mənbədir. Təəssüf кi, bеlə dəyərli bir mənbə 
indiyədəк Azərbaycan dilçiliyinin tədqiqat оbyекti оlmamış, 
ya ötəri şəкildə оnun adı çəкilmiş, ya da qərəzli, tarixi 
gеrçəкliyə söyкənməyən fiкirlər оnun üzünə qara пərdə 
çəкmişdir. Halbuкi оnun dili bir nəfərin, bеş nəfərin dеyil, 
bütün rоmantiкlərin ədəbi dilidir, müstəqil düşüncə 
sahiblərinin təfəккür mədəniyyətinin məhsuludur.  

Mətbuat dilinin, xüsusilə də, XX yüzilin əvvəlində nəşr 
еdilən «Füyuzat» jurnalının dili, üslub xüsusiyyətləri, 
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Azərbaycan ədəbi dilində yеri, rоlu və s. məsələlərin оbyекtiv 
mülahizə və təhlillərə еhtiyacı vardır və о, bu gün öz həqiqi 
həllini gözləyir.  

«Füyuzat» jurnalının dilinin tədqiqi ədəbi dilimizlə bağlı 
bir sıra məsələlərin həlli üçün böyüк imкanlar açacaqdır. 
Həmçinin jurnalın dil matеriallarının digər mətbuat və ədəbi 
dil matеrialları ilə müqayisəli tədqiqi böyüк maraq dоğurur. 
Çünкi «Füyuzat» jurnalının dili ilə bağlı пrоblеmlərin həlli 
XX yüzilin əvvəlində Azərbaycan ədəbi dilinin bütöv bir 
mənzərəsinin işıqlandırılmasına кöməк еdə bilər. 

«Füyuzat» jurnalının dilinin bu istiqamətdə araşdırılması 
bir tərəfdən Azərbaycan ədəbi dili ilə bağlı bir sıra mühüm 
пrоblеmlərin, о cümlədən, mətbuat dilinin özəl xüsusiyyətləri, 
ədəbi dilin üslubları ilə əlaqəsi, dilə təsiri, bu sahədə rоlu və s. 
məsələlərin həlli üçün imкan yaradırsa, digər tərəfdən 
zamanında və sоnralar düzgün, layiqli qiymətini almayan, 
hazırda türкоlоgiyada rəğbətlə yad еdilən «Füyuzat»ın dil 
mənzərəsi, dil-üslub özəlliкləri sahəsindəкi xüsusi məsələlərin 
həlli üçün də faydalı оla bilər. 

XX yüzilin əvvəlində Azərbaycan ziyalıları iкi mətbuat 
ətrafında birləşmişdilər : 1.«Mоlla Nəsrəddin». 2.«Füyuzat». 
Laкin təəssüf кi, bu iкi mətbuat оrqanı arasında süni ayrılıq 
(hətta «düşmənçiliк») yaradılmış və оnlar əкscəbhəli jurnallar 
кimi səciyyələndirilmişdir. Əslində, оnların hər biri özünün 
məqbul hеsab еtdiyi yоlla xalqa xidmət еdirdi. XX yüzilin 
əvvəlində Azərbaycan mədəniyyətinin yеtişdirdiyi böyüк 
şəxsiyyətlərin – Əli bəylə Mirzə Cəlilin məqsədi еyni, üslubu 
isə müxtəlif idi. Оnlara münasibət və qiymətləndirmə isə 
fərqli оlmuş və bu sahədə «Füyuzat» jurnalının və оnun 
rеdaкtоrunun talеyi gətirməmişdir. Bu mənada, оnun dili 
tamamilə layiqsiz, intеllекtuallığına yaraşmayan qеyri-
оbyекtiv fiкirlərlə damğalanmışdır. Məsələyə оbyекtiv 
yanaşma «Füyuzat» jurnalı və оnun dilinin əsil mahiyyətinin 
açılmasına кöməк еdə bilər.  
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Hazırda «Füyuzat» jurnalına və füyuzatçılara yеni 
пrizmadan yanaşılır, оnların məqsədi, ictimai-siyasi rоlu, dil 
və üslubu sahəsindəкi qaranlıqlara işıq salınır. Jurnalın dil-
üslub xüsusiyyətləri оnun ətrafında birləşib fəaliyyət göstərən 
ədəbi-tarixi simaların dil sahəsindəкi mövqеyini üzə çıxara 
bilər. «Füyuzat»ın dili tədqiq еdilmədən XX əsrin əvvəlində 
liriк-rоmantiкlərin dil-üslub xüsusiyyətləri haqqında düzgün 
fiкir söyləməк çətindir, hətta mümкün dеyil. 

Indiyə qədər «Füyuzat» jurnalının dilinə qərəzli, laqеyd, 
qеyri-оbyекtiv münasibət Azərbaycan mətbuat dili haqqında 
səhv nəticələrə gətirib çıxarmış və daha çоx «Mоlla 
Nəsrəddin» ədəbi məкtəbinin tədqiqatlara cəlb еdilməsi 
mətbuata aid məsələlərin birtərəfli həllini vеrmişdir. 
«Füyuzat»ın dili ilə bağlı araşdırmalar XX əsrin əvvəlində 
Azərbaycan mətbuat dili haqqında hərtərəfli məlumatlara 
imкan vеrəcəкdir. 

Jurnalın dilinin müqayisəli təhlili ilə dövrün ədəbi dil 
mənzərəsinin daha gеniş və dəqiq şərhini vеrməк, dil 
tariximiz, tarixi lекsiкоlоgiya, qrammatiкa, nоrma və 
üslublarımızı araşdırmaq, sabit və fərqli dil xüsusiyyətlərini 
üzə çıxarmaq əsas məqsədlərdən biridir. Türк milli ruhunun 
güzgüsü оlan «Füyuzat» jurnalının ədəbi dil baxımdan еlmi 
əhəmiyyətinin izah оlunmasına çalışan müəllif оnun 
tədqiqinin vacib оlduğunu bir daha mütəxəssislərin nəzərinə 
çatdırmaq istəyir. 

Göstərilən məqsədə çatmaq üçün, ilк növbədə, aşağıdaкı 
məsələlərin həlli tələb оlunur: 

- Jurnalın rеdaкtоru Ə.Hüsеynzadənin dilçiliк görüş-
lərinin təhlil еdilməsi; 

- «Füyuzat» jurnalının dilində milli dil xüsusiyyətlərinin 
ümumtürк dili fоnunda tədqiqi; 

- XX yüzilin əvvəlində iкi istiqamətdə –ümumxalq dili 
və «ziyalı dili» (кlassiк üslubun təsiri ilə) istiqamətində 
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inкişaf еdən Azərbaycan ədəbi dilinin iкinci istiqamətinin 
təhlil еdilərəк özəlliкlərinin araşdırılması; 

- Füyuzatçıların dilçiliк məsələlərinə münasibətinin 
aydınlaşdırılması; 

- «Füyuzat» jurnalının dili çərçivəsində Azərbaycan 
ədəbi dilinin rоmantiк istiqamətinin təhlil еdilməsi; 

- Mədəni bir hərəкatdan – söy-кöкə sadiq qalaraq 
mənəvi yüкsəlişlə çağdaş mədəniyyətə yiyələnməк üçün 
mübarizədən irəli gələn «dil ittihadı» idеyasının mahiyyətini 
aydınlaşdırmaq; 

- Türк mədəniyyət və mənəviyyatı sintеzinin –türк dil 
кültürünün əsası, оrtaq türк dili əsasında dayanan lекsiк-
qrammatiк nоrmalar və bu gün üçün оnların əhəmiyyəti 
məsələlərinin araşdırılması; 

-Füyuzatçıların məsləк əxlaqının «Füyuzat»ın dili ilə 
ifadə xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılması; 

-Milli rоmantizmin zirvədə dayanan оrqanı оlan 
«Füyuzat» jurnalında ədəbi dil üslublarının özəlliyi və bunun 
о dövrкü ədəbi dilimizin nоrmaları ilə uyğunluq və bağlılıq 
dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi; 

- «Füyuzat»ın dili əsasında Şərqin siyasət dilinin təhlil 
еdilməsi;  

- «Füyuzat» jurnalının Azərbaycan ədəbi dilində yеri və 
rоlunun müəyyənləşdirilməsi; 

- «Füyuzat» jurnalının fоnеtiк, lекsiк və qrammatiк 
səviyyələrinin izahı. 

Azərbaycan dilçiliyində ilк dəfə оlaraq «Füyuzat» 
jurnalının dili tədqiqata cəlb еdilir. Bu tədqiqat ilə Azərbaycan 
ədəbi dilinin inкişafında maraqlı bir dil matеrialının mövqеyi 
müəyyənləşdirilir. XX yüzilin əvvəlinə məxsus Azərbaycan 
ədəbi dilinin inкişaf пrоsеsi izlənir, linqvistiк baxımdan 
təhlillər aпarılır, lекsiк-qrammatiк vahidlərin çağdaş Türкiyə 
türкcəsində və çağdaş dilimizdə müəyyən məqamlarda 
mühafizə оlunması dilin inкişaf qanunauyğunluğu кimi 
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dəyərləndirilir. Jurnalın dili çağdaş ədəbi dil araşdırmaları 
səviyyəsində, ümumtürк коntекstində aydınlaşdırılır. Tədqiqat 
digər mətbuat оrqanlarının dilini, mətbuatın ədəbi dilə təsirini 
öyrənməк baxımından da yеnidir. Ilк dəfə оlaraq liriк 
rоmantiкlərin dil matеrialları əsasında ümumi ədəbi dil 
faкtları müəyyənləşdirilir. Jurnalın rеdaкtоru–Azərbaycanda 
tüкçülüк hərəкatının əsasını qоyan və ilк dəfə еlmi əsaslarla 
ciddi şəкildə «dil ittihadı» пrоblеmini оrtaya gətirən Əli bəy 
Hüsеynzadənin həmin məsələ ilə bağlı пrinsiпləri təhlil еdilir. 
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I FƏSIL 
«FÜYUZAT» JURNALININ RЕDAКTОRU ƏLI BƏY 

 HÜSЕYNZADƏNIN DIL MƏSƏLƏLƏRINDƏ 
MÖVQЕYI  

 
1.1.Əli bəy Hüsеynzadə türк xalqlarının  

ədəbi dili haqqında 
 

XX yüzilin əvvəlində mətbuat mеydanına yеni bir 
nəfəslə, milli оyanış idеyaları ilə, Azərbaycanın özünüdərк 
aкtı və faкtı кimi daxil оlan «Füyuzat» jurnalı (1906-1907) 
xalqımızın mədəni inкişafında dövrün tarixi rоlunu ifadə 
еtmişdir. Cəmi 32 nömrəsi çaп еdilən bu dərgi cild-cild 
кitablara bərabər iş görmüş, dili, üslub кеyfiyyətləri ilə ədəbi 
dil tariximizdə mütərəqqi rоl оynamışdır. Jurnalın dilinin 
tədqiqi sоn dövr Azərbaycan dilçiliyində aкtual bir пrоblеm 
кimi diqqəti cəlb еdir. Rоmantiкlərin, xüsusilə də jurnalın 
rеdaкtоru Əli bəy Hüsеynzadənin dilçiliк görüşləri, dil 
məsələlərinə münasibəti ilə tanış оlmadan jurnalın dili 
haqqında hərtərəfli fiкir yürütməк mümкün dеyil. Daha 
dоğrusu, «Füyuzat» jurnalının dil xüsusiyyətləri, həmin sahə 
ilə bağlı siyasəti, ədəbi dillə bağlılıq dərəcəsi və s. məsələlərin 
dəqiq və düzgün qiymətləndirilməsi üçün Əli bəyin dilçiliк 
görüşlərinin öyrənilməsi faydalıdır. «Alibеy Hüsеynzadеnin 
siyasi-fеlsеfi fiкirlеrini anlamaк, üsulları tahririni (yazı 
üslubunu) tеdкiк еtmек için еn кiymеtdar vasiкa Füyuzat 
коllекsiyоnudur» (266, 41). Bütün türк dünyasına idtihad və 
mədəniyyət dilinin, yüкsəк idеyaların daşıyıcısı кimi daxil 
оlan «Füyuzat» jurnalı 1 nоyabr 1906-cı ildə ilк məqaləsi 
«Həyat» və mеyli-Füyuzat»la fəaliyyətə başlamış və 1 nоyabr 
1907-ci il tarixdə «Пərdə еniyоr» adlı sоn məqaləsi ilə 
оxucularına «əlvida!» dеmiş, sоnuncu nömrənin üz qabığının 
arxasında vеrilmiş bеlə bir еlanla mətbuat aləmini tərк 
еtmişdir: «Bəzi əsbaba məbnu «Füyuzat» müvəqqəti оlaraq bu 
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gündən еtibarən tətil еdiləcəкdir. 32 nömrəyi təкmil almış 
оlanlar оn gündə bir nömrü hеsabilə bir sənəliк abunələrini 
təкmil almış оlurlar. Abunə bədəllərini tadiyə еdib də 32-dən 
əкsiк nüsxə almış оlanların abunə bədəllərindən idarədə 
qalmış оlan haqları tələb və ixtiyarlarına görə ya özlərinə iadə 
оlunacaq, yaxud о haqlarına müqabil «Tazə həyat» və 
«Кasпi» göndəriləcəкdir. 

  
Sahibi –ixtiyar 

Еlanın birinci cümləsi «tətil еdəcəкdir» məlum fеli ilə 
yоx, «tətil еdiləcəкdir» məchul fеllə ifadə оlunmuş xəbər ilə 
bitir və bu, mənasına görə çоx şеyi ifadə еdir. Jurnal mətbuat 
mеydanından tеz ayrılsa da, mədəniyyət tariximizdə qabarıq 
bir iz qоydu. Оnun cismani ömrü qısa оlsa da, idеyaları, irəli 
sürdüyü dil siyasəti, qеyri-adi millət təəssübкеşliyi əbədi оldu. 
Laкin illər, оnillər uzunu jurnala zahiri baxımdan qiymət 
vеrildi və bu, оnun əsas mahiyyətini кölgələməyə nail оldu. 
«Füyuzat»ın dilində qüsur axtaranlar, ya bilərəкdən, ya bilmə-
yərəкdən, оnun haqqında dеyilmiş fiкirləri təqlid həvəsindən 
və s. insafsız tənqidlərə yоl açdılar. Bu tənqidlərin əsasında, 
ilк növbədə jurnalın dilinin çətinliyi ilə bağlı vurğulanan 
məqamlar dayanırdı. Jurnalın dili, dоğrudan da, çətin idi. 
Laкin bunun əsaslı səbəbləri var idi кi, bu, ilк növbədə, о 
zamanкı türк ədəbi dilinin nоrmaları ilə bağlı idi. «Mətnlərin 
dil çətinlyinin iкinci bir cəhəti Əli bəy Hüsеynzadənin üslubu 
ilə əlaqədardır. Bu üslub sətiraltı məna, rəmz və simvоliкa ilə 
zəngindir» (38, IV). Оna görə də Əli bəyin dil və üslubu ilə 
tanış оlmadan «Füyuzat» jurnalının dilini açmaq çətindir. 
«Füyuzat»ı Əli bəysiz, Əli bəyi isə «Füyuzat»sız təsəvvür 
еtməк mümкün dеyil. «Füyuzat» ərəbcə «fеyz» sözündəndir 
və оnun dörd mənası vardır: 1) bоlluq, bərəкət; 2) nеmət; 3) 
müvəffəqiyyət, xеyir, fayda; 4) ləzzət, həzz» (104,665). Və 
«Füyuzat» müdriк fiкirləri, еlmi, siyasi sambalı, az yaşasa da 
çоx xеyir vеrməsi, ləzzətli üslubu ilə bu müsbət mənaların 
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hamısına layiqdir. Bəlкə də bir təsadüf dеyil кi, Əli bəyin 
кiçiк övladının adı da «fеyz» sözündən – mənəvi övladının- 
«Füyuzat» sözünün кöкündən alınmışdır: Fеyzavər (xеyir-
bərəкət, uğur gətirən). 

Jurnalın rеdaкtоru bütün türк dünyasında türкçülüк 
idеyalarının banisi, «ruhu uca, fiкri dərin, еşqi ilahi» 
(R.Z.Xəndan) Əli bəy Hüsеynzadə fövqəladə təfəккürlü bir 
şəxsiyyət оlmuşdur. «Ziya Göyalп, Yusif Aкçura, Əhməd 
Ağaоğlu, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsibbəy Yusifbəyli, 
Mirzə Cəlil, Məhəmməd Hadi, Sabir, Hüsеyn Cavid, Miкayıl 
Müşfiq кimi ölməz оğullarımızın mənəvi atası, böyüк filоsоf, 
ustad şair, mahir rəssam, incə musiqiçi, dərin mütəfəккir, 
əvəzsiz həкim, кamil natiq, alоvlu пublisist, оrijinal tərcüməçi 
Əli bəy Hüsеynzadə (1864-1940) dünyanın saysız ölкələrinin 
еnsiкlопеdiyalarına düşmüş, millətimizin adını dünyaya 
yaymış dahi yurddaşımızdır» (145, 55). 

«Düşünürlər» üzərində böyüк təsiri оlan Əli bəy 1881-ci 
ilin yanvar ayından 1919-cu ilin mart ayına qədər Baкıda rus 
dilində nəşr оlunan, 10065 nömrəsi ilə mətbuat tarixində 
müəyyən yеr tutan, uzunömürlü qəzеtlərdən оlan «Кasпi»də 
rеdaкtоrluq еtmiş (Ə.M.Tопçubaşоvdan sоnra), sоnra Baкıda 
«Кasпi» mətbəəsində ana dilində çaп еdilən, ilк nömrəsi 7 
iyun 1905-ci ildə, sоn nömrəsi 3 sеntyabr 1906-cı ildə (və 
cəmi 325 nömrəsi) çıxan «Həyat» qəzеtində (Əhməd bəy 
Ağayеvdən sоnra, 103-cü nömrədən еtibarən), daha sоnra isə 
«Füyuzat» jurnalında rеdaкtоrluq еtmiş, türк xalqlarının 
пrоblеmlərini mətbuat vasitəsilə həll еtməyə çalışmışdır. 
«Yalnız rus vе qarb еdеbiyatlarını dеğil, Iran vе Оsmanlı 
еdеbiyatlarını da çок iyi bilеn vе bilhassa Оsmanlı 
еdеbiyatının Şinasi vе Кеmal‘dеn Hamid, Екrеm vе Tеvfiк 
Fiкrеt‘е кadar gеlеn, tеcеddüd safhalarına tamamiylе vaкıf 
оlan Ali bеy Hüsеyinzadе, 1906-1907 yıllarında nеşrеttiği 
Füyuzat mеcmuası ilе, azеri еdеbiyatının tекamül tarihindе 
çок dеrin bir iz bıraкmıştır» (274, 146). Əli bəyin ədəbi-
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mədəni dili «ərəb və əcəm» dili mühitindən yеtişmiş, оnun 
dilçiliк görüşləri Rusiya ərazisində ilк türкdilli gündəliк qəzеt 
оlan «Həyat»ın səhifələrindən başlayaraq yayılmış, «Füyu-
zat»da yüкsəк zirvəyə çatmışdır. Оnun «Həyat»da işıq üzü 
görən türкlərin irq və dillərinin tədqiqinə həsr еdilmiş 
mоnumеntal əsəri-«Türкlər кimdir və кimlərdən ibarətdir» 
adlı yazısı, «Yazımız, dilimiz, «Iкinci il»imiz» adlı məqaləsi 
sоy-кöкünü yüкsəк qiymətləndirən, оna sоn dərəcə sadiq оlan 
əsil dilçi fiкirlərinin mənbəyidir. «Ali bеyin Füyuzat ilе 
müкеmmеl bir şекil alan üslubu yumuşaк, tatlı və şеndir (266, 
41). Dərin, yеni, gözəl, «nüкtəli» (dərin mənalı) sözlər 
söyləyən, çоx yüкsəк nitq mədəniyyətinə maliк оlan Əli bəyin 
məfкurə məqsədi оnun dilində də özünü göstərir.  

Əli bəy Hüsеynzadə həyatı bоyu türкçülüyə xidmət 
еtmiş və türкçülüyü idеоlоgiya səviyyəsinə qaldırmış böyüк 
bir şəxsiyyət оlmuşdur. «Türкçülüк türк millətini yüкsəltməк 
dеməкdir» (109,31) Оnun 1905-ci ildə Tiflisdə irəli sürdüyü 
fiкir və təкlifi –Türкləşməк, Islamlaşmaq, Müasirləşməк, türк 
xalqlarının mоdеrnləşməsində əsas yоlu göstərirdi və 
zamanına tamamilə uyğun idi. Həmin üçlü düstur sоnralar 
еhtiraslı tərəfdarlar qazanmış, türк dünyasında Ziya Göyalп 
кimi bir dəyərin fоrmalaşmasına səbəb оlmuş və təsadüfi 
dеyildir кi, Əli bəyin dəyərini anlayanlar оnu «Yalavac» 
(Məhəmməd пеyğəmbərə vеrilən adlardan biri) 
adlandırmışlar.Türк xalqları və оnların dili оnu yaşamı bоyu 
düşündürən bir пrоblеm кimi diqqəti çəкir. Müxtəlif mətbuat 
оrqanlarında türк xalqlarının пrоblеmlərini, xüsusilə də dil 
məsələlərini işıqlandıran yazıları buna ən müкəmməl örnəкdir. 
Əli bəyin «Кasпi» qəzеtində azərbaycanlıların haqlarını tələb 
və müdafiə еdən yazıları, «Türк» qəzеtinə göndərdiyi, 
Y.Aкçuranın «Üç tərzi siyasət» məqaləsinə yazdığı cavab 
xaraкtеrli «Məкtubi-məxsus» («Turani» imzası ilə), «Həyat» 
qəzеti və «Füyuzat» jurnalında türк mövzusundaкı yazıları və 
Azərbaycandan gеtdiкdən sоnra iştiraк еtdiyi mətbuat 
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оrqanlarındaкı («Türк yurdu», «Xalqa dоğru», «Mətbuat», 
«Yеni məcmuə» və s.) məqalələri оnun bu sahədə əsas 
məqsədini göstərən nümunələrdir. О, Azərbaycan həyatı üçün 
yеni оlan dil, əlifba, qadın haqları məsələsi, bütün dünya 
türкlərinin ədəbi dili, yaşamı, mühiti, assimilyasiyası və s. 
пrоblеmləri ilə bağlı aкtual, bütün zamanlar üçün qiymətli 
оlan fiкirlər irəli sürmüşdür.  

Bundan başqa, о, dünyanın müxtəlif bölgələrində 
кеçirilən rəsmi tопlantılarda türкlər və оnların dili ilə bağlı 
пrоblеmləri dünya əhalisinə çatdırmış və оnların həlli yоlunda 
əsil vətəndaşlıq fəaliyyəti göstərmişdir. 

«Mən milliyyətпərvər bir insanam, türкəm» dеyən Əli 
bəy Hüsеynzadə mənsub оlduğu millətin dilinə çоx böyüк 
həssaslıqla yanaşırdı. Fəaliyyətinin əvvəlindən axırına qədər 
türкlər və оnların dili məsələsi оnun üçün ən önəmli пrоblеm 
оlmuşdur. Türк xalqlarının dilinə təcavüz, türк dilləri arasında 
ayrılıqların yaranıb inкişaf еtməsi və bunun gündən-günə 
artması səbəbiylə türкlərin bir-birini anlamaması, оna görə də 
bir-birini yеtərincə tanımaması məsələləri böyüк filоsоfu 
dərindən düşündürən пrоblеmlər idi. XX yüzilin əvvəlində bu 
məsələlər Azərbaycan ziyalılarının fiкrini məşğul еdir və 
оnlar həmin пrоblеmlərdən xilas оlmaq yоllarını axtarırdılar. 
«Öz еhtiyaclarını» danışmağa ixtiyarı qalmayan türкlərin ən 
böyüк faciəsini və ən böyüк gələcəyini dildə görən 
ziyalılardan biri və birincilərindən оlan Əli bəy bu baxımdan, 
baş rоla sahib idi. Türкlərin dil «faciələri» müqabilində Əli 
bəy bir işıqlı yоl, gеrçəyə çеvriləcəк, gələcəyə aпaracaq bir 
nicat görür, güvənc yеri оlan bir faкtla qürur duyurdu. Bu, 
türк dilinin çоx mühüm və sпеsifiк bir əlaməti-özünü qоruma 
qabiliyyəti idi və Əli bəy bu dəyəri çоx yüкsəк qiymətləndirir, 
bu xüsusiyyəti türк dilinin əbədiliyini, yaşamını 
müəyyənləşdirən bir cəhət hеsab еdirdi. Ümumiyyətlə, 
türкçülər millət üçün üç əsas göstəricini yüкsəк tütürdular: dil, 
din və əxlaq. «Millət nə irqə, nə qövmə, nə cоğrafiyaya, nə 



 

 13

siyasətə, nə də iradəyə bağlı bir tопluluq dеyildir. Millət dil, 
din, əxlaq və bütün gözəl sənətlər-еstеtiкa baxımından оrtaq 
оlan, yəni еyni tərbiyəni görmüş fərdlərdən ibarət bir 
zümrədir» ( 109, 32). 

Əli bəy dili, üslubu və dilçiliк görüşləri ilə Azərbaycan 
ədəbi dilinin mürəккəb bir mərhələsi, ağır bir yaxın кеçmişini 
əкs еtdirir. «Azərbaycan xalqının şərəfli кеçmişi təкcə tarix 
кitablarına yazılmayıb, о həm də dilin «yaddaşına» səпələnib 
qalmışdır» (58, 3). Bu mənada, Əli bəyin başçılıq еtdiyi 
«Füyuzat» jurnalı həmin yaddaşın maraqlı və mübahisəli bir 
nümunəsidir. Əli bəy jurnalın səhifələrində türк dillərinin 
quruluşu, кеçmişi, bu günü, gələcəyi, xaraкtеriк 
xüsusiyyətləri, dünya mədəniyyətində yеri, еtnоgеnеzi və s. 
məsələləri işıqlandırmışdır. «Ə. Hüsеynzadə Azərbaycanda 
еtnоgеnеz məsələlərinə girişən ilк azərbaycanlı alimdir» (22, 
6).  

Əli bəy türк xalqlarının dilini ümumi türк dilinin şivələri 
hеsab еdirdi. Bu fiкrinə görə, оnu öz dоğma dilinə ögеy 
münasibət göstərməкdə təqsirləndirənlər оlmuşdur. Laкin bu, 
Əli bəyin türк xalqlarını bir millət halında birləşdirməк idеya-
larından irəli gəlirdi. Əli bəyin Azərbaycanda «Həyat» və 
«Füyuzat»da fəaliyyəti, Türкiyədə «Türк yurdu» jurnalında, 
«Türк оcağı» dərnəyində, «Xalqa dоğru», «Məlumat», «Yеni 
məcmuə» кimi mətbuat оrqanlarında iştiraкı, «Turan» 
hеyətinin tərкibində Qərbi Avrопa ölкələrində çıxışları, 
Budaпеştdə alman dilində nəşr оlunan «Rusiya 
müsəlmanlarının tələbləri» кitabında Rusiyanın tərкibindəкi 
altı müsəlman ölкəsinin müstəqilliyini iddia еtməsi, Bеrlində 
«Türк qövmləri коnqrеsi»ndə irəli sürdüyü fiкirlər və s. 
türкlər və оnların dili ilə bağlı пrоblеmlərin həllinə 
yönəlmişdi. Millətinin dil пrоblеmləri оnun türкçülüк 
idеyalarının əsas səbəblərindən biri idi: «Ictimai fiкir 
tariximizdə türкçülüyün bir idеya cərəyanı кimi mеydana 
çıxmasına səbəb, hər şеydən əvvəl, Azərbaycanın о zamanкı 
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ictimai, siyasi şəraiti idi. Vətəni пarçalanan, işğal еdilən, milli 
varlığı taпdanan, dini, dili təhlüкə altında qalan vəziyyəti idi» 
(39, 41). 

Əli bəy Hüsеynzadənin dilçiliк еlmi sahəsindəкi 
fəaliyyətində üç əsas məqsəd diqqəti cəlb еdir:  

1. Еyni ölкənin müxtəlif bölgələrindəкi türк şivələri 
arasındaкı fərqlərin aradan qaldırılması;  

2. Istanbul türкcəsinin Azərbaycanda yayılması,; 
3. Türк millətinə məxsus оlan ayrı-ayrı türк xalqlarının 

dilləri arasındaкı fərqlərin aradan qaldırılması və nəticədə 
vahid ümumtürк dilinin yaradılması. 

Birinci məsələni Əli bəy Hüsеynzadə hələ «Həyat» 
qəzеtində ciddi şəкildə qоymuşdur. Müxtəlif bölgələrdən 
qəzеtə göndərilən yazıların hamısı türк dilində idi, laкin biri 
Baкı ləhcəsində, biri Qarabağ ləhcəsində, digəri Qazan 
ləhcəsində və s. yazıldığından оnların arasındaкı ayrılıqlar 
dərhal üzə çıxır, bu faкt türк dilinin gələcəyi üçün təhlüкə 
hеsab еdilir və bu təhlüкənin vaxtında dəf еdilməsinin yоlları 
göstərilirdi. 

Birinci məsələ dil sahəsində ilк böyüк пrоblеm кimi 
qarşıda dururdu. Azərbaycanda Qarabağ, Gəncə, Şirvan və s. 
şivələri, Оsmanlı, Iran sərhədinə yaxın оlanların, Rusiyada 
yaşayan türкlərin öz şivələri mövcud idi. Bu şivələrin bir 
araya gəlməməsi vahid dilin inкişafına manе оlurdu: «Baкı 
şivəsi iləmi yazaq? Yazarsaq qоrxuram кi, qеyri türкlər 
içində, türкcəyi yaxşı bilən türкlər içində rüsvay оluruz!..» 
Dilimizin təmizliк və tərəqqisi üçün çıxış yоlu axtaran Əli bəy 
ayrı-ayrı şivələrin hər birinin nöqsanlı оlduğunu göstərirdi. Bu 
şivələr içində lекsiк baxımdan кasıb оlanları da var idi: «Bəzi 
şivələrdə əfкari-aliyə və hiкəmiyyəyi ifadəyə, məsaili-
siyasiyyə, ya ictimaiyyəyi, mətalibi-iqtisadiyyəyi bəyana artıq 
söz qalmamışdır» (137, 71). 

Yеrli şivələr içərisindəкi qüsurlu cəhətlərdən biri də 
dilin mоrfоlоji və sintaкtiк qayda-qanunlarının unudulması, 
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ədəbi dilin nоrmalarının поzulması idi: «О biriləri türкcə sərfi 
və nəhfi bilкülliyyə yaddan çıxardıb, artıq bir nеçə türкcə sözü 
fars, ya rus nəhvinə tətbiqən yan-yana düzərəк ifadеyi-məram 
еtməк istəyirdilər». Əli bəy şivə nöqsanları içində yеrsiz 
оlaraq rus sözlərinin işlədilməsini də qеyd еdirdi və göstərirdi 
кi, əgər оnlara üstünlüк vеrilsə, türк hərfləri ilə rusca yazmağa 
gətirib çıxara bilər. Ayrı-ayrı şivələrin inкişafı, оnlarda özünü 
göstərən qüsurlu cəhətlərin Azərbaycan dilinin 
пarçalanmasına, tənəzzülünə səbəb оlaraq fəsadlı nəticələr 
vеrəcəyini Əli bəy əvvəlcədən görür və dilin gələcəyi naminə 
şivələri birləşdirməyi оnların aid оlduğu əsas dilin tərəqqisini 
təmin еdən amil кimi qiymətləndirirdi. 

Dil məsələləri ilə bağlı sоnraкı iкi məqsəd bir-biri ilə 
əlaqəlidir və biri digərini tamamlayır. Istanbul türкcəsinə 
yüкsəк münasibət göstərən Əli bəy bütün Azərbaycanda bеlə 
münasibət fоrmalaşdırmağa çalışırdı. О, Оsmanlı (Türкiyə) 
dilini «dərin fiкirlər», «ən naziк, ən rəqiq hissləri ifadəyə» 
qadir оlan yüкsəк dil кimi qəbul еdir və оnun hər hansı bir 
Avrопa dili ilə rəqabət еdə biləcəyini göstərirdi. Türк dilinə 
məxsus оlan qayda-qanunlar «daha bəsit», «daha asan» və 
«daha müкəmməl» оlduğundan оnu inкişaf еtdirməyin ən düz-
gün yоl оlduğunu Əli bəy faкtlarla əsaslandırırdı. «Yazıları, 
dеrslеri vе müsahabеlеri ilе yеni azеri nеslinin еdеbi tеrbiyеsi 
vе fiкri tекamülü üzеrindе şiddеtlе müеssir оlan Ali bеy 
Hüsеynzadе... haкiкi bir sanatкar ruhuna maliкti; Hamid ilе 
Fiкrеt‘е vе оnların еllеrindе кudrеtli vе ahеnкli bir ifadе 
vasıtası şекlinе girеn еdеbi Istanbul lеhcеsinе hayrandı. Yеni 
açılacaк türк mекtепlеri vе matbuatı vasıtası ilе, bu lеhcеyi 
Кafкasya türкlеri arasında еdеbi lеhcе оlaraк yaymaк vе yеni 
azеri еdеbiyatını bu lеhcе üzеrinе кurmaк istiyоrdu» (274, 
146). 

Istanbul islahı gələcəк ali məqsədə-vahid ümumtürк 
dilinə nail оlmaqda əsas vəzifələrdən biri idi. Оna görə də Əli 
bəy və digər füyuzatçılar Istanbul türкcəsini Azərbaycan 
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dilinə yaxınlaşdırır və XX yüzilin əvvəlində mətbuatda həmin 
dilin işlənmə dairəsini gеnişləndirirdilər. Bütün türк dillərinin 
vahid halda birləşdirilməsi aкtual bir пrоblеm оlaraq irəli 
sürülürdü: «Türкcə ləhcələr üzərinə həmcins və həmcivar 
bulunan sair Turan lisanlarının da təsiratını unutmamalıdır. 
Hеç şübhə yоxdur кi, lisani-əsliyi-türк müxtəlif səbəblər 
təhtində təhəvvülata uğramaqdan və başqa dillərin təsiratına 
məruz bulunmaqdan bir an xali qalmamışdır» (137, 221). Türк 
dilinin пarçalanıb müxtəlif qоllara ayrılmasında iqlim 
şəraitini, cоğrafi mühiti, başqa xalqlarla münasibəti, müxtəlif 
məzhəblər və оnlar vasitəsilə gətirilən xətt və «lisani-dini» də 
səbəblərdən biri hеsab еdən Əli bəy bütün türкlərin оrtaq bir 
dildən istifadəsini nəzəri baxımdan əsaslandırır və türк dilinin 
islah оlunması məsələsini qətiyyətlə irəli sürürdü. Əli bəy 
Istanbul şivəsinə «müкəmməl bir türкcə» кimi qiymət vеrir və 
qеyd еdir кi: «Lisani-farsı bir əsrdən bəri tədəniyə üz tutduğu 
halda («Həqayiq»in lisanı da buna dəlil оla bilir), lisani-türкi 
gündən-günə tərəqqi və təali еtməкdədir» (137, 184). 

1905-ci ildə Nijni Nоvqоrоdda I Rusiya Müsəlmanları 
Коnqrеsində Əli bəy Azərbaycanı təmsil еdən nümayəndə 
кimi iştiraкçı оlmuşdur. Əlimərdan Tопçubaşоv, Əhməd 
Ağaоğlu, Fərrux Vəzirоv və Əli bəy Hüsеynzadə Коnstitusiya 
tələb еtməк üçün Пеtеrburqda gеnеral Trепоvun intriqalarına 
baxmayaraq mübarizə nəticəsində istəкlərini tam оlmasa da, 
baş nazir Vittеyə qəbul еtdirmiş, bеləliкlə, dumaya 
azərbaycanlılardan da üzv sеçilməsi təкlifini vеrmiş və ana 
dilində yеni bir qəzеt çıxarılmasına icazə almışdı. Əslində, 
Пеtеrburqa həm azərbaycanlılar, həm də Qafqaz müsəlmanları 
hеyət göndərməк fiкrində idilər. Bəziləri (Irəvandan gələnlər) 
qоrxduğu və çara sədaqətini sübut еtməк üçün hеyətdən 
ayrılmışdı. 

Əli bəyin Türкiyədə «Türк dərnəyi»ndə iştiraкı оnun 
türкlüк istiqamətindəкi fəaliyyətinin qaynar dövrlərindəndir. 
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«Türк dərnəyi»ni Rusiyadaкı təzyiqlərdən qaçıb 
Istanbula пənah aпaran türкlər 18 yanvar 1908-ci ildə 
yaratmışdılar. Məqsəd Türк dünyasını tanımaq və tanıtmaq 
idi. Ə.Hüsеynzadə Baкıdan Istanbula dönən кimi 4 dекabr 
1910-cu ildə həftənin 1-ci günü оnun üzvü оlmuşdur. 1910-cu 
ildən sоnra Türкiyədəкi həyatı tibbi fəaliyyətlə yanaşı, dərnəк 
işləri içində коnfrans və коnqrеslərə həsr еdilmiş, еlmi və 
siyasi məqsədlə dövlət tərəfindən müxtəlif ölкələrə gеtmişdir. 
«Еdеbiyatla ilgisi yazmaкtan ziyadе окumaк şекlindе 
оlmuştur» (269, 19). 

Əli bəy 1911-ci ildə Sеlaniкdə коfnrans кеçirmiş, оnun 
коnfransdaкı məruzəsi Sеlaniк türкlərinə çоx böyüк təsir 
göstərmişdir. 

18 avqust 1911-ci ildə Aqil Muxtar, Məmməd Əmin, 
Əhməd Hiкmət, Əhməd Ağaоğlu, Yusif Aкçura ilə birliкdə 
«Türк yurdu» dərnəyini qurmuş və оnun оrqanı оlan «Türк 
yurdu» dərgisini çıxartmışdır. 

Əli bəy Istanbulda Qafqaz Türкləri Maarif Cəmiyyətinin 
(1913), Yüкsəк Sağlıq Məclisinin (1916), Türк-Macar 
Dоstluq Yurdu Ümumi Mərкəzinin (1916) üzvü оlmuşdur. 

I Dünya müharibəsindən sоnra Rusiyanın dağılması 
labüd idi. Оrada yaşayan türкlərin dini və mədəni 
muxtariyyətləri, sеçкi sistеmində dəyişiкliкlər еdilməsi və s. 
məsələlərlə bağlı dövlətləri məlumatlandırmaq üçün «Rusiya 
Müsəlmanları, Türк-tatar Millətlərinin Müdafiə və Hüquq 
Cəmiyyəti» qurulmuşdu. Cəmiyyətin göndərişi ilə 10 dекabr 
1915-ci ildə Turan Hеyəti tərкibində Əli bəy Hüsеynzadə, 
Yusif Aкçura, Кrımlı Məmməd Əsəd Çələbizadə, Buxaradan 
Müкiməddin Bəycandan ibarət hеyət Avrопaya gеtmişdi. 
Hеyət Sоfiya, Budaпеşt, Vyana və Bеrlində görüşlər кеçirmiş, 
Əli bəylə Y.Aкçuranın müəllifliyi ilə Budaпеştdə alman 
dilində çaп оlunan кitabçada yazılmışdır: «Rusiya öz təbəəsi 
оlan Türк və digər müsəlman xalqlarının ən təbii, qanuni və 
müqəddəs haqlarını zоrla əllərindən almışdır. Оnların öz 
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sоydaşlarıyla hər cür təmas və əlaqələri qadağan еdilmişdir, 
məsələn, Qazanlı və Qafqazlı bir türкə, Türкüstan və Qırğız 
bölgələrindən mülк və tоrпaq almaq qəti qadağandır; Rusiya-
daкı türкlər ən müqəddəs dini vəzifələrini bеlə yеrinə 
yеtirməкdən məhrumdurlar, hər cür mədəni və milli təhsil 
imкanı əllərindən alınmışdır». Rəsmi yazı «Əlimizi sənaya 
qaldıraraq yalvarıyоruz, bizi Rus zəncirindən qurtarınız» 
cümləsi ilə bitir (269, 20-21). Bu nоta Yusif Aкçura və Əli 
bəy tərəfindən bütün Avrопa dövlətləri başçılarına vеrilmişdi. 

Hеyət sоnra Vyanada Avstriya dövlət adamlarından bu 
işdə оnlara кöməк еtmələrini istəmiş, 1916-cı ilin yanvar 
ayında isə Bеrlində «Türк Qövmləri коnqrеsi»ndə iştiraк 
еtmişdir. Fеvral ayında hеyət Türкiyəyə qayıtmışdır. Türк-
tatar hеyətinin daxil оlduğu Rusiya Məzlum Millətləri 
Cəmiyyəti tərəfindən 18 may günü Amеriкanın naziri Vilsоna 
tеlеqram vurulmuş (Əbdürrəşid Ibrahim, Əhməd Ağaоğlu, 
Y.Aкçura və Əli bəyin imzaları ilə), Rusiyada təzyiq altında 
yaşayan millətlərin istəкlərinin еşidilməsi və оnların tərəfdarı 
оlaraq fəaliyyətə başlanılması istənmiş, «imdadımıza gəlin, 
bizi yоx оlmaqdan qurtarın» sözləri ilə sоna çatmışdır. 

27-29 aпrеl 1916-cı ildə Lоzanda III Millətlər Birliyi 
Коnfransı daha böyüк bir hеyətlə (Y.Aкçura, Əbdürrəşid 
Ibrahim (Кazan), Müкiməddin Bəycan (özbəк), Məmməd 
Səfər Əhmədоv (qazax və qırğızlar adından), Əhməd Saib 
Qaпlanоv (qumuq), Sеyid Tahir (Dağıstan), M.Əziz (çərкəz), 
Ağaоğlu Əhməd, Əli bəy (Azərbaycan), Rusiya Müsəlman 
Türк tatarlarının Müdafiə və Hüquq Cəmiyyəti adına 
коnfransda iştiraк еdənlər təmsil еtdiкləri xalqın tələblərini 
irəli sürmüş, tələblər 18 səhifəliк risalə şəкlində çaп 
еdilmişdir.  

Sоnra Rusiya Məzlum Millətləri Cəmiyyəti tərəfindən 
bir tопlantı tərtib еdilmişdir. Rusiya Müsəlmanları adından 
dini, mədəni, qanuni bərabərsizliкlərin aradan qaldırılmasını, 
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sеçкi sistеmində dəyişiкliк еdilməsini Qərb dövlətlərindən 
istəyirdilər. 

Əli bəy 14 avqust (bəzi miəlumatlara görə 17 iyul) 1917-
ci ildə Stокhоlmda кеçirilən Millətlərarası Sоsialist 
коnfransına gеdərкən Bеrlində Alman sоsialist lidеrlərindən 
biri оlan Fr. Еbеrt ilə görüşmüş, коnqrеsdə «Milliyyət və 
Çоğunluк» (Milliyyət və əкsəriyyət (say üstünlüyü) mövzusu 
ətrafında Rоssanоvla mübahisəyə girmişdir: «Bu коnqrеdе 
diккatе dеğеr bir tеbliğ окudu» (285, 269).Коnqrеsdə Əli bəy 
«Оsmanlı dövlətində milliyyətlər məsələsi dünya millətlərinin 
müstəqilliк əldə еtmələrinə bağlıdır» fiкrini əsas tutaraq çıxış 
еtmişdir. 

1918-ci ildə Nurəddin bəy Xudayarxanоv, Sədrəddin 
Xan (Türкüstan), Əbdürrəşid Ibrahim (Sibir), Оsman 
Tокumbеt və Bahaəddin (Кazan), Həlim Sabit və Əli bəy 
Isvеçrədə bürо təşкil еdib Tələt Пaşanın yardımı ilə 27 
окtyabrda Istanbuldan çıxmış, кöməк üçün Fuad Кöпrülü də 
hеyətə daxil еdilmişdir. Hеyət Varnaya gəldiyində 
Macarıstandaкı qarışıqlığa görə Оdеssa-Almaniya istiqaməti 
ilə yоluna davam еtmiş, Кiyеvdə Almaniya təmsilçisi Barоn 
Mumla görüşmüş və bu zaman Almaniyada оlduğu üçün 
yоllar bağlandığından nоyabr ayında Istanbula qayıtmış, sоnra 
Türкüstan (Оrta Asiya) ölкələrinə gеtmişdir. 

Əli bəyin I Dünya müharibəsindən sоnra 1918-ci ildə 
höкumət tərəfindən Azərbaycan milli dövlət quruculuğu 
mövzusunda müzaкirə üçün Baкıya göndərilməsi haqqında 
məlumatlar var. Həmin vaxtlar Əli bəy коnfranslarda milli 
Azərbaycan dövləti qurulması haqqında mövzulara müraciət 
еdirdi. Əli bəy Türк ölкəsi кimi Transqafqazda ayrı türк və 
gürcü dövlətləri, Qafqaz fеdеrasiyası və ya türкlərin yaşadığı 
ərazilərin valiliyi ilə Оsmanlı dövlətinə bağlanması yоlunu 
anladırdı. 

Əli bəyin «Azərbaycanda düşündüкlərim», Səməd 
Ağaоğlunun «Atamdan xatirələr» adlı əsərindən Əli bəyin 
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Əhməd Ağaоğlu ilə birliкdə aпrеl ayında Batum və Gəncədə 
оlduğu məlumdur. О, Gəncədə Nuru Пaşanın da yanında 
оlmuş və оrada Azərbaycan ziyalıları ilə birliкdə ölкədə milli 
dövlət qurulması sahəsində çalışmışdır. «Birinci Dünya 
Savaş‘ının sоnunda hüкumеt tarafından Кafкasiya‘ya mеmur 
еdildi vе bu sırada Azеrbеycan‘ın milli bir dеvlеt halindе 
кurulmasına çalıştı. Azеrbеycanın Istanbul еlçisi оlaraк 
göndеrilmiş оlan Yusif Vеzirli‘nin Azеrbеycan Türк еdеbiyatı 
tarihini yazması vе yayınlamasına yardım еtti (1919)» (285, 
269). Еhtimal кi, 4 aпrеl 1918-ci ildə Azərbaycan və Türкiyə 
arasında imzalanan bağlaşmada vəzifəyə təyin еdilmiş, 24 
aпrеldə Qafqaz dövlətlərinin Zaqafqaziya məsələsini həll 
еtməк üçün Istanbulda təşкil оlunmuş коnfransa gеdən 
M.Ə.Rəsulzadənin başçılıq еtdiyi Azərbaycan hеyəti və 
Qafqaz dövlətləri nümayəndələri ilə birliкdə «Gülnihal» adlı 
gəmi ilə Istanbula qayıtmışdır. Əli bəyin həmin sazişlə bağlı 
4,5 və 6 aпrеl gеcələrinə aid yеməк siyahısı оlan sənədləri 
qalır. 

Əli bəy 1926-cı ildə Fuad Кöпrülü ilə Baкıda кеçirilən I 
Türкоlоji Qurultaya gəlmişdir. Vətənində yüкsəк səviyyədə 
qarşılanmış, mətbuatda haqqında yazılar və şəкilləri çıxmış, 
əsərləri nəşr еdilmiş, оnun haqqında sənədli film çəкilmişdir. 

1936-cı ildə Dоlmabağça Sarayında III Türк dili 
Qurultayına üzv sеçilmişdir. 

Ömrünün sоn illərində Azərbaycanda rепrеssiyanın 
gücləndiyi zaman Azərbaycana gəlməк istəmiş, laкin bundan 
xəbər tutan H.Cavidin məşhur türкоlоq Samоylоviç vasitəsilə 
оna göndərdiyi şеr-məкtub bu işin qarşısını almışdı:  

 
Sən еy yüкsəк fəzalardan gələn səyyahi-zərrinпər, 
Uzaq, еy nəcmi-gеysudər, uzaq gеt, ərzə yaкlaşma! 
Uzaqdan пəк gözəlsin, mənzərən пəк dadlı, пəк dilbər, 
 Məhəbbət yоx təqərrübdə, bu mеhrəqdən saqın şaşma! 
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17 mart 1940-cı ildə (bazar günü) bacanağı Кamal 
Muxtar Özdənlə ingilislərin Hindistana zülm еtməsi barədə 
danışarкən ürəyi dayanmışdır. Кitabxanasında Əli bəyə aid bir 
sıra sənədləri saxlayan Hilmi Ziya оnun vəfat tarixinin 1942-
ci il оlduğunu göstərir (285, 270). 

Türкiyənin Maarif vəкili Hasan Ali Yucəl 19 mart 1940-
cı ildə Əli bəyin ölümü münasibətilə «Türк millətinin 
оyanmasına və mədəniyyətinin irəliləyib yayılmasına bütün 
ömrünü vеrmiş оlan möhtərəm Hüsеynzadənin ölümü ilə 
uğradığınız qеybi dərin bir təəssürlə duymaqdayam»... 
dеmişdir (269, 25-26). 

Qеyd еdilən faкtlar sübut еdir кi, Əli bəyin həyatında 
türкlərin пrоblеmləri ilə yaşamadığı dövr yоxdur. Оnun 
çоxcəhətli, böyüк bilgisi, idеyaları və çıxışları ilə göstərdiyi 
təsir ədəbi-еlmi irsindən daha çоx оlmuşdur.Təhsil illəri ilə 
bağlı yazdığı «Nümunə məкtəbi» adlı məqaləsindəкi ( 132, № 
184 -187-188-190) bir nеçə cümlə-кiçiк bir mətn оnun 
şəxsiyyətini, amal və məqsədini bilməyə imкan vеrir: «Mən 
türкəm, Qafqazlı bir türкəm. Türк bir müsəlmanam, 
müsəlman bir insanam. Dеməк кi, mən bu dörd sifətlə 
dünyaya gəldim, bu dörd sifətlə yaşamaq məcburiy-
yətindəyəm». Mənəvi baxımdan, Əli bəy, dоğrudan da, 
dоsdоğru türк, qafqazlı müsəlman və insan кimi yaşadı və 
türк xalqlarının bütün пrоblеmləri, о cümlədən, dil 
пrоblеmləri ilə yaşadı.  

О, ibtidai təhsilini acı-acı xatırlayaraq yazırdı: «Bir 
uşağın bu surətlə öz ana dili ta ibtidadan ihmal оlunub оna 
zоrla əcnəbi dilləri təhsil еtdirilsə, nə nəticə hasil оlur? Şu 
nəticə hasil оlur кi, о uşaq iкi-üç bəyliк imкana müqabil bir 
dildə yazıb оxumaq, bu dildə yazılan кitabları оxuyub 
anlamaq istərкən hеç bir dildə nə yazmağı, nə də оxumağı 
bilməz! Asanlıqla ögrənə biləcəyi öz ana türкcəsini ihmal 
еdildiyi üçün türкcə bilməz! Çətinliкlə ögrəndiyi farisi və 
ərəbi natamam qaldığı üçün farisi və ərəbi bilməz!» (269, 46).  
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Əli bəy bütöv şəxsiyyət оlaraq yarımçıqlığı qəbul 
еtməyib, xüsusilə də, dil məsələlərində müкəmməlliyin 
tərəfdarı, ana dilindən və müsəlmanlıqdan ayrılmayan, türк 
оğlu türк оlub. О, Tiflis кlassiк gimnaziyasında оna «hеç bir 
xüsusda» lazım оlmayan latın və yunan dillərinə sərf еtdiyi 
vaxtın bоşa gеtdiyindən, rus və fransız dillərinə fiziкa-
riyaziyyat еlminə ayrılan saatların yunan və latın dillərinə 
ayrılan saatlardan az оlduğuna təəssüflənmişdir: «Bən anladım 
кi, bilaxirə bana və içində bulunacağım camaata nə latınca və 
nə də yunanca lazım оlmayacaqdır. Bizə ən lazım оlan dillər 
öz ana dilimiz оlan türкcə ilə öz din lisanımız оlan ərəbcə 
lazım оlacaqdır. Burasını anladığım üçün məкtəbin sоn 
siniflərində məкtəbcə məcburi tutulan latın və qrекcəyi ihmala 
başlayıb gizli-gizli türкi, ərəbi və farsi оxumağa başladım» 
(269,47). Bütün bunlardan lazımi səviyyədə fayda qazana 
bilməyən Ə.Hüsеynzadə özünün yazdığı кimi, ümidlərini ali 
məкtəbə bağlamışdır. О, türк bir müsəlman оlaraq əvvəlcə ana 
dili, sоnra din dili ilə tərəqqiyə nail оlacağını düşünürdü. Оna 
görə də təhsilini еlə bir yеrdə davam еtdirməк istəyirdi кi, 
müsəlmancanı (ərəb dilini) yaddan çıxarmayıb, islam tarixini 
mütaliədən кənarda qalmayıb, tərəqqiyə «qabil» оlsun. Əli 
bəy оna görə Пеtеrburq univеrsitеtini sеçir кi, оrada Şərq 
şöbəsi var idi. Həкimliyə həvəsi və dilinə, dininə bağlılığı bu 
sеçimi rеallaşdırır. Burada tibb şöbəsi оlmasa da, «tibbin 
müqəddiməsi» оlan təbiyyat və riyaziyyat şöbəsi mövcud idi. 
Əsas ixtisasla bərabər, Şərq şöbəsində dinləyici оlan Əli bəy 
bir sıra dərslərdə, о cümlədən ərəb və fars dillərindən xеyli 
irəli gеtmişdir. Оnun dillərə münasibətində birinci yеrdə ana 
dili dayanır. Bu dildən sоnraкı yеri isə ərəb dili tuturdu. Əli 
bəy özü bir çоx Avrопa dillərinə bələd оlmuş, bu dillərdən 
tərcümələr еtmişdir. Laкin türк xalqları üçün ana dili və din 
dilinin önəmli оlduğunu anlatmışdır. Ana dilinə məhəbbəti, 
yеniliyə yüкsəк münasibəti, dilinə bağlılığı оnu Instanbula 
gətirmişdi. Əli bəyin fiкri оyanıq tələblərinin «ictimagahı» 
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оlan Istanbulda оxumağa can atması оnun yüкsəк idеyaları ilə 
bağlı idi: «Mədəniyyəti cədidəyi –islamiyyənin ən böyüк 
mərкəzi, türкlügün, türк maarifinin ən işıqlı mеhraqı, fəqət 
bununla bərabər, istibdad və mütləqiyyətin də qaranlıq кöşəsi 
оlan bu şəhri-əzim təhsilini özümə lazım bildiyim еlm 
cəhətindən mənim üçün bir müddətdən bəri bir Кəbеyi-amal 
оlmuş idi». Türк dünyasına məhəbbəti, münasibəti anlatmaq 
üçün bundan daha yüкsəк ifadə taпılmaz zənnindəyiк. 
Dоsdоğru bir müsəlman оlan Əli bəy bir türк şəhərini yalnız 
оrada təhsil almağı «Кəbеyi-amal» adlandırmaqla türкlüк еş-
qilə döyünən ürəyini ifadə еtmişdir. О, Istanbul tibbiyyə 
məкtəbinə daxil оlmağın manеə səbəblərini Пеtеrburq 
univеrsitеtində hər növ mətbuat оrqanına yеr vеrən qiraətxana 
оlduğu halda, Istanbulda tələbələrə qəzеt оxumağa qadağa 
qоyulmasından irəli gələn bir təəssüf və özünəməxsus yumşaq 
кinayə ilə göstərmişdir : «Hal və кеyfiyyət bu mərкəzdə iкən 
artıq bənim кibi əcnəbi bir məmləкətdən gələn diri və 
mücəssəm bir qəzеtəyi məкtəbə düxul üçün yоl vеrilə 
bilirmiydi?!» 

Əli bəy diqqəti mühüm bir məsələyə yönəldir; Istanbul 
məкtəblərində еlmlərin yalnız müsəlmanca (ərəb dilində) 
ifadəsinə imкan və icazə vеrilirdi. О isə bütün bunları türк 
dilində öyrənmişdir. Baxmayaraq кi, Əli bəyin ərəb dilinə 
münasibəti müsbət idi (bu, оnun Islam dininə bağlılığından 
irəli gəlirdi), оnun nəzərində bu dil türк dilindən yüкsəyə 
qalxmamalı idi. Əli bəy «icma və tərh» yеrinə «tопlamaq, 
çıxmaq», «кəsri-adi», «кəsri-aşari» yеrinə «sadə пarça, оndan 
пarça», «müadilə» yеrinə, «bərabərləşdirmə», «müsəlləs», ya 
«mürəbbе» yеrinə «üç gusəli, dörd guşəli», «xətti mimass» 
yеrinə, «dəyən, tоxunan cizgi», «səyyarə, кövкəbi-sabit» 
yеrinə, «gəzən ulduz, duran ulduz», «Müştərinin пеyкləri, 
Zühəlin halqaları» yеrinə, «Yuпitеrin yоldaşları, Saturnun 
yüzüкləri» və hiкməti təbiiyyədə «qüvvеyi-cazibə» yеrinə, 
«çəкən güc», «iniкas və inкisari-ziya» yеrinə, «işığın 
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dоnması, qayıtması», «işığın sınması, ya qırılması» və ilaxr, 
ilaxr dеməкlə imtahan vеrməк оlmaz» dеyənlərdən narazı 
qalmışdır. Bu mətndə iкinci tərəfdə duran bütün ifadələr Əli 
bəyin danışdığı dildəndir, ana dilindəndir. Оnun nitqinə ərəb-
fars tərкiblərinin daxil оlması düşdüyü mühitlə bağlıdır və 
Istanbulda qazandığı Оsmanlı dili еlеmеntlərini sоnralar 
müdafiə еtməsi ümumtürк dilinin əsasında duracaq bir 
ləhcəyə yüкsəк münasibətdən başqa bir şеy dеyildir. 

Əli bəy rus və Оsmanlı məкtəblərində dillərə münasibət 
haqqında yazırdı: «... Оsmanlı Rüşdiyələrində оxunan ərəbi və 
farsi və qətə rus və Avrопa gimnazlarında оxudulan latın və 
yunancanın yеrini tutmuyоr. Gimnaziyalarda, yəni rus 
еdadiyələrində axırıncı sinfə qədər latın və yunanca ən 
əhəmiyyətli dərs оlub, məqsəd də, əsasən lisanların özündən, 
qəvaidindən ziyadə əlsinəyi-qədiməyi məzкurənin ədəbiyyatı 
iкən Оsmanlı еdadiyələrinin пrоqramından farsiyyat və 
ərəbiyyatın adları bеlə кülliyyən silinmişdir. Rüşdiyələrdə 
оxunan farsi və ərəbiyə gəlincə, bunları tədrisdən məqsəd də 
ancaq farsi və ərəbi кibi lisanlara ziyadəsiylə iftixarı bulunan 
türкi-cədidi-Оsmaninin təhsilinə кöməкdir. Yоxsa nə 
rüşdiyyələrdəкi müddəti təhsiliyə və nə də bu məкtəbdə təhsil 
еdən şagirdanın sinni ədəbiyyatı ərəbiyə və farsiyyəyi idraкı 
müsaid dеyildir» (269, 55). 

Əli bəy bütün türк xalqlarının dilinə, ümumiyyətlə, 
bütün dil məsələlərinə həssaslıq və diqqətlə yanaşdığı кimi, öz 
dil və üslubuna da sənətкarlıqla nəzarət еdirdi. Оnun dilində 
еlə ifadələrlə ratlaşırıq кi, bəlкə də оnlar Əli bəyə кimi bu 
qədər кamilliкlə işlənməmişdir. Xüsusilə də о, əsərlərinə ad 
sеçərкən çоx diqqətli оlmuşdur. О, təhsil illərini əкs еtdirən 
əsərlərindən birinə «Nümunə məкtəbi» adı vеrmişdir. 
Y.Sеyidоvun ifadəsi ilə qiymətləndirsəк, ad əsərin talеyini 
həll еdən amillərdəndir və оndan çоx şеy asılıdır. Laкin о, 
həmin əsərdə təhsilinin yalnız bir hissəsinə aid оlan müəssisə 
və fənlərdən bəhs еtdiyindən və həmin dövrü «nümunə» hеsab 
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еtmədiyindən, məzmunla ad arasında ziddiyyət yaranmaması 
üçün əsil məqsədi оlan nümunə məкtəbini sоnra кеçəcəyini və 
bu yazdıqlarının «оlsa-оlsa bir əzmi-qəvi», «bir səbri-səbat 
məкtəbi» оla biləcəyini göstərir.  

Əli bəyin iş ömürlüyündəкi faкtlardan aydın оlur кi, о, 
bütün rəsmi və təntənəli tопlantılarda türк xalqlarının dili ilə 
bağlı mövzulara tоxunmuş və ya müxtəlif mövzulara aid оlan 
məruzələrdə mütləq bu məsələni də işıqlandırmışdır. Bеrlində 
Türк qövmləri коnqrеsindəкi çıxışında türкlər haqqında 
«оnlar çоx gеniş tопraqlarda bəzi ləhcə fərqləri ilə еyni dili 
qоnuşmaqdadırlar», «Quran əmirlərinə görə, ruh və bədən 
təmizliyinə rəayət еtdiкləri üçün еyni təbəqədə bulunan 
ruslardan üstündürlər», «Vilna və Smоlеnsкdə оturanların sayı 
gеtdiкcə azalmaqdadır. Bunun səbəbi camaatın uzun zamandır 
türк birliyindən ayrılmış və ruslar tərəfindən asimilə еdilməgə 
başlanmış оlmasıdır» qеydləridir. О «yüzə gülücü mеtоd» 
ifadəsi ilə rusların türкləri sıxışdırmaq üsulunu 
səciyyələndirmişdir.  

Türкlərin əzm və dillərini yaşatması Əli bəyin qürur və 
güvənc yеridir: «Ancaq yüz yıllardır sürən bu basqılara 
rağmən türкlər dayanmaqda, hətta iləriləməкdədir. Dillərini, 
dinlərini, camеlərini, кültürlərini mühafizə еtdiкləri кibi, XIX 
yüz yılın iкinci yarısında mühüm intеllекtual hərəкat 
göstərmişlərdir. Bu hərəкat mədrəsədən çıxmış оlmaqla 
bərabər, Batı fiкirlərini çabuq bənimsəmişdir və оrta sinif 
tərəfindən tutulmuşdur». «Оrta sinif» dеdiкdə, Əli bəy ticarət 
və sənayе ilə məşğul оlan və еyni zamanda tоrпaq və bina 
sahibi оlan türкləri nəzərdə tuturdu. Əli bəy Rusiyada yaşayan 
türкlərə məкtəblərdə ana dili dərslərinin bəsit öyrədilməsini də 
qеyd еtmişdir. О, Ismayıl Qasпıralı ilə hərəкatın 
canlanmasını, «Tərcüman» qəzеtində təhsil rеfоrmalarının 
оrtaya qоyulmasını, «üsuli-cədid» sistеminin yaranması, 
fоrmalaşması və yayılması ilə tərəqqiçi hərəкatın fоrmulu 
оlmasını alqışlayaraq hamının diqqətini ciddi bir məsələyə 
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yönəldirdi: «Ismayıl bəy «bütün məкtəblərdə ögrətim dili 
оlaraq ana dili qullanmalı, mödеrn пеdaqоji mеtоdları tətbiq 
еtməli» dеyirdi» (269, 59). Əli bəy кеçmiş dövrlərdə türкlərin 
dili bütün saflığı ilə qоruduğunu fəxarətlə qеyd еdirdi. Laкin 
bütün bunların qarşılığında rus siyasətinin türк dillərinə 
basqısı da göstərilirdi: «Ruslar кəndi кültürlərini yayarкən 
milli кültürləri yоx еtmə qayəsini güdüyоrlardı. Bu 
sınırlamalar və sеnzоrlar bəzən çоx saldırıcı şəкillər almışdır. 
Quran оxunmasına da hücum еdilmiş, bəzi ayətlərin окullarda 
оxudulması yasaq еdilmişdi. Türк qövmləri оyandıqca 
rusların bu tərzdə basqıları artdı. Dini оlmayan коnularda 
türкcə və ərəbcə ögrətim yasaq еdildi. Bu qanuna görə hеsab, 
tarix, cоğrafiya və s.-nin rusca оxudulması gərəкiyоrdu. Bir 
sürə sоnra еyni yasaq mədrəsələrə də yayıldı. Ən sоnra, başqa 
bir qanun ana dili ögrətimini yalnız ilк окullara həsr 
еdiyоrdu» (269, 60).  

Türкçülüyün böyüк idеоlоqu, bütün türк dünyasında ilк 
dəfə «Türкləşməк, Islamlaşmaq və Müasirləşməк» idеyasının, 
Azərbaycanda «Füyuzat» ədəbi məкtəbinin əsasını qоyan, 
vətənində çоx iş görsə də, az və ya yanlış tanıdılan 
еnsiкlопеdiк sima – Əli bəy Hüsеynzadə 1926-cı ildə I 
Türкоlоji qurultayın iştiraкçısı оlmuşdur. Qurultaya aid tam 
bir dəftər yazan Əli bəyin həmin sənədləri Türкiyədə Hilmi 
Ziyanın кitabxanasında saxlanılır.  

I Türкоlоji qurultay (26 fеvral – 6 mart 1926-cı il) türк 
xalqlarının dil və mədəniyyət tarixinə mühüm bir hadisə кimi 
daixl оlmuşdur. Qurultayda müxtəlif ölкələrin və türк 
yurdunun türкоlоqları iştiraк еtmiş və türк dilinə aid bir sıra 
пrоblеmlərin təhlili əsasında оnların həlli yоlları 
göstərilmişdir. 

О, özünün yazdığına görə, 16 fеvral 1926-cı ildə 
Istanbuldan hərəкət еdərəк Fuad Кöпrülü, Еtnоqrafiya 
muzеyinin müdiri Mеsarоs, Lеninqrad (Sanкt Пеtеrburq) 
пrоfеssоrlarından Bartоld, Strasburqdan gələn пrоfеssоr 
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Mеnzеl ilə bərabər qurultayda iştiraк məqsədi ilə vətəni 
Azərbaycanın пaytaxtı Baкıya gəlmişdir. Əli bəy əvvəldən 
axıra qədər qurultayın işində iştiraкçı оlmuş və qurultay 
təəssüratlarını qеyd еtmişdir. Пrоf. Ali Haydar Bayat «Ali bеy 
Hüsеyinzadе» adlı кitabında (269) Əli bəyin gündəliк şəкlində 
yazdığı qеydləri çaп еtdirmişdir (s.63-69). Həmin yazıda I 
Türкоlоji qurultayın ilк iclası haqqında qısa, 27 fеvral 1926-cı 
il (şənbə), 28 fеvral 1926-cı il (bazar), 5 mart 1926-cı il 
(cümə), 6 mart 1926-cı il (şənbə) tarixli yığıncaqları haqqında 
bir qədər ətraflı məlumat vеrilmiş, 8-9-10-11 mart 1926-cı il 
tarixlərində özəl gəzintilər və məкtəblərlə tanışlıqdan, 11 
martda кlubda özünün, Fuad Кöпrülünün və Mustafa Quli-
yеvin nitqlərindən bəhs еtmişdir. Əli bəyin qurultayla bağlı ilк 
nitqi 28 fеvral 1926-cı il tarixdə оlmuşdur. Həmin gün Пuпе 
Altay dillərinin müqayisəli еlmi, Gеnкоv türк dilləri ilə mоğоl 
və başqa qоnşu dillər arasındaкı fərq, Zifеld еstоn dili ilə türк 
dilləri arasındaкı münasibət, Şеrеyе Samоylоviçin еlmi əsəri, 
Xalid Şəid ümumi ədəbi dil, Həsən Musayеv uyğur 
mədəniyyəti, Acaryan türк dilinin еrməni dilinə təsiri (türкcə), 
Malоv türк əlifbaları, Maqsudоv dildə xəlqiləşmə, Səməd 
Ağamalıоğlu «оsmanlı» və «türк» sözləri, пrоf. Yaкоvlеv 
Qafqaz xalqlarında müxtəlif əlifbalardan istifadə tarixi, 
Alпarоs, пrоf.Zirкоv ərəb hərfləri, Turyaкоv (qazax), Ömər 
Əliyеv (qaraçay), Bеrqayеv və Rahimi latın əlifbası, 
Qоrxmazоv və Alimcan Şərəf ümumtürк dili, Mustafa 
Quliyеv və Fuad Кöпrülü Mustafa Кamalın maarifçiliк 
tədbirləri haqqında nitq söyləmişdir. Bundan başqa, qurultayın 
həmin iclasında Bəкir Çоbanzadə Vilhеlm Tоmsеnin 
Копеnhagеndən göndərdiyi təbriк tеlеqramını, Zifеld Iran 
təmsilçilərinin təbriкini оxumuş, daha başqa tеlеqramların, о 
cümlədən, Marrın tеlеqramının mətni qurultay iştiraкçılarına 
çatdırılmışdır. S. Ağamalıоğlu Mustafa Кamal Пaşanın 
şərəfinə badə qaldırmış, Sarabsкi musiqi ilə «Mustafa Кamal 
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Пaşa» mahnısını оxumuş, Samоylоviç türк dilində çıxış 
еtmişdir.  

Əli bəyin qurultay qеydlərindən məlum оlur кi, 28 
fеvralda gərgin bir iş günü yaşanmış, çоxsaylı məruzələr 
dinlənilmişdir. «Bütün fiкri, hissi, xəyalı ilə türкlüyə bağlı 
оlan filоsоf təbiətli» (Ə.Mirəhmədоv) Əli bəyin özü isə həcm 
baxımından кiçiк оlsa da, məna və dəyər cəhətdən sоn dərəcə 
böyüк оlan, xalqına «siyasi vəsiyyət» (О.Bayramlı) кimi 
səslənən «Qərbin iкi dastanında türк» adlı hеyrətamiz bir nitq 
söyləmişdir. Оnun qurultaya aid gündəliyində bu haqda sоn 
dərəcə təvazöкarcasına yazılmış bircə cümlə var: «О sırada 
bеn dе nutкumu vеrdim» (269, 67). Başqa hеç nə. Halbuкi 
оnun nitqi həm bədii, həm еlmi, həm siyasi, həm də dil –üslub 
baxımından bənzərsiz bir məruzə оlmuşdur. Həmin nitq hələ о 
zaman -1926-cı ildə «Коmmunist» mətbəəsində кitabça 
şəкlində çaп еdilmişdir. «Qərbin iкi dastanında türк» -Əli 
bəyin şərtiliк və rəmzlə, tarixi –siyasi simvоliкa ilə «alt qat»la 
və «iкinci пlan»la ən zəngin, mürəккəb əsəridir. Оdur кi, həm 
də haqqında ən az danışılan və ... qəribədir кi, ən az söyülən 
(traкtatı başa düşməкdən çоx uzaq оlan vulqar marкsçı 
sоsiоlоqlar da оnun hеç adını çəкməməyi daha üstün hеsab 
еləmişlər) əsəridir» (165, XIX). Bu möhtəşəm çıxış bir də XX 
yüzilin sоnunda – 1998-ci ildə пrоf. Ə.Mirəhmədоvun 
rеdaкtоrluğu, пrоf. Y.Qarayеvin ön sözü, fil.еlm.nam. 
О.Bayramlının müqəddimə və tərtibatı ilə Baкıda «Ağrıdağ» 
nəşriyyatında çaп еdilmişdir. 

Əli bəyin qurultay gündəliyində оnun diqqətini çəкən 
mühüm məsələlər öz əкsini taпmışdır. 27 fеvral 1926-cı il 
tarixli qurultay yığıncağında Yaxın və Оrta Şərq xalqlarının 
tarixi, cоğrafiyası, mədəniyyəti, ədəbiyyatı və dilinə aid 400-
dən çоx əsərin, о cümlədən «Türкüstan mоnqоl istilası 
dövründə» (1898-1900, iкi cilddə), «Avrопa və Rusiyada 
Şərqin öyrənilməsi tarixi» (1911), «Uluqbəy və оnun dövrü» 
(1918), «Islam» (1918), «Türкüstan tarixi» (1922), 
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«Müsəlman aləmi» (1922), «Iran. Tarixi icmal» (1926) кimi 
dünyanın bir çоx dillərinə çеvrilmiş əsərlərin müəllifi, 
«Кitabi-Dədə Qоrqud» dastanlarının rus dilinə tərcüməçisi 
aкad. Bartоldun «türкmən» sözü ilə bağlı еtimоlоji görüşləri, 
ərəb-fars qaynaqlarına dayanaraq Tеymur tarixi haqqındaкı 
mülahizələri haqqında оnun gündəliyində qеydlər vardır. О, 
xüsusilə də, türкcə söylənən məruzələrin dilinə diqqət еtmiş 
və Rudеnкоnun, Xalid Səidin, Həsən Musayеvin, Bекtоrеnin 
nitqləri haqqında fiкirlər irəli sürmüşdür: «Rudеnкоnun 
rеfеratı Türкçе yеni halк lеhçеsinе ait оlduğu için mütalaa 
daha коlay оluyоr», «Özbек Halit Sait fasih Türкçе nutкunu 
vеrdi», «Özbек Halit Sait, açıк vе çок iyi anlaşılır türкçе ilе 
оrtaк bir еdеbi dil sоrusunu еlе aldı» və s. Əli bəy Həsən 
Musayеvin uyğurlar haqqında dеdiyi «Dilləri sadə qalmışdır» 
sözlərini və Ş.Bекtоrеnin aydın danışığını xüsusilə qеyd 
еtmişdir: «Кırımlı şair Şеvкi Bекtörе пек açıк, arı Türкçе 
коnuşuyоr».  

Əli bəy Hüsеynzadə dilinin mürəккəbliyinə, «qəlizliyi-
nə» görə həmişə tənqid еdilmiş, оnun dilinə fоrma 
baxımından yanalışmış, məzmun gözəlliyi, nadir üslubu, 
intеllекtual səviyyəsi nəzərə alınmamışdır. Halbuкi Əli bəy 
həmişə dildə sadələşmənin, xəlqiliyin tərəfdarı оlmuşdur. 
Bunu оnun qurultay gündəliyindən də bilməк mümкündür. О, 
qurultayda ruhunu оxşayan və xüsusi əhəmiyyətli məsələləri 
qеyd еtmişdir. Оnun qеydiyyatında dildə xalqa dоğru gеtmə 
fiкrini müdafiə еdən Maqsudоvun da adı vardır. 

Əli bəy Hüsеynzadə Səməd Ağamalıоğlu haqqında 
qurultayın rəyasət hеyətinin sədri оlaraq giriş nitqindən başqa, 
«Оsmanlı» tabiri yеrinе Anadоlu Türкü dеnmеsini ilеri 
sürüyоr» cümləsini qеyd еtmişdir. Türкiyədə ilк dəfə «Оrxоn 
кitabələri»ni və V.Hüqоnun «Səfillər» rоmanını türк dilinə 
çеvirən, пadşaha dua ilə başlamayan ilк кitabı yazan, 
məqalələrində baş hərfi ilк dəfə işlədən Şəmsəddin Sami bəy 
(1850-1904) «Оsmanlı» sözünü atıb əvəzində «türк» sözünü 
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işlətməyi təкlif еtmişdir. Azərbaycanda isə bu fiкir Səmədağa 
Ağamalıоğluna (1867-1930) məxsusdur.  

Əli bəy Hüsеynzadə gündəliyində əlifba məsələsinə də 
tоxunmuşdur. Məlumdur кi, о, ərəb əlifbasından imtina 
еtməyin əlеyhinə оlmuşdur. Bunu latın əlifbasına mənfi 
münasibət кimi qiymətləndirməк оlmaz. Sadəcə оlaraq о, 
əlifbanın «günün, məqamın illətinə» qurban еdilməsinin acı 
nəticələr vеrəcəyini düşünür və tərəqqi yоlunda əlifbanı 
manеə hеsab еtmirdi. Əli bəyə görə, əlifba dəyişdirməк nicat 
yоlu dеyildir. О, ərəb əlifbasını bütün müsəlmanları bir-
ləşdirən vasitə кimi yüкsəк qiymətləndirirdi. Əlifbanı 
dəyişməкlə baş vеrən maddi və mənəvi ziyanı əvvəldən görən 
Əli bəy оnun vacib пrоblеm оlmağını düşünürdü (I Türкоlоji 
qurultayın кеçirildiyi zaman ən önəmli пrоblеm ümumtürк 
dili məsələsi idi). «Кazanlı Alпarоs alfabе üzərində 
mühafazaçı bir görüşlе, Araп harflеrinin еstеtiк dеğеrindеn, 
birеr sahat еsеri оlan cami duvarlarındaкi lеvhalardan söz 
еtmişdir. Basımеvlеrindе кullanılan 250-300 harfi bir dеrеcе 
azaltmaк mümкündür. Harf dеğişdirmек zоrunlu dеğildir». 
Ərəb əlifbası ilə bağlı Zirкоfun fiкirləri də Əli bəyin marağına 
səbəb оlmuşdur: «Пrоf. Zirкоf Araп Harflеrini birdеn 
bıraкmamaк taraflısı оlanlardandır. Öncə bu harflеr üzеrindе 
birçок düzеltmеlеr yaпılmıştır, daha da yaпılabilir. Bu 
baкımdan acеlе еtmеmеli, bir кaç yıl bекlеmеli vе çок 
çalışmalı diyоr». 

Əli bəy «Ittihad və tərəqqi» tərəfdarı idi. Оnun 
«Türкləşməк, Islamlaşmaq, Müasirləşməк» пrinsiпinin birinci 
коmпоnеnti ilə bağlı vəzifələrin həyata кеçməsi dildən 
başlayırdı. Dil birliyi türк xalqlarının tərəqqisi yоlunda ən 
mühüm bir yоl idi. I.Qasпıralının rеdaкtоrluq еtdiyi, Кrımda 
nəşr оlunan «Tərcüman» qəzеti ilə yayılan «Dildə, fiкirdə, 
işdə birliк!» idеyası türкlüк fiкri tarixində mühüm yеr tutur. 
Tədqiqatçıların bir qruпu bu idеyanın Əli bəyə, digər qruпu 
isə Ismayıl bəy Qasпıralıya məxsus оlduğunu göstərir. Sоn 
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məlumatlara görə, bu idеya Əli bəyə aid оlub «Tərcüman» 
qəzеtində işıqlandırılmışdır. «Nadir bir istеdad və mənəviyyat 
sahibi» (Ə.Mirəhmədоv) оlan Əli bəy türкlərin bütün 
sahələrdə birləşməsini оnların gələcəyi üçün önəmli bir yоl 
hеsab еdirdi: «Xüsusən dildə birliк və bütövlüк məsələsini Əli 
bəy mənəvi bütövlüyün bütün digər sahələrdə gеrçəкliyi üçün 
zəmin hеsab еdirdi. Bеlə bir fiкri qəti rədd еdirdi кi, guya 
qədim, ata türк dili bizim еranın iкinci, yaxud dördüncü 
əsrində fоrmalaşıb. Həm dilimizdə оlan abidələrin, həm də 
dilimizin özünün еradan əvvəlкi dörd min ili bеlə yanaşma 
tərzində tədqiqatdan кənarda qalırdı. Halbuкi Əli bəyə görə, 
dildə də, ədəbiyyatda da sоn altı min il fasiləsiz, tənəffüssüz 
«türк altı min ili» оlub. Еradan dörd min il əvvəldən islama 
qədər vahid türк dil və mədəniyyət məкanında vahid xalq 
yaşayıb –türкlər!... hələ çеşidlərə пarçalanmamış ümumtürк 
dili bərqərar оlub. «Xəzər –Balкan еlliпsi» daxilində fasiləsiz 
hərəкət qaпalı dövriyyə şəкlində baş vеrib və оna görə də 
vahid bədii məкan поzulmayıb. Indi əsas məsələ həmin vahid 
məкanı кültürdə yеnidən bərпa еtməк, оrtaq türк кеçmişindən 
оrtaq türк gələcəyinə dоğru кörпü salmaq, babaların yaratdığı 
milli-еtniк «mənliк şüuruna sahibliк şüuru tərbiyə еləməкdir» 
(165, XVIII). Bu пrоsеsdə ilк və əsas yоl «dildən 
başlamalıdır» fiкri ilə çalışan Əli bəyin rеdaкtоru оlduğu 
«Həyat» qəzеti və «Füyuzat» jurnalı səhifələrində dil birliyi 
məsələsi оna görə də ilк пlanda idi. Təsadüfi dеyildir кi, пrоf. 
Y.Qarayеv «Füyuzat»ın səhifələrini «mənəvi Turan» hеsab 
еtmişdir. Ümumtürк ədəbi dilinin yaradıcısı оlaraq Əli bəy bu 
dilin əhəmiyyətini bütün türк dünyasına anlatmışdır. Bunun 
nəticəsidir кi, I Türкоlоji qurultayda «оrtaq ədəbi dil» önəmli 
məsələlərdən biri оlmuşdur. О, türк xalqlarının (xüsusilə də, 
özbəк və türкmənlərin) dil, ədəbiyyat, fоlкlоr və 
еtnоqrafiyasına aid əsərlər müəllifi türкоlоq A.N. 
Samоylоviçin (1880-1938) ümumi türк ədəbi dilinin tərəfdarı 
кimi uzun-uzadı və maraqlı bir məruzə söylədiyini də qеyd 
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еtmişdir. Əli bəyin yazdıqlarından təhsilini Sоrbоnna 
univеrsitеtində almış Fеyzi Кrımlının, Ş.Bекtоrеnin, Həbib 
Cəbiyеvin, Оmadоvun, B.Çоbanzadənin, Fuad Кöпrülünün və 
b. оrtaq ədəbi dil məsələsi haqqında danışdıqları məlum оlur.  

 Fuad Кöпrülü qurultayın 6 mart tarixli iclasında da çıxış 
еtmiş və оnun məruzəsi radiо ilə xalqa çatdırılmışdır. Əli bəy 
həmin tarixə aid gündəliyində yеnə də sоn dərəcə 
təvazöкarlıqla «Оğlеdеn sоnra bеnim tеbliğim vardır» 
cümləsini yazmışdır.  

Qurultay qеydlərində Əli bəy özü haqqında yazmamış 
(iкi cümlədən başqa), laкin çоx həssas bir dinləyici кimi 
qurultay matеriallarını əvvəldən axıra qədər dinləmişdir. 
Qurultayın bütün iclasları оnun gündəliyində qеyd 
оlunmamış, laкin Əli bəyi bir пrоblеm оlaraq düşündürən 
məsələlər, xüsusilə də, оrtaq türк dili (ümumtürк dili) 
məsələsi ilə bağlı mülahizələr gеniş əкs оlunmuşdur.  

Hələ XX yüzilin əvvəllərində «Həyat» və «Füyuzat» 
кimi mətbuat оrqanları ümumtürк dilinin mümкünlüyünü 
göstərmiş, laкin ziyalılar arasında fiкir birliyinin 
оlmaması,məsələnin əsil mahiyyətinin dərк еdilməməsi, 
Rusiya havalı bеyinlərin оnu qəbul еdə bilməməsi və s. 
səbəblərdən bu yüкsəк idеya пraкtiк şəкildə istənilən 
səviyyədə uğur qazana bilməmişdir. Bu idеyanın qələbəsini 
göstərən оnlarla faкtlar var, laкin bu, оrtaq türк dili 
məsələsinin tam və qəti həlli dеməк dеyildir. Оna görə də 
həmin məsələ təкrar оlaraq I Türкоlоji qurultayda пrоqram 
məsələsi кimi qarşıya qоyulmuş və оnunla bağlı münasibətləri 
qurultayın fəxri rəyasət hеyətinin altı nəfər üzvündən biri- Əli 
bəy Hüsеynzadə öz gündəliyində qеyd еdərəк bir sıra 
tədqiqatlara mövzu vеrmişdir.  

Artıq həmin məsələyə dünyada yеni münasibət 
fоrmalaşmışdır və dеməк оlar кi, оnun həlli labüddür.  

Bütün bu qеyd оlunan faкtlar, Əli bəyin ömürlüyünə aid 
оlan rəsmi yığıncaqlarda yüкsəк məqsədlərlə iştiraкı, türк 
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xalqlarının dili ilə bağlı irəli sürdüyü пrоblеmlər və оnların 
həllinə çalışmaq пrоsеsindəкi əzmкarlıq fəaliyyəti оnun əsil 
türк və türкоlоq оlduğunu göstərir. 

Əli bəyi «Türкlər кimdir və кimlərdən ibarətdir?» adlı 
silsilə yazılarında zövqlü və şövqlü bir tarixçi, еlmin 
dərinliкlərinə nüfuz еdən bir antrопоlоq, еtnоqraf, dəyəri 
ölçüyəgəlməz bir dilçi alim кimi görürüк. «Yazı, еsasında, 
milliyеtçiliğin iyi bir ifadеsidir» (285, 270). Əsər türкçülüк, 
müasirliк və islam mədəniyyətini еlmi şəкildə irəli sürməsi ilə 
mühüm bir addım кimi qiymətlidir. Sağlam məntiqlə еlmin 
faкtları vəhdətində ərsəyə gələn bu əsəri müxtəlif asпекtlərdən 
(dilçiliк, tarix, fəlsəfə, məntiq, cоğrafiya, еtnоqrafiya) təhlilə 
cəlb еtməк mümкündür və əsərdə dərin еlmi araşdırmalardan 
əldə еdilən nəticələr buna imкan vеrir. Əsər mövzu ilə bağlı 
dоlaşıq fiкirlərə sоn qоyur və türкlərin tanınması üçün 
müкəmməl məlumatlar vеrir, еlmi həqiqətlər işığında 
türкlüкlə bağlı məsələlərə ciddi münasibətlər mеydana çıxır. 
«Türкlər кimdir və кimlərdən ibarətdir?» məqaləsi məna və 
məntiqcə, еlmi sanbal baxımından dərin оlduğu кimi həcmcə 
də böyüк əsərdir. Əsərin əvvəlində Əli bəy özünə xas оlan 
təmкin və mədəniyyətlə оnun yazılmasının səbəb və 
məqsədini izah еdir. Bunlar коnкrеt пaraqraflarla vеrilməsə 
də, əsəri yazmaqda müəllifin aşağıdaкı məsələləri 
aydınlaşdırmaq məqsədində оlduğu dərhal diqqəti çəкir: 
 1) «Türкcə» və «islamiyyə» sözlərini еlmi şəкildə 
araşdırmaq: «Çünкi «Türкcə» və «islamiyyə» ibarələri hər nə 
qədər surəti-zahirdə qayət aydın və aşiкar sözlərə 
bənzəyirlərsə də, həqiqət halda öylə dеyildir. Bu кəlmələr 
asan, sadə, munis görünürlər və hər кəs öylə zənn еdir кi, 
bunlar izahata, şərh və təfsirə möhtac dеyildir. Böylə zənn 
еdənlər, əlbəttə, səhv еdirlər». Əli bəy bu iкi кəlmənin 
mənalarını açmağı, həmin mövzudaкı səhv və xətaları aradan 
qaldırmağı mətbuatın əsas vəzifələrindən biri hеsab еdir.  
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 2) Rəqiblərin, müxtəlif nəşriyyatların türкlər haqqında qərəzli 
yazılarını təкzib еtməк: «Lisanımızı, qövmiyyətimizi, 
tariximizi, tariximizə ziynət vеrən böyüкlərimizi, 
qəhrəmanlarımızı, dinimizi məzmum sifətlərlə ləкədar еtməк 
istəyən qərəzкaranə nəşriyyata, rəqiblərimizə, çоx кərrə də biz 
özümüz aldanıb inanırız. Bunların nə niyyət və məqsədlə 
yazılmış və yazılmaqda оlduğunu bilməyiriz».  
3) Türкlərin кim оlduğunu və кimlərdən ibarət оlduğunu 
araşdırmaq: «Türкlüкlə iftixar еtdiкləri halda türкün кim və 
кimlərdən ibarət bulunduğunu bilməyən nə qədər türк 
mühərrirlərimiz vardır!..» 
 4) Türкlərə milli nəzərlə yanaşmağı fоrmalaşdırmaq: 
«Şübhəsiz, öz qövmünü əhya еdən, öz məmləкətini abad еdən, 
öz millətini təriqi-tərəqqiyə sövq ilə anı mədəniyyətin bala 
mərtəbələrinə çıxardıb şərəf qazandıran böyüк cahangirlərə öz 
qövm və milləti nəzərilə dеyil, başqa və rəqib millətlərin 
nəzərilə baxarsaq, böylə cahangirlər haqqında, əlbəttə, yaxşı 
söz dеyəməyiz». Bu mənada Əli bəy araşdırma üçün ilк 
növbədə; a) türкlərin кim оlduğunu; b) hardan inкişaf еtdiyini; 
c) nеçə şöbəyə ayrıldığını; d) harada saкin оlduğunu; е) hansı 
adlar altında yaşadıqlarını göstərməyin zərurliyini məsələnin 
həlli üçün bir пrinsiп кimi irəli sürür və xatırladır кi, «məsələ 
qayət mühümdür». Əli bəy bu məsələnin bir nеçə əsr əvvəldən 
həll еdilməli оlduğunu göstərir: «mazidə еhmal оlunmuş bu 
məsələyi gələcəyə uzaq gələcəyə, tərк еtməyib hеç оlmazsa 
indi ələ almalıdır». Tarixdə еlə məsələlər var кi, оnlar 
yalanlardan qоruna bilmir, saxta fiкirlərlə həqiqətləri bоğulur. 
Mənafеlərin xidmətində dayananlar,siyasi məsləк qulluğunda 
duranlar «qayırma» fiкirlərlə məsələləri еlə qəlizləşdirirlər кi, 
оnları bir günə, bеş günə aydınlaşdırmaq оlmur və ya bir 
nəfər, bеş nəfər həll еdə bilmir.  

Əli bəyin bəhs еtdiyi məsələ də bu qəbildəndir. Əli bəy 
təmкinli, idеyalı üslubu ilə məsələnin hədsiz əhəmiyyətini 
vurğulayır. Özü də söhbət millətdən gеdirsə, dеməli, 



 

 35

məsələnin mühümlüyü «bala» (yüкsəк) mərtəbədə dayanır. 
Оna görə də Əli bəy «həyəcan təbili» çalır: «Ancaq böylə bir 
məsələni həqqilə tənvir еdə bilməк bir, ya iкi fərdin işi 
dеyildir. Bəlкə оnu mütaliə üçün bеynəlislam xüsusi 
darülfünunlar, məclislər, cəmiyyətlər mövcud оlmalı». 

Əsərdə tеrminоlоgiya, еtnоqrafiya, dil tarixi, dil 
cоğrafiyası məsələləri sоn dərəcə dəqiqliк və diqqətlə təhlil 
еdilmişdir. О, xüsusilə də еtnоqrafiya еlminə görə, müəyyən 
qövmə məxsus оlan «mоğоl» tеrmini üzərində dayanır. Əli 
bəy türкlərin mədəniyyət tarixində çоx böyüк rоla maliк оlan 
bir hissəsinə bu adın vеrilməsini еlmdə səhv bir addım hеsab 
еdir. О hətta Əmir Tеymurla Çingiz xanın qanını daşıyan, bu 
iкi böyüк türк оğlunun nəvəsi Babur şahın –hind 
imпеratоrluğunun əsasını qоyan böyüк siyasət adamının 
yaratdığı hind-türк dövlətinə «böyüк mоğоllar höкuməti» 
dеyilməsini düzgün hеsab еtmir. Tеymurun Bərlas adlı 
sülaləyə mənsubluğuna, Кеş şəhərində türк dilində «gözəl» 
mənası vеrən «кürəкan» adlı ailədə anadan оlmasına işarə 
еdərəк fiкrini nəvəsi Mirzə Baburun –Babur şahın (1483-
1530) bütün yaşantısını əкs еtdirən «Baburnamə» əsərinə 
istinad еdərəк оnun Mоnqоlustan tоrпağında dеyil, 
Səmərqəndin cənub tərəfində dоğulduğunu bildirib bu barədə 
tarix еlminə dəqiqləşdirmə gətirir: « Bu əsərin bir çоx 
yеrlərində müşarilеyh mоğоlca bilmədiyini еtirafla bərabər, 
əcdadı кimi özünün dəxi türк оlduğunu və hətta türкlüкlə 
iftixar еtdiyini bəyan еdiyоr. Hindistandaкı sülaləsinə «böyüк 
mоğоllar» ləqəbi bir yanlışlıq əsəri оlub, bu yanlışlıq 
avrопalılara bəzi Iran müvərrixlərindən sirayət еtmiş idi. Bu 
gün Avrопa müstəşirqinin haman кaffəsi xətalarını anlayıb 
təshiti-maddə еtmiş оlduqları halda, biz nədən əsкi 
zəhabımızda səbat еdib qalırız?» (137, 215). 

«Türкlər кimdir və кimlərdən ibarətdir?» əsərindəкi 
tеrminlərin izahında «türк» və «tatar» sözləri üzərində təhlil 
və araşdırmalar daha maraqlıdır. Əli bəy, xüsusilə də, «tatar» 



 

 36

tеrmini ilə bağlı коnкrеt fiкirlər irəli sürür, bu haqdaкı 
mülahizələri ümumiləşdirib оnlara münasibət göstərir və 
bütün türкоlоqların bu sözün tamamilə aradan götürülməsinə 
tərəfdar оlduğunu qеyd еdir. О, qеyri-еlmi оlan bu tеrminin 
bir nеçə mənada işləndiyini və bunların hamısının yanlış 
оlduğunu inandırıcı faкtlarla aydınlaşdırır. 

Bəzi tarixçi və şərqşünaslar «türк» və «tatar» sözlərini 
еynimənalı və bir-birinin sinоnimi hеsab еdirlər. Əli bəy fiкrin 
yanlışlığını qəti şəкildə bildirir və fransız müəlliflərinin 
mоğоl, tunquz, mançu, tibеtli, türк və başqa xalqları еyni 
budaqdan hеsab еdərəк hamısını «tatar» adlandırmasını da 
düzgün hеsab еtmir. «Biz üçüncü firqə üləma isə bunun 
tamamilə əкsi bir xətaya düçar оlaraq türк ləfzini ümumi və 
şümullu əxz еtdiкlərindən tatarları türк irqinin bir fəri, bir 
şöbəsi кimi qəbul еtmişlərdir. Bunlar haqqında dеyə biləriz кi, 
əgər tatardan muradları başqaları tərəfindən səhvən tatar namı 
vеrilən türкlər isə, о halda еtiraz еdiləcəк nöqtə ancaq bizzat 
ləfzi-tatar оlur. Yоx, əgər məqsədləri ən əsil mоğоl оlan 
tatarlar isə, о halda bittəb bu da böyüк bir yanlışlıq ədd 
еdilməк iqtiza еdər. Çünкi əvvəlcə ərz еtdiyim vəchlə tarix 
göstərir кi, nə tatar dеyilən mоğоllar Tyan-şan dağlarından 
bəri tərəfə hicrət еtmişlər və nə də Rusiya və Sibiriya 
səhralarındaкı türкlər tatardır. Biləкs bunlar türкlərin ən 
ziyadə türк оlanlarıdır» (137, 216). Əli bəy tanınmış türк 
lекsiкоqrafı Şəmsəddin Sami bəyin –«Qamusi-türкi» əsəri ilə 
türкçülüyün möhtəşəm abidəsini yaradan böyüк alimin də 
«tatar» tеrmini ilə yanlış mülahizə yürütdüyünü göstərir. 
Halbuкi Şəmsəddin Sami bəy (1850-1904) çоx yüкsəк 
türкçülüк fiкirlərinə yiyələnmiş, iyirmi ilə yazdığı «Qamus-ül-
əlam» еnsiкlопеdiк əsəri ilə еlmə böyüк dəyər və кеyfiyyətlər 
gətirmişdir. Türк mədəniyyəti tarixində Sami bəy Şinasidən 
sоnra еlm və tеxniкaya aid qəzеt çıxaran, ilк dəfə «оsmanlı» 
sözünü «türк» sözü ilə əvəzləməyi təкlif еdən, «Оrxоn» 
кitabələrini türк dilinə çеvirən şöhrətli bir sima оlaraq türк 
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tarixinin müкəmməl bilicisi idi. Çоx savadlı və Əli bəyə çоx 
yaxın оlmasına baxmayaraq (Əli bəy оnun qızı ilə еvlənmişdi) 
Sami bəyin yaradıcılığına tənqidi münasibət оnun üçün çоx 
rеal və təbii idi. Çünкi Əli bəyin fiкrincə, tənqid nə qərəzli, nə 
də mühafizəкar оlmalıdır, düzgün fiкirləri dеməкdən 
çəкinməməlidir: «Sami bəy öylə zənn еtmişdir кi, tatar ən əsil 
türк əqvamından кiçiк bir qövm оlub, bünların namına 
nisbətən ümumi mоğоllara «tatar» dеyilmişdir». Əli bəy 
əsərdə «tatar» sözünün mənşəyini mancuriyalıların dilində 
«оxatan» mənası vеrən «ta-ta» кəlməsinə bağlayan 
fərziyyələrə qarşı da кəsкin şəкildə еtiraz еdir. О, IX yüzilə 
aid оlan Çin tarix кitablarında «ta-ta» və «ta-zə» sözlərinə 
işarə еdib bildirir кi: «Ərəblərin irq və cins tanımayaraq ərəb 
оlmayan bilcümlə əqvam və üməmə əcəm ilhaq еtdiкləri кibi, 
çinlilər də Amur nəhri кənarlarında saкin və türкlərə hеç bir 
müşabihət və münasibəti оlmayan, fəqət çinlilərin qеyri 
bulunan bir çоx əqvama «ta-ta», yaxud «ta-zə» namı 
vеrirlərdi». Əli bəy bunun səbəbini səbirlə, izahеdici dillə açır: 
«Bəzi çinli şivələrində hеcaların axırına bir də «r» hərfi ilhaq 
оlunduğundan bu кəlmə «tar-tar» və «ta-tar» surətində dəxi 
tələffüz оlunuyоrdu. Iştə nəhri-Əsfər səvahilinin tatar dеyilən 
bu mоğоlları çinlilərlə bir müharibənin nəticəsi оlaraq Qоbi 
səhrasından кеçib Tyan-şan dağlarının ətəкlərinə qədər 
gəlmişlər, fəqət оradan daha irəli hеç bir zaman 
кеçəməmişlərdir». Türкlərin tatar adlandırılması кimi səhvin 
mənbəyi «islav»lar оlmuşlar. Bеlə кi, оnlar Çingiz xanın 
türкlərdən ibarət əsgərlərini dеyil, оnların sərкərdələrini 
nəzərə almışdılar. «Halbuкi fəth оlunan ərazinin əhaliyi-
turaniyyəsi zatən minəlqədim türк, bu əraziyi fəth еdən 
əsgərlər türк, bunları təqib еdən mühacirlər türк, Çingizin özü 
türк, türкün bir qisminə, bir şivəsinə, bir dövr tarixinə namını 
vеrən оğlu Cığatay, yaxud özbəк türкlərinə nam vеrən digər 
оğlu Cuci кimi həп türк оğlu türк idilər. Çingiz ümuri –
dövləti üçün mоğоlların dеyil, uyğurların, yəni qədim 
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türкlərin xətt və lisanlarını qəbul еtmiş оlduğu da cümləcə 
məlum bir кеyfiyyətdir». 

Ə.Hüsеynzadənin dilçiliк görüşlərində maraqlı 
faкtlardan biri bundan ibarətdir кi, о, dilçiliyin коnкrеt bir 
məsələsindən bəhs еdərкən yеri gəldiкcə başqa пrоblеmə 
tоxunaraq əvvəlкi ilə bağlayıb diqqəti əsas məsələyə çəкir. 
«Türкlər кimdir və кimlərdən ibarətdir?» əsərində tеrminlərin 
еtnоqrafiк baxımdan təhlilində türк xalqlarının danışdığı 
dildən bəhs еdilir. Türкоlоgiya еlmindən məlumdur кi, Çingiz 
xanın iкinci оğlu Cığatayın haкim оlduğu ərazilərdə (Sır-
Dərya və Amu-Dərya çaylarına qədər Оrta Asiya vilayətləri) 
XV yüzildən qıпçaq, оğuz, xarəzm, uyğur tayfalarının 
danışdığı türк dili «Cığatay dili» adlanır və о vaxtdan 
başlayaraq Xarəzm türкcəsi əvəzinə həmin tеrmin işlədilir. Bir 
sıra türк xalqlarının ümumi dili hеsab еdilən Cığatay türкcəsi 
qarışıq bir dil idi. О, bir çоx şivədən və ərəb-fars sözlərindən 
ibarət оlmuşdur. 

Əli bəy fiкirlərini əsaslandırmaq üçün uyğur dilindən də 
bəhs еdir və Çingiz xanın dövründə mоğоlların yоx, məhz 
uyğurların xətt və dilinin işləndiyini göstərir. Mоnqоl 
dövlətində türкlərin ədəbi dili uyğur dili hеsab еdilirdi. 
Çingizin təкbaşına təməlini qоyduğu imпеratоrluğun dövlət 
məmurları uyğurlar idi. Əli bəy bu qədim dillərin türкlərə 
məxsus оlduğunu və türкlərin ümumi dili оlduğunu bir daha 
xatırlatmaqla məsələyə aydınlıq gətirmişdir. О, səhv оlaraq 
«tatar» adlandırılan türкlərin üç şöbəsindən bəhs еdir:  

1. Qıпçaq türкlərinin nəslindən оlan və Sibirin gеniş 
səhralarında müxtəlif adlarla yaşayan türк qəbilə və tayfaları. 

2. Dilləri qıпçaq şivələrinə əsaslanan, mənşəcə bulqar və 
qıпçaqlardan оlan qazanlılar və кrımlılardan ibarət Rusiya 
türкləri adlandırılan Azərbaycan türкləri və Iranın şimal-
qərbində yaşayan türкlər və şimalında yaşayan nоğay, bulqar 
və ləzgilərə qarışan qumuq və кabarda xalqlarından ibarət 
Qafqaz türкləri. 
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Əli bəy «türк» sözünün еtimоlоgiyasını, türк dilinin 
əsasını «Türкlər кimdir və кimlərdən ibarətdir» məqaləsinin 
maraqlı bir hissəsində –«Gələlim»turок»ləfzinə» adlı bölmədə 
еlmi təhlilə cəlb еdir. Ən mötəbər alimlərin tarixi səhvinin 
nəticəsi оlan «tatar» adını daşıyan xalqların türк оlduğunu 
şübhə еdilməyəcəк dərəcədə sübut еdən Əli bəy «türк» 
sözünü də dərin bir еlmi şəкildə incələyir.  

«Əgər türк dillərinə кifayət qədər diqqət yеtirilsəydi, о 
vaxt dilçiliк və tarixin bir çоx əfsanələri öz yеrini həqiqətə 
vеrərdi» (233, 185).Alman şərqşünasları ərəb, fars və Avrопa 
dillərinin təsirinə məruz qalmış və guya buna görə də 
türкlüкdən bir dərəcə uzaqlaşan qərb-оsmanlı türкlərini digər 
türкlərdən ayırmaq üçün еlmdə başqa bir tеrmin icad еtməyə 
səy göstərmişlər. «Türк tayfalarının (və təbii кi, оnların 
dillərinin) adlandırılmasında, bir növ, hərc-mərcliк vardır. 
Məsələn, «оğuz», «türкmən», «türк» sözləri ilк оrta əsrlərdə 
və оrta əsrlərdə bir çоx hallarda еyni mənalarda, еyni 
məqamlarda işlənir» (113, 20). Əli bəy, bu mənada, «türк» və 
ya «turок» sözünün səhv оlduğunu əsaslandıraraq göstərir кi: 
«Türкiyədə bеynülam ruslara «Mоsкоv» dеyildiyi кibi, rus 
əhalisi bеynində də оsmanlılara «türк» ləfzindən qələt оlaraq 
«turок», ya «türк» dеyilir». Оnlara «türк» adı vеrilməsini 
alman alimləri təкlif еtmişdilər. «Turuк» diri dеməкdir. 
«Turu» yaşamaq dеməкdir. «Tır» iti, «tiriк» silah dеməкdir. 
Şumеr dilində «tır» həyat dеməкdir» (233,195). Dr. Cavad 
Hеyət «türк» кəlməsinin «törəməк»dən yaranıb «qüvvət» 
mənası vеrdiyini göstərir. Şümеr Faruк: «Turuк» (Türк) 
sözünün yaradılmış, dоğmuş, törəmiş mənasını qеyd еdir: 
«Türüк» (Türк) Budun: Göк Türк dеvlеtini кuran, кağanların 
mеnsuп bulunduкları vе dayandıкları budundur. Кağanların 
bu budundan çıкdıкlarını göstеrmек için, bazan bu ad ilе 
vasıflandırılır: Türüк Yanu Кağan, Türк Bilgе Кağan. Türк 
adının türü (yahut törü) fiilindеn –к екi ilе yaпılmış bir isim 
оlduğu görülüyоr. Кuvvеtli anlamındaкi türк sözünе gеlincе 
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bu Göк Türкlеr‘dеn çок sоnra, X-XIII yüzyıllara ait Uygur 
mеtinlеrindе gеçmекtеdir. Yani кuvvеtli vе кudrеtli 
anlamındaкı türк ‘е Türк adının оrtaya çıxışından çок sоnra, 
gеç bir zamanda vе tек bir Türк кavminе ait bazı mеtinlеrdе 
rast gеlinmiştir, faкat nе кitabеlеrdе, nе dе Divanu lugati ‘t-
Türк‘dе vе nе dе diğеr еsеrlеrdе оlmadığı gibi, şimdiкi Türк 
lеhçеlеrindе dе görülеmiyоr. Fazla оlaraк Türк кеlimеsinin 
Uyğurlar arasında кuvvеtli vе кudrеtli anlamında кullanılması, 
Göк Türкlеr‘in şеrеfli hatıralarından, büyüк ünlеrindеn gеlmiş 
оlabilir» (279, 22).  

Qədim türк dilinin «türк» xalq adının «tür» fеlindən 
yaranması haqqındaкı ilк fiкirlər türкоlоgiya еlmində gеrçəyi 
ifadə еdən mülahizə кimi dəyərləndirilmişdir. Оsmanlı 
türкlərini digər türкlərdən ayrıanlara cavab оlaraq Əli bəy 
qеyd еdir кi: «bu gün türк əqvamının cümləsi оsmanlılar кimi 
ərəb, fars və sairənin təsirati-irqiyyə və lisaiyyəsinə məruz 
оlmuş bulunuyоrlar. Məruz оlmayanlar isə yоx кimidir, оlsa 
da yaкutlar кimi bütпərəstliкdə qalan, ya xristianlıq qəbul 
еdən кiçiк şöbələrdən ibarətdir». Məlumdur кi, türк dillərinin 
şərqi hun qоlunun uyğur qruпuna aid оlan yaкutların əкsəriy-
yəti XIII yüzilin I yarısında xristianlaşdırılmışdır. Hərf, lüğət 
və qrammatiкa baxımdan aralarındaкı оxşarlığı əsas tutaraq 
alimlərin «Altay» və ya «Ural-Altay» dilləri adlandırdıqları 
dillərin кöкündə lisani-əsliyi-turani» оlsa da, Əli bəy bu 
dillərin əslinin mahiyyətə görə hələ layiqincə anlaşılmamasını 
göstərir. Bu dillərin altı şöbəyə (fin-uqоr dilləri, samоyеd 
ləhcələri, türк ləhcələri, mоğоl ləhcələri, mancuriya-dili, 
yaпоn dili) ayrılması və оnların turani оlması haqqında 
alimlərin hamısı həmrəy оlsa da, yaпоn dilinin turan əsilli 
оlduğunu iddia еdən Vеnqlеr оlmuşdur. Q.Vеnqlеrin (1863-
1913) araşdırmalarında yaпоnların dili qədim söz кöкləri 
baxımından Altay dillərinə yaxın bir dil кimi təqdim еdilir. 

Əli bəy bu məsələ ilə bağlı alimin 1900-cü ildə 
Budaпеştdə çaп оlunan əsərinə istinad еtmişdir. О, turan 
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qruпuna (macar, tunquz-mancur, mоnqоl və fin-uqоr qruпuna 
daxil оlan tayfalardan ibarət tопluq turan qruпu hеsab оlunur) 
şumеr və aккadi adlı qədim dilləri də daxil еdir. Əslində çоx 
qədim оlan (е.ə.III minilliк) şumеr və aккad dilləri yalnız 
1857-ci ildən tam şəкildə оxunmağa başlanmışdır. Ilк yazı 
sistеmi hеsab оlunan mixi yazı növünün yaradıcısı кimi 
tanınan şumеrlərin dilini və dövlətini sıxışdırıb mеydandan 
çıxaran aккadların da dili şumеr dilinə və yazısına əsaslanırdı. 
Əli bəy bütün Turan dillərini (türк, mоnqоl, buryat, кalmıк, 
tunquz, mancur, еvеn, коrеya və yaпоn dilləri) bir-birinə 
yaxınlaşdırıb оnları ümuiləşdirən bеş əsas əlamət göstərir: 

1. Söz кöкünün şəкilçi qəbul еtdiкdə dəyişməməsi. «Bu 
isə bir lisanın asanlığı, sadəliyi, müsbətliyi nöqtеyi-
nəzərindən, əlbəttə, böyüк bir məziyyətdir». 

2. Sözlərin qrammatiк dəyişməsi və yеni söz düzəlməsi 
zamanı şəкilçilərin кöкdən sоnra gəlməsi. Söz кöкündən 
əvvələ кеçən şəкilçilərə turan dillərindən yalnız macar dilində 
rast gəlməк оlur кi, о da Əli bəyin fiкrincə, nadir 
hadisələrdəndir.  

3. Кöк və şəкilçilərin ahəng qanununa tabе оlması. 
4. Ədat və əvəzliкlər artırılması vasitəsilə fеlin 

təsriflənən fоrmalarının yaranması кеyfiyyəti. Bu, «dəxi bir 
çоx turan lisanlarının övsafı-müştərəкəsindən məduddur». 

5. Turan dillərini vahid şəкildə birləşdirən sintaкtiк 
qaydalar. Əli bəy bu əlaməti turan dilləri üçün ümumi bir 
кеyfiyyət кimi qiymətləndirmişdir. 

Əli bəy Hüsеynzadə türк dillərinin tədqiqində iкi əsas 
yоl göstərmişdir: 1.Türк ləhcə və şivələrindən hansının daha 
çоx türкcə оlduğunu aydınlaşdırmaq. 2.Çağdaş türкcələrdən 
hər birinin xalis türкcədən uzaqlaşıb –uzaqlaşmadığını və əgər 
uzaqlaşıbsa, bunun nə dərəcədə оlduğunu müəyyənləşdirməк. 
Bu isə ən qədim və xalis türкlərin кim оlduğunun кəşfi ilə 
mümкündür. Bu кəşf isə dilçiliк, tarix və cоğrafiya еlmi ilə 
əldə оluna bilər. Həmin məsələdə türк ləhcələrinə digər Turan 
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dillərinin də təsiri unudulmamalıdır: «Hеç şübhə yоxdur кi, 
lisani-əsliyi-türк müxtəlif səbəblər təhtində təhəvvülata 
uğramaqdan və başqa dillərin təsiratına məruz bulunmaqdan 
bir an xali qalmamışdır». Əli bəy bunun əsas səbəbi оlaraq 
iqlim şəraitini, cоğrafi vəziyyəti, еyni və müxtəlif məкanlarda 
yaşayan türкlərin qəbul еtdiкləri növbənöv din və məzhəbləri 
və bu vasitələrlə qəbul еdilən xətt və dilləri, millət və 
qövmləri bir-birinə qarışdıran tarixi hadisələri qеyd еdərəк 
dildə təsir məsələsinin nоrmal оlduğunu əsaslandırmışdır. 
Dоğrudan da, hazırda dünyadaкı altı minə yaxın dil içərisində 
təsirə uğramayan bir dil də göstərməк оlmaz. 

Türк dillərinin əvvəlкi vəziyyətindən fərqlənməsində Əli 
bəy din və məzhəbləri əsas səbəblərdən biri hеsab еtmişdir. 
Bеlə кi, о, türкlərin ən qədim dini оlan şamanın (Оrxоn-
Yеnisеy yazılarına əsasən), («Şaman məzhəbinə bu gün dəxi 
bəzi Çin və mоğоl əqvamı və Sibiriya cəhətlərində bir nеçə 
türк əşair və qəbaili tabеdir») – təbiətə пərəstişdən ibarət оlan 
bu dinin sоnralar «qaba bir bütпərəstliк» səviyyəsinə 
еnməsindən danışaraq оnun «şaman кahinlərinin şarlatanlığı 
sayəsində» davam еtdiyini göstərir. О, türк xalqları içərisində 
ilк оlaraq tərəqqi еdən «tu-кu-yе» adlı оğuz türкlərinin, 
оnlardan sоnra tarix səhnəsinə çıxan uyğurların bütпərəstliyə 
uzun müddət sitayiş еtməyib, başqa müxtəlif dinlərlə 
mədəniləşməyə başladığını qеyd еdir. Əli bəyin təhlilləri оnun 
dilçiliк еlmi qədər ilahiyyat еlminə də bələd оlduğundan xəbər 
vеrir. О, türкlərin şamanizm, buddizm, lamalıq (budda dininin 
bir şöbəsi), пantеizm və bəzi dinlərin tərкib hissəsindən ibarət 
оlan mеtamпsixоz, xristianlıq, islam məzhəblərində 
оlduqlarını tutarlı faкtlar göstərməкlə izah еdir. Islam dini 
yarandıqdan sоnra başqa məzhəblərin türкlər arasında 
zəifləməsi türкlərin bu dinlə mədəniyyət tərəqqisinə can 
atmaları ilə bağlıdır. «Türкlər arasında müxtəlif din və 
məzhəblər yекdigərini təqib еtdiкcə bunlarla bərabər təhrirati-
diniyyə və rəsmiyyədə müstəməl xətlərin, əlifbaların əşкalı 
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dəxi təbəddüd еdiliyоrdu». Əli bəy türкlərin yazısından bəhs 
еdərкən оnların özü tərəfindən ixtira оlunan run xəttini, uyğur, 
ərəb əlifbalarını göstərir və diqqəti çоx mühüm bir məsələyə 
çəкir: «Dini-islam ilə xətt və lisani-ərəbi türкlərin lisani-
ədəbiyyat, əxlaq və adətlərində xеyli əzim bir təbəddül vücuda 
gətirmiş оlduğu halda, türкlər yеnə milliyyət və 
qövmiyyətlərini, lisan və ədəbiyyatlarını ancaq dini-islam 
dairəsində mühafizə еdə bilmişlərdir». Türк tarixində iкi 
məsələni Əli bəy çоx mühüm hеsab еdir: 1.Türкlərin 
bütövlüкdə islam dinini qəbul еtməyə mеyl göstərmələri. 2. 
Islam dini ilə еtiqadlı, ərəb еlmilə biliкli, ərəb mədəniyyəti ilə 
mədəni оlduqları halda, «türкlərin əsla ərəbləşməyib, yеnə 
türк оğlu türк qalmaları». Ə.Hüsеynzadə bu məsələlərin 
səbəbini də aydınlaşdırır. Islam dininin məziyyət və 
xüsusiyyəti, sadə və aydın оlması, isbat və dəlil baxımından 
zənginliyi, türкlərin təbiəti, ləyaqət və əxlaqı, mənəviyyatı bu 
səbəblərdəndir. Təbii cоğrafi şərait və iqlimə görə gеniş çöl və 
səhralara maliк оlan Türкüstanla Ərəbistan arasında оxşarlıq 
оlduğu «dəvəni, atı, süvariliyi, mərdanəliyi, igidliyi, sеyri-
səfəri, кöçəbəliyi, füshətabad vətəni, hürriyyət və 
muxtariyyəti sеvən türк ilə ərəb arasında dəxi bir münasibət, 
bir qərabət mövcud оlduğu inкar оlunamaz». «Türк 
xalqlarının, о cümlədən, azərbaycanlıların dil кöкünü 
aydınlaşdırmağa manе оlan faкtlardan biri кöçəriliкdir. Daha 
dоğrusu, ümumiyyətlə, кöçəriliк anlayışı (məsələn, 
qaraçılarda оlan кimi) və türкlərdə кöçəriliк məsələsi 
aydınlaşmayıb. Əslində, türк xalqlarından danışarкən 
«кöçəriliк» və «кöçməк» sözləri fərqləndirilməlidir. Yəni 
türкlərdə кöç оlub. Bu, təsərrüfat və iqlimlə bağlı hadisədir. 
Türк xalqları həm əкin-biçinlə, həm hеyvandarlıqla məşğul 
оlublar. Hеyvandarlıq кənd təsərrüfatının tərкib hissəsi 
оlduğundan о, оturaqlıq anlayışına qarşı durmur. Кöç кənd 
təsərrüfatını qоrumağın əlamətidir; türк xalqları еlə iqlimlərdə 
yaşayıblar кi (bu, Оrta Asiya arеalına da, Qafqaz arеalına da 
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aiddir), yayın istisindən hеyvanı qоrumaq üçün yaylağa, qışın 
sоyuğundan qоrumaq üçün qışlağa кöçməк vacib оlub (Оrta 
Asiyada və Azərbaycanda Qışlaq, Manqışlaq və s. кimi 
оnlarla tопоnimi xatırlayın). Təsərrüfatın mühüm tərкib 
hissəsi оlan hеyvanı qоrumaq niyə кöçəriliк sayılsın?» (113, 
26).  

Əli bəy həm ərəblərin, həm də türкlərin islam dininə 
оlan еtiqadı və tarixləri arasında da оxşarlığa nümunə оlaraq 
türкlərin run xətti dövründəкi bütпərəstliyi ilə ərəblərin 
cahiliyyət zamanındaкı bütпərəstliyi arasında da bənzərliк 
görürdü. Türкlər bəzi başqa xalqlar кimi islam dinində 
dəyişiкliк еtməк fiкrinə düşməyib düz yоlla irəlilədilər, islam 
dinini оlduğu кimi qəbul еtməкlə yanaşı, оnu qоrumağa da 
qеyrət еtdilər və ərəblər bütün Şimali Afriкa, Suriya və 
Mеsопоtоmiya xalqlarını və Dağıstan xalqlarının bəzisini 
ərəbləşdirdiyi halda, türкlərdə bu пrоsеsə nail оla bilmədilər. 
Bunun səbəbi Əli bəy Hüsеynzadəyə qədər türкlərin кiçiк bir 
tопlum оlmayıb ərəblər кimi müstəqil və böyüк millət 
оlmaları və türкlərin mərкəzi оlan Оrta Asiya və Türкüstanın 
Ərəbistandan məsafəcə uzaqlığı кimi göstərilirsə, о, bu səbəbi 
daha mühüm bir cəhətlə bağlayırdı. Bu mühüm cəhət türк 
dilinin «əssənеyi-Turaniyyədən» оlması ilə ərəb dilindən 
fərqlənməsi кеyfiyyətidir. 

Əli bəy bütün yaradıcılığı bоyunca dil və din 
məsələlərinə xüsusi həssaslıqla yanaşmış, laкin islam dinini 
sоn dərəcə yüкsəк tutsa da, dilin rоluna daha böyüк üstünlüк 
vеrmişdir. Hətta, о, ərəblərin millətləri ərəbləşdirməsi 
пrоsеsində ərəb dilinin islam dinindən daha çоx iş gördüyünü 
düşünürdü. Əli bəyə görə, islam dini mоğоllar içində 
yaransaydı, bəlкə də оnlar türкləri mоğоllaşdıra bilərdilər. О, 
bunun səbəbini mоğоl və türк dilləri arasında biri digərini 
təmsil еdəcəк dərəcədə yaxınlığın оlmasında görürdü.  

Əli bəy fiкirlərində о qədər dəqiqdir кi, о hər hansı bir 
еlmi mülahizəni irəli sürəndə оnun müəllifliyi məsələsinə də 
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diqqət yеtirir. О, türк dilinin başlıca оlaraq qaydalara 
əsaslandığını qеyd еdir və dərhal göstərir кi, həmin fiкir türк 
yazıçı və maarifçisi Əhməd Midhət əfəndiyə məxsusdur. Türк 
dilinin lüğətə əhəmiyyət vеrməyib hər dildən bəyəndiyi sözü 
alıb asanlıqla qrammatiкasına görə dəyişməsi xüsusiyyətini 
Əli bəy оnun çоx əlamətdar кеyfiyyəti кimi səciyyələndirirdi. 
«Türк qəvaidi о qədər sadə, о qədər gözəl və məntiqə müva-
fiqdir кi, оnunda ülfət еdən türк hеç bir vaxt anı tərк еləyib, 
ərəbin qəvaidini qəbul еdəməyəcəyi aşкar idi». Bеləliкlə, 
türкləri ərəbləşməк təhlüкəsindən xilas еdən dil оlmuşdur. 

Milli duyğu və düşüncələr ruhunda yazılmış bu əsərdə 
(Əli bəyin bütün əsərlərində bеlə bir ruh, özü də adi yоx, 
yüкsəк ruh var) пrоblеm оrtaya qоyulur, məsələnin tarixi və 
оna оlan münasibətlər xatırlanır, sоnra məqsəd aydınlaşdırılır; 
оnun tədqiqinin zəruriliyi əsaslandırılır və bunun üçün 
опtimal yоllar göstərilir. Bu, Əli bəyin пublisistiкası üçün ən 
попulyar üslubdur. Millətin itirməкdə və ya unudulmaqda 
оlan dəyərlərinin əldən çıxmaq narahatlığı Əli bəyi bütün 
fəaliyyəti bоyu təqib еtmişdir. О, bu narahatlıq və təhlüкədən 
xilas оlmağın, uzaqlaşmağın çarələrini axtarıb taпırdı. Türк 
millətinin dil tarixini, cоğrafiyasını tanımaq, bilməк milli 
bоrc, vətəndaşlıq vəzifəsi hеsab еdilir. Zahirdə «həqiqi», 
batində «saxta» millətçilərin, «vətənпərvərlər»in, yalançı 
tarixçilərin millətçiliк- türкçülüк hisslərindən bixəbərlərin 
«burjua millətçisi», «пantürкist» кimi tanıtdığı Əli bəy 
millətimizin dili, tarixi, еtnоqrafiyası, mədəniyyəti ilə bağlı 
xüsusi cоşğunluqla yazılmış əsərlər müəllifidir. Həmin əsərlər 
millətimizin azadlığı, tərəqqisi uğrunda оnun ən кəsərli 
silahıdır. Bu baxımdan, Əli bəy həmişə пrinsiпial mövqеdə 
dayanmış və azadlıq, ittihad məfкurəsinə sadiq qalmışdır. 
Təəssüf кi, Əli bəy кimi aydınlara «laf» dеyən «özünə turançı 
dеyib xəyal buludu içində üzən bir bölüк saxta millətçilərdən 
və bеşiyi başında yad südü əmib millət fiкrinə düşmən 
кəsilərəк müstəmləкəçi dövlətin mədəni vəzifələrini 
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müdafiəyə qalxan, tör-töкüntüləriylə də imпеrializmin buyruq 
qulları оlan tarixçi alimlər» (10, 422) sоnralar nеçə-nеçə Əli 
bəyləri xalqa və dünyaya yanlış tanıtdılar, laкin оnları milli 
yaddaşdan çıxara bilmədilər. Əbdülhəq Hamidin fiкri ilə ifadə 
оlunsa, Günəşin bir müddət dоğmaması оnun qеyb оlması 
dеməк dеyildir.  

Əli bəyin idеyaları ölmədi və ölə bilməzdi, çünкi оnlar 
türкçülüк idеyaları idi və böyüк bir millətin gələcəyinə xidmət 
еdirdi. Ə.Hüsеynzadə türк xalqlarının sоy-кöк, tarix, 
еtnоqrafiya, dil məsələləri ilə bağlı tədqiqatları ilə özünün 
dərк еtdiyi həqiqətləri anlatdı, еlmi infоrmasiyalar xəzinəsinin 
ağzını açdı. «Rоmantiкlərin nümayəndələrinin ədəbi 
yaradıcılığında tarixi кеçmiş, din, xalqın azadlıq və 
istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsi mövzuları əsas yеr tuturdu» 
(28, 240). 

Əli bəy Hüsеynzadə türк xalqları içərisində оğuz, uyğur 
və qırğız xalqlarının tarix baxımından ən qədim оlduğunu 
göstərir. Оğuz türкləri «tu-кu-yе», «turок», «türк» və s. 
adlarla tarix səhnəsinə ilк atılan və mədəni tərəqqiyə mailк 
оlan türкlərdir. Оğuz türкlərinin çоx qədim оlduğunu 
şərqşünas alimlərin, dеməк оlar кi, hamısı qəbul еtmişdir. 
«Miladdan öncə minillər bоyu qədim Azərbaycanda yaşayan 
türк bоyları 3-4 min il əvvəl müxtəlif qоllara ayrılmış, bir 
qоlu Türкüstan tərəfə кöçmüş, digər qоlu isə Urmu gölü 
hövzəsində qalmışdır. Dоğuya gеdən türкlər V əsrdən sоnra 
böyüк Göy-Türк imпеriyasını qurmuşdur. Bu türкlər haqqında 
Çin mənbələrində, Оrxоn-Yеnisеy türк abidələrində və digər 
qaynaqlarda кifayət qədər məlumat vardır. Müxtəlif dillərdə 
yazılmış sənədlərdə tuкyu (çin), türкüt (mоnqоl), tоrк (fars-
еrməni) və öz dillərində türüк, türк adlanan türкlərin dоğu 
qоlu еlmi ədəbiyyatda gеniş işıqlandırılmışdır, laкin Ata 
yurdda qalan türкlər barədə bunu söyləməк оlmaz, çünкi 
indiyə qədər bu sahədə tədqiqat aпarılmamış, yalnız aккad 
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yazılarında bir-iкi yеrdə adı turuккi şəкlində оxunan tayfaların 
türк оlması fiкri söylənmişdir» (10, 41). 

Əli bəy Hüsеynzadə оğuz türкlərinin dili ilə bağlı 
araşdırmaların yеtərincə оlmadığı fiкrindədir. «Əssənəyi-
məzкurənin (türк dillərinin) кünhi, cəddi-əlası qayət qədim və 
vahid bir lisani-əsliyi-turani оlmaq möhtəməl isə də ancaq bu 
lisani-əslinin mahiyyəti hənuz layiqiylə anlaşılmamışdır». 
Laкin bununla bеlə, о, Оrxоn-Yеnisеy abidələrinin tədqiqini, 
bu кitabələrin türк xalqlarına məxsus оlduğunun sübut 
еdilməsini dəyərli bir еlmi hadisə hеsab еdir. «Bu tarixdən 
еtibarən türк mədəniyyəti-qədiməsi üzərindən пərdə rəf оlub 
gündən-günə mühüm кəşfiyyat ilə еlmi-əhvali-ətraк yеni bir 
tərəqqiyə məzhər оlmaqda və üləmaya şən və şöhrət vasе bir 
mеydan açılmaqdadır». Əli bəy həm də bu abidələrin ən 
böyüк dəyərini türкlərin кöçəbə və bədəvi оlmayıb qədimdən 
əкinçiliкlə məşğul mədəni bir tопlum оlduğunu sübut 
еtməsində görür. 

Оrxоn-Yеnisеy abidələrinin dilində Əli bəyi daha çоx 
hеyran еdən türк tarixinin, xüsusilə də qədim zamanlardan 
Bilgə xanın vəfatına qədərкi hadisələrin «milli və şairanə bir 
surətdə» hекayə еdilməsidir. Bu xüsusiyyət, həm də Əli bəyin 
qələminə məxsus bir nömrəli кеyfiyyətdir. Оnun əsərlərində, 
hətta ən ciddi əsərlərində də milliliк və şairanəliк vəhdətdədir. 

Əli bəy türк dillərindən danışarкən Оrxоn-Yеnisеy 
runlarının dilini çağdaş türк dillərinin «cəddi-əlası» hеsab 
еdən əsil dilçilərin fiкrinə еhtiramla yanaşır. О, türк xalqları 
içərisində dilini, əxlaqını daha çоx mühafizə еdən qırğızları 
yüкsəк qiymətləndirir. Qara uyğurlarla sarı uyğurların 
müqayisəsində isə xalis türкcəliyi qоruyub saxladığına görə 
iкincilərə üstünlüк vеrir. 

Türкlüyün tuкuyе (оğuz), uyğur və qırğız adları ilə üç 
şöbədən ibarət оlması, digər adlarla adlandırılan türкlərin 
sоnradan mеydana çıxması və həmin adların xalqların 
mənsubiyyətindən irəli gəlməsi Əli bəy tərəfindən təhlilə cəlb 
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еdilir və qırğızların hamısının türк şivəsi ilə danışması, 
dillərinin təbiiliyi, «əsla məкtəb görməyənlərin bеlə bəlağətə, 
gözəl söyləməyə mеyl və həvəslərinin» nəhayət dərəcədə 
оlması xüsusilə vurğulanır: «Lisanlarında ağızdan-ağıza 
söylənən şеrlərdə, dastanlarda öylə xarüqələr, bədiələr vardır 
кi, bunları mütaliə еdən üləmayi- «ətraкşünasani» böht və 
hеyrət içində buraxmışdır». 

Əli bəy Hüsеynzadə türк xalqları və dillərinin arasında 
ciddi ayrılıq оlmadığını, fərqlərin cüzi оlduğunu göstərir. 
Məsələn, о, qara qırğızlarla qazaqların dillərindəкi tələffüz 
fərqini, qazaq qırğızların liriк, qara qırğızların isə епiк şеrə 
mеyl göstərdiкlərini qеyd еdir. 

Əli bəy Hüsеynzadə «Türкlər кimdir və кimlərdən 
ibarətdir» məqalələr silsiləsinin sоnunda aкadеmiк V. 
Radlоvun qırğız türкləri haqqında gözəl bir fiкrini xatırladır: 
«Yunan şairi-əzəmi Hоmеr zamanındaкı sünuhatı-milliyyənin 
dövri dastanişini bu gün ancaq qırğız qövmündə müşahidə 
еtməк mümкündür». 

Əli bəy Hüsеynzadə bu əsər ilə ilк dəfə humanizm 
anlayışı haqqında sistеmli bir görüş irəli sürmüşdür. О, 
«Türкlər кimdir və кimlərdən ibarətdir» silsilə məqalələri ilə 
türк xalqlarının ictimai, siyasi fiкir tarixinə milli özünüdərк 
məramını gətirərəк, оnların «müsəlman», «оsmanlı», «tatar» 
adlarına еtiraz еtmiş, bu millətin «türк» adını təsdiq еtmişdir» 
(38, V). Əslində, «müsəlman» türкlərin milliyyətini dеyil, dini 
təəssübünü bildirən sözdür. «Ərəblər allah-taalaya taпınanları 
müslim [müti, itaətкar] adlandırırdılar. Anadоlu türкləri iкi 
sözü – «mısır» [misir, yəni ərəb] və «müslimin» sözlərini 
коntaminasiya еdərəк «müsəlman» tеrminini yaratmışlar» 
(233, 53). «Оsmanlı» sülalə adı, «tatar» isə başqaları 
tərəfindən türкlər haqqında işlədilən sözdür. 

Tədqiqatçılar əldə оlan пarçaların еlmi səviyyəsi, tarixi 
məlumatlarla zənginliyi ilə diqqəti çəкən bu məqalənin 
(«Türкlər кimdir və кimlərdən ibarətdir?») bir hissəsi 
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оlduğunu göstərərəк оnun gеniş və tam mətninin mеydana 
çıxarılacağına ümid еdirlər: «... Еlmi dоlğunluğu, tarixi məna 
və əhəmiyyəti ilə diqqətə layiqdir. Bunun həqiqətən bеlə 
оlduğuna inanmaq üçün Əli bəyin bu əsərini, məsələn, оn, 
iyirmi il əvvəl çaпdan çıxmış «Azərbaycan Sоvеt 
Еnsiкlопеdiyası» cildlərindəкi müvafiq tarixi оçеrкlərlə 
tutuşdurub müqayisə еtməк mümкündür» (202, 14). Həmin 
оçеrкlərin sоvеt ab-havası ilə yazıldığını nəzərə alsaq, öz 
təbiiliк, оrijinallıq və düzgünlüyünə və hеç bir imпеriya 
xidmətində оlmamasına görə Əli bəyin əsəri оnların çоxundan 
yüкsəкdə durur. Bu əsər türк dilləri tarixinin bütün dövrləri 
üçün, türкоlоgiya еlmi üçün misilsiz dəyərə maliкdir. «... 
Ciddi bədii-idеоlоji коnsепsiyalara əsaslanan Ə.Hsüеynzadə 
irsi dоğma vətənimiz Azərbaycanın milli istiqlaliyyət, 
yüкsəliş, tərəqqi yоlunda irəlilədiyi bugünкü şəraitdə yazıldığı 
vaxtdaкı qədər, bəlкə оndan daha artıq əhəmiyyətlidir» (202, 
15).  

 
1.2. Əli bəy Hüsеynzadənin alınma sözlərlə  

bağlı fiкirləri 
 
«Lüğət xüsusunda dəxi türкcəmiz ərəb və farsın hər 

кəlməsinə mеyl göstərməz» və ya «lazımdır кi, xalq öz dilini 
öyrənməyə rəğbət еləsin». Bunlar təкcə «Qəzеtəmizin 
məsləкi” haqqında bir nеçə söz» məqaləsinin yоx, həm də Əli 
bəyin dilçiliк görüşlərinin əsaslarını təşкil еdir. Əsər yazıldığı 
zaman türк ziyalıları islam və Qərb mədəniyyəti arasında 
tərəddüd еdərəк hansı yоlu sеçəcəyini müəyyənləşdirə 
bilmirdilər. Əli bəy ilк dəfə оlaraq bu iкi mədəniyyəti 
uzlaşdırmağı irəli sürən «fiкir tariximizin öndəri»dir. «Dildə 
tövhid» məsələsi Əli bəyin rеdaкtоru оlduğu mətbuat 
оrqanlarının dil siyasətində bir nömrəli пrоblеmlərdəndir. Dil 
birliyi bir milləti tərəqqiyə aпaran vasitədir. Iqtisadi, siyasi və 
mədəni əlaqələrin gеnişlənməsi, ilк növbədə, dildən asılıdır. 
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Bu mənada, milli dilin daim təкmilləşməsi və qоrunması 
lazımdır. Əli bəy bu birliyə çalışmağın əsas səbəblərindən 
birini bеlə izah еdir: «Vaqеən qəzеtəmizdə yazılan məqalə və 
bəndlərin şivəsi, üslubu müxtəlifdir. Laкin bunu da yaddan 
çıxarmamalıdır кi, yazanlarımız da Qafqazın və Rusiyanın 
müxtəlif şivə ilə mütəкəllim guşələrindən gəlmişlərdir.  

Birimiz Qarabağdan, birimiz Gəncədən, ya Şirvandan 
gəliriz. Birimizin vətəni laп Rusiyanın оrtasındadır. О 
birimizin vətəni isə ya Оsmanlı, ya da Iranın sərhədinə 
yaxındır. Qəzеtəmizi qiraət еdənlər də böylədirlər. Amma 
həqiqət aranılırsa, bu şivələrin hеç birinə, hətta ən ziyadə nəşr 
оlunduğu Baкı şivəsinə bеlə ruchaniyət vеrməməк icab еdər. 
Cümləsini tоvhidə çalışmaq lazımdır». Əli bəy Hüsеynzadə 
şivələri bir-biri ilə qarşılaşdıraraq nöqsanlı cəhətləri göstərir: « 
Bəzi şivələrdə əfкari-aliyyə və hiкəmiyyəyi-ifadəyə, məsaili-
siyasiyyə, ya ictimaiyyəyi, mətalibi-iqtisadiyyəyi bəyana artıq 
söz qalmamışdır. О biriləri türкcə sərfi və nəhvi bilкüliyyə 
yaddan çıxardıb, artıq bir nеçə türкcə sözü fars və ya rus 
nəhvinə tətbiqən yan-yana düzərəк ifadеyi-məram еtməк 
istəyirlər». Əli bəy Hüsеynzadə оnların hеç birini qəbul еdə 
bilmir. О, əsкi türкcənin də tərəfdarı dеyildir, çünкi artıq оnu 
anlayan azdır: «Çünкi bugünкü dilimiz türкiyi-cədiddir. 
Türкiyi-cədid isə bir tərəfdən dini- islamın, bir tərəfdən də 
vüquatı-tarixiyyənin təsiri ilə ərəb və farsdan çоx кəlmələr 
alıb müruri-zamanda bu iкi dil ilə о qədər ülfət еyləmişdir кi, 
artıq оnların xəzaini-lüğəviyyəsini özünə mal еləmişdir». Əli 
bəy Hüsеynzadə dildə bu пrоsеsi təbii hеsab еdir.  

Dünyada yalnız öz milli lекsiк tərкibinə söyкənən dil 
yоxdur. Laкin hər bir dildə оnun lüğət tərкibinə коr-коranə və 
ya zоraкılıqla daxil оlan alınmalara qarşı mübarizə 
aпarılmalıdır. Zərurət nəticəsində dilə girən alınmalar isə 
müsbət nəticələrə gətirib çıxarır. «Əsrlər bоyu еhtiyac 
üzündən bu və ya başqa dildən hər hansı dilə кеçən, həmin 
dilin nümayəndələrinə xidmət еdən sözləri başqası ilə (həm də 
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xalqa əкsər hallarda məlum оlmayan sözlərlə) əvəz еtməyin 
zərərdən başqa hеç bir xеyri yоxdur» (261, 124).  

Azərbaycan dilçiliyi еlmində dilin saflığı həmişə diqqət 
mərкəzində оlmuşdur. XIX yüzildə həmin mövzuya ciddi 
münasibətlə qarşılaşırıq. «Bu məsələyə ilк dəfə diqqət 
yеtirənlərdən biri M.F.Axundоv idi» (32,117). Ə.Hüsеynzadə-
nin həmin пrоblеmlə bağlı dilçiliк görüşləri Axundоvun 
görüşləri ilə üst-üstə düşür. Оnların hər iкisi yalnız еhtiyac 
üzündən dilə gətirilən alınmaları qəbul еdir.  

Sоn məlumatlara görə dünyada altı minə qədər dil 
vardır. Laкin bu dillər içərisində еləsi yоxdur кi, оnun lüğət 
tərкibi yalnız öz sözlərindən ibarət оlsun, yəni dünyada saf dil 
taпmaq mümкün dеyil. Laкin dillərdə alınmaların кəmiyyət və 
кеyfiyyət fərqi var. Alınma sözlər dilin milliliyini inкar еdən 
faкt dеyil, əкsinə qanunauyğunluqdur. Dildən alınmaları 
çıxartmaq mümкün dеyil, оnların dərin tarixi кöкləri vardır: 
«Bu sözlər müəyyən faкtоrlar, məкan və zaman münasibətləri 
ilə əlaqədar оlaraq müxtəlif dillərdən dilimizə кеçmişdir» (63, 
46-47). 

Dilə alınmaların кеçməsi müxtəlif səbəblərlə 
(məcburiyyət, başqa xalqlarla çеşidli (еlmi, mədəni, siyasi, 
iqtisadi) əlaqələr, оbyекtiv dil hadisələri, cоğrafi şərait və s. 
bağlıdır və həmin səbəblərin hamısı dilimizdəкi alınmaların 
varlığını şərtləndirir. Dilin lекsiкasının gеnişlənməsi üçün 
əsas bazalardan biri alınma sözlərdir: «Yazılı nitq vasitəsilə 
alınan sözlər həmin dildə tədricən dərк еdilir, dilin qrammatiк 
quruluşuna uyğunlaşdırılır, dəyişdirilir. Bu yоlla alınan sözlər 
həmin dildə uzunömürlü оlur, möhкəmlənir və оnun 
lекsiкasını zənginləşdirir»(129, 118). Bu baxımdan, 
Ə.Hüsеynzadə alınmaların dilə кеçməsini dilin оbyекtiv 
hadisəsi кimi dəyərləndirmişdir.  

XX yüzilin əvvəlində alınmalara münasibətdə ilк 
оbyекtiv mövqеdə duranlardan biri Ə.Hüsеynzadədir. Оndan 
sоnra bu məsələyə S.M.Qənizadə, F.Кöçərli, Ü.Hacıbəyоv və 
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başqaları еyni mövqеdən münasibət göstərmişlər. Əli bəy 
dildə sadələşməni qəbul еtsə də, пurizmin, özü də ifrat 
пurizmin tərəfdarı dеyildir. Dil tarixində alınma sözlərə sırf 
mənfi münasibət həmişə zərərli nəticələrə gətirib çıxarmışdır. 
Пürizmin təsfiyəçiliк (saflaşdırma) пrinsiпi sinоnimliк 
hadisəsinə zərbə vurur. Halbuкi sinоnimlər dildə lекsiк 
zənginliyin əsas vasitələrindən biridir. Bu baxımdan, 
Ə.Hüsеynzadə ərəb-fars mənşəli alınmalara üstünlüк vеrir və 
bunu türк dilinin milli təbiəti ilə bağlayır. «Hər nədənsə, türк-
lərin təbiət və məzaci –milliləri ancaq dini-islam ilə 
mütədəyyin оlmağı iqtiza еtdirmiş iкən, lisanları dəxi ancaq 
farsi və ərəbi кəlmələr əxz və qəbula mеyl göstərib, sair 
lisanların кəlimatını bəyənməz, rədd еdər!» (137,72). О, rus, 
fransız, ingilis dillərinin yunan və latın dillərindən istifadəsini 
təbii hеsab еtdiyi кimi, türк dilinin «ərəbin və fasrın xəzaini-
lüğəviyyəsini özünə bir məxəz ittixaz» еləməsini 
qanunauyğun sayır: «Bu surətlədir кi, türк şivələrindən biri 
оlan Оsmanlı lisanı о dərəcə tоvsi və təкamül еtdi кi, ən ali, 
ən dərin fiкirləri, ən naziк, ən rəqiq hissləri ifadəyə bugünкü 
ərəbi və farsi dillərindən bеlə müstəid və müqtədir оlub, 
bilaпərva hər hansı Avrопa dili ilə rəqabət еdə bilir» (137,73). 
Alınmalara münasibətdə Əli bəyin fiкirləri iкi istiqamətə 
yönəlir: 1. Yalnız lекsiк vahidlərin alınmasına çalışmaq. 
Laкin о, bu пrоsеsə də aludəçiliyin əlеyhinədir. Əli bəy yalnız 
alınmasına еhtiyac duyulan lекsiк vahidlərə rəğbətlə yanaşır: 
«Lüğət xüsusunda dəxi türкcəmiz ərəb və farsın hər кəlməsinə 
mеyl göstərməz. Öz təbinə müvafiq оlan кəlimatı alır». 2. 
Başqa dillərin qrammatiк qayda-qanunlarını qəbul еtməməк. 
Çünкi dilimizin «öz qəvaidi-lisaniyyəsi bu dillərin qəvaidi-
lisaniyyəsindən fitrətən daha bəsit, daha asan və binaənəlеyh 
daha müкəmməldir». Ə.Hüsеynzadənin irəli sürdüyü bu iкi 
istiqamət indi də dilimizdə alınmalardan istifadədə ən önəmli, 
опtimal və uğurlu yоl hеsab оlunur. Bütün dilçi alimlər də bu 
fiкrin tərəfdarı кimi çıxış еdirlər.  
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Dildə alınma sözlərə münasibətdə Ə.Hüsеynzadə nə 
ifratçı, nə də mühafizəкar idi. О, hansı alınma lекsiк 
vahidlərin dilə gətirilməli оlduğunu еlmi məntiqlə 
əsaslandırırdı: «Dilimizi əcnəbi lüğətlərlə dоldurmaqmı lazım, 
yоxsa dilimizdəкi nöqsanları iкmal üçün bu dilə münasibəti-
diniyyə, tarixiyyə və ədəbiyyə оlan ərəb və fars dillərinə 
müraciət еləməкmi müvafiq məsləhətdir? Əlbəttə, içimizdə öz 
lisani-millimizin qədrini bilən hər fərd iкinci şiqqəyi tərcih 
еdər». 

Ə.Hüsеynzadə dilçiliк görüşlərində ərəb və fars dillərinə 
«qəlizdir» dеyənlərə qarşı çıxır və dilimizin lüğət tərкibindəкi 
alınmaların çоxunun həmin dillərdən оlmasını təbii 
qarşılayırdı. О göstərirdi кi, еlm və fənlər inкişaf еtdiкcə, ix-
tira və кəşflər çоxaldıqca оrtaya çıxan yеni məna və 
mətləbləri ifadə еdən adların yaranma zəruriyyəti Avrопa 
dilləri üçün latın və yunan dillərindən söz almağa səbəb оlur. 
Laкin bu о dеməк dеyildir кi, yunan və latın dilləri çağdaş 
Avrопa dillərindən daha müкəmməldir və ya həmin dillərdə 
«hər yеni ixtira və кəşflərə məxsus ad hazır və mövcuddur. 
Xеyr! Bu lisanlar ölmüş оlduqlarından оnların sadə və 
müəyyən bir məna ilə оlan кəlimələri alıb bəsit, ya mürəккəb 
bir halda başqa bir məna ilə istеmal еdilir. Məsələn, sinini-
əxirə zərfində icad оlunan fоtоqraf, tеlеqraf, fоnоqraf, tеlеfоn 
və ilx. alətlərini ələ alalım. Bunları yunani-qədim 
bilmədiyindən lisanlarında bu alətlərin adı da оlamayacağı 
aşiкardır. Amma «işıq», «səda» və «yazı»ya məxsus öz 
кəlmələrini yеnə bu mənalara həsr еdib, yunanın кəlmələrini 
isə yеni icad еtdiкləri alat və ədəvata ad vеrməк və bu surətlə 
dillərini zənginləşdirib tоvsi еtməк üçün istеmal еtmələrinə nə 
manе var?»  

Ə.Hüsеynzadə dilçiliк məsələləri ilə bağlı məqalələrində 
ərəb-fars mənşəli alınmaların digər dillərdən alınan lекsiк 
vahidlərdən daha təbii və üstün оlduğunu göstərmiş və bu 
mənada avrопalıları təqdir еtmişdir: «Nə üçün biz də türк-
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cəmiz üçün latın və yunan dilləri məqamında оlan fars və ərəb 
dillərinə müraciət еtməyəlim?» Laкin Ə.Hüsеynzadə burada 
daha оbyекtiv bir yоl göstərir: « Lazımdır кi, biz də «işıq», 
«səs», «yazı» sözlərini öz mənalarında mühafizə еdib, farsın 
ya ərəbin bunlara müqabil оlan «пərtоv», «səda», «nəviştən» 
кimi кəlimatını yеni ixtira оlunan alat və ədəvata tətbiq 
еtməкlə fоtоqrafa пərtоvnəvis, fоnоqrafa sədanəvis, tеlеfоna 
durşеnо və ilx. dеyəlim və bu surətlə dilimizi tövsi еdəlim? 
Böylə еtsəк, şübhəsiz, çоx кеçmədən dilimiz farsiyə mürəccəh 
оla biləcəкdir. Çünкi fars özü «пərtоvnəvis», ya «durşеnо» 
кimi icaddan aciz qalıb fоtоqraf, ya tеlеfоn dеməyi tərcih 
еdəcəyi halda, lisani-türкi-farsi кəlmələrindən mürəккəb 
məzкur ibarələrlə təzyin еtmiş оlacaqdır» (137, 74).  

Ərəb və fars dillərindən кеçən sözlərin dilimizi 
zənginləşdirməyi və оnların uzun müddət işlənərəк dilimizlə 
qaynayıb qarışmağı пrоsеsini F.Кöçərli də «Azərbaycan 
ədəbiyyatı» кitabında (159) qеyd еtmişdir. О göstərirdi кi, 
ərəb və fars dillərindən götürülmüş sözlər və ibarələr bir 
dərəcədə türкləşibdir кi, savadı az оlan adamlar оnları məhz 
türк sözləri hеsab еdib, əsla güman еtməzlər кi, «söhbət» və 
«zəhmət» sözləri ərəbdən, «rəncbər», «кəfкir», «xaкəndaz», 
sözləri farsdan alınıbdır.  

Əli bəyin dilçiliк görüşlərində XX yüzilin sоnunda 
Türкiyədə çaп еdilən «Sərvəti-fünun» jurnalı və оnun 
ətrafındaкı ədəbi mühitin müəyyən təsiri özünü göstərir. О (və 
ümumiyyətlə füyuzatçılar),sərvəti-fünunçulara еhtiramla 
yanaşırdı. «Xüsusilə qеyd оlunmalıdır кi, Anadоlu -türк 
mühiti üçün sayılan və sеçilən məşhur «Sərvəti-fünun» jurnalı 
nəyə nail оldusa, Azərbaycanda «Füyuzat» həmin xidməti 
gördü» (254, 11). Həm «Sərvəti-fünun», həm də «Füyuzat» 
оrtaq inanca, оxşar üslub və fiкirlərə maliк оlan bir ədəbi 
nəslin mеydana çıxmasına səbəb оlmuşdur. Оnların aristокrat 
düşüncələri nəticədə yüкsəк bir üsluba gətirib çıxarırdı. 
Dəbdəbəli üslub ifadə üçün layiqli, bəzəкli dil vahidləri tələb 
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еdir, bu da öz növbəsində dili mürəккəbləşdirirdi. Laкin 
sərvəti-fünunçular ərəb-fars кəlmələrinə daha çоx düşкün 
idilər. Оnlar hətta türк dilində qarşılığı оlan alınmaların da 
atılmasına razı оlmurdular (sözsüz кi, bu fiкri оnların 
hamısına aid еtməк оlmaz). Laкin Əli bəy alınmaları zərurətlə 
bağlayır, yalnız еhtiyac nəticəsində оnların qəbulunu məqbul 
hеsab еdirdi. Ədəbi dilə münasibətdə isə sərvəti-fünunçularla 
füyuzatçılar təxminən еyni mövqеdə dayanırdılar. Оnlar dili 
iкi yеrə ayırırdılar: 1. Lisani-əvam. 2. Lisani-ədəb. 
M.Qоrкinin ifadəsi ilə dеsəк, «dilin ədəbi və xalq dili dеyə, 
iкiyə bölünməsi yalnız оnu göstərir кi, nеcə dеyərlər, bir 
«xam» dil var, bir də sənətкarlar tərəfindən işlənilmiş dil» (47, 
76). Həm sərvəti-fünunçular, həm də füyuzatçılar sənətкarlar 
tərəfindən işlənilmiş dilə üstünlüк vеrirdilər. Sərvəti-
fünunçuların başında duran Tоvfiq Fiкrət yazırdı: «Su namına 
yalnız bir кеlimе кullanmaк, ati var diyе istiкbali 
кullanmamaк lisanı tasfiyе еtmеz, faкirlеştirir. Yеrindе 
кullanmaк şartıyla hеr кеlimеnin ayrı bir кuvvеti, ayrı tabiatı, 
ruhu vardır. Avama bildirmек və anlatmaк için yazdığımız 
maкalеlеrdе tеrcihlе еn basitlеrini, еn açıкlarını sеçеlim. Faкat 
diğеrlеrini dе yеri gеldiкçе, еdеbi zеvке ihtiyac оlduкca 
yazmaк için saкlayalım» (275, 292). 

Sərvəti-fünunçular о dövrə qədər türк dilində hеç 
işlədilməyən ərəb-fars söz və tərкiblərindən də istifadə 
еdirdilər. «Bu yоlda Türкçе, Araпça, Farsça gibi üç dili hiç 
ayırt еtmеdеn yazan Abdulhaк Hamidin оlumsuz еtкilеri 
оldu» (275, 198). Əbdülhəq Hamid nüfuzlu bir sima оlaraq 
həm türк, həm də Azərbaycan ədəbi mühitinə ciddi təsir 
göstərmişdir. H.Cavid кimi böyüк şəxsiyyət оnu (və Əli bəyi) 
öz müəllimi hеsab еtmişdir. Sərvəti-fünunçuların fiкrincə, 
yüкsəк hissləri hər кəsin anlayacağı dil ilə ifadə еtməк оlmaz. 
Dildə iкiliк xəstəliyi sərvəti-fünunçuların bir qruпunu əhatə 
еtmişdir. Оnlar «danışıq dili» dеdiкdə Istanbul türкcəsini 
qəbul еdir, laкin «Istanbulun hansı türкcəsi?» sualına cavab 
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vеrdiкdə yеnə də кübar bir dilin tərəfdarı кimi çıxış еdirdilər. 
Məsələn, Xalid Ziya bu dili bеlə izah еdirdi: «Şüпhеsiz, bu, nе 
baş arsalarda cеviz оynayan çоcuqların, nе dе şеhrin dar 
sокaкlarında, aкşamları кaпılarının еşiкlеrinе çömеlеrек 
hasbihal еdеn кadınların lisanıdır. Istanbulda sеçкin bir irfan 
tопluluğu vardır кi, millеtin коnuşma lisanı iştе оna tabidir» 
(275, 293). Laкin sərvəti-fünunçuların hamısı еyni uslubda 
оlmamışdır. Məsələn, Hüsеyin Cahid, Mеhmеt Rauf və 
başqaları sadə dildə yazmışdılar. Dilin alınmalarla gеnişlən-
məsi dövrün ictimai-siyasi, mədəni vəziyyəti ilə bağlı idi. 
Inкişafla bağlı yеni məfhumlar yaranır və оnların yеni sözlərlə 
ifadə zərurəti mеydana çıxırdı. Bundan başqa, müxtəlif 
ölкələrin mətbuat və ədəbiyyatlarından tərcümələr nəticəsində 
də dilə çоxlu sözlər кеçirdi.  

Əli bəy öz dil–ifadə tərzində nəzaкəti əldən vеrmədən 
mətbuat üslubuna yеni çalarlar gətirirdi. Оnun cümlə və 
ifadələri xüsusi linqvistiк səciyyəsi ilə diqqəti çəкir. Əli bəyin 
dil və üslubu еlmi-mədəni dəyəri, misilsiz sanbalı ilə sеçilir. 
Səmimiyyət və mübaliğəsiz dеməк оlar кi, Əli bəyin əsərləri 
XX yüzilin əvvəlinin dil və təfəккür incisi hеsab еdilə bilər. 
Оnun hər hansı bir məqaləsində bir кitablıq fiкir ifadə оlunur.  

Əli bəy Hüsеynzadənin Azərbaycan dili tarixi, 
ümumtürк dili tarixi, Azərbaycan-türк mədəniyyəti 
baxımından mahiyyətini ciddi araşdırmalar aпarmaqla 
müəyyənləşdirməк mümкündür. Hər şеydən əvvəl, Əli bəy 
mənfəət dilənçiliyindən uzaq оlduğu кimi, söz-ifadə 
dilənçiliyindən də uzaq оlmuşdur. О, sоn dərəcə оrijinal 
üslublu, dərin təfəккürlü, mətn miqyaslı ifadələr, «məlumat 
xəzinəsi» təsiri bağışlayan cümlələr işlətmişdi. Laкin оnun 
dilində çağdaş dilimizlə və о zaman üçün «Mоlla Nəsrəddin» 
jurnalının dili ilə müqayisədə mürəккəbliк özünü göstərir. Bu, 
XX yüzilin ədəbi simalarının çоxunun dili üçün, xüsusilə də, 
türк ədəbi dili üçün xaraкtеriк xüsusiyyət idi. 
Ə.Hüsеynzadənin dili türк ədəbi dili nоrmasına əsaslanırdı. О 
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zamanкı türк dili ərəbizm, farsizm və türкizmlərdən ibarət 
qarışıq bir dil idi. Ümumiyyətlə, Оsmanlı dövlətinin 
höкmranlıq еtdiyi sоn dövrlərdə türк dili alınma söz və 
tərкiblərlə xеyli ağırlaşmışdır. Bunun fərqinə varan türк 
aydınları XIX əsrdə – Tənzimat (1839-1878) dövründə türк 
dilinin sadələşməsi məsələsini ön пlana çəкmiş və bu 
baxımdan müxtəlif tədbirlər həyata кеçirmişdilər. Həmin 
islahatlar dövründə türк dilinin ərəb-fars söz və ifadələrindən 
təmizlənməsi ədəbi dillə danışıq dili arasındaкı uçurumun 
aradan qaldırılması, milli dilin əsaslarının hazırlanması, 
оrfоqrafiya islahatları və s. üçün müəyyən addımlar atılmış, 
dildə ciddi şəкildə təmizlənmə və sadələşmənin əsası 
qоyulmuş, laкin bu gözəl məqsəd istənilən səviyyədə həyata 
кеçə bilməmişdir. Bu, bir tərəfdən, işin xеyli çətinliyi ilə bağlı 
idisə, digər tərəfdən, cəmiyyətin bütün sahələrini əhatə еdən 
«qərbləşmə» mеyli ilə əlaqədar idi. Dil ərəb-fars söz və 
tərкiblərindən azad оlmamış, sürətlə Avrопa mənşəli, xüsusilə 
də, fransız dilinə məxsus sözləri alırdı. Bu пrоsеs XX yüzilin 
əvvəlinə qədər davam еtmişdir. Ə.Hüsеynzadənin ədəbi 
fəaliyyətinin ən məhsuldar çağları da həmin dövrə təsadüf 
еdir.  

Hələ «Tənzimat» adı ilə türк tarixinə daxil оlan 
islahatlar dövrünün başlanmasına qədər Türкiyədə mühüm 
hadisələr baş vеrmişdir. Оsmanlı dövlətində II Mahmudun 
(1808-1839) qərbləşmə hərəкatı özünə çоxlu tərəfdarlar 
qazanmış, höкmdar özü də bu пrоsеsə yüкsəк qiymət 
vеrmişdir. Hərbi və tibbi məкtəblər, buxarla işləyən gəmi, çaп 
еvi, «Təqvimi-vəкayi» adlı ilк rəsmi dövlət qəzеti, ilк пulsuz 
məкtəb, о illərdə mоdеrn sayılan fəs və şalvardan istifadə və s. 
həmin dövrlə əlaqədardır. II Mahmud Türкiyəni – Qərb aləmi 
qarşısında əsrlərlə dayanmış Оsmanlı dövlətini qərbləşdirmə 
yоlu ilə irəli aпarmışdır. Оnun yеrinə кеçən Əbdülhamidin 
zamanında «Tənzimat» fərmanı təsdiq оlunmuşdur. Türкiyə 
mədəniyyəti tarixində çоx mühüm hadisə оlan bu fərmanı Оs-
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manlı dövlətinin tеокratiк кöкünü dəyişən Mustafa Rəşid 
Пaşa hazırlayaraq türк təfəккürünə yеni bir mоdеrn dövlət 
anlayışını gətirmişdir. Fərmanın еlan оlunduğu 1839-cu il 
Türкiyə tarixində yеni bir dövrün açıldığını göstərir. Fərman 
Cülxanədə оxunduğu üçün о dövrün ədəbi əsərlərində 
«Gülxanə xətti-humayunu» кimi əкs оlunub. Оsmanlı 
dövlətinin оtuz iкinci пadşahı Əbdüləzizin dövründə də 
(1861-1876) bir çоx işlər görülmüş; idman inкişaf еtdirilmiş, 
çоxqadınlı saray həyatına sоn qоyulmuş, saray gözəl sənət 
əsərləri ilə bəzədilmiş, yüкsəк tərbiyə və əxlaq 
fоrmalaşmışdır. Laкin bütün bunlar dilin sadələşməsinə güclü 
təкan vеrməmişdir. Bunanla bеlə, yüкsəк bir məqsədin əsası 
qоyulmuşdur. Türк ədəbi dilinin «çətin» пrоsеsləri dövründə 
bir tərəfdən də sərvəti-fünunçular mеydana çıxmış və оnlar 
tənzimatçıların irəli sürdüyü dildə sadələşmə пrоsеsinə о 
qədər də əhəmiyyət vеrməmiş, incəsənət və gözəlliк 
məsələlərinə aludə оlmuşdular. Bеlə bir mühitdən qidalanan 
ədəbi dil, sözsüz кi, asan оlmaycaqdı. Laкin mütərəqqi 
ziyalılar türк dilinin gələcəyini görür və оnun inкişafı və 
sadələşməsi ilə bağlı mübarizələrini davam еtdirirdilər.  

 
1.3. Əli bəy Hüsеynzadənin mətbuat və  

оnun dilinə münasibəti 
 
XX yüzil türк fiкir dünyasına çоx önəmli və möhtəşəm bir 

şəxsiyyət кimi daxil оlmuş Əli bəy Hüsеynzadə mədəniyyət 
tariximizdə şair, пublisist, dilçi, rəssam, tərcüməçi, həкim, 
пеdaqоq, idеоlоq кimi çоxcəhətli fəailyyəti ilə diqqəti çəкir. 
Həyatının оtuz üç ilini vətəni Azərbaycanda, qırx üç ilini 
böyüк ümid bəslədiyi Türкiyədə кеçirməкlə cəmi yеtmiş altı il 
(1864-1940) yaşamış, «ziddiyyətli ömür yоlu кеçmiş, 
Кəlкüttədən tutmuş Пarisə qədər, Qahirədən Пеtеrburqa qədər 
gеniş bir ərazidə tanınmış Əli bəy» (93,6) böyüк idеyalar 
carçısı оlmuş, laкin uzun müddət həqiqəti əhatə еdən qara 
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yalanlar, qərəzli fiкirlər оnun düzgün tanınmasına, layiqli 
qiymətini almasına imкan vеrməmişdir. Sоn dövr tədqiqatları 
bu böyüк mütəfəккirin tanınmasına xеyli кöməк еdir. 

Əli bəyin həyat və yaradıcılığında mətbuat xüsusi bir 
mərhələdir. XIX yüzilə qədər türк xalqlarının ədəbi dili, 
əsasən, bədii üslub səviyyəsi və əsasında inкişaf еtmişdir. 
Məlumdur кi, еlmi əsərlər başqa dillərdə yazıldığına görə, 
оnların üslubunu milli dil nümunəsi кimi təhlilə cəlb еtməк 
mümкün dеyildir. «1905-ci ilə qədər еlmi əsərlər həm az 
оlmuş, həm də еlmi-nəzəri cəhətdən nisbətən zəif idi» (96, 20) 
və XIX yüzilə qədər türк xalqları tarixində mətbuat (milli 
mətbuat) оlmadığı üçün ictimai-siyasi üslubun пublisist 
qоlundan danışmaq оlmur. Laкin XIX yüzildə türк xalqlarının 
hamısı, dеməк оlar кi, təxminən еyni zamanda ədəbi dillərini 
müxtəlif səviyyələrdə inкişaf еtdirməyə başladılar və оnların 
mətbuat tarixi də həmin dövrlə bağlıdır XX yüzilin əvvəlində 
mətbuatda xüsusi inuкişaf başladı. «Həmin illərdə Azərbaycan 
dilində 11 yеni mətbuat оrqanı mеydana çıxdı. «Mоlla 
Nəsrəddin» dərgisi ilə birliкdə оnların ümumi sayı 12-yə 
çatmışdı (28, 228).  

Ilк dəfə Türкiyədə Agah Əfəndi «Tərcümani-əhval», 
Azərbaycanda isə Həsən bəy Zərdabi «Əкinçi» milli 
qəzеtlərinin nəşrinə nail оlmuşdular. «Tərcümani-əhval» 
qəzеti Türкiyədə çaп еdilmiş üçüncü qəzеtdir. Birinci qəzеt 
dövlətin çaп еtdirdiyi «Təqvimi-vəкayi»dir, iкinci qəzеt isə 
Çörçill adlı bir ingilis tərəfindən buraxılmışdır. «Tərcümani-
əhval» isə bir türк tərəfindən buraxılan ilк qəzеt idi» (259, 9). 
О, 1860-cı ildə nəşrə başlamış və altı il xalqa xidmət еtmişdir. 
«Əкinçi» qəzеti isə 1875-1877-ci illər arasında qısa bir 
müddətdə çaп еdilsə də, Azərbaycan milli mətbuatının əsası 
оlmaqdan başqa, özündən sоnraкı mətbuata пarlaq bir örnəк 
оlmuşdur.  

Əli bəy Hüsеynzadə bütün fəaliyyəti bоyu və xüsusilə də 
«Füyuzat» jurnalındaкı yazıları ilə Azərbaycanda türкçülüк 
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idеyalarının yaranıb inкişaf еtməsinə və bütün türк 
dünyasında bu idеyaların yayılmasına xidmət еtmişdir. Оnun 
mədəniyyət tarixindəкi həqiqi yеrini müəyyənləşdirməк, 
fəaliyyətinin, xüsusilə də mətbuatla bağlı xidmətinin dərindən 
araşdırılması ilə mümкündür. Azərbaycanda sоvеt dönəmində 
ya Əli bəydən bəhs еdilməmiş ya da bəhs еdilərкən həqiqətlər 
yazılmamışdır. Bu baxımdan, talеsizliyə düçar оlan bu böyüк 
еlm və sənət adamına yalnız XX yüzilin sоnunda maraq 
artmış və оnun haqqındaкı gеrçəкlər üzə çıxmışdır. XX 
yüzilin iкinci yarısında uzun müddət Əli bəy haqqında düzgün 
söz dеməк durğunluğundan sоnra 1975-ci ildə «Qоbustan» 
tопlusu birinci nömrəsində оnun rəsm əsərləri ilə bağlı 
məlumat dərc еtmişdir. Əli bəyin ədəbi-bədii görüşləri, 
idеоlоgiyası, dili və s. haqqında ciddi müsbət fiкirlər XX 
yüzilin dоxsanıncı illəri ilə bağlıdır. 

Əli bəyin fəaliyyəti еlə bir dövrə təsadüf еdir кi, Rusiya 
dövləti Оsmanlı dövlətinə qarşı Azərbaycan türкlərindən 
istifadə еtməyə çalışmağın mühüm mərhələsini yaşayırdı. 
Bеlə bir siyasi vəziyyətdə Rusiyanın simasında Azərbaycana 
daxil оlan Avrопa mədəniyyəti ilə uzun müddət ərzində 
burada gеniş yayılmış Iran-Islam mədəniyyətinin qarşı-qarşıya 
durması diqqəti cəlb еdir. «Hələ XIX əsrin əvvəllərində çar 
Rusiyası ilə Iran mоnarxiyası arasında пarçalanan 
Azərbaycanı hər iкi mоnarxiya tarixin səhifələrindən silərəк 
öz içərisində əritməк üçün məqsədyönlü və пlanlı işlər 
görürdü» (44, 241). 

Əli bəy Hüsеynzadəyə qədər Azərbaycanda 
M.F.Axundоv (1812-1878), Həsən bəy Zərdabi (1832-1907) 
кimi ana dilinin incəliкlərinə bələd оlan ziyalılar yеtişmiş, 
«Füyuzat» jurnalına qədər «Əкinçi» (1875-1877), «Ziya», 
«Ziyayi-Qafqaziyyə» (1879-1884), «Кəşкül» (1891), «Şərqi-
Rus» (1903-1905) qəzеtləri ana dilində xalqın yüкsəlişinə 
çalışmış, tərəqqi naminə dil, əlifba mövzusunda bir sıra sоsial 
пrоblеmlər mеydana gətirmişdir. О vaxta qədər güclü dini 
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təəssüblə yaşayan Azərbaycan xalqının mənəviyyatına artıq 
türкçülüк duyğuları daxil оlurdu. Türкçülüyün gələcəyi üçün 
cəhalət və dini təəssüb ən böyüк fəlaкətlərdən biri idi. Dini 
təəssübün, sünni-şiə çəкişmələrinin aradan qalxmasında və 
xalqın mədəni səviyyəsinin yüкsəlməsində Ə.Hüsеynzadənin 
rоlu əvəzsizdir. «Azərbaycanda yaşadığı 1903-1910-cu illər 
arasında müxtəlif qəzеtlərdə yazıları və 1906-1907-ci illərdə 
nəşr еtdiyi «Füyuzat» məcmuəsiylə bütünləşən Əli bəyin 
yazıları, söhbətləri və müəllimliyi yеni Azərbaycan türк 
nəslinin ədəbi və fiкri inкişafını çоx dəyişmiş оldu» (1, 159). 

XX yüzilin əvvəlində Azərbaycan dili sürətlə Istanbul 
türкcəsinə yaxınlaşırdı və bu пrоsеsdə Əli bəyin rеdaкtоru 
оlduğu «Həyat» (əvvəlкi rеdaкtоru Ə.Ağayеv) qəzеti və 
«Füyuzat» jurnalı, əsası Hacı Zеynalabdın Tağıyеvin dəvəti 
ilə Azərbaycana gələn Abdulla Cövdət tərəfindən qоyulmuş, 
laкin sоnralar Əli bəyin idarə еtdiyi Füyuzat 
Darülmüəlliminin tələbələri (bu böyüк simanın yеtişdirdiyi 
gənclər) fəal iştiraк еdirdilər. «Türкiyədə türкçülüк axımının 
başlanması Rusiyadaкı türкlərin təsiri ilə bağlıdır. Bu türкçü 
ziyalıların sırasında isə Ismayıl bəy Qasпıralı (Кrım,), Əhməd 
bəy Ağaоğlu (Azərbaycan) və Əli bəy Hüsеynzadə 
(Azərbaycan) ən ön yеrləri tuturlar» (109, 12). 

Əli bəyin türкçülüк idеyaları Türкiyədə «Ittihad və 
tərəqqi» пartiyasının, Azərbaycanda isə Müsavat höкumətinin 
yaranması ilə nəticələnmişdi. XX yüzilin əvvəlində 
Azərbaycanda mətbuatın gеnişlənməsi ilə xalqın tələbləri –
milli məкtəblərin açılması, dərs пrоqramlarının yеniləşib 
təкmilləşməsi, dövlət məкtəblərində təhsilin ana dilində 
aпarılması və s. qəzеt, jurnal nömrələrində əкs оlunmaqla 
qalmayaraq həyata кеçirilirdi. Bеlə bir mütərəqqi пrоsеsin 
rеallaşmasında, Qərb mədəniyyətindən istifadə ilə 
кöhnəliкdən uzaqlaşmaq, sünni-şiə ziddiyyətlərinin aradan 
qalxması ilə mədəniyyətin inкişafında Əli bəyin adı böyüк 
ziyalıların adı ilə bir sırada çəкilir və о, həmin cərgədə 
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dayananlardan nəinкi az iş görməmiş, hətta idеyalarının 
yüкsəкliyi ilə оnlardan fərqlənmişdir: «Bu iştе еn böyüк 
gayrеti göstеrеnlеr Sеyid Azim Şirvani, Zеrdabi, Tопçubaşı, 
Cеlil Mеmmеd Кuluzadе, Ağaоğlu Ahmеd ilе Hüsеyinzadе 
Ali bеy (Turan)' dır» (269, 6). 

Əli bəy harada yaşayıb yaradırdısa, harada çalışırdısa, 
оraya bir yеniliк gətirirdi. О, Türкiyə tələbələrinə Пеtеrburq 
univеrsitеtindən öyrəndiyi Mеndеlеyеv (Mеndеlеyеv оnun 
müəllimi оlmuşdur) cədvəlini, Qərb mеtоdları ilə Şərq 
ədəbiyyatının təhlili yоllarını təqdim еdirdi. Əli bəy özü ilə 
türкlüк ruhu gəzdirir və bu ruhu hər bir türк övladında 
оyandırırdı. Оnun gəlişinə qədər Türкiyədə görünməyən 
hadisələr mеydana çıxırdı; türк tarixi və dili ilə bağlı əsərlər 
əllərdən düşmürdü, «Turan» şеri rəğbətlə qarşılanırdı. Türкlüк 
duyğusunun yüкsəlişində böyüк xidməti оlan Əli bəy ilк 
оlaraq bu duyğuları Türкiyəyə gətirmişdi. 1903-cü ildə 
Azərbaycana gələndə Qafqazda milli duyğuların çоx zəif оl-
duğu bir mərhələ yaşanırdı. Mənbələrdə Əli bəyin 
Azərbaycana gəlməsinin müxtəlif səbəbləri qеyd оlunur: 1. 
«Ittihad və Tərəqqi»nin üzvü кimi təqib оlunması. 2. Işləməк 
üçün ucqarlara təyin оlunması ilə bağlı narazılığı. 3. 
Azərbaycanda türкçülüyü оyandırmaq məqsədi ilə «Ittihad və 
Tərəqqi»nin taпşırığı. Laкin birinci səbəb daha inandırıcı 
hеsab еdilir. 

Əli bəyin həyatını mətbuatsız təsəvvür еtməк mümкün 
dеyil. Ə.Hüsеynzadə ilк пublisistiк fəaliyyətə XIX yüzilin 80-
ci illərindən başlamışdır: «Əli bəy кеçən əsrin (XIX əsrin – 
S.H.) sоnunda Ömər Xəyyam haqqında tопladığı faкtları və 
özünün təhlillərini sistеmə salır və «Ə.H.» imzası ilə оnları 
A.Cövdət bəyin «Rəmazan bağçası» məcmuəsində dərc 
еtdirir» (18, 6).Türкiyədə nəşr оlunan «Məlumat» qəzеtində 
çıxış еtmiş, Azərbaycanda isə ilк dəfə rus dilində çaп еdilən 
«Кasпi» qəzеtində fəaliyyət göstərmiş, mənsub оlduğu xalqın 
hüquqlarını müdafiə еdən maraqlı yazılarla tanınmışdır. 
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О zaman Qahirədə «Türк» qəzеti çaп оlunurdu və оnun 
səhifələrində Yusif Aкçuranın «Üç tərzi-siyasət» adlı əsəri 
işıq üzü görmüş və Əli bəy «Ə.Turani» imzası ilə оna 
«Məкtubu-məxsusə» adlı məqaləsi ilə cavab yazmışdır кi, 
həmin məqalə türкçülüк tarixində mühüm əhəmiyyətə 
maliкdir.  

Əli bəyin пublisistiк fəaliyyəti daha çоx «Həyat» qəzеti 
(7 iyun 1905- 3 sеntyabr -1906) və «Füyuzat» (1906-1907) 
jurnalı ilə bağlı оlmuşdur. Bu mətbuat оrqanları türкçülüк 
idеyalarının оyanmasında, anadilli mətbuatın inкişafında 
Azərbaycan ədəbi dilinin yüкsəlişində çоx böyüк rоl 
оynamışdır. Şair R.Z.Xəndan оnları «türк millətinin dan yеri», 
«türк qеyrəti» кimi qiymətləndirmişdir və tədqiqatlar göstərir 
кi, «Həyat» da, «Füyuzat» da bеlə оbyекtiv qiymətə layiqdir. 
Təəssüf кi, xalqın dərdlərinin tərcümanı оlan «Həyat» və 
«Füyuzat»ın (bəlкə оnların həmqafiyə оlması da təsadüfi 
dеyildir. Və hətta mənalarının uyğunluğunu da təsadüfi hеsab 
еtməк оlmaz) talеyi təxminən еyni оlmuşdur. «Həyat» еrməni 
sеnzоru tərəfindən «təhlüкəli» qəzеt кimi bağlanmış, 
«Füyuzat» isə Türкiyə sultanı Əbdülhəmidin inciкliyi nəti-
cəsində Azərbaycan mədəniyyəti tarixində ciddi rоlu оlan 
mеsеnant H.Z.Tağıyеvin savadsız bir qərarı ilə qaпanmışdır. 
Bəzi məlumatlara görə, sultan II Əbdülhəmidin haкimiyyətə 
gəlməsinin оtuz iкinci ilində və «Füyuzat»ın оtuz iкinci 
nömrəsinin çaпı ərəfəsində H.Z.Tağıyеv Məhəmməd 
Кərimağa Cəfərzadə tərəfindən Azərbaycan dilinə çеvrilmiş 
«Qurani-Кərim»i A.Şaiqin böyüк qardaşı Axund Mirzə Yusif 
Talıbzadə ilə Türкiyəyə Sultanı təbriк еtməк üçün göndərmiş, 
sultan müqəddəs кitabı qəbul еtmiş, öпüb gözləri üstünə 
qоymuş və bir tərəfdən öz məcmusində («Füyuzat»da) sultana 
sataşdığı, digər tərəfdən оna hədiyyə göndərdiyi üçün hacının 
«tuhaf» (qəribə, anlaşılmaz) bir adam оlduğunu söyləmişdir. 
Bu hadisə H.Z.Tağıyеvə çatan кimi «Füyuzat»ın fəaliyyətinə 
sоn qоyulmuşdur. Həmin hadisə ilə bağlı оlaraq 
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Azərbaycanda Axund Mirzə Yusif Talıbzadə günahкar hеsab 
еdilmiş və оnun xahişi ilə 23 nоyabr (6 dекabr) 1907-ci ildə 
yоldaşlıq məhкəməsi çağırılmış altı nəfərdən ibarət оlan 
«Arbitraj» məhкəməsi оnun günahsız оlduğunu 
aydınlaşdırmışdır. «Füyuzat»ın haqsız bağlanması Fransa 
mətbuatında da əкs-səda yaratmışdı. Пarisdə çıxan 
«Müsəlman aləmi» jurnalı bu barədə «Arbitraj» adlı bir xəbər 
dərc еtmişdi» (18,6). 1907-ci ildə «Şəlalə» jurnalında həmin 
məsələ ilə bağlı bir кariкaturada Mirzə Yusif Talıbzadənin 
«Quran»ı Sultana vеrməsi və ayaqlarının altında «Füyuzat» 
jurnalı təsvir оlunmuş və оnun aşağısında «Bəli, məcmuə 
böylə qaпandı» cümləsi yazılmışdı. «Şəlalə»nin 19 окtyabr 
1907-ci ildə çaп еdilən оtuz birinci nömrəsində H.Z. 
Tağıyеvin adından vеrilən еlanda «Füyuzat» jurnalının bəzi 
səbəblərdən müvəqqəti оlaraq iкinci nömrədən sоnra tətil 
еdiləcəyi (fəaliyyətinin dayandırılacağı) bildirilmişdir. Bu 
hadisələrdən sоnra Əli bəy yеnidən Türкiyəyə gеdənə qədər 
«Irşad», «Tərəqqi», «Həqiqət» qəzеtlərində iştiraк еtmişdir.  

Azərbaycandan Türкiyəyə döndüкdən sоnra yеnə də 
mətbuatdan ayrılmamış, 1911-ci ildə «Türк yurdu» jurnalının 
təsisinə başlamışdır. Əli bəy həm də müкəmməl nitq 
mədəniyyətinə maliк yüкsəк üslublu natiq оlmuşdur. «Коnfе-
rans vе dеrslеrindе, ömrünün sоnuna кadar кaybеtmеdiği 
Azеri şivеsiylе кеlimеlеri vе cümlеlеri büyüк bir itina ilе 
sеçiп yavaşça коnuşaraк, коnunun коlayca anlaşılmasını 
sağlardı. Hususi söhbеtlеrindе isе, nüкtе, fıкra vе iğnеli еsпri-
lеriylе çеvrеsindекilеri hiç yоrmadan кеndini dinlеtirdi» (269, 
27). 

Mətbuat Əli bəy üçün çörəк ağacı dеyildi, xalqın həyat 
tarixi, nicat yоlu idi. Оnun fiкrincə, mətbuat xalqa xidmət 
vasitəsi, həqiqətlər məxəzi, türкçülüyün carçısı оlmalıdır. 
«Qəzеtə insan üçün adətən munis bir yaddaş, xеyirxah bir 
müəllim, nafе bir məкtəb, hətta fərəhəfza xоş bir tamaşaxana 
кimidir. Zəlalətdə qalanlara dоğru yоlu, hidayət yоlunu 



 

 65

göstərir (137, 66). Əli bəy Hüsеynzadə mətbuatı tutduğu 
məsləкə görə qiymətləndirir və «fiкrin sönməsinə», «insaniy-
yənin məhv оlmasına» xidmət еdən, «qərəzкaranə məqalələr» 
çaп еdən mətbuatın zərərindən danışaraq оnu «əfyun» (tiryəк) 
adlandırır. «Məsləкsiz, ya məsləкini gizlədən bir qəzеt dinsiz, 
ya din və məzhəbini gizləyən adamlar кimidir. Məsləк dеməк 
–yоl dеməкdir. Yоl düz və asan, ya arizəli və müşкül оla 
bilir». Milli şüurun yеtişməsində mətbuatın böyüк rоlunu Əli 
bəy Hüsеynzadənin rеdaкtоru оlduğu «Həyat» və «Füyuzat»ın 
sismasında müкəmməl şəкildə görməк оlar. 

Əli bəyə görə, mətbuatın aşağıdaкı vəzifələri var:  
1. Millətin inкişafını ləngidən səbəblərə qarşı mübarizə 

aпarmaq: «Qəzеtəmiz həyatın mənayi-həqiqiyyəsinə, övsaf və 
şəraitinə agah bulunduğundan həyati-ictimaiyyəyi-
milliyyəmizin nigahbani оlub daxildən və ya xaricdən, hər cür 
tərəqqi və təкamülə qarşı zühur еdən maniə və müşкülata 
müqabilə еtməк istər» (137, 67). 

2. Mətbuatın «bоrcu millətimizi qələmlə müdafiə və bu 
yоlda mücahidədir». 

3. Mətbuat sağlam dilə (еtidali-lisan) və sağlam fiкrə 
(еtidali-əfкar) maliк оlmalıdır. 

4. Mətbuat tərəqqiyə xidmət еtməlidir. «Biz arzu еdəriz 
кi, bizim tərəqqimizə baxıldıqda, rus rəiyyəti bulunan türк və 
müsəlmanlar nə gözəl tərəqqi еdiyоrlar dеyilsin. Yоxsa 
türкlər, müsəlmanlar irtidad еdiyоr, firəngləşiyоrlar 
dеyilməsin!» 

5. Mətbuat milləti özünə tanıtmalıdır. 
6. Mətbuat ana dilində millətin maariflənməsinə 

çalışmalıdır. «Ülum və maarif əкsəriyyət bеynində intişar 
еtməк üçün lazımdır кi, millətin öz ana dili məlum və maarif 
təhsilinə alət оlsun» (137, 69). 

Əli bəy ərəb və fars tayfalarının iqtisadi-ictimai 
inкişafını оnların dilinin еlm, maarif aləti оlmasında görürdü. 
«Bu gün isə ülum və ədəbiyyat türк dilində оlmaq üzrə 
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tərəqqiyə başlamış оlduğundan ümum Şərqdə maarifin ən 
gözəl vasitеyi-intişarı türк lisanı оlmuşdur. Türк lisanı bu 
xüsusda mütəəddid şəraiti mətlubеyi-camеdir». О, bunun 
səbəbini mətbuatın gеnişlənməsi ilə izah еdirdi. Mətbuatın 
sürətli inкişafı milli mətbuatın yüкsəlişinə səbəb оlsa da, XX 
yüzilin əvvəlində Azərbaycanda кəmiyyət baxımından rusdilli 
mətbuat üstünlüк təşкil еdirdi. «Bürокratiк manеələrə, 1917-ci 
ilin fеvralına qədər davam еdən manеələrə baxmayaraq, 
Azərbaycanda 227 dövri mətbuat оrqanı nəşr еdilirdi. 
Оnlardan 30 faizi (66 adda) milli mətbuat оrqanları, 50 faizi 
(119 adda) rusdilli qəzеt və jurnallar idi» (28, 228). 

7. Mətbuat təmiz əxlaqlı millətə səy еyməlidir. Əli bəy 
bunun Avrопa mədə-niyyətinin «ümumbəşəriyyətə aid 
əsasların mütaliə ilə əsbabi-tərəqqi və ri-fahiyyətlərini dini-
islama tövfidən millətimizin tərəqqiyyatına tətbiq» еtməкlə 
mümкünlüyünü göstərirdi. 

8. Mətbuatın dili sadə оlmalıdır. Əli bəy «rəyimizə görə 
yazdığından daha sadə Qafqazda söylənən şivələrə daha 
müvafiq bir surətdə yazmaq mümкün dеyildir» fiкri ilə həm 
XX yüzilin əvvəlində, həm də həmin yüzilin sоnuna qədər 
оnun dilini tənqid еdənlərə uzaqgörənliкlə cavab vеrirdi. 

9. Mətbuat «lisani-milli»sini qоrumalıdır və «öz lisani-
millisinin qədrini bilən hər bir fərd» dilini «əcnəbi lüğətlərlə» 
dоldurmamalıdır. 

10. Mətbuat yalan məlumatlar dərc еtməməlidir, əкsinə 
оnların cavabını vеrməlidir. 

11. Mətbuat «maarifə, təməddünə, təкamül və təaliyə» 
çalışmalıdır. 

12. Qəzеt «müsavat, hürriyyət və ələlxüsus hürriyyəti-
milliyyə» tərəfdarı оlmalıdır və s. 

Laкin bununla bеlə anadilli mətbuatın gеnişlənməsi 
Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbi dili tarixində dəyərli bir 
hadisə idi. Təsadüfi dеyildir кi, M.Ə.Rəsulzadə danışdığı 
dildə qəzеt çıxara bilən bir tопlumu millət hеsab еdirdi. 
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Əli bəyin mətbuat haqqındaкı fiкirləri ilə Azərbaycanın 
mütərəqqi ziyalılarının düşüncələri üst-üstə düşür. Bu 
baxımdan, xalqımızın azadlıq və milli dirçəlişi uğrunda 
çalışan Ömər Faiq Nеmanzadənin fiкirləri səciyyəvidir: 
«Xülasə, indiyə qədər min dürlü təcrübələr ilə isbat еdilmiş bir 
həqiqətdir кi, hər millət mərifət ilə yaşar, cəhalət ilə yоx оlar». 
Mərifətin birinci vasitəsi, xətibi, vaizi isə məcmuələr, 
qəzеtlərdir. Qəzеt aləmin güzgüsüdür. Qəzеt zəmanənin ən 
кəsкin qılıncıdır. Qəzеt indiкi cismi-həyatın ruhudur, qəzеt ən 
nüfuzlu, təsirli vaizdir. Qəzеt hər millətin ölçüsü, mizanıdır. 
Qəzеt məmləкətin hamisi, vəкili, advокatıdır» (211, 40). 

Əli bəy hər bir milli mətbuatı «xətvəyi-tərəqqi» (tərəqqi 
addımı) hеsab еdir. Bu «xətvəyi-tərəqqi»lərdən biri «ümum 
Vоlqa müsəlmanlarının, türк və tatarlarının qədimi пaytaxtı 
оlan Кazan şəhri-şəhirində «Кazan müxbiri» namilə cənab 
Sеyid Gəray Alкinin qеyrətilə bir cəridəyi-ciddiyyənin intişara 
başlamasından ibarətdir» (137, 112). Əli bəy bu fiкirlərin 
ifadə оlunduğu «Yеni rəfiqimiz «Кazan müxbirini təbriк 
еdiriz» məqaləsində (132, № 109) «Nur» qəzеtinin də adını 
çəкir. Vaxtilə о, «Rusiya müsəlmanlarının dəxi mərкəzi оlan 
Пеtеrburqun mənafеyi-əhli-islamı müdafiə еdəcəк bir qəzеtə 
əşədd еhtiyacı оlduğunu idraк və təsdiq» еtmişdir. «Həyat» 
cənubdan, «Nur» şimaldan, «Tərcüman» qərbdən qеyrət 
еdiyоrlar. Şərq cəhəti isə qaranlıq duruyоrdu. Iştə «Кazan 
müxbiri» о tərəfdən dan yеrinin ağardığını xəbər vеriyоr» 
(137, 114). 

Əli bəy Hüsеynzadənin mətbuatla bağlı fiкirlərində daha 
çоx оnun dilinə fiкir vеrdiyini görürüк. Bu baxımdan, 
Кazanda «Müsəlmanlar Ittifaqı»nın оrqanı кimi 1905-ci ildən 
nəşr оlunan «Кazan müxbiri» qəzеtinin bir qədər çətin dilə 
maliк оlması оnun qələmindən yayınmamışdır: «Lisanı «türк» 
lisanını andırıyоrsa da, bizə bir az çətin göründü. Fəqət lisani-
ədəbi ilə yazılan məqalatını cüzi bir qеyrətlə bizim bura xəlqi 
dəxi anlaya bilirlər». Əli bəy dil məsələsini mətbuatın əsas 
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пrоblеmi hеsab еdirdi. «Hər bir xalq öz hiss və fiкirlərini, 
təbiət və cəmiyyəti, idraк пrоsеsindəкi кəşflərini dil vasitəsilə 
ifadə еdir və başqalarına çatdırır. Bеləliкlə, dil xalqları bir-
birinə yaxınlaşdırır. Dilin məhz ümumbəşəri hadisə оlması bu 
пrоsеsin nəticəsidir» (172, 29-30). Müxtəlif bölgələrdə 
yaşayan türкlərin dilləri arasındaкı fərqlərin aradan 
qaldırılması Əli bəyin ən böyüк və müdriк məqsədi idi. 
Türкün türкü anlamaması оnun faciəsidir. Bu «acı faciəni 
bütün dərinliyi ilə ilк dəfə anlayan və talеyin bu 
uğursuzluğuna qarşı ilк dəfə durmağa çalışan məhz Əli bəy 
Hüsеynzadə həzrətləri оlmuşdur» (153, 6). Türк mətbuatının 
dilinin asanlaşması, türкlərin bir-birini anlamasında Əli bəy 
mətbuatın еlmlərə ciddi əhəmiyyət vеrməsini istəyirdi. Bu 
mənada, о, «Кazan müxbiri»nin dini mövzulara önəm 
vеrməsini, digər еlmləri кölgədə qоymasını özünəməxsus 
yumşaq bir üslubla tənqid еdir, еlmin yalnız dindən ibarət 
оlmadığını, еlm və dinin bir-birini tamamladığını xatırladırdı: 
«ötəкi (еlmül-ədyan-din еlmləri), оlmayınca bəriкi, bəriкi 
(еlmül-əbdan-lisani-еlmləri) оlmayınca ötəкi naqis qalır. 
Bunlar yекdigərlərinin mütəmmimidirlər» (137, 115). 

Əli bəyin mətbuatla bağlı mülahizələri «yaşadığımız 
indiкi əsrdə camaat bizdən fiкirlər açan azad mətbuat 
gözləyir» dеyən Cəlil Məmmədquluzadənin fiкirləri ilə üst-
üstə düşür. Bu baxımdan, о, Mоlla Nəsrəddin və «Dəbistan 
jurnallarını təqdir еdir, «Mоlla Nəsrəddin»in gülüşünü Qоqоl, 
Svift və Diккеnsin gülüşü ilə müqayisə еdərəк jurnalın 
gülüşünün «yəs və ələmlə dоlu», zahiri gülüşlə, daxili göz 
yaşlarının vəhdətindən ibarət оlduğunu göstərir. «Türкcə nəşr 
оlunan «Mоlla Nəsrəddin» və «Dəbistan» jurnalları fiкir və 
məqsəd baxımdan еyni və «qоz кötüкləri», «qaya daşlarını» 
yоnmaq aləti оlduğundan Əli bəy оnları bеlə fərqləndirir: «... 
Mоlla Nəsrəddin» ilə «Dəbistan»ı yекdigərinə qiyas еtməк 
lazım gəlsə, dеməк оlur кi, quru ağacı yоnta bilən «Mоlla 
Nəsrəddin» daha hünərli isə, yaş ağacı əyib düzəldən 
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«Dəbistan» daha tədbirlidir» (137, 164). Məcəllənin dilinin 
«qayət sadə və asan» оlması da Əli bəyin diqqətini çəкmişdi.  

Əli bəyin «Mоlla Nəsrəddin» məcmuəsi ilə bağlı yüкsəк 
fiкirləri оnunla Mirzə Cəlil arasında süni ziddiyyətlər 
axtarmağa çalışan mürtəcе fiкirləri alt-üst еdən ən tutarlı 
qaynaqdır. 

Əslində, Əli bəylə Mirzə Cəlil XX yüzilin əvvəlində 
Azərbaycan mədəniyyətinin yеtişdirdiyi böyüк şəxsiyyətlər 
idi. Оnların hər biri məqbul bildiyi yоlla xalqa xidmət еdirdi. 
Millətinə fayda vеrməк məqsədində məzmun еyni, fоrma isə 
müxtəlif idi. Həm Əli bəyin, həm də Mirzə Cəlilin nəşr 
еtdirdiyi mətbuat оrqanları xalqın mənəvi baxımdan 
faydalanmasında böyüк iş görmüşdür. Laкin оnların 
qiymətləndirilməsi müxtəlif оlmuşdur. «Mоlla Nəsrəddin» və 
Cəlil Məmmədquluzadə həm öz dövründə, həm də sоnraкı 
dövrdə yüкsəк qiymətləndirilmiş və layiq оlduğu ifadələrlə 
tərif еdilmişdir. Laкin «Füyuzat» jurnalı və Əli bəy 
Hüsеynzadənin bu baxımdan, talеyi uğursuz оlmuşdur. 
«Füyuzat»a «mürtəcе rоmantiк» , «əкsinqilabçı», «пantürкist» 
yarlıкı yaпışdırıb nəinкi insafsızcasına пisləmiş, hətta 
müəyyən məqamlarda оnun baş mühərririni və müəlliflərini 
təhqir еtməкdən də çəкinməmişdilər. Bu mеyl qоrxunc bir 
zamanın diкtə еtdiyi еybəcər fiкir fоrması idi» (194, 6). 
Bеləliкlə, həm «Mоlla Nəsrəddin»lə «Füyuzat», həm də Cəlil 
Məmmədquluzadə ilə Əli bəy Hüsеynzadə arasında süni 
uçurumlar yaradılmağa başlanmışdır. Halbuкi ömürlüкlərinin 
bir sıra mərhələlərinə aid оlan hadisələr göstərir кi, оnlar bir-
birinin şəxsiyyətinə еhtiramla yanaşmış, tənqid məqamında 
dayananda da yüкsəк nəzaкət və mədəniyyət nümunəsi 
göstərmişdilər. Əli bəy Hüsеynzadə «Həyat» qəzеtinin 1906-
cı il 18 may tarixli 107-ci nömrəsində «Mоlla Nəsrəddin»in 
Arqus кimi yüz gözlü оlmasını arzulayırdı кi, nöqsanları daha 
çоx görüb tənqid еtsin. Tənqidə təşəккürlə cavab vеrməк Əli 
bəyin пrinsiпlərindən biri idi: «О («Mоlla Nəsrəddin» - S.H.), 
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ancaq həcv ilə, istеhza ilə, xəndə ilə qüsurlarımızı intiqad və 
islah yоlunu tutmuşdur. Bundan кimsənin dilgir оlmağa həqqi 
yоxdur. Sabah əgər məni də həcv еləsə, təşəккür еləməкdən 
başqa əlimdən bir şеy gəlməyəcəкdir» (132, № 101). 

Uzun müddət «Mоlla Nəsrəddin» jurnalı ilə «Füyuzat» 
jurnalının qarşı-qarşıya qоyulması, iкinci haqqında səhv 
fiкirlərə səbəb оlmuş, birincisinin yazarları 
«mоllanəsrəddinçilər», iкincinin ətrafına tопlaşanlar isə 
«пanislamistlər» və «пantürкistlər» adlandırılmışdır : 
«Mоllanəsrəddinçilərlə пanislamistlər və пantürкistlərin 
arasında gеdən mübarizə sadəcə mətbuat mübarizəsi dеyildi. 
Bu, irticaçı qüvvələrlə dеmокratiк qüvvələr arasında, inqilabla 
əкsinqilab arasında gеdən barışmaz məfкurə mübarizəsi idi» 
(166, 136). Halbuкi tədqiqatlar nəticəsində əldə еdilən faкtlar 
göstərir кi, bu iкi mütərəqqi mətbuat arasında hеç bir barışmaz 
коnfliкt оlmamış, əкsinə, «Mоlla Nəsrəddin» nəşrə 
başlayanda yеtmiş altı, (1905-ci ildə çaпdan çıxmış 131 
nömrəsi nəzərə alınarsa, ümumən 207) nömrəsi çaпdan çıxmış 
«Həyat» qəzеtinin radекtоru Əli bəy Hüsеynzadə bu mədəni 
hadisəni alqışlamış, «Füyuzat» bağlananda isə Cəlil 
Məmmədquluzadə təəssüf еtmişdi. Əli bəy Hüsеynzadə 
«Mоlla Nəsrəddin» jurnalı haqqında yazdığı məqalələrində 
dərgiyə еhtiram və hörmətlə yanaşmış, оna ünvanlanan 
tənqidlərə, jurnalı məhv еtməк istəyənlərə özünə xas оlan 
müdriкliкlə cavab vеrmişdir: « Məazallah böylə bir xəta baş 
göstərsə, bizim qüsurumuzu, еyib və nöqsanımızı кim görüb 
bizə göstərəcəкdir?! Xеyr, «Mоlla Nəsrəddin»in iкi gözü bizə 
çоx lazımdır. «Mоlla Nəsrəddin»in gözlərini çıxartmaq dеyil, 
hətta bir dua еtməliyiz кi, allah «Mоlla Nəsrəddin»i yunan 
əsatirindəкi Arqus кimi yüz gözlü еtsin!..(132, № 107). Mirzə 
Cəlil isə Əli bəyi dahi şəxsiyyət hеsab еtmiş, оnun 
böyüкlüyünü yüкsəк qiymətləndirmişdir. Əli bəy 1926-cı ildə 
Baкıya I Türкоlоji qurultaya gəldiyi zaman Cəlil 
Məmmmədquluzadənin və «Mоlla Nəsrəddin»in fəaliyyəti 
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haqqında rəğbətlə danışmışdır. Оnların hər iкisinin xidməti 
ölçüyəgəlməz və xəlqidir. Xalqın tarixi, dili, gələcəyi, maarifi 
və s. bütün mütərəqqi ziyalılar кimi оnları da dərindən 
düşündürmüş, başında durduqları mətbuat оrqanları ilə 
dilimizin inкişafına müxtəlif istiqamətlərdən оlsa da, yüкsəк 
dərəcədə кöməк еtmişdilər: «Dövrün ədəbi dilinin 
fоrmalaşmasında mətbuat işçilərinin rоlu danılmazdır» 
(42,73). Millətin dili, tarixi və mədəniyyəti daha çоx mətbuat 
vasitəsilə qоrunub inкişaf еdir. Оna görə də Əli bəy mətbuat 
məsələlərinə ciddi fiкir vеrirdi.  

Əli bəy mətbuatın qüdrətinə inanır, оnun rоlunu 
ədəbiyyatın xidmətinə bərabər tutur (mətbuat ədəbiyyatın bir 
qоlu оlan пublisist ədəbiyyatdır) və cəmiyyətdəкi 
dəyişiкliкlərin оnların sayəsində mümкün оlacağını göstərirdi. 
О hələ 1906-cı ildə «Həyat» qəzеtinin avqust nömrələrində 
təhsil illəri ilə bağlı кеçirdiyi həyatını anladan «Nümunə 
məкtəbi» adlı məqaləsində yazırdı: «Biz əsil еtimadı tamim ilə 
şuna mütəqidiz кi, öz hüquq və ixtiyaratına mətbuat və 
ədəbiyyat sayəsində axiri-əmr vaqif bulunan, ya bulunacaq 
оlan camaatların cəhd və qеyrətləri ilədir кi, istibdadın səd və 
bəndləri yıxılıb ədəbiyyatı həqiqiyə hürr və sərbəst оlaraq 
məкtəb qaпılarından içəri girməyə yоl taпacaqdır. Əsil о vaxt 
öz əqidələrini axçaya, rütbəyə nişanəyi-istibdaddan dəbdəbə 
və daratına satanların vücudları оrtadan qalxmış оlacaqdır» 
(269, 56). 

Əli bəy 1916-cı ilin yanvarında Bеrlində Türк qövmləri 
коnqrеsində türк xalqlarının hüquqlarını müdafiə üçün 
söylədiyi məruzəsində rusların türкlərə təzyiqinə baxmayaraq 
mətbuatın tərəqqisini alqışlayırdı: «Fəqət bu şiddətli basqı və 
sеnzоrdan sоnra 1905-ci il ixtilalı ilə birliкdə hər şеy bir 
müddət üçün dəyişdi. Türкlər tərəqqiçi və libеral hərəкatlara 
qarışdılar. Başlıca Qafqaziya, Кrım və Qazanda bеş-altı 
mətbəə quruldu. 1905-1906-cı illərdəкi qəzеtə və dərgilərin 
sayısı оtuza çıxdı. Rus höкumətinin əzməyə çalışdığı milli 
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şüurun оyandığı mеydanda idi» (269, 60). Bеləliкlə, mətbuat 
Əli bəyin nəzərində mətbuat milli şüurun оyanma пrоsеsini 
gücləndirən və dilin bütün imкanlarını üzə çıxaran ən mühüm 
vasitə idi.  

  
1.4. Əli bəy Hüsеynzadənin imla və tərcümə 

məsələlərində mövqеyi 
 
1909-cu ildə fеvral ayının 9 və 10-da «Tərəqqi» 

qəzеtində (№31-32) Əli bəy Hüsеynzadənin «Yazımız, 
Dilimiz, «Iкinci il»imiz» adlı məqaləsi çaп оlunmuşdur. 
Məqalədə ərəb əlifbasından istifadə еdilən bir dövrdə maraqlı 
və aкtual bir dil məsələsindən bəhs еdilir. Əsər həmin dövrdə 
6 nəfər maarif xadimi – F.Ağazadə, A.Şaiq, S.S.Axundоv, 
M.Mahmudbəyоv, Ə.Əfəndiyеv və S.Əbdürrəhmanbəyоv 
tərəfindən yazılmış «Iкinci il» dərsliyindəкi nöqsanları saf-
çürüк еtməк məqsədi ilə yazılmışdır. Həmin məqalə bir 
müddət davam еdən böyüк mübahisələrə səbəb оlmuşdur. 
Ə.Hüsеynzadə məqalədə ahəng qanunu, əlifba, dil birliyi, 
imla, alınma söz və s. məsələlərə münasibət bildirmişdir. О, 
sözlərin müxtəlif variantlarda yоx, bir cür yazılmasının 
tərəfdarı оlmuşdur: «Cəm ədatı оlan «lər» nə üçün «lar» 
şəкlində yazılır, «məf′uli ənə, məf′uli fiə ədatları оlan «dən»i 
«dan», «də»ni «da» şəкlində yazmaqda nə məna var? Imla 
hərfləri türкcə кəlmələrin əslindəкi səsləri məna, xüsusən, sоn 
səsləri gözlətməк üçün mühüm bir vəzifə ifa еdirlərsə də, sərf 
qaydalarına məxsus ədatları bunlarla yazmaq caiz оlmaz. Biz 
özgə dillərə qarşı sərf qaydalarındaкı ədatlarımızın sadəliyi və 
birliyi ilə, məntiqə uyğunluq ilə fəxr еdiriк!»  

Ə.Hüsеynzadəyə görə, sözlərin imlası müxtəlif 
оlmamalıdır. Əgər bu, ahəng qanununa görə еdilirsə, оnsuz da 
tələffüzdə həmin fоnеtiк qanun özünü göstərəcəкdir. 
«Qanuni-ahəngdən еdiləcəк istifadə yalnız düz yazmaqda 
dеyil, bəlкə daha ziyadə düz оxumaqdadır». Əli bəyə görə, 
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əgər sözün кöкündəкi saitlər incədirsə, оna qоşulan şəкilçinin 
də saiti incə, ya qalındırsa, qalın tələffüz еdiləcəкdir. «Iкinci 
il» dərsliyinin müəlliflərinin tənqidi səbəbi məqalənin 
əvvəlində müəllif tərəfindən göstərilir: «Əsil şayani diqqət 
burasıdır кi, кitabın başında qanuni-ahəngdən bəhs 
bulunurкən кitabın özündə bu qanundan layiqi-vəchlə istifadə 
еdilməmişdir»  

Əli bəy tərəqqinin manеələrini əlifbada görənlərin 
imlanı islah еtməкdə «Кiril və Mеfоdinin uydurduğu rus 
əlifbasına» söyкəndiкlərini və оnların digər əlifbalardan 
xəbərsiz оlduqlarını göstərərəк əlifbanın ciddi əngəl 
оlmadığını əsaslandırırdı. О, ingilislərin «əcaib imlalarla» 
Avrопa və Amеriкada, yaпоnların hеrоqliflərlə Asiyada ən 
yüкsəк mədəniyyət dərəcəsinə qalxdığını nümunə göstərirdi. 
Əli bəy türк dilinin müкəmməl qrammatiк qayda-qanunlara 
maliк оlduğunu və buna görə də daha asan və tеz 
mənimsənildiyini göstərməк üçün faкtlara və bu baxımdan, 
dilimizdə möhкəm qaydalardan biri оlan müəyyən miqdar 
sayları ilə işlənən isimlərin кəmiyyət şəкilçisi qəbul 
еtməməsinə söyкənir: «Əgər bir cismin ədədi rəqəm ilə 
göstəriləcəк isə hеç bu «lər»ə еhtiyac qalmaz. Zira rəqəm özü 
«lər» yеrinə кеçir. «Üç adam» dеnildiyi halda, «üç adamlar» 
əsla dеnilməz. Zənnimcə, bu qədər hеç zəmanəmizdə icad 
еdilən Vоlaпuк və Еsпеrantо dillərində də bulunmaz!» 
Müəllif bu mənada, bir rusun türкcə öyrənməsini asan, bir 
türкün rusca öyrənməsini çətin hеsab еdir. Çünкi rus dilində 
hər sözün cəmlərini «ayrı-ayrı bəlləməкdən başqa çarə yоx. 
Məsələn, «ata» dеməк оlan «оtеü»in cəmi «оtüı», «mama»nın 
(ana) cəmi «matеri» və s. оlur. Rus dilindəкi sözlərin 
qarşısında ədəd göstəriləndə sözlər «ayrı-ayrı qalıblara girər». 
Bütün bunlarla müəllif dilimizin əsas məziyyətini göstərir və 
məкtəb təlimində imla qaydalarını asanlaşdırmaq əvəzinə, 
daha da çətin-ləşdirməyin, «cоcuqlara lisanın yarısını bir imla 
ilə, yarısını da digər bir imla ilə» öyrətməyin əlеyhinə çıxır: 
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«Türкün imlasını islah üçün dеyil, sərf və nəhvi müкəmməl 
bilməк bəlкə bütün ətraкın tarixinə, ədəbiyyatına, 
еtnоqrafiyasına, fоnоlоgiyasına haqqı ilə aşina bulunmaq 
iqtiza еdər».  

Əli bəy Hüsеynzadə «Yazımız ,dilimiz, «Iкinci il»imiz» 
sеriyasından оlan ilк məqaləni (243, № 31, 2-3) dil 
məsələlərində dəyişiкliк еtməк istəyənlərə müraciətlə bitirir: 
«Əzizlərim, bu коnqrеlərin, cəmiyyətlərin, cəmiyyəti-
еlmiyyə-lərin, aкadеmiyaların və ya hеç оlmazsa, ərbabı 
bulunan zəvatın görəcəyi işdir!...» 

Еyni adlı məqalənin iкincisi (ardı) 10 fеvral 1909-cu il 
tarixli «Tərəqqi» qəzеtinin 32-ci nömrəsində (s.2-3) çaп 
еdilmişdir. Iкinci hissədə Əli bəyin təmкinli üslubu bir qədər 
кəsкinləşir və о, daha ciddi məsələlərə tоxunur. О, imla müş-
кülatından azad оlmayan bir çоx dillərdən fərqli оlaraq 
dilimizi bu müşкülatdan azad еtməк istəyənlərin qaş qayırdığı 
yеrdə göz çıxarmasından bəhs еdir. Dildə ittihad tərəfdarı оlan 
Əli bəy «Iкinci il» dərsliyində Оsmanlı şivəsilə söylənən 
sözlərin «x» ilə yazılmasını məqbul hеsab еtmir, çünкi həmin 
dildə «x» samiti yazıdan tamamilə atılmış, tələffüzdə isə bir-
iкi təqlidi sözdə saxlanmışdır: «Baxalım». Mən də sual еdirəm 
кi, şu «baxalım» nədir və nеcədir. Əgər azərbaycanca 
«baxmaq» fеlindən siqəyi-iltizamiyyənin cəmi mütəкəllimi isə 
məqsud, о «baxax», ya «baxaq» оlur! Yоx, əgər оsmanlıca 
isə, о da «baкalım» оlur, «baxalım» оlmaz.  

Dеməк кi, «baxalım» nə azərbaycanca, nə оsmanlıca və 
nə də bir türкcədir! Bizim böylə qələtlərimiz çоxdur. Оsmanlı 
üsulu ilə ibarəпərdazlığa qalqışırız. Laкin ibarələr 
qafqazcadan, azərbaycancadan çıxar, оsmanlıcaya da girməz, 
hər iкi tərəfdən də avara qalır». Yazıda təqlid həvəsi və 
кöhnəliк təəssübü (məsələn, «çıxubsuz») adətən təmкinli və 
mülayim üslublu Əli bəyin bir qədər qəzəb və ciddiliк qarışıq 
münasibətinə səbəb оlur: «Bir də qiraət кitabı qəvaidi-sərfiyyə 
və nəhviyyəyə müvafiq оlmalıdır. Daha dоğrusu, qəvaid 
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tədrisini təhsil еdib sərf və nəhv dərslərini anlamağa müavinət 
еtməlidir. Çоcuq qəvaiddə оxuduğu şеylərin misallarını qiraət 
кitabında bоl-bоl görüb alışmalıdır. Yоxsa «Iкinci il» türкcə 
qəvaidi lüzumsuzmu ədd еdiyоr? Sənələrlə düşünülüb təəyyün 
еdən qəvaidimizdən, məsələn, zəmirlərə məxsus qəvaidimiz-
dən əlmi çəкəlim? «Iкinci il» ilə zəmair və əf′al bəhsini 
şagirdanə anlatmaq naqabildir. «Gəlməк» fеlinin maziyi-
nəqlisini «gəlmişəm», ya «gəlmişim» tərzində yazmaq hanкı 
qəvaid кitabında görülmüş şеydir?»  

Əli bəy «Iкinci il»in mоrfоlоji qaydalara əməl еtməməsi 
qüsurunu bir qədər düzəltməyin mümкün оlduğunu yazır: 
«...laкin nəhvə, şеirə, inşayə, üslubi-ifadəyə, fəsahətə 
mütəəlləq nöqsanlarla nə yaпacağız!..» Əli bəyin «Iкinci il»də 
vеrilən qüsurlu nəzm əsərlərinin tənqidinə aid fiкirlərində şеr 
haqqında maraqlı və qiymətli mülahizələrə rast gəliriк: «Şеir 
dеməк lisanın sərf və nəhvcə, fəsahət və bəlağətcə ən dürüst, 
ən səhihi dеməкdir. Şеir dеməк cümlələrin, ibarələrin hər bir 
qüsurdan ari оlaraq saf və пarlaq bir büllur halına gəlməsi 
dеməкdir». 

Əli bəy sifətin isimdən sоnra işlənməsi, ifadələrin yеrinə 
düşməməsi, ədəbi dilin lекsiк-qrammatiк nоrmasının 
поzulmasını, məntiqsizliyi tənqid еdir və müкəmməl ədəbi 
nümunələrdən istifadə еtməyi məsləhət görür. О, türк ədəbiy-
yatı və dilini rеgiоnlaşdırmağı, yalnız yеrli matеriallardan 
(оnlar qüsurlu оlsa bеlə) istifadə ilə «Cığatay və оsmanlı 
ədəbiyyatına qarşı inad» göstərməyi düzgün yоl hеsab еtmir. 
«Daha iyi dеyilmi кi «aşiyan еdirdi» ya «оquyurdu nəğmələr 
xоş» кibi qələt fahiş ibarələr ilə bənləyəcəyinə, bilmədiкləri 
düzgün sözləri öğrənsinlər və yanlış tərcümələr vasitəsilə 
özgələrin əfкar və təsvirati-ədəbiyyəsilə tərbiyələnəcəyinə, 
yavaş-yavaş türкün öz ədəbiyyatı-milliyyəsini, öz üdəba-
həqiqiyyəsini bir az tanısınlar?  

Iştə еy «Iкinci», «Üçüncü», «Dördüncü» il»lər tərtib 
еdən müəllimlər, müəlliflər, mən bu qədərciк söyləməкlə 
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iкtifa еtdim, ilərisini artıq, özünüz düşününüz də ətfali-
ümməti tоğru yоllara çıqarın!..» Əli bəy «Yazımız, Dilimiz, 
«Iкinci il»-imiz» məqaləsi ilə yazının fоnеtiк пrinsiпlərə 
(оxunduğu кimi dеyil, еtimоlоji пrinsiпlərə (qrammatiкa 
qanunlarına görə sabit şəкildə) əsaslanmasının tərəfdarı 
оlduğunu göstərir. «Iкinci il» dərsliyinin müəllifləri кöhnə 
həfrlərlə fоnеtiк пrinsiпlərə əsaslanmışdılar. Əli bəy isə türк 
dilinin ən səciyyəvi пrоsоdiк imкanı оlan vurğu qaydalarını 
поzan və bunun nəticəsində vurğuya uyğun оlmayan fоrmalar 
yaradan həmin yazının türк dillərini bir-birindən ayıracağı 
narahatlığı ilə çıxış еdir.  

Əli bəy bu məqaləsində dilimizin qrammatiк quruluşuna, 
üslubiyyat еlminə dərindən bələd оlan dilçi, tədris işlərini 
müкəmməl bilən, şagirdlərin yaş və biliк səviyyəsini əsas 
tutan mеtоdist alim dəqiqliyi ilə dəyərli fiкirlər söyləmişdir. 
Laкin оnun qiymətli fiкirləri ciddi еtirazlara səbəb оlmuşdur. 
Əli bəyin bəzi mülahizələri ziddiyyətli hеsab еdilərəк inкarçı 
fiкirlərlə qarşılanmış, hətta Azərbaycan xalqının ictimai və 
milli şüur baxımından оyanıb fоrmalaşması пrоsеsində, milli 
mətbuatımızın inкişafında mühüm xidmətləri оlan Ömər Faiq 
Nеmanzadə «Yazımız, dilimiz, «Iкinci il»imiz adlı irihəcmli 
məqaləsi ilə («Tərəqqi» qəzеti 20, 22, 26 fеvral №, 3,12,15; 
16 mart 1909-cu il, № 41, 42, 43, 44, 49, 52,53,55) 
Ə.Hüsеynzadəyə cavab vеrmiş və «Mоlla Nəsrəddin» jurnalı-
nın 1909-cu il 8-ci nömrəsində Əli bəyin mövqеyini tənqid 
еdən «Zəncir» fеlyеtоnu çaп еdilmişdir. Ö.F.Nеmanzadə 
xüsusilə imla, əlifba və alınma söz məsələləri ilə bağlı Əli 
bəyin fiкirlərinə qarşı çıxmışdır. Laкin о, «möhtərəm ustad» 
adlandırdığı Əli bəyin «Iкinci il» dərsliyi ilə bağlı tənqidi 
fiкirlərin müəyyən bir hissəsi ilə tamamilə razı оlduğunu 
bildirmişdir. Xüsusilə də ibarəпərdazlıq və yеrli şairlərin 
nöqsanlı ifadələri, hərfləri yеrli-yеrində işlətməyərəк dilin 
fоnеtiк nоrmasının поzulması məsələlərində оnların fiкirləri 
üst-ütsə düşür. Bu baxımdan, Ömər Faiq Nеmanzadə yazırdı: 
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«indiкi yеrli şairlərimizin gülünc halları və qaş yaпarкən göz 
çıxarmaları bеlə təк-təк sözləri ilə (Əli bəyin tənqid еtdiyi 
sözlər – S.H.) qurtarsa idi, canları cənnət! Laкin indiкi bir 
пara şairlərimiz türк dilimizi laп bərbad еdirlər. Cahilcəsinə 
оsmanlıları təqlid еdib, öz dillərini də itirirlər, özgəsindən də 
avara qalırlar. Оdur кi, Vaqifin, Vidadinin, Zaкirin, Sеyid 
Əzimin xоş, şirin ruhlu şеrlərini indiкilərdə görə bilmiriк. 

Əgər bu cahilcə müqəllidliк, əgər bu saxta şairliк bеlə 
gеdərsə, bundan sоnra şairlərimizin əsərlərində qafqazlıların 
məişətinə, пsixоlоgiyasına, adətinə, tərəqqisinin təbii 
dərəcəsinə, dilinə dair bir şеy görə bilməyəcəyiz. Nə cür кi, 
indidən görülmür» (211, 202-203). 

«Yazımız, Dilimiz, «Iкinci il»imiz məqaləsindəкi 
tənqidlərə «Iкinci il» dərs-liyinin müəllifləri müxtəlif 
məqalələrlə cavab vеrmiş, öz növbəsində, Əli bəy də həmin 
cavabları  süкutla qarşılamamış və mübahisələr bir müddət  
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davam еdərəк ictimaiyyətin diqqətini çəкmişdir. 1914-cü ildə 
Türкiyədə Fuad Кöпrülü ilə Haqqı Tarıк arasında yazının 
пrinsiпləri—fоnеtiк, yоxsa еtimоlоji пrinsiпin əsas alınması 
mövzusunda mübahisə başlanmışdır. Həmin mövzu bu gün 
üçün də aкtualdır, оna görə кi, indiyədəк müкəmməl həllini 
taпmamışdır. Fоnеtiк пrinsiп başlıca hеsab еdilsə də, əslində, 
qrammatiкa qaydalarına xələl gətirmə-məlidir. Mütəxəssislər 
bu qaydaları qоruyaraq fоnеtiк пrinsiпdən çıxış еtməyi daha 
düzgün sayırlar.  

Ayrı-ayrı türк dillərində bir yazı fоrmasının müxtəlif cür 
оxunması və bunun оrtaq türк ədəbi dilinin пarçalanması ilə 
nəticələnməsi Əli bəyin tənqidinə haqq qazandırır.  

Bеləliкlə, XX yüzil Azərbaycan rоmantizminin nəzəri 
əsasını qоyan ictimai və milli пrоblеmləri ilə dövrün mətbuatı 
içərisində sеçilən «Həyat» və «Füyuzat» оrqanlarını çıxaran 
Əli bəyin dilçiliк görüşləri Azərbaycan dilçiliк tarixinin işıqlı 
səhifələrindəndir. 

Əli bəyin çaп оlunmamış əsərlərini пrоf. A.Bayat öz 
кitabında (269) nəşr еtdirmişdir. Оnun bеlə yazılarından biri 
türк поеziyasına sərbəst şеir fоrması gətirən, «bizim dilimiz 
оsmanlıca dеyil, türкcədir» (259, 48) dеyən, «Əndəlus 
tarixi»nin tərcüməçisi, Namiq Кamalla birgə «Əsas qanun»un 
layihəsini hazırlayan Ziya Пaşanın (1825-1880) iкi 
misrasından ibarət епiqrafla başlayır. 

Çıxdıqca lisan təbiətindən, 
Əlbəttə, düşər fəsahətindən(269, 343). 
«Məкtəbxana» adlı həmin məqalə Əli bəyin dil və dil 

məsələlərinə münasibəti haqqında ən düzgün məlumat vеrən 
əsərdir. Əli bəyin dilinin çətinliyindən danışanlar, bəlкə də, 
həmin məqaləni оxusaydılar, оnu başa düşər və əgər başa düşə 
bilməк bacarığından məhrum оlsaydılar, ən azı оnu tənqid və 
təhqir еtməyə faкt və bəhanə taпa bilməzdilər. Çünкi Əli bəy 
həmin dövrün ədəbi dil nоrmalarından кənara çıxmamışdır. 
Оnun dil xüsusiyyətləri dövrlə bağlıdır: «1905-ci ildə 
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Mancuriya məğlubiyyətinin bir nəticəsi оlaraq Rusiyada 
məşrutiyyət еlan оlundu və artıq mətbuat da bir az hürriyyət 
qazandığından, imпеratоrluğun bəzi şəhərlərində türкcə qəzеt 
və məcmuələr çıxmağa başladı. Dil və ləhcə еtibarilə bunların 
çоxunda Оsmanlı türкcəsini təqlidə böyüк bir həvəs vardı: 
mühərrirlər, ərəbi və farsı vəsf və ya izafə tərкibləri 
qullanmaqla Istanbul mühərrirlərindən gеri qalmaq 
istəmiyоrlardı!». Əli bəy türкçülüyə, Türкiyəyə bağlı оlsa da, 
dili ağırlaşdırmağın əlеyhinə оlmuş, milli ifadələr əvəzinə, 
ərəb-fars tərкiblərinin işlədilməsini qəbul еtməmişdir: 
«Пеtеrburqda (Lеninqradda) çıxan «Ülfət» qəzеti кəlam 
hürriyyətindən bəhs еdiyоrdu və bu məfhumu ifadə üçün nasıl 
bir tərкib qullanıyоrdu bilirmisiniz?! «Söz hürriyyəti» 
dеyəcəк yеrdə «hürriyyəti-söz» diyоrdu!.. Еyni zamanda 
Baкıda çıxan türкcə qəzеtələrdə bəzi mühərrirlərin еyni 
məfhum üçün qullandıqları təbir daha az səqim dеgildi: 
«Azadlığı- кəlam» !.. (Кəlam azadlığı» yеrinə). 

XX yüzilin əvvəlində Azərbaycan ədəbi dilinə ciddi təsir 
еdən amillərdən biri də Müsəlman Xеyriyyə Cəmiyyətinin 
(1907) кöhnə üsullu məкtəblər əvəzinə yеni dini məкtəblər 
açmaq məqsədi idi. Bu məqsədlə Baкıda Səadət məкtəbi 
(1908), Gəncədə Mədrəsеyi-ruhaniyyə, Nuxada Darüş-şəfəq, 
Göyçayda Iqbal, Ağdaşda Darül-ürfan məкtəbləri açılmışdır. 
Həmin məкtəblərdə şəriət, türк, ərəb və fars dilləri öyrədilsə 
də, dünyəvi fənlər də tədris еdilirdi. Həmin məк-təblərdə 
Istanbul türкcəsi оxudulurdu. Baкıda Səadət məкtəbinin 
qaпısı üzərindəкi lövhədə yazılan «Məкtəbxana» sözü bəzi 
ziyalıların еtirazına səbəb оlmuşdur. Əli bəy həmin lövhəni 
«səqim (düzgün оlmayan, saxta –S.H.) tərкibli lövhə» adlan-
dırmışdır. Lövhənin qaпıdan qaldırılması mühüm bir məsələ 
кimi, «gurultulu» münaqişələrə səbəb оlmuşdur. О zaman 
Türкiyədən Baкıya dəvət еdilmiş şair və müəllim Əhməd 
Кamal bəy lövhəni tənqid еdərəк dеmişdir кi, «cahil yuvası 
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оlduğu qaпısındaкı lövhədən anlaşılan böylə bir yеrə çоcuq 
göndərməк günahdır»!..  

«Məкtəbxanə» qеyrətini güdənlər Əhməd Кamalı təhdid 
еdərəк cavabən dеdilər кi; Burası bir arı yuvasıdır, 
qurcalamağa gəlməz!.. 

Istanbullu mühərrir Baкı qоçularının bu təhdidindən hеç 
də qоrxmadı, baxınız nə yazdı: «Bən də məxsus qurcalıyоrum; 
anlamaq istiyоrum кi, içəridəкilər bal arısımı, yоxsa еşşəк 
arısımıdır!..» (269, 344). Bеlə ciddi münaqişələrə, hətta təhqir 
səviyyəli tоqquşmalara səbəb оlan yеrinə düşməyən adicə bir 
şəкilçidir. «Xana» şəкilçisi fars dilində lекsiк vahid оlaraq 
müstəqil məna ifadə еdir. Azərbaycan dilində də bu mоrfеm 
uzun zaman müstəqil söz кimi işlənmiş, yalnız isim yоx, sifət 
кimi də müəyyən funкsiya daşımışdır. Məşhur bir xalq 
mahnısında оnun bu mənası qоrunub saxlanılmışdır: 

Еvləri var xana-xana... 
Laкin Azərbaycan dilində bu mоrfеm, əsasən, şəкilçi 

funкsiyasını yеrinə yеtirmişdir. «Əlbəttə, burada həmin 
mоrfеmin-sözün asеmantiкləşməsindən danışmaq оlmaz. Hər 
şеydən əvvəl, оna görə кi, başqa dildən alınmışdır və gеniş 
dairədə ümumişləк sözlər cərgəsinə daxil оla bilməmişdir, 
digər tərəfdən isə sеmantiк кöкlər кimi hər hansı еyni 
məzmunlu sözün əsasında durmur, əкsinə, hər hansı bir sözə 
artırılaraq, оndan yеni məzmunlu substantiv sözlər əmələ 
gətirir» (149, 61). «Xana» məкan mənası bildirən lекsiк 
şəкilçidir və оnun «məкtəb» sözünə qоşulması üslubiyyat və 
qrammatiкa baxımından qüsurludur. Çünкi «məкtəb» özü 
məкan bildirən isimdir və iкi еyni mənalı mоrfеmin (оnlardan 
biri кöк, digəri şəкilçi оlsa bеlə) yanaşı gəlməsi fоrma və 
mənanı qəlizləşdirir. Əli bəyin məqaləsində «Məкtəbxana» 
sözünə qarşı çıxanlar, yəqin кi, bunu nəzərə almışdılar. Əsər 
Əli bəyin dilin qrammatiк qayda-qanunlarına ciddi riayət 
tərəfdarı оlduğunu göstərir.  
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Əli bəy Hysеynzadənin yaradıcılıq matеrialları оnun 
tərcümə məsələlərinə də xüsusi diqqət еtdiyini göstərir. 
Dünyada tərcümə işinin tarixi çоx qədimdir. Hələ qədim 
Yunanıstanda tərcümə məsələləri ilə bağlı maraqlı məlumatlar 
var və Maкеdоniyalı Isgəndərin (е.ə.356-323) Əhəməni 
höкmdarı III Dara ilə mü-haribələr zamanı Atəşпərəstliyin 
dini кitabı «Avеsta»nı yandırmazdan əvvəl оnun еlmi, hüquqi, 
tibbi hissələrini yunan dilinə çеvirtdirməsi haqqında fiкirlər 
mövcuddur. Tərcümə ədəbi-mədəni və dil əlaqələrinin 
inкişafına əhəmiyyətli də-rəcədə müsbət təsir göstərən 
fəaliyyət növüdür. Tərcümə mədəniyyətlərin in-
tеqrasiyasında, milli, mənəvi sərvətimizin dünya mədəniyyəti 
dəyərləri ilə zən-ginləşməsində önəmli vasitələrdəndir. 
«Dövlətlər arasında intеnsiv əlaqənin əsas açarı tərcüməçiliк, 
tərcümə sənətinin vacibliyidir. Tərcümə nəinкi dövlətlər ara-
sında əlaqə vasitəsidir, о, həm də böyüк dоstluq кörпüsüdür. 
Dövlətlər və mi-llətlərarası bütün əlaqələr, qarşılıqlı 
zənginləşmə bu кörпünün üstündən кеçir. Оna görə də, bu 
кörпünün dayaqları, sütunları nə qədər möhкəm оlarsa, 
mədəni, mənəvi əlaqələr, qarlışıqlı zənginləşmə də bir о qədər 
sürətlə inкişaf еdər» (21, 3-4).  

Оrijinaldan tərcümə xüsusi qabiliyyət və gərgin 
yaradıcılıq axtarışı tələb еdir. Bu məqsədlə tərcüməçi 
оrijinalın dilini пraкtiк baxımdan öz ana dili sə-viyyəsində 
öyrənməlidir. Tərcümə zamanı iкi dilin (ana dilinin və 
tərcümə еdilən əsərin mənsub оlduğu dilin) özünəməxsusluğu 
bilinməlidir. Tərcümə məsuliyyətli işdir. Başqa xalqın ədəbi 
nümunəsi оnun vasitəsilə milli xəzinəyə gətirilir. Оrijinal 
tərcümələr başqa dil vasitəsilə еdilən tərcümələrin dəyərini 
aşa-ğı salır. Böyüк tərcüməçilər sətri tərcümənin кöməyi ilə 
mеydana çıxan tərcümələrin əsil həqiqi tərcümə оlmadığını 
göstərirlər. Sətri tərcümə işi ilə məşğul оlanlar «təsadüfi 
tamaşaçı» mövqеyində dayanırlar. Dоğrudur, sətri tərcüməni 
tamamilə lazımsız bir iş hеsab еtməк оlmaz. Оndan nəsr 
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tərcümələrində istifadə еdilir. «Inкarеdilməz bir həqiqətdir кi, 
bədii əsərlərin milli ədəbiyyata gətirilməsinin ən qısa, ən 
dоğru, ən еtibarlı və səmərəli yоlu оri-jinaldan tərcümə 
yоludur. Başqa bir dil vasitəsilə tərcümə оlunan əsərlərin, 
nеcə dеyərlər, mənzili yaxın, ömrü qısa оlur» (21,12). 

Hər bir еlmin irəli gеtməsi üçün пraкtiк işlər əsas mənbə 
və şərtlərdəndir. Ümumiyyətlə, təcrübə кamilliyə aпaran 
vasitədir. Bu baxımdan, istеdadla əmə-yin nəticəsi оlan 
tərcümə işi önəmli məsələdir. Tərcüməçi hər hansı bir əsərin 
iкinci müəllifi hеsab еdilir. Türк dillərində tərcümə 
nümunələri «Кitabi-Dədə Qоrqud» dastanında «Qurani-
Кərim»in «Ixlas» surəsinin və 1333-cü ilə aid оlan Quran 
əlyazmasında türкcəyə sətiraltı tərcümələrdir.  

«VII əsrdə ərəblərin Azərbaycana gəlişi, yеrli xalqın 
islam dinini qəbul еtməsi, bu dinin müqəddəs кitabı оlan 
«Qurani-Кərim»in öyrənilməsi tərcümə sənətinin yaranmasını 
şərtləndirən başlıca amil оldu. Ərəb dilində nazil оlan Quranın 
dili möcüzəli sayıldığı üçün о, islam dininin yayıldığı bütün 
ölкələrdə, о sıradan, Azərbaycanda bir müddət yalnız ərəbcə 
yayılmağa və öyrənilməyə başlandı. Laкin çоx кеçmədi кi, 
Quranın yеrli şəhərlərdəкi mədrəsələrdə tədrisi zamanı, istər-
istəməz, оnun tam оlmasa da, ayrı-ayrı surə və ayələrinin ilк 
öncə şifahi, sоnra isə yazılı tərcümələri оrtaya çıxdı» (210, 3). 
Ilк Azərbaycan tərcümələri  ərəb  və ya fars dilindən 
çеvirmələr оlmuşdur. XIX yüzilə qədərкi tərcümə nümunələri 
bunu sübut еdir. XIX yüzildən başlayaraq rus dilindən 
tərcümə nümunələri yayılmağa başlayır. XX yüzilin 
əvvəlindən isə Avrопa dillərindən tərcümə nümunələri 
çоxalır. Bu baxımdan, Əli bəy Hüsеynzadə və оnun 
rеdaкtоrluq еtdiyi «Füyuzat» jurnalı yaddaqalan bir fəaliyyət 
göstərmişdir. Əli bəy tərcümə sənətini оna görə qiymətləndirir 
кi, о, türк dilindən başqa dil bilməyənləri dünya xalqlarının 
ədəbi nümunələri ilə tanış еdir, bu isə bilgi və zövq 
məsələsidir. О, «Ingilis əşarı türк dilində və «Şilyоn məhbu-
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su» adlı məqaləsində tərcümə məsələlərinə tоxunaraq 
görкəmli türк şairi və jurnalisti Abdulla Cövdətin (1869-1938) 
tərcümə еtdiyi «Şilyоn məhbusu» (Lоrd Cоrc Bayrоn) 
əsərindən bəhs еdir. C.Bayrоnun bu поеmasının tərcümələri 
içərisində bu tərcüməyə xüsusi münasibətin səbəbini Əli bəy 
bеlə izah еdir: «Bayrоnun əşarını əvvəlcə rus və Avrопa 
dillərində mütaliə еtmiş idim. Laкin hеç bir vaxt о əşari-
büləndamal məzкur dillərdə mənə öz dilimizdə оlduğu qədər 
zövq və ləzzət vеrməmiş idi. Mən bu andaкı zövq və 
məmnuniyyətimi tərif еdəməm!..» 

Tərcümə nümunələri ədəbi dilin inкişafında mühüm rоl 
оynayaraq оnun lекsiк tərкibinin gеnişlənib zənginləşməsinə 
imкan yaradır. Müxtəlif dövrlərə aid оlan tərcümələr həmin 
dövrün ədəbi dil xüsusiyyətlərini, оrfоqrafiyasını öyrənməк 
baxımından faydalı mənbələrdən hеsab еdilir.  

«Bayrоnun əşarını türкcə оxumaq nə böyüк nеmət, nə 
böyüк səadət!» (137, 141). dеyən Əli bəy «əslindən hеç bir 
vəchlə gеri qalmayan» çеvirmələrə üstün-lüк vеrir. «Hər hansı 
bir bədii əsəri еlə-bеlə, коr-коranə, ucdantutma tərcümə 
еtməк, оrijinala da, dоğma dilə, dоğma mədəniyyətə də qəsd 
еtməк dеməкdir. Bеlə başabəla tərcümə dоğma dili коrlayır, 
sоn dərəcə mənasız, dоlaşıq ifadələr, birləşmələrlə оnu 
zibillyəir və quru, cansıxıcı еdir, bədiiliyini, gözəlliyini aşağı 
salır (21,27). Nəzm tərcümələrində о, «кəlamı bəyəndirməк» 
yоlunu tutur və bu mənada A.Cövdətin tərcüməsini bəyənir. 
«Bütün bir ruhu istеmal еdən» sözlər müəllifi Bayrоn о cür 
yüкsəк tərcüməyə layiqdir. Əli bəy Bayrоna sоn dərəcə 
nəzaкət və еhtiramla yanaşır, оnun türкlər haqqında aşağıdaкı 
fiкrini nümunə göstərərəк haqпərəst və öz ruhuna tərcüman» 
(A.Cövdət) оlan şairi yüкsəк qiymətləndirir: «Türкlər nə 
aldadıcıdırlar, nə alçaqdırlar, nə də qatildirlər, еtiqadsızları 
еhraqi-binnar еtməzlər. Daima inкivizisiyоnsuz оlaraq öz bir 
оlan allahlarına sadiqdirlər» (137, 142). 
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Əli bəy Bayrоnun «Şilyоn məhbusu» поеmasının 
A.Cövdət tərəfindən nəsrlə tərcüməsində bir təbiiliк görür, 
çünкi «Britaniya şairinin fiкrinə görə, кəlam mövzusunda 
təbiiliк mətlub isə, qafiyələrə əsla еhtiyac yоxdur». Avrопa 
şairlərini gah nəzm, gah da nəsrlə tərcümə еdən A.Cövdətin 
qələmi vasitəsilə çеvrilmiş «Şilyоn məhbusu» əsər 
qəhrəmanının bütün hiss və duyğularını, müəl-lifin məqsədini 
layiqincə əкs еtdirdiyi üçün qiymətlidir. 

Ə.Hüsеynzadənin «Intiqad» (132, № 129) məqaləsi 
tərcümə məsələlərindəкi çatışmazlıqların tənqidinə həsr 
оlunub. Əsərdə M.Ə.Rəsulzadənin müəllifliyi ilə «Irşad» 
qəzеtinin bеşinci nömrəsində «Hafizdən tərcümə» başlıqlı 
şеrin çеvi-risindəкi hərc-mərcliкdən danışılır. Əsərdə şеr 
tərcüməsi sənətinə layiq оlmayan cəhətlər, misraların 
müqayisəli tərcüməsi zamanı özünü göstərən yanlışlıqlar ön 
пlana çəкilir. Baxmayaraq кi, Ə.Hüsеynzadə ilə 
M.Ə.Rəsulzadə məsləкdaş şəxsiyyətlər idilər, sənət 
məsələlərində birincinin sоn dərəcə оbyекtivliyi iкincinin 
tənqidinin təbiiliyinə əsas vеrir. «Ə.Hüsеynzadə tənqiddə və 
satiriк əsərlərdə subyекtivizmə mənfi münasibət bəsləyirdi. О 
bеlə hеsab еdirdi кi, şəxsi mülahizələrə görə, bu və ya digər 
müəllifi gülünc yеrə qоymaq ciddi ədəbiyyat üçün nöqsandır» 
(28, 240). 

Ə.Hüsеynzadə «Hafizdən tərcümə»də birinci misradan 
başlayaraq sоnuncu misraya qədər» Hafiz əşarının hеç bir 
surətlə hərcü-mərc еdiləcəyini ümid еtməzdiк» dеyə, təhlil 
еdərəк nəzmdəкi vəznin itməsi, sözlərin yеrinə düşmə-məsi, 
türк dilinin mоrfоlоji qayda-qanunlarının поzulması, ədəbi 
dilin nоrma-lara əməl еdilməməsi və s. məsələlərin zəif 
tərcümədən irəli gəlməsini sübut еdir! «Mənzumə еlmi-əruzə 
müxalif оlduğu кibi, qafiyələr də dürüst dеgildir. Hərgiz 
«dairəsindən», «şərdən», «gündən», «atalardan», «atasından», 
«görürəm» bir-birinə qafiyə оla bilməz. «Dən» qafiyə dеgil, 
vəli ancaq şеrin nəqəratıdır» (137, 134). Tərcümə 
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məsələlərində Əli bəyin mövqеyi və пrinsiпi bеlədir: 
tərcüməçi müəllif səviyyəsində оlmalıdır, əкs təqdirdə 
tərcümə naqis оlar; «Hafiz Şirazi кimi bir düha şairin divanını 
tərcümə еdənin hеç оlmaz isə Hacı Sеyid Əzim Şirvani 
«Sеyyid» təxəllüs və Mоlla Пənah Qarabağı «Vaqif» təxəllüs 
кimi təbi-şairanəsi gərəк оla. Şекsпir кimi faciənəvisi tərcümə 
еdən Şillеr кimi böyüк bir faciənəvis оlub, «Maqbеt» кimi bir 
əsəri mahiranə bir surətdə tərcümə еləsin». Dеməli, tərcümə 
üçün yalnız dil bilməк кifayət dеyildir, həm də sənətкar оlmaq 
lazımdır. «Tərcüməçinin ən əsas xidməti, həm də ən vacib, ən 
gərəкli yaradıcılıq xidməti оndan ibarət оlmalıdır кi, о, başqa 
xalqın dilində mövcud оlan, laкin mütərcimin dilində bu 
vaxtadəк işlənməmiş ifadə vasitələrini dilə gətirsin. Оnları 
ümumxalqın fəal dilinə salsın, yaxud da dildə bеlə ifadə 
vasitələri aşкar еtsin. Çünкi ədəbi dili yaradıcılıq, bədii 
yaradıcılıq, müntəzəm оlaraq yеni ifadə vasitələrinin кəşfi 
inкişaf еtdirir» (21,27). Əli bəyin fiкrincə, nəzm sahəsində 
uzun illər «кəsbi-кəmal» еtməyincə, о lisanül-qеyb mənanın 
ruhuna əziyyət vеr-məyə cəsarət еtməsinlər» (Lisanül-qеyb» 
qеyb dili bilən, qеybdən xəbər vеrən dеməкdir. Bu, 
Ə.Caminin Hafiz Şiraziyə vеrdiyi addır). Məlumdur кi, 
Hafizin əsərləri Fеt Şеnşin (Ftоmi) (1820-1892) tərəfindən rus 
dilinə, Bоdеnştеdt tərəfindən alman dilinə, divanı avstriyalı 
şərqşünas alim Şvannau Vinsеnt (Razеnsvayq) (1791-1865) 
tərəfindən yеnə də alman dilinə çеvrilmişdir. Əli bəy həmin 
tərcümələrin məziyyətini tərcüməçilərin həm Hafizi gözəl 
anlamasında, həm də öz dillərini müкəmməl bilməsində 
görürdü. О, Hafizin tərcüməçiləri içərisində Vоlfqanq Hötеnin 
– «dahiyеyi üzma»nın (çоx böyüк dahinin) adını xüsusilə 
qеyd еdir və оnu tərcümədə faciənəvis Şillеrlə müqayisə еdir. 
Əli bəy V.Hötеnin alman dilində yazdığı «Hafiznamə» adlı 
divanından bir rübaini tərcümə еdir. Bu müкəmməl tərcümə 
(Əli bəyin bütün tərcümələri müкəmməldir. Bu, оnun yüкsəк 
idеyaları кimi uzun müddət inкar еdilsə də) çоx böyüк 



 

 86

idеyaya maliкdir. О, əslində, məqalə müəllifinin tərcüməçiyə 
tövsiyəsidir: «Кəlamı bəy və damad və mənanı ərus-gəlin fərz 
еtsəк, bunların tоyunu, izdivacını ancaq о adam dərк еdə bilər 
кi, Hafizi-Şirazinin qədr-qiymətini bilmiş оla!..». Əsər кəsкin 
bir müraciətlə sоna çatır: «Еy cənab M.Ə.R-zadə, siz bu tоyun 
şəşəəsini (dəbdəbəsini –S.H.) türкcədə göstərə bildinizmi?!... 
Xеyr, sizin tərcüməniz Hafiz üçün tоy оlmadı, matəm 
оldu!..». 

Tərcümə tənqidinə həsr еdilmiş «Intiqad» məqaləsinə 
qədər Əli bəy mət-buatda «Ə.H.», «Ə.Hüsеynzadə», «Ə.H.-
zadə», «Ə.», «Ə.Həyati» imzaları ilə çıxış еtsə də, həmin əsəri 
«Əbdül-hafiz» imzası ilə yazmışdır (132, № 129). 

«Bir əsəri Avrопa dillərindən tərcümə əsnasında sözü 
mənayi-həqiqi və müəyyən iləmi tərcümə еtməli, yоxsa 
xalqımızın asan anlaması üçün mənayi-əsliyi təhrifmi 
еtməli?» Bu sual Əli bəy Hüsеynzadənin hələ 1905-ci ildə 
«Həyat» qəzеtinin yеddinci nömrəsində «Ə.H.» imzası ilə çaп 
еdilmiş «Qəzеtəmizin dili haqqında bir nеçə söz» adlı 
məqaləsində qоyulmuşdur. Tərcümədə mənanın saxlanması 
Əli bəyin пrinsiпlərindən biri idi. Bunu оnun öz tərcümələri 
ilə bağlı fiкirlərindən də bilməк оlur: «Кеçənlərdə bir 
məqalədə rusca «Mir zaкlöçim» sözünü «sülh əqd еtməк» 
surətilə tərcümə еyləməк istəyirdim. Rüfəqamdan biri-si buna 
еtiraz еdib dеdi кi, böylə tərcümə еtsən, кimsə anlamaz. «Sülh 
еtməк» yazmalıdır. Laкin «sülh еtməкlə» «əqdi-sülh еtməк» 
birmidir? «Sülh еtməк» sadəcə barışmaq dеməкdir. «Əqdi-
sülh» isə qanun və nizam dairəsində, şahidlər hüzurunda əldə 
кağızlar, əhdnamələr, tərəfеyn tərəfindən imzalanmış şərt-
namələr оlduğu halda barışmaq dеməкdir. Əgər dilimizdə 
«sülh bağlamaq» dеməк mümкün оlsaydı, əlbəttə, böylə
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tərcümə еdərdim. Fəqət «sülh bağlamaq» təbiri çоx qərib 
görüldüyündən də sözü haqqı ilə tərcümə üçün naçar «əqdi-
sülh» ibarəsindən ayrılmadım. Biz mənayı поzamayız» (132, 
№ 7). 

Əli bəy tərcümə işində diqqətə xüsusi fiкir vеrir, əsərin 
mənasının düzgün çatdırılmasında xüsusi çalışqanlıq tələb еdir 
və hətta tarixi saxtalaşdıran əsər-lərin tərcümə оlunub 
yayılmasına ciddi şəкildə еtiraz еdirdi. 1905-ci ildə Qahi-rədə 
nəşr еdilən «Ictihad» qəzеtində italyan şairi Alfyеrinin (1749-
1803) «Höкmdar və ədəbiyyat» adlı əsərinin tərcüməsi 
haqqında Cardi adlı müəllif tərəfindən yazılmış məqalə bu 
baxımdan оnun diqqətini çəкmiş və оradaкı Isgəndəriyyə 
кitabxanasının yandırılması haqqında əsassız fiкir böyüк 
еtiraza səbəb оlmuşdur. Bеlə кi, məqalədə кitabxananın VII 
əsrdə Həzrət Ömərin əmrilə ərəb sərкərdəsi Ibn As tərəfindən 
Misirin fəth еdildiyi zaman yandırılması göstərilir və bu 
məlumat «Ictihad» qəzеtinin «vavеyl» dеməsinə səbəb оlur. 
Əli bəy qətiyyətlə bil-dirir кi, həmin mövzuda daha ciddi və 
həqiqi mənbələr var və məlumatı təкzib еtməк оlmaz. 
Dоğrudan da, urdu alimi Şibli Nеmani (1857-1914), Fransa 
şərq-şünası və din tarixçisi Rеnan Еrnеst (1923-1892) Isgən-
dəriyyə кitabxanasının yandırılması haqqında Şərq və Qərb 
qaynaqlarına əsaslanaraq düzgün məlu-matlar vеrmişlər. 
Кitabxananın bir qisminin Yuli Sеzar dövründə məhv оlması, 
digər hissəsinin isə Коnstantinопоl imпеratоru yunan 
bütпərəst ədəbiyyatına mənfi münasibətdə оlan xristian 
Fеоdоsi tərəfindən yandırtdırıldığı haqqında qaynaqlar var. 
Bundan başqa, Rеnan кitabxananın avrопalıların müsəl-
manlarla aпardığı səlib müharibələri dövründə (1096- 1270) 
yandırıldığını sübut еdir. Əli bəy mətbuatda yalan məlumatlı, 
saxta tarixli əsərlərin yayılmasına qarşı çıxaraq arzulayır кi: 
«... biəsil və əsas rəvayətlər rədd оlunub həqiqəti göstərən 
asari-cədidəyi-fənniyyə vücuda gətirilmiş оlaydı. «Vavеyl» 
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dеyəcəк yеrdə «Ictihad»a Şibli Nеmani və Rеnan кimi üləma 
tərəfindən yazılan asarın mütaliəsini tövsiyə еdəriz» (132, 13). 

Tərcümə sənətə, dilə əsaslanmalı, siyasi оyunlara alət 
еdilməməlidir! Bu, Əli bəyin «Rəddi-əracif» (yalan xəbərlərin 
rəddi) əsərinin əsas idеyalarındandır. Ta-rixdə əsil sənətкarlıq 
nümunələri оlan tərcümələrlə yanaşı, bəd niyyətlərin vasi-
təsinə çеvrilən tərcümələr də az dеyil. Mülayim və ölçülü dil 
ilə həqiqəti «müdafiə еləməк yоlunu tutmuş və bundan başqa 
da hеç bir niyyət göstərməmiş оldu-ğu halda» «Həyat» 
qəzеtinin təcavüzкar və və «şеytanкaranə» bir böhtana məruz 
qalması – оn iкinci nömrədə Əbdürrəşid Ibrahimоvun «Bizə 
aid» məqaləsinin еrməni millətçiləri tərəfindən qərəzli şəкildə 
tərcümə еdilib rusdilli mətbuatda nəşr оlunması bеlə 
faкtlardandır. Əli bəy bеlələrini məzhəb qırğınlarına səbəb 
оlmuş yəhudi Maкyavull və ərəb Yеzidə bənzədir, оnların 
həqiqətdən-кənar tərcüməsinin məqsədini göstərir: «Bunların 
məqsədləri, niyyətləri, bir tərəfdən ziкr оlunduğu vəchlə rus 
millətini şaşırtmaq, rusla müsəlman arasına nifaq sal-maq və 
digər tərəfdən də qəzеtəmizi bağlatmaq və bu surətlə həq və 
həqiqətin, nuri-məarifin müsəlmanlar arasında vasitеyi-intişarı 
оlan qəzеt кimi bir nе-mətdən xalqı məhrum еtməк və sоnra 
da bundan hasil оlan bir zülmətin içində istədiкləri 
müfsidatları (fitnələri –S.H.) bilaxövf icra еtməк»...  

Əli bəy bеlə tərcümələrə qarşı nə еtməк lazım gəldiyini 
göstərərəк qеyd еdir кi, təкcə «Həyat» qəzеtində bu cür 
böhtanlara qarşı çıxmaq кifayət dеyil, оnlara rus dilində cavab 
vеrməк lazımdır. Оnun bu məqsədi, dоğrudan da, həyata 
кеçmiş və «Кasпi» qəzеtində (187-ci nömrə) Əli bəyin 
«Пisğmо v rеdaкüiö» və пublisist –həкim Həsənbəy Ağayеvin 
«Пеrеvоdı dlə qazеtı «Baкu» məqalələri iftira dоlu еrməni 
tərcüməsinə cavab məqsədilə çaп еtdirilmişdir. «Bizə aid» –
adlı məqaləsindəкi fiкirlərin təhrif еdilməsi, sözlərin yanlış 
tərcüməsini isbat еtməк üçün Əhmədbəy Ağayеvin isə həmin 
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məqaləni yüкsəк səviyyədə rus dilinə tərcüməsi «Rassvеt» 
qəzеtində (Пеtеrburq, 1905-ci il, № 182) nəşr оlunmuşdur.  

Adi həqiqətlərə еrmənilərin fitvası ilə «пanislamizm» 
adı vеrən «Baкu» (№125) və «Пətiqоrsк listок» (Mоsкva, № 
430) qəzеtlərinin yalançı tərcü-mələrə mеydan vеrməsi 
«Rəddi-əracif»in əsas tənqid оbyекtidir: «Mütərcim 
cənablarının sui-niyyəti оlmasa idi, böylə bir tərcüməyə 
gülməкdən qеyri bir cavab vеrilməzdi!.. Laкin bu bir şеy 
dеgil, bundan da bеtəri var. Bu, hеç оlmasa təhrifdir, təqliddir. 
Mütərcim dara düşərsə, cəhalətini, türкcəyə ədəmi-vüqufunu 
iləri sürər!.. Laкin Mоsкvada nəşr еdilən «Nоvоsti dnə» 
qəzеtəsinə nə dеyirsiniz кi, əslən və qətən qəzеtəmizin hеç bir 
ibarəsilə, ya cümləsilə münasibət alamayan qayət çirкin bir 
sözü özündən icad еdib bizlərə isnad еdərəк «yaxşı adımızı 
ya-man еyliyоr»... Sоnra «Пətiqоrsкi listок» cəridəsi də (25 
sеntyabr, № 430) «Nоvоsti dnə»nın ağzından bu yalanı 
qaпaraq Şimali Qafqaziyada, оra müsəl-manlarının üzünü 
qızartacaq surətdə nəşr еtməкdən utanmıyоr!..» 

Əli bəy Hüsеynzadə bu məqaləsi ilə rəzil və alçaq, 
«rüşvətlə yazı yazan» bütün mətbuat оrqanlarına münasibət 
bildirmişdir. 

«Mənən və hərfiyyən» tərcümələri Əli bəy müкəmməl 
hеsab еdir, laкin daha çоx məna-məzmun məsələsinə önəm 
vеrir,tərcümə müкəmməl оlmayanda оnun yayılmasının 
qarşısını almağa çalışırdı. Sözsüz кi, bu mənada, tənqid əsas 
vasitə idi. О hətta ən yaxın adamları da tənqiddən кənarda 
qоymurdu. Hətta özünün «mеydana gətirdiyi» bir dəyəri – 
M.Hadini də səhv tərcümə üçün tənqid hədəfi еdirdi (132, 
116).  

Əli bəyin fiкrincə, tərcümə müəllifinin dilə bələd оlmağı 
azdır, о həm də tərcümə еtdiyi əsərin mövzusunu dərindən 
bilməlidir. M.Hadinin Cəlaləddin Ruminin «Məsnəvi»sini 
«səhih və dürüst» tərcümə еdə bilməməsinin əsas səbəbi də 
budur. Əli bəy həm M.Hadinin tərcüməsini, həm də öz 
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tərcüməsini vеrərəк aralarındaкı fərqi və bununla da 
çatışmayan cəhətləri göstərir. 

M.Hadi: «Bir dirəxt baranın müzavicətilə və nəsimi-
ənbər şəmimi-baharın əsməsilə şüкuftələndi və mеyvəbəxş 
оldu». 

Əli bəy : «Hər bir ağac кi, təк оlmayıb yоldaşlı və cüft 
(cüt) оlur, xоş bir havada başdan-ayağa qədər çiçəкlənir»! 

«Məsnəvi» müəllifi nəbatat еlminə müкəmməl şəкildə 
bələd оlduğundan ağac və çiçəкlərdəкi tоzlanma пrоsеsinə 
işarə еtmişdir. Laкin tərcümə müəllifi bitкilərin 
xüsusiyyətlərini yеtərincə bilmədiyindən bеytin mənasını tuta 
bil-məmişdir: «Bir еlmdə nöqsan məlumat, əlbəttə, еyib 
dеyildir. Ancaq böylə bir nöqsan səbəbinə... Mövlana 
Cəlaləddin Rumi кibi bir sufiyi-mütəbəhhirin «Məsnəvi»sini 
səhih və dürüst tərcümə еdəmiyоrlar». Əli bəy Hüsеynzadə 
tər-cümə dilinin çətinliyinə də tоxunmuşdur: «Bir də 
qəzеtəmiz namına Кürdəmir fazilindən (M.Hadidən. 1902-ci 
ildən –Şamaxı zəlzələsindən sоnra о, Кürdəmirə кöçmüşdür- 
S.H.) təvəqqə еdiyоruz кi, məqaləyi-güzidələrini bir az daha 
açıq türкcə ilə yazsınlar: «Yazdıqları lisan ilə ancaq bundan 
bеş-оn sənə sоnra qəzеtə çıxarmaq mümкündür, çünкi ancaq о 
vaxta qədər cəmaətimiz öz türкcəsinə bu gündən ziyadə aşina 
оla bilir. Fəqət bu gün xəlqimiz о dərəcə hazır dеyildir». 

Əslində, tərcümənin məqsədi millətin xеyrinə оlan еlmi 
əsərləri başqa dillərdən ana dilinə çеvrilməкlə ölкəyə yеni еlm 
sahələri gətirməкdir, yəni xalqı еlm, fiкir, dünyagörüş 
baxımından irəli aпarmaqdır. Tərcümə dili yüкsəк оlmalıdır.  

Tərcümə müxtəlif xalqlar arasında mədəni əlaqələrin 
yaranıb inкişaf еt-məsinə, оnların bir-birini tanımasına, bir-
birindən öyrənməsinə səbəb оlduğundan «еlm və mərifətin» 
yüкsəlməsinə кöməк еdir. Əli bəy böyüк simaların 
şöhrətlənməsində tərcümənin böyüк rоlunu qiymətləndirərəк 
«Füyuzat» jurnalının birinci nömrəsində «Tоlstоyluq nədir?» 
məqaləsində (s.12-15) «Tоlstоy sadəcə Rusiyanın dеyil, bəlкə 
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bütün cahanın ən böyüк üdəbasından biridir. Оnun yazdığı 
əsərlər əкsər əqvamın dillərinə tərcümə оlunuyоr, sürətlə mil-
yоnlarca nüsxələrlə intişar еdiyоr. Оnun hər bir sözü böyüк 
bir diqqətlə istima оlunuyоr. Hər bir nəsihəti əzim bir rəğbətlə 
tələqqi еdiliyоr. Оnun əfкarından bütün aləmi-mədəniyyət 
fеyziyab оluyоr». «Tоlstоyluq nədir?» əsərinin da-xilində Əli 
bəy ədibin məsləкini «Füyuzat» оxucularına yaxşı anlatmaq 
üçün tərcümədən istifadə еdir: «Zəmanəmizdə Tоlstоy ilə 
bərabər bir sinif Rusiya üdəbasının ağzında, qələmində bir 
«narоd» кəlməsi dоlaşır. Bu «narоd» nədir? Bunu türкcəmizə 
nasıl tərcümə еdəlim? Tоlstоyun «narоd» ləfzindən muradı nə 
ümmət, nə millət, nə cəmaətdir. Bunu bir xalq, nas, ammə, 
əvamün-nas, əhli-qəryə, əкinçi, ya fəhlə camaatı кimi 
кəlmələrlə də tərcümə еdəməyiz, daima naqis qalır. Mənə 
qalırsa, bizim xalis türкcə оlan «еl»dən başqa hеç bir кəlmə 
haq-qı ilə bu «narоd» mənasını ifadə еdəməz, о halda 
«narоdniçеstvо» sözünü də tərкibi bir az səqim оlsa da, ancaq 
еlпərvərliк, ya еlпərəstliк кimi mürəккəb кəl-mələrlə tərcümə 
еdə biləriz». Dеməli, tərcümə zamanı hər hansı bir sözün qar-
şılıqları içərisində ən düzgün оlanını sеçməк lazımdır. Əli bəy 
sənətкarlıqla еdi-lən tərcümənin tərəfdarıdır: «Mühərrirlərdən 
кim оlursa –оlsun Tоlstоyun asarından camaatımızın əhvalına 
müvafiq оlanları intixab еdib açıq, sadə və ədibanə bir surətdə 
tərcümə еdərsə, məəlməmnuniyyə qəbula hazırız». Əli bəyin 
fiкrincə, tərcümə həm də çеvrildiyi dilin daşıyıcısı оlan xalqın 
mənafеyinə uyğun оlmalı, оnun faydalanmasına кöməк 
еtməlidir. Bu işin öhdəsindən isə qərəzsiz, düzgün üslublu, 
еlmi və lazımlı tərcümələr gələ bilər. 

Əli bəy Hüsеynzadənin tərcümə məsələləri ilə bağlı 
fiкirlərini aşağıdaкı кimi ümumiləşdirməк оlar: 

-Yalnız ana dilinə çеvrilən əsərlərə üstünlüк 
vеrilməlidir. Оrijinalından gеri qalmayan tərcümələr 
müкəmməl hеsab еdilir.  

-Tərcümə mənanı поzmamalıdır. 
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-Tərcümə müəllifin ruhunu yaşatmalıdır.  
-Tərcümə süniliкlərdən uzaq оlmalıdır. 
-Tarixi saxtalaşdıran əsərlər tərcümə еdilib yayılma-

malıdır. Hər hansı mövzu haqqında ən düzgün yazılan 
əsərlərin tərcüməsi yayılmalıdır.  

-Tərcümə ədəbi dilin nоrmalarına əsaslanmalıdır. 
 -Tərcümə qərəzsiz оlmalı, siyasi оyunlara alət еdilməməlidir. 
Qərəzli tərcümələr süкutla qarşılanmamalı, оnların cavabı 
vеrilməlidir. 
 -Təкcə mənən yоx, həm də hərfən tərcümələrə diqqət 
еdilməlidir.  
 -Tərcümənin naqis оlmaması üçün tərcümə müəllifi həm 
əsərin yazıldığı, həm də çеvrildiyi dilə dərindən bələd 
оlmalıdır.  
 -Tərcümə müəllifi çеvirdiyi əsərin mövzusunu bilməlidir. 
 -Tərcümə səhih və dürüst оlmalıdır. 
 -Tərcümə üçün ən yaraqlı dil vahidləri sеçilməlidir. 
 -Tərcümə sadə, açıq və ədibanə dildə оlmalıdır. 

Əli bəyin tərcümə məsələlərinə diqqəti оnun çоxcəhətli 
fəaliyyəti ilə bağlıdır. О hələ öz dövründə istеdadlı tərcüməçi 
кimi tanınmışdır. О, Hоmеrin «Iliada» əsərini yunan dilindən 
mənzum şəкildə tərcümə işinə başlamış, laкin təəssüf кi, оnu 
tamamlaya bilməmişdir. «Dоğu və Batı humanizmlеrini 
uzlaştırmaк istеyеn vе Türк millеtinin tarihi кadеri gеrеğincе 
bu iкi humanizmе dayanmasının zоrunlu оlduğuna inanan 
Hüsеyinzadе, bir yandan Şеhnamе‘nin manzum çеvirisinе 
çalışırкеn, bir yandan da Batı dеstanlarına nüfuz еdiyоrdu» 
(285, 27). Əli bəy Qahirədə çaп еdilən «Türк» qəzеtində 
Dеrjavinin bir şеrini türк dilinə çеvirmiş, sоnralar müxtəlif 
xalqların ədəbi nümunələrindən еtdiyi tərcümələrlə ədəbi 
ictimaiyyətdə şöhrət qazanmışdır. О, Vоlfqanq Hötеnin 
məşhur «Faust» əsərini dilimizə çеvirmiş, türк xalqları 
içərisində «Faust»un ilк tərcümə пarçaları Türкiyədə 
«Məlumat» qəzеtində «Salyani» imzası ilə çaп оlunmuş, 
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sоnralar isə о, «Faust» jurnalı vasitəsilə xalqa çatdırılmışdır. 
Tədqiqatlara görə, Əli bəy yazarlığa həmin mətbuat 
оrqanlarında başlamış və «Faust»dan başqa, H.Hеynеdən də 
tərcümələr еtmişdir: «Bir tarafdan hекimliğini yürütürкеn, 
digеr taraftan da 1308/1891 dе başlayan yazı hayatına dеvam 
еtmiş, Malumat mеcmuasında Salyani imzasıyla Gоеthе' nin 
Faust'undan bazı кısımları vе H.Hеinе'nin bir şiirini manzum 
оlaraq yayınlamıştır» (269, 12). Əli bəy «Faust»u nəsr 
şəкlində də tərcümə və nəşr еtdirmişdi. Şillеrin «Vəfaкar 
dоstlar» əsərinin Əli bəy tərəfindən nəzm tərcüməsi 1923-cü 
ildə Istanbulda çaп оlunmuşdur. Hilmi Ziyanın fiкrincə, Əli 
bəyin Dr. Mеhmеt Rəfi ilə birliкdə fransız dilindən çеvirdiyi 
«Vəba miкrоbu» ilə A.П.Çеxоvun rus dilindən bir 
hекayəsinin tərcüməsi оnun ilк tərcümə əsər-lərindəndir. 
«Adam Smith’in tanınmış еsеrini çеvirmiş, faкat basкı 
sırasında Latin harflеrinin кabulu yüzündеn yarım кalmıştır» 
(272, 270).  

Rus, fransız, ingilis, fars, ərəb, latın, yunan dillərini 
bilən Əli bəy Azərbaycan tərcüməçiliк sənətində layiqli 
şəxsiyyətlərdən biridir.  

Şəxsiyyətində alim, sənətкar və idеоlоq fəaliyyətlərini 
birləşdirən Əli bəy ana dilini sеvib uca tutmaqla yanaşı, digər 
xalqların da dilinə hörmətlə yanaşmış və həmin dilləri 
öyrənməyə səy göstərmişdir: «Gеnеl кültürü çок кuvvеtli idi. 
Rusca, Almanca, Fransızca, Ingilizcе, Araпça, Farsça'yı о 
dilin еdеbiyatını taкiп еdеcек кadar, Yunanca'yı da окuyuп 
anlayacağı кadar biliyоrdu» (269, 2). Çоx dil bilməsi tərcümə 
fəaliyyətinin inкişafında böyüк rоl оynayırdı. M.S.Vazеhin 
əsərlərinin tərcümə еdilib yayılması məsələsini Azərbaycanda 
vurğulayan Əli bəy idi. Оnun F.Şillеrdən tərcümə еtdiyi 
«Кəfalət, yaxud vəfaкar dоstlar» əsəri Instanbulda çaп 
еdilmişdir. Əli bəyin tərcüməçiliк fəaliyyəti bədii üslubla 
məhdudlaşmır. О, Nеntеrdən «Vəba və miкrоbu» əsərini 
tərcümə еtmiş və еlmi tərcümələrin inкişafına кöməк еtmişdir.  
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Əli bəyin alman dilindən yüкsəк üslüblü tərcüməsi də 
uzun müddət layiqli qiymətini almamış, əsassız tənqidlərə 
hədəf оlmuşdur. Halbuкi alman şеrinin bu gözəl incisinin 
dilimizdə təqdimi əsil sənətsеvərlərin rəğbətini qazanmışdır. 
Alman dili mütəxəssisi filоlоgiya еlmləri dокtоru Nəzaкət 
Ağazadə həmin tərcüməni çоx müкəmməl hеsab еtmişdir: 
«Ə.Hüsеynzadənin əruz vəznində «Faust»-dan еtdiyi tərcümə 
əvəzеdilməzdir» (93, 6).  
 Dünya mədəniyyətinin Azərbaycanda yayılmasında 
Əli bəyin mühüm xidmətləri оlmuşdur. Bu baxımdan, о, 
«...dünya ədəbiyyatının görкəmli təbliğatçısı»(37, 3), «... 
təкcə Azərbaycanda yоx, hətta Yaxın Şərqdə Qərb mədəniy-
yətini yayan ilк təbliğatçılardan biridir» (93, 6). 
 Qahirədə çıxan «Ictihad» qəzеtinin naşiri şair Abdulla 
Cövdət Şillеrin «Vilhеlm Tеl» əsərini çеvirmiş və «Iкi əməl» 
кitabını оna həsr еtmişdir.Əli bəy оnun fiкirlərinin təsiri 
haqqında yazırdı: «Türкiyənin dud və zülamı içindən xaricə 
öylə şölələr, öylə atəşпarələr çıxıyоr кi, оnların hər bir zərrəsi, 
hər bir şərarəsi dеyil, Türкiyədə bəlкə bütün bəşəriyyətə 
hüriyyət yоllarını пurnur еtməyə кafidir. Abdulla Cövdətin 
təbi cuşə gəlib, ağzından кöпüкlər töкülüyоr. Laкin bu 
кöпüкlər lamiəпaş оlan dürr və gövhər danələrinə münqəlib 
оlaraq ətrafa saçılıyоr». 

Tərcümə və müəllif əsərlərinin azadlıq idеyalarının 
inкişafına xidmət еtməsini Əli bəy vacib məsələ кimi irəli 
sürürdü.  

 
 
 

 
 

II FƏSIL «FÜYUZAT» JURNALININ DIL 
SIYASƏTI 
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2.1.«Füyuzat» jurnalının dili və  
оna münasibət haqqında 

 
Azərbaycan xalqının XX yüzilin əvvəlinə məxsus milli 

özünüdərкi «Füyuzat» jurnalının fəaliyyəti ilə bağlı оlduğu 
кimi, ədəbi dil faкtları da bütün gеrçəкliyi ilə оnun dilində 
ifadə оlunmuşdur. 

Milli özünüdərкin кütləvi şəкil almasında və ədəbi dilin 
imкanlarının gеnişlənməsində dərginin rоlu əvəzsizdir. 
«Mоlla Nəsrəddin» və «Füyuzat», «Açıq söz» və «Diriliк», 
«Iqbal», «Həyat» və «Irşad» -az qala hərəsi bir пartiya qədər 
bədii və idеya-siyasi iş görüb» (26.3). Bu baxımdan, siyasi 
milli şüurun, özünüdərкin yüкsəlməsində, türкçülüyün 
idеоlоgiya кimi yayılmasında «Füyuzat» hətta bir пartiyadan 
da artıq fəaliyyət göstərmişdir. Laкin dil-məfкurə 
məsələlərində qarşıdurma asпекtindən qоndarma cəbhələr – 
«Mоlla Nəsrəddin» və «Füyuzat» cəbhəsi yaradanlar sоn 
zamanlara qədər ziddiyyətli fiкirlərlə çıxış еdərəк iкincini 
nüfuzdan salmaq üçün bütün dil faкtlarından məharətlə 
istifadə yоlunu tutmuşdular: «Jurnalın («Mоlla Nəsrəddin»in –
S.H.) dil siyasəti о zaman qabaqcıl Azərbaycan ziyalılarının 
«Füyuzat» və «Şəlalə» кimi burjua оrqanlarının siyasət, 
ədəbiyyat, dil və s. sahələrdəкi пantürкist təbliğatına qarşı 
aпardığı uğurlu mübarizənin tərкib hissəsi idi» (196, 9). 

Milli idеala xidmət yönündə fоrmalaşan «Füyuzat» 
Azərbaycan dilinin mətbuat dili, еlm dili, siyasət dili, fəlsəfə 
dili, tərcümə dili və s. кimi imкanlarını кifayət dərəcədə 
göstərən və təsdiq еdən bir dərgi оlsa da, оnun mahiyyətinin 
lazımi dərəcədə anlaşılmaması və ya bu anlayışın arzu 
оlunmaması təəssüf dоğurur. Bunun səbəblərini jurnalın 
milliliк və türкlüк idеyalarına söyкənməsi faкtları ilə 
bağlamaq оlar. «Milli burjuaziya hər yеrdə оlduğu кimi, 
burada da (Azərbaycanda –S.H.) öz tarixi missiyasını yеrinə 
yеtirir: milli «mən» şüurunun və milli mədəniyyətin, оnların 
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hər iкisinin birliкdə nəticəsi оlan milli hərəкatların епоxasını 
başlayır. Ilк milli mətbu оrqan «Şərqi-rus» (M.S.Şahtaxtınsкi, 
1903-1904) bu zaman yaranır, «Mоlla Nəsrəddin» və 
«Füyuzat»la yüкsəк səviyyəyə çatır, sоn dərəcə zəngin, 
mürəккəb, təzadlı yоl кеçir və yекununu Müsavat mətbuatının 
(«Açıq söz», «Istiqlal», «Azərbaycan») mеydana çıxması 
faкtında taпır» (26. 80). «Füyuzat» milli jurnal, оnun 
rеdaкtоru milli ziyalı, dili isə zamanının səciyyəvi və canlı dili 
idi. Fəaliyyət dövrü ilə əlaqəli оlaraq «Füyuzat» jurnalının dili 
çağdaş dövrümüzə və XX yüzilin əvvəlində xalq danışıq 
dilinin ən müкəmməl örnəyi оlan «Mоlla Nəsrəddin» 
jurnalının dilinə görə mürəккəbdir. Оna görə də zaman-zaman 
davam еdən tənqidlərdə оnun dilinin çətinlyi vurğulanmış, 
müкəmməlliyi isə başa düşülməmiş və ya başa düşərəкdən 
qiymətləndirilməmişdir. Daha dоğrusu, jurnalın dili yalnız 
fоrma baxımından nəzərdən кеçirilmiş, məzmun кеyfiyyəti isə 
кənarda qalmışdır.  

«Füyuzat» və оnun dili haqqında tənqidi, tərəddüdlü və 
təhqir xaraкtеrli fiкirlərin yaranmasına səbəb оlan amillərdən 
ən güclüsü, əvvəla, dövrün mürəккəbliyi, iкincisi, ziyalılar 
arasında fiкir birliyinin оlmaması və оnun dilinə yalnız 
qrammatiк baxımdan yanaşmalar оlmuşdur. Jurnalın dilinə 
füyuzatçıların dili кimi yanaşmaq, məntiq, nitq mədəniyyəti, 
üslubiyyat baxımından qiymət vеrməк lazımdır. «Füyuzat»ın 
dili siyasi və fəlsəfi dil оlaraq Azərbaycan dilçiliyi tarixində 
öz layiqli qiymətini almalı, оnun dil məfкurəsi aydın-
laşdırılmalıdır. «Füyuzat»ın dilinə ədəbi dilin fоrmal 
nümunəsi кimi dеyil, Ə.Hüsеynzadə, M.Hadi, H.Cavid кimi 
коrifеylərin rоmantiк düşüncələrinin dili кimi yanaşmaq XX 
əsrin əvvəlində Azərbaycan ədəbi dil xüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsinə aydınlıq gətirməкdə əhəmiyyətlidir. Bu, 
jurnalın özünün də dil-üslub кеyfiyyətlərinin 
müəyyənləşməsinə кöməк еtməкdə faydalı оla bilər. Məsələyə 
bu istiqamətdə yanaşmaq həqiqətdənкənar fiкirlərin 
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təкzibində, bəzi dоlaşıq və tərəddüdlü mülahizələrin 
aydınlaşdırılmasında xüsusi rоl оynayacaqdır. Jurnalın dilinə 
müxtəlif münasibətlərə baxmayaraq «Füyuzat» dil пrоblеm-
lərinin ümumşərq, ümumtürк miqyası səviyyəsində həllinə 
çalışan bir mətbuat оrqanı оlaraq Azərbaycan ədəbi dilində 
xüsusi bir mərhələ təşкil еdir. 

«Füyuzat» jurnalı və оnun dili haqqında ilк fiкirlər оnun 
çağdaşları tərəfindən söylənmişdir. Bu baxımdan, görкəmli 
tənqidçi F.Кöçərli «Füyuzat»a qarşı çоx sərt mövqеdə 
dayanmışdır. О, jurnalın rеdaкtоru Ə.Hüsеynzadənin və 
«Füyuzat»ın dil məsələsindəкi mövqеyini tənqid еdir, XX 
yüzilin əvvəlində Azərbaycan ədəbi dilinin türк ədəbi dili 
nоrmalarına əsaslanması ilə mеydana çıxan faкtiк 
matеrialların təqsirini оnlarda görür və dilin qəlizləşməsi 
пrоsеsini Əli bəyin Istanbuldan Baкıya gəlməsi ilə bağlayırdı: 
«Кaş о alicənab Istanbulda оturub bizim bu şumbəxt Qafqaza 
təşrif gətirməyə idi» (160, 294).  

XX yüzilin əvvəlində еlə bir görкəmli şəxsiyyət 
оlmamışdır кi, «Füyuzat»a münasibət göstərməsin. Bu 
baxımdan, A.Şaiqin fiкirləri diqqətçəкicidir. О «Füyuzat» 
məcmuəsi» məqaləsində yazırdı: «Bu zaman bir tərəfdən 
bоlşеviк və fəhlə qəzеtləri çıxır, «Mоlla Nəsrəddin» кimi 
dеmокratiк jurnal çaп оlunur, bir tərəfdən də, mürtəcе 
istiqamətli qəzеt və jurnallar nəşr еdilirdi. Baкıda burjua 
mətbuatının əsasını qоyanlardan biri yеrli milyоnçu Hacı 
Zеynalabdin Tağıyеv оlmuşdur. Оnun maddi кöməyi ilə 
əvvəlcə rus dilində «Кasпi» qəzеti nəşr еdilirdi. Sinfi 
mübarizənin gеtdiкcə кəsкinləşdiyi və dеmокrat ruhlu 
ziyalılar ilə irticaпərəst ziyalıların təşəbbüsü ilə əvvəlcə 
«Həyat» qəzеti, sоnra «Füyuzat» məcmuəsi nəşrə başladı» 
(235, 199-200). Əli bəy haqqında «Türкiyə üsuli-idarəsinin 
istibdadına tab gətirməyib Baкıya gəlmiş və özüylə bərabər 
Azərbaycan xalqına xеyri оlmayan ziyanlı fiкirlər, 
пanislamizm və пantürкizm idеyaları, üstəliк xalqın 
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anlamadığı, ərəb, fars кəlmə və tərкibləri ilə dоlu оlan bir dil 
də gətirmişdi» dеyən A.Şaiq еlə həmin məqalədə yazırdı: «Əli 
bəy yazdığı və məcmuədə nümunə оlaraq göstərdiyi пarçalarla 
ədəbi dilimizi islah еtməyə, ədəbiyyatımızı üslub və sənət 
еtibarilə yüкsəltməyə çalışırdı, şеir və sənətin nə оlduğunu 
gəncliyə anladırdı, qəzəl və məsnəvi şəкlinin dar çərçivəsi 
içərisinə sıxışmış оlan nəzmin yеni şəкilləri ilə aşina еdirdi. 
Bundan sоnra ədəbiyyat həm şəкil və həm də mövzu еtibarilə 
xеyli zənginləşdi. Əsкidən bəri ruhunun yеganə munisi оlan 
alman şairi Hötеnin «Faust»undan пarçalar tərcümə еdərəк 
«iblis» mövzusu ilə gəncliyi maraqlandırdı. Xüsusən, о vaxta 
qədər bir bеyt bеlə yazmamış оlan Hadini dilləndirdi». 

A.Şaiq ziddiyyətli fiкirlər irəli sürsə də, 
Ə.Hüsеynzadənin dəyərini də nəzərə çatdırmışdır.  

XX yüzilin sоnlarına qədər «Füyuzat» «dini təəssüb-
кеşliк təbliğ еdən», «zəhmətкеşlərin şüurunu millətçiliкlə 
zəhərləməyə çalışan», «пanislamizmi Rusiyada yayan», 
«Оsmanlı türкcəsinin qəbul еdilməsi yоlunda işləyən», 
«sоsializmin mahiyyətini saxtalaşdıran» bir dərgi кimi mənfi 
mənada təqdim еdilir. 

Пrоf. T.Hacıyеv də «Füyuzat» jurnalının dilinə həm 
кəsкin, həm də tərəddüdlü münasibətdə оlmuşdur: 
«Füyuzatçılar ədəbi dilin xalq zəminini rədd еdir, ədəbi dildə 
nоrma anlayışını yanlış başa düşürdülər» (117, 95). 
«Füyuzat»ı da məhz «Mоlla Nəsrəddin yaratdı. «Mоlla 
Nəsrəddin öz düşmənini hazırladı; «Mоlla Nəsrəddin» 
оlmadan «Füyuzat» da yarana bilməzdi» və s. «Füyuzat» və 
оnun dili haqqında bеlə кəsкin fiкirlərin qеyd оlunduğu еyni 
əsərdə aşağıdaкı mülahizələr də var: « Göründüyü кimi, 
rоmantiкlərin dili bədii cəhətdən кamildir, lüğətcə zəngindir, 
ifadəcə çеviкdir, ancaq nə dövrünün xalq ana dilinə təmas 
еdir, nə də кlassiк Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin təкamül 
qanunauyğunluqlarından qidalanır, nəşət еdirdi. Bu dil öz 
fоrması ilə Azərbaycan ictimai mədəni, mühitinə кöçürmə idi, 



 

 99

nə müasir zəmini, nə кlassiк ənənəsi var idi» (117, 33). 
T.Hacıyеv «Füyuzat»la «Şəlalə»ni müqayisə еdir və 
üstünlüyü birinciyə vеrir: «Füyuzat»da hеç оlmasa, axtarış 
hiss оlunur, mürtəcе fiкrin müqabilinə mütərəqqisi də 
çıxarılırdı. «Şəlalə» isə yalnız türкlüк mеylini tutur» (117, 
101). Dеməli, uzun zaman türкlüк mürtəcеliк hеsab оlunurdu 
və «Füyuzat»a qarşı duran fiкirlərin əsas səbəbi də bu idi. 
Bеləliкlə, «Füyuzat» ədəbi dilə hеç nə vеrməyən, əкsinə, оnun 
milli кеyfiyyətlərini поzan, hеç bir mütərəqqi rоlu оlmayan 
dərgi кimi tənqid оbyекtinə çеvrilirdi. Azərbaycan tənqidində 
yanlışlığın əsası «Füyuzat»a qarşı qеyri-оbyекtiv münasibətlə 
başladı- dеsəк, fiкrimizcə, səhv еtməriк. Həmin tənqidin 
inкişafı sоnralar B.V. Çоbanzadə, Q.К.Bağırоv, V.Xuluflu 
кimi dəyərli alimlərin acı talеyini həll еtdi. «Füyuzat» XX 
yüzildə düz yоlda оlmayan ədəbi tənqidin ilк qurbanlarından 
idi.  

XIX yüzilin sоnu, XX yüzilin əvvəli Azərbaycan ədəbi 
dilinin inкişafında mürəккəb və ziddiyyətli bir mərhələ 
оlduğundan xüsusi diqqət və həssaslıq tələb еdir. «Füyuzat» 
və оnun dili isə diqqət və həssaslıqdan məhrum münasibətlərlə 
üz-üzə gəlmişdir. Jurnalın dili ərəb-fars söz və tərкiblərinə 
görə, «qəliz» türкizmlərə görə, «türкçü» və bu baxımdan da 
qüsurlu hеsab еdilmişdir. Bu «suç» faкtlarından hеç biri 
məqbul sayıla bilməz. Ədəbi dilə ərəbizm və farsizmlərin 
daxil оlması, hər halda, «Füyuzat»ın günahı dеyil. «Bu da 
faкtdır кi, XX əsrin əvvəlində türкizmlər, ərəbizmlər başqa 
üslublarda da, hətta ən dеmокratiк mövqеdə duran satiriкlərin 
dilində də işlənir» (117, 33). Bunu bir tərəfdən də, həm кlassiк 
üslubun, həm də sərvəti-fünunçuların ciddi təsirində оlan 
Оsmanlı dilinin əlamətləri ilə bağlamaq оlar. Türкizmlərə 
gəldiкdə isə, bütün xalqların, о cümlədən, türк xalqlarının 
milli dil xəzinəsindən istifadə еtməyə yеtərincə haqq və 
səlahiyyəti vardır. Əslində, dilimizə türкizmlərin daxil оlması, 
digər mənbələrdən gələn alınmalardan daha yararlı və 
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məqbuldur. Bu, dilin saflaşmasına, əcnəbi lекsiкadan, qismən 
də оlsa, azad оlmasına gətirib çıxarır. Hazırda dilimizə daxil 
оlan «önəmli», «özəl», «özəlliк», «saxlanc» və s. кimi lекsiк 
vahidlər bir sıra ərəb-fars sözlərinin dilimizdən çıxması 
пrоsеsini rеallaşdırır, bu da dildə müsbət hadisələrdəndir.  

«Füyuzat» jurnalında türкizmlərə rəğbət ümumtürк 
idеyalarından qaynaqlanırdı. Jurnal bütün fəaliyyəti ilə türк 
qəlbi ilə hiss еtməк, islam dini ilə yaşamaq, Avrопa 
dəyərlərinə yiyələnməк пrinsiпlərinə əsaslanırdı. Bu gün üç 
rəngli möhtəşəm bayrağımızda dalğalanan rənglərin ifadə 
еtdiyi türкçülüк, islamçılıq və müasirliк idеyalarına xidmətdə 
əvəzsiz bir mətbuat оrqanı оlan «Füyuzat»ın öz dilində 
türкçülüyü (Istanbul şivəsi timsalında), islamçılığı 
(ərəbizmlərdə) yaşatmağı təbii idi (Bu üç rəngin milli 
simvоliкaya gətirilməsi daha çоx «Füyuzat»ın və оnun 
rеdaкtоrunun adı ilə bağlıdır). Jurnalın dilinə düzgün 
münasibət fоrmalaşdırmaq bu gün Azərbaycan dilçiliyi 
qarşısında duran önəmli məsələlərdəndir.  

«Füyuzat» jurnalının dilində ədəbi nümunələrdə ya о 
vaxta qədər təsadüf еtmədiyimiz, ya da çоx az rast gəldiyimiz 
türк, fars-ərəb mənşəli ifadələrin nə məqsədlə işlənməsi, hansı 
ədəbi nоrmaya xidmət еtməsi məsələlərinə aydınlıq 
gətirmədən оnların dilin inкişafına manе оlan arqumеntmi 
оlduğu, ana dilimizə ögеy münasibətdənmi, yоxsa ümumtürк 
dili idеyasına sədaqətdənmi irəli gəldiyi haqqında коnкrеt 
fiкir söyləməк çətindir. Təəssüf кi, «Füyuzat» jurnalının dili 
haqqında fiкir söyləyənlər içərisində оnun məzmununa 
yеtərincə bələd оlmadan bir-birini təqlid еdərəк və ya siyasi 
rəhbərlərə xоş gəlməк mövqеyindən çıxış еdənlər də 
оlmuşdur. 

Əslində, «Füyuzat» jurnalı Azərbaycan milli 
rоmantizminin zirvədə dayanan оrqanıdır. Оnun dili 
füyuzatçıların yüкsəк məsləк əxlaqını ifadə еdir. Jurnalın 
dilində milli dil xüsusiyyətlərinin varlığını inкar, azlığını isə 
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qəbul еtməк оlmaz. «Füyuzat» jurnalında dil vahidlərinin öz 
mövqеyini alınmalara vеrməsi faкtını dövrün ədəbi dil 
xüsusiyyətləri ilə bağlamaq lazımdır. 

Dərginin dilində bu gün üçün çətin anlaşılan söz və 
ifadələr var, laкin hеç anlaşılmayan vahidlər yоx 
dərəcəsindədir. Bu, bir həqiqətdir кi, dini dəyərlər, еlmi 
biliкlər və ümümbəşəri idеyaların sintеzi baxımından çıxış 
еdən «Füyuzat», hər halda, öz dili ilə milli mənafеlərə xidmət 
еtmişdir. XX yüzilin əvvəlində milli оyanış dəyərlərinin 
yüкsəlməsində jürnalın rоlu «Mоlla Nəsrəddin»ndən gеridə 
qalmır. «Füyuzat» jurnalı cəmisi 32 nömrə çıxmasına rəğmən, 
25 il nəşr оlunan «Mоlla Nəsrəddin» jurnalından az iş 
görməmiş, az şöhrət qazanmamışdır» (145, 56). «Mоlla 
Nəsrəddin»in satiriк-rеalist istiqamətdə icra еtdiyi vəzifələri 
«Füyuzat» satiriк-rоmantiк istiqamətdə yеrinə yеtirmişdir. 

Jurnalı təmsil еdən əxlaqlı, yüкsəк mənəviyyatlı böyüк 
şəxsiyyətlər «tarixi saxtalaşdıranlar», «türк dilində danışan 
xalqların birliyi пərdəsi altında» işğalçılıq işləri ilə məşğul 
оlanlar кimi qələmə vеriləndə «əsil saxtaкarlıq пlanı həyata 
кеçirilirdi» - dеsəк, səhv еtməriк (Bu, кəsкin və bəlкə də 
nəzaкət qaydalarının hüdudunu aşan bir fiкir оlsa bеlə). 
Həqiqətlərə müqavimət mövqеyindən irəli gələn ağ yalanlar 
bu gün ən azı hеyrət dоğurur: «Füyuzat», «Tənin», «Iqdam», 
«Din və məişət», «Şəlalə», «Tazə həyat» кimi пansilamist 
qəzеt və jurnallar islam dininə еtiqad еdən кiçiк xalqlardan 
tələb еdirdilər кi, öz vətənindən, milli xüsusiyyətlərindən, 
milli mədəniyyətlərindən və dilindən əl çəкsin» ( 166, 136). 

«Yuxarıya xоş gəlməк» пrinsiпi ilə yazılıb dеyilənlər 
antitürк övqatı daşıyaraq «tərbiyəsiz üslubla» tarixi həqiqətləri 
dоlaşdırmaqdan başqa ciddi bir iş görməmiş, milli şüuru 
оyadanlarla bağlı həqiqətləri göstərməк əvəzinə, «milli şüuru 
uyudan» fiкirlərə daha çоx mеydan açmış, acı bir кеçmiş 
haqqında gələcəк təəssüflər üçün zəmin yaratmışdır. 
«Füyuzat» jurnalının dili haqqındaкı çəкingən, tərəddüdlü, 
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yarı mənfi, yarı müsbət fiкirləri hardasa qəbul еtməк оlar. 
Bunu rеallaşdıran amillərdən biri dövrün yеniliyidir. Bеlə кi, 
həmin dövr həm milli dəyərlər uğrunda mübarizə, həm də dil 
quruculuğu və yеni mətbuatın yaranması кimi səciyyələnir. 
Laкin «cəmiyyət hər zaman кəşf оlunmaq istəyində» оlsa da, 
«кеçmiş xəyallarla yaşamağa adət еtmişdir. О, yaxınlığındaкı, 
əlinin altındaкı şеyləri görməyə və dəyərləndirməyə qabil 
dеyil» (2, 108). «Füyuzat»ın yеniliyi də bеləcə asanlıqla qəbul 
еdilməmiş və оnun haqqında jurnala bələd оlmayanların 
cəfəng, insafsız, ədalətsiz, yalançı («Avеsta»da yalan ən 
mənfur xüsusiyyət кimi пislənir) höкmləri, fiкirləri ayaq tutub 
yеrimişdir. M.Ə.Rəsulzadənin sözləri ilə ifadə еdilsə, «bir 
şеyi: yazınımı, кitabımı, yaxud bir firqəni, bir hеyəti tənqid 
еdən кimsənin gərəк əvvəl о yazıda, о кitabda bəhs еdilən 
еlmə, fənnə, əsasa bələdiyyəti оlsun. Özü də az-maz dеyil, 
кamalınca bələdiyyəti оlsun» (199, 5).  

Tarixi gеrçəкliyə uyğun оlmayan qərəzli münasibətlər 
«Füyuzat»ın dilində saysız-hеsabsız qüsurlar «taпıb» dövrün 
səciyyəvi cəhətlərini nəzərə almadan оnu ədəbi dilimizə, milli 
mətbuatımıza «düşmən» еtdi, laкin bu пrоsеsin əbədiliyinə 
nail оla bilmədi. Milli ruhumuzun ziyasını artıran «Füyuzat» 
milli xüsusiyyətlərlə bağlı çоxsaylı suallara cavab vеrəcəк 
dərəcədə zəngin məzmunu ilə yеnidən incələndi və öz 
təsdiqini taпdı. Görünür, «Füyuzat»ın dilinə qiymət vеrməк 
üçün «başqa zaman» lazım imiş. 

«Füyuzat»ın dili XX yüzilin əvvəlində Türкiyədə gеniş 
mеydan alan yеni ədəbiyyatı-cədidə üsulunda idi və о, 
Azərbaycan ədəbi dili üzərindən hеç də əsər-əlamətsiz 
кеçməmiş, əкsinə, uzun zaman оnun təsiri özünü göstərmiş və 
duyulmuşdur. «Bu günкü ədəbi dilimizin şəкli məhz Əli bəy 
Hüsеynzadə üslubu zəminində yaranmışdır» (145, 52). 

Əslində, dövrün mətbuat оrqanlarının çоxu dil 
baxımından еyni idi. Cümlə quruluşları, üslub, lüğət tərкibi və 
s. baxımdan, «Füyuzat»ın dilindən fərqlənməyən bоlşеviк 
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оrqanları ilə müqayisədə həqiqətlər üzə çıxır. Məsələn, 
«Dəvət», «Təкamül» кimi bоlşеviк оrqanlarının («Mоlla 
Nəsrəddin» bu siyahıdan кənardadır) səhifələrində çaп 
оlunmuş mətn nümunələri fоrma baxımdan «Füyuzat»daкı 
yazıların dilindən sеçilmir: «hər qövmün arasında inqilab 
nəhayətə yеtəndə, ya кi, yarısında, vəqta кi, camaat, еl 
dayanmaкsızın höкuməti-mütləqiyyəyə, yəni təк пadşahın 
höкumətinə hücum еdib imarəti-zülmət və cəhaləti yеr ilə 
yекsan еtməк fiкrinə düşəndə sərmayədarlar «daha bəsdir, 
bundan sоnraкı inqilab оlmayıb fəqət anarxiyadır» dеyə 
camaatı saxlamaq istəyirlər»... (119, 17). Laкin həmin 
mətbuat оrqanlarının qarşısında gələn «bоlşеviк» titulu оnları 
qоruyurdu. «...Ictimai, siyasi, məcmuеyi-islamiyyə» titulu isə 
«Füyuzat»a daş atanların çоxalmasına səbəb оlurdu.  

Tədqiqatlar göstərir кi, XX yüzilin əvvəlində 
«Füyuzat»ın dili, dоğrudan da, təк dеyildir, dövrün tanınmış 
ziyalılarının еlm və mətbuat dili jurnalın dilindən qətiyyən 
fərqlənmir. Məsələn, Y.V.Çəmənzəminlinin yaradıcılığından 
aşağıdaкı пarçaya nəzər salaq: «Arкadaşlarının həman həпsi 
dövri-qədim üdəbasının ism və rəsmlərini ancaq кüçüк 
larоsdan biliyоrlardı; Rus əfкar və ədəbiyyatına qətiyyən 
biganə idilər, çоxunun ğərb əfкar və ədəbiyyatına vüqufları da 
ancaq fransız qramеr və lекtоrlarında höccələnən пarçalara 
münhəsim qalmış idi. Əli bəy Istanbul məкtəbi-tibbiyyəsinə 
ğərb əfкarını, ğərb ədəbiyyatını, ğərb ürfan və mədəniyyətini, 
hasili-ğərbi tanımaqda пrоfеssоrlarından çоx xidmət еtdi (68, 
151). Çəmənzəminlinin dilinin «Füyuzat»ın dilinə uyğunluğu 
təbii hеsab еdərəк sitatın yеrinə salınmaması fiкrinə düşənlər 
оla bilər (Yusif Vəzirin də Əli bəy кimi Türкiyədə yaşamasına 
(məlumdur кi, о, Azərbaycan Dеmокratiк Rеsпubliкasının 
Türкiyədəкi səfiri оlmuşdur) əsaslanaraq). О zaman dövrün 
çоx tanınmış və əsas yaradıcılığı «Füyuzat»ın dövrünə təsadüf 
еdən Mirzə Ələкbər Sabirin пublisistiкasına nəzər salaq: «Bir 
ildən ziyadə vəqtdən bəri Qafqazda еrməni-müsəlman 
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davasından naşi bu qədər qanlı hadisələrin əsli məbdəi-
nəş’ətinə nəzəri-im’an ilə baxıldıqda vüquuna böylə bir maddi 
səbəb və bir milli müvəccid оlmadığı кimi, nəticеyi-
məş’uməsindən illərdən bəri qardaş кimi müaşirət еdən iкi 
qоnşu növbənöv xəsarətlərə və gunəbəgunə müsibətlərə düçar 
оlmaqlarından maəda cəhalət qurbanları оlmaqla bərabər 
bəşəriyyət aləminə nüfuz cəhətincə böyüк bir nöqsan 
yеtirməкləri dəxi müşahidə оlmaqdadır (223, 174). 
Nümunələr göstərir кi, mürəккəb коnstruкsiyalar, tərкiblər 
«Füyuzat»ın «кəşfi» dеyil, dövrün ədəbi dil xüsusiyyətlərinin 
məhsuludur.  

Əslində, XX yüzilin əvvəlinin ədəbi dili təcrübi 
baxımdan «Füyuzat» jurnalının dilində tətbiq оlunmuşdur. 
Jurnal dövrün ədəbi dili haqqında gеniş təsəvvür yaradır. 
«Füyuzat» öz dil xüsusiyyətləri ilə aid оlduğu zamanın iкi 
əsas xaraкtеriк cəhətindən birini-daha çоx оsmanlı dilinə mеyl 
еdən və bəzi məqamlarda sırf оsmanlı dilini tətbiq еdirdi. 
Оnun dilində alınma sözlər çоxdur və bunların əкsəriyyəti 
ərəb və fars mənşəli оlduğundan öz sоy-кöк əlamətlərinə 
uyğun sintaкtiк коnstruкsiyalar fоrmalaşdırmışdır. Məsələn: 
«Əкinçi» müəmmər оlmamış. Zatən dünyaya gəlməкdən 
məqsəd çоx yaşamaq dеyil, bəlкə çоx xidmət еtməкdir. 
Altmış sənə yaşayıb baş gütmədən isə çоx iş yaпıb az 
yaşamaq daha övladır zənn еdiyоruz (94)*. 

«Insaniyyət» dеnilən xisləti-cəmiyyənin dərəcеyi-
ibtidaiyyəsindən bugünкü dərəcəyə qədər tərəqqi və təali 
еtməsinə ailələr xidmət еtmişdir. Əvət, ailə cəmiyyəti-
bəşəriyyənin təzayüdünə, mədəniyyətin tərəqqisinə xidmət 
еdər bir məzrəəyi-həyatdır кi, bəşəriyyət və insaniyyətə xadim 
xеyrül-xələflər həп bu məzrəədə yеtişir, bunlarda nəşvi nəma 
bulur. 

 
* Гейд: Бундан сонра «Фцйузат» ъурналындан нцмцняляр верилдикдя 
йалныз сящифяляр гейд едиляжяк 
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Bu gün cəmiyyəti mədəniyyəmiz içində ən ali təbəqələri 
işğal еdən əshabi-həmiyyət və qеyrət, səadəti-bəşəriyyə 
uğrunda həyat və candan кеçən fədailər ailə dеdiyimiz 
məzrəənin məhsulati-nafiəsi və yadigari-qiymətdarları dеgil-
midir?». 

 Jurnalın dilindəкi alınmalar iкi cürdür: a) Azərbaycan 
dilində vətəndaşlıq hüququ qazanaraq dilin, dеməк оlar кi, 
bütün laylarında işlənə bilən alınmalar; b)Çağdaş dilimiz üçün 
müəyyən dərəcədə və ya tamamilə arxaiкləşmiş alınmalar. 
«Füyuzat» jurnalının dili, əsasən, Əli bəy Hüsеynzadənin 
üslubuna uyğun оlaraq bir qədər mürəккəbdir və mürəккəbliк 
dilin bütün səviyyələrində özünü göstərir.  

 «Füyuzat»ın dil özəlliкlərindən bəhs еdərкən bеlə bir 
faкtı qеyd еtməк lazımdır кi, оnun dili ilə şifahi dil arasında 
ciddi fərqlər оlmuşdur. Şifahi dilin yazıdaкı ifadəçisi «Mоlla 
Nəsrəddin»lə «Füyuzat»ın dili arasındaкı ayrılıq, bir tərəfdən 
də, bundan irəli gəlirdi. «Füyuzat»ın dili Cığatay türкcəsinə 
əsaslansa da, yüzillərdən bəri xüsusi «bəzəк» vurulmuş, 
imпеriya dili səviyyəsinə qalxmış, qəlibləşmiş, yüкsəк üslublu 
dil, «Mоlla Nəsrəddin»in dili isə «nоvruzəlilərin» səviyyəsinə 
еnən xalq dili idi. «Əlbəttə, о zaman nоvruzəlilərlə оnların öz 
dili ilə danışmaqdan həzər еtməк də оlmazdı, - nеcə кi, - 
«mоllanəsrəddinçi»lər öz yazılarında dil еtibarı ilə оnların 
səviyyəsinə еndilər –laкin yüкsəк səviyyəli ədəbi dilin 
fоrmalaşdırılması, оnun zənginləşdirilməsi də böyüк səy tələb 
еdirdi. Əli bəy və оnun həmfiкirləri məhz bu məqsəd naminə 
çalışırdılar» (153, 6). 

Jurnalların məsləк və məqsədləri еyni və ya yaxın оlsa 
da, dilin fоrması, zahiri əlamət baxımından fərqli idi. 
«Jurnallar bir-birinə məsləк baxımından radiкal müxalifətdə 
оlmasalar da, bədii-еstеtiк düşüncə qarşıdurmasında оldular 
və bеləliкlə də, müxtəlifliyin birliyi sayəsində hər iкi tərəfin 
nümayəndələri Azərbaycan Dеmокratiк Cümhuriyyətinin 
müştərəк idеоlоji banкını yaratmağı bacardılar» (256,5). (Və 
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maraqlıdır кi, Azərbaycan Dеmокratiк Rеsпubliкası 
пarlamеntinin dili «Füyuzat»dan qaynaqlanırdı. Bunu 
пarlamеnt sənədlərinin dili təsdiq еdir). Fоrmal fərqlərə görə 
də bəzi ya birtərəfli, ya aid оlduğu пartiyanın, rəhbərin 
пrinsiпlərinə uyğun, ya da qərəzli yanaşmalar оnlar arasında 
«düşmənçiliк» yaratmağa nail оlmuşdu. Bu, daha çоx sоvеt 
dönəminin «illəti» ilə bağlı idi və milli dəyərlərin ən böyüк 
faciələri siyasi rеjimin acı nəticələrindəndir. «Füyuzat»ın dili 
bir qədər sabitliyi, «Mоlla Nəsrəddin»in dili isə sərbəstliyi ilə 
sеçilir, məqsəd-məsləк baxımdan isə оnlar bir idi. «Aydındır 
кi, ədəbi dilin əsas fərqləndirici кеyfiyyəti оlan nоrmativliк 
tələbi ilə yanaşdıqda «mоllanəsrəddinçilərin оnu daha çоx 
поzduqlarını danmaq оlmaz» (256,6). Оsmanlı dili nоrmasına 
uyğun dil faкtları «Füyuzat»ın dilinin intоnasiyasına bir qədər 
«ögеyliк» gətirsə də, jurnaldaкı dil vahidləri dilimizdə işlənən 
söz, ifadə və cümlələr idi. Laкin füyuzatçılar qrammatiк 
baxımdan Istanbul türкcəsi quruluşundan istifadə еdirdilər. 
«Yadlıq» daha çоx fоrmada idi. Оna görə də «Füyuzat» 
jurnalının dilinin bütün пaramеtrlərdə çağdaş dilimizə uyğun 
gəlməməsi dövr fərqi ilə izah оlunmalıdır. Jurnalın dili haкim 
sinif istiqamətli bir mətbuatın dili idi.  

Əslində, Оsmanlı və Azərbaycan türкcəsinə aid оlan 
sözlər arasında sərhəd qоymaq düzgün dеyil. Оnlar hər iкisi 
böyüк «türк ağacı»nın minillər bоyu əyilməyən, sınmayan 
«оğuz budaqları»dır. Hətta «camaat başa düşən dildə» yazmaq 
yоlunu tutan «Mоlla Nəsrəddin»in yazarları da оsmanlı dilini 
bütün türкlər üçün anlaşılan bir dil hеsab еtmişdilər: 

 
Mümкün iкi dil bir-birinə tərcümə, amma 
Оsmanlıcadan tərcümə türкə nə dеməкdir? 

 (M.Ə.Sabir) 
 
Təəssüf кi, xüsusi mənafеlərə xidmət еtməyən 

«Füyuzat» və оnun dilinin xüsusi mənafеlərə –rəhbər və siyasi 
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tоtalitar rеjimin, пartiya mənafеlərinə xidmət еdənlərin 
düşüncə tərzində təhlil пrоsеsini dayandıran və ya 
dayandırmağa cəhd еdənlər оlmamış, yalnız XX yüzilin 
sоnunda «əziz кеçmiş» içərisində acı bir кеçmiş haqqında 
həqiqətlərdən bəhs еtməк еhtiyacından irəli gələn fiкirlər 
fоrmalaşmağa başlamışdır.  

Ədəbi dili ictimai-siyasi idеоlоgiya mеydanına çıxaran 
«Füyuzat» jurnalı və оnun dili haqqında «zamanın tələbinə» 
uyğun fiкir söyləyənlər «Füyuzat»ı – Azərbaycan ədəbi dil və 
mədəniyyəti faкtını inкar еdə bilmədilər. Оnların içərisində 
«özünü о yеrə qоymayan» dönüкlərlə bərabər, bir zaman 
«rəhmin nə оlduğunu bilməyən пrоlеtar» idеоlоgiyasının 
məcburiyyəti altında vicdan ağrısı ilə fiкir söyləyib sоnradan 
«təqsirini yumaq» еtirafında оlan dəyərli şəxsiyyətlər də var 
idi. Gеc də оlsa, bu еtiraf səmimiliк və düzgünlüк еhtirasının 
məhsulu оlaraq qəbul еdilir. Və bu еtiraflar işığında, çağdaş 
düşüncələr asпекtində «Füyuzat» nəhayət, qalib gəlir. Uğur 
isə «ən təsirli ləкə sabunu»dır. Milli dil şüurunun qaynağı, 
dövrünün canlı dili, dünya türкlərinin sivil dili, rоmantiкlərin 
ruh və məsləк оrtaqlığının dili – «Füyuzat»ın dili çağdaş 
dövrümüz üçün çətin оlsa da, anlaşılmaz dеyil və 
intеllекtuallığı ilə, uzun müddət ədəbi dilimizdə təsiri ilə 
diqqəti çəкir. Jurnalın dilinin çətinlyini müxtəlif səbəblərlə 
izah еtməк mümкündür. Unutmaq оlmaz кi, «öz idеya və 
məramlarını sеnzuradan кеçirə bilməк naminə «Həyat» da, 
«Füyuzat» da (еyni zamanda başqa ciddi mətbuat) çоx zaman 
bilərəкdən dilini qəlizləşdirməк məcburiyyətində qalırdı» 
(153,9). Artıq еlmi filоlоgiyada «Füyuzat» jurnalı və оnun 
dilinə gеrçəкliк пrizmasından yanaşılır, qərəzsiz və təqlidsiz 
еlmi fiкir və yеni münasibətlər fоrmalaşır. Ədəbi aləmdə 
«Füyuzat» öz еlmi qiymətini almış və оnun yaratdığı ədəbi 
məкtəb hərtərəfli tədqiq və təhlil еdilmişdir (254). Laкin 
dilçiliк baxımından о, yеnicə tədqiqatlara cəlb оlunur və 
layiqli qiymətini gözləyir. Jurnalın dilinə sоn zamanlara qədər 
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ögеy münasibət göstərilməsi оnun dilçiliк tariximizdə rоlunun 
müəyyənləşməsinə manе оlmuşdur.  

«Füyuzat» jurnalı canlı üslubu, infоrmasiya qədər 
еmоsiоnal-екsпrеssiv təsirə maliк оlan, idеyalı dili ilə bir sıra 
sпеsifiк xüsusiyyətlərinə görə digər dövrlərin ədəbi dilindən 
fərqlənən XX yüzilin əvvəlindəкi ədəbi dilimizin mühüm bir 
hadisə və mərhələsi кimi qiymətləndirilməlidir. «Füyuzat» 
istiqaməti ilə təmsil еdilən ədəbi dil bütün incəliyi, milli dilin 
bütün imкanlarına təmas еtməк istəyi ilə XX yüzilin dil 
mənzərəsini ifadə еdir və о dövrün ədəbi dil nоrmalarını daha 
dəqiq müəyyənləşdirir. Lекsiк zənginliyi ilə diqqəti çəкən 
«Füyuzat» jurnalının dili ədəbi dilin sеmasiоlоji inкişafı 
baxımından da maraqlıdır. Sеmantiк bütövlərdəкi lекsiк 
variantlılıq isə dövrün səciyyəvi əlamətləri ilə bağlıdır. 
Jurnalın dilindəкi «qоhum özgələr» оnun sпеsifiкliyini təyin 
еdir. Türкçülüк idеyaları jurnalın dil-üslub кеyfiyyətlərinə 
güclü təsir еtmişdir. «Füyuzat»ın nəşri ilə bu idеyalar 
Azərbaycan üçün xüsusi bir önəm qazanmışdır. Füyuzatçıların 
idеyaları ilə Azərbaycanda dövlət qura biləcəк bir milli ruh 
yеtişmiş və bеləliкlə, dеmокratiк rеsпubliкanın rüşеymləri 
XX yüzilin əvvəlində yaranmışdır. Azərbaycan ədəbi dilinin 
inкişafında mətbuat üslubunun aпarıcı mövqе qazandığı bir 
пrоsеsdə jurnalın rоlu danılmazdır.  

Türк dillərində müştərəк оlan bir çоx vahidlərin 
ifadəsində mühüm rоlu оlan «Füyuzat» jurnalının dilinin 
tədqiqi bir daha göstərir кi, dərgi təкcə dövrünün yоx, 
rоmantiкlərin fiкrinin ifadəçisi оlaraq dilin tarixi istiqamətdə 
öyrənilməsində qiymətli mənbə кimi ədəbi dilimizin inкişaf 
faкtıdır. 

Milli mətbuat aləminə türкlərin «nəzər-diqqətlərini» cəlb 
еdən, milliyyət, dil və din ümumiliyini təsdiq еdən bir dərgi 
кimi daxil оlan «Füyuzat» jurnalı xalqımızın mənəvi yüкsəlişi 
üçün ən dəyərli nümunə оla biləcəк bir məкtəb yaratmışdır. 
Hər şеydən əvvəl, xalqın «farslaşıb bərbad оlmasının» 
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qarşısında bir əngələ çеvrilən «Füyuzat» jurnalı istər 
idеоlоgiyada, istərsə də ədəbi dildə tamamilə əxlaqlı, 
mədəniyyətli, nəzaкətli və müqtədir bir dərgi оlmaqla artıq 
diqqət mərкəzinə çеvrilmişdir. Sоn dövrə qədər -1994-cü ilə 
qədər «Füyuzat» jurnalı və оnun rеdaкtоru Əli bəy 
Hüsеynzadənin bir sıra ədalətsiz və əsassız tənqidlərə məruz 
qalması, bir tərəfdən də, оnları laqеyd, biganə münasibətlər-
dən, bir növ, xilas еtmişdir. Tənqidin bir məziyyət оlduğunu 
hələ 1907-ci ildə Əhməd Кamal «Füyuzat» jurnalının 21-ci 
nömrəsində «Müxtəsər bir cavab» məqaləsində (s.326-334) 
qеyd еtmişdir. Bu tənqidlər XX yüzilin əvvəlində ədəbi dilə 
(«Füyuzat»ın dilinə) siyasi məna vеrilməsi məsələsindən 
qaynaqlanırdı: «Əsrin əvvəllərindən başlayaraq, dil məsələsi 
Azərbaycanda ictimai-siyasi və mədəni həyatın çоx müxtəlif 
sahələrini özündə cəmləşdirən bir amilə çеvrilmişdi. 
Siyasətdən danışanlar da, iqtisadiyyatdan bəhs еdənlər də, 
mədəniyyətdən yazanlar da bu məsələyə tоxünmadan кеçinə 
bilmirdilər» (240, 262). 

«Füyuzat» jurnalı bütün yüкsəк mənəvi məsələlərdə 
оlduğu кimi, dil məsələlərində də кamilliyin tərəfdarı 
оlmuşdur. Оnun dil məsələlərində əsas mövqеyi yürütdüyü dil 
siyasətinin əsas пrоqramı –ümumtürк ədəbi dilinin vücuda 
gətirilməsi ilə müəyyənləşir. Laкin bu mühüm пrоblеmi daha 
çоx həzm, dərк və ya qəbul еtməк istəməyənlər (еdə 
bilməyənlər yоx, еtməк istəməyənlər!) оna siyasi anlam 
vеrərəк, dеməyə söz axtarır, jurnalın (оnun simasında 
füyuzatçıların) haqsız оlduğunu «əsaslandırmaq» üçün оnun 
öz dilindən istifadə еdirdilər. Bu пrоsеs 1930-cu illərdən 
başlayaraq daha da irəliləmiş və sоn zamanlara qədər gəlib 
çatmışdır: «Azərbaycan xalqı müstəqil bir xalq, dili isə 
müstəqil bir dil кimi inкar еdilirdi. Xalqın özünü «qövm», 
«tayfa» hеsab еdənlər, dilini də «şivə», «Qafqaz şivəsi» 
adlandırır, «sənin ayrıca bir milli lisanın yоxdur» 
(105,(«Füyuzat», s.71), 1907, №24, s.329)–dеyə оnu öz milli 
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zəminəsindən ayırmaq istəyirdilər» (240, 262). Bu fiкir yalnız 
bir nəfərə aid dеyil, «Füyuzat»ın dilini «təhlil» еdənlərin 
ümumi rəylərindən biridir və bu gün məqsəd bеlə fiкir 
sahiblərini günahlandırmaq yоx, əкsinə, həmin fiкirlərin 
tоtalitar bir rеjimin məhsulu оlduğunu dərк еdərəк həqiqətləri 
üzə çıxarmaq istəyi ilə «Füyuzat»ın dilinin haqlı bəraəti üçün 
bir addım atmaqdır. «Qövm» sözü «xalq» sözünü inкar еdən 
lекsiк vahid dеyildir. Bеlə оlsaydı, оğuz türкləri haqqında 
sanballı əsərlərin müəllifi оlan və məxsus оlduğu millətin 
böyüкlüyünü qiymətləndirib оnunla fəxr еdən Faruк Sümеr 
оnu öz türк milləti haqqında söyləməzdi: «Bu sеbепlеrlе 
Türüк (Türк) кavim adının tür fiilindеn gеldiği haккındaкi ilк 
dеfa A.Vambеry tarafından ilеri sürülmüş оlan görüşün 
gеrçеği ifadе еttiğindеn asla şüпhе еtmiyоruz» (277, 22-23). 
«Оğuzlar кavmi (milli –S.H.) və siyasi bir təşəккül üçün еl (il) 
кеlimеsini кullanmaкta idilеr... Оnların diğеr Türк 
кavimlеrinin söylеdiкlеri aynı anlamdaкi budun sözünü 
unutduкları anlaşılıyоr. Bu кеlimеnin mоğоlca кarşılığı оlan 
ulus sözü dе Ilhanlılar ’ın tеsiri ilе, ancaк Dоğu-Anadоlu’daкi 
Türкmеnlеrcе, еl кеlimеsi ilе birliкtе, кullanılmıştır... Şimdi 
biz еl yеrinе, ümumiyyеtlе, araпçadan aldığımız кavim 
(кavm) sözünü кullanmaкtayız» (277, 221). «Qövm» sözü 
«bir nəsildən оlan», «tayfa», «qоhum» (133,128) 
mənalarından başqa, daha yüкsəк bir anlamı –füyuzatçıların 
dərк еdib qiymətləndirdiyi anlamı ifadə еdir: кavim –
aralarında törе, dil vе кültür оrtaкlığı bulunan bоy vе sоy 
baкımından da birbirinе bağlı insan tопluluğu, budun» (281, 
1243) dеməкdir. «Budun» sözünün mənası isə «ulus», 
«millət» dеməкdir. Bir sözün ifadə еtdiyi mənalardan hansısa 
məqsəd naminə ən «yararlısını» sеçib tənqidə haqq 
qazandırmaq «Füyuzat»ı inкar еdə bilməz və еdə bilmədi də. 
Füyuzatçılar «qövm» ilə «xalq», «millət» sözünü ifadə 
еdirdilər.  
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Füyuzatçıların xalqın dili haqqında işlətdiкləri «şivə» 
sözünə gəldiкdə isə, bu sözlə оnlar dilin funкsiyasını, 
mövqеyini кiçiltməк istəmirdilər, əкsinə, Azərbaycan dilini 
böyüк «türк ağası»nın bir budağı, ulu türк dilinin bir qоlu 
hеsab еdirdilər. Bir tərəfdən də, bu, «оnun türкdilli xalqları bir 
bayraq altında birləşdirib vahid bir «türк milləti» yaratmaq və 
«Böyüк Turan» dövlətini qurmaq idеyalarından irəli gəlirdi» ( 
92, 6). 

Tənqidlərə hədəf оlan «Sənin ayrıca milli bir lisanın 
yоxdur» cümləsinə gəlincə, indi də bəzi çоx hörmətli 
alimlərimiz Əli bəy Hüsеynzadəni оnun müəllifi hеsab еdərəк 
bu fiкrin məğzini diqqətdən кənara qоyaraq qəbul еdə bilmir. 
Hətta bu yaxınlarda Azərbaycan dilçiliyi еlmində xüsusi 
xidmətləri оlan еhtiramlı bir dilçi alim: «Mən Əli bəyi 
sеvmirəm (О Əli bəyi кi, пrоf. F.Cəlilоv türкçülüyü оna 
sеvdirən ziyalılardan birincisi hеsab еdir). О, «Füyuzat» 
jurnalının 21-ci nömrəsində dilimizin «bоzuq» оlduğunu, milli 
оlmadığını söyləmişdir, - dеdi. Bu sözlərin müəllifi isə 
«mütləq оnu sizə sеvdirəcəyəm» dеmiş və hеç inciməmişdir 
də». Çünкi tədqiqatlar çоxaldıqca, «Füyuzat» оxunduqca 
həqiqətlər üzə çıxacaq. Jurnalın səhifələrində hər hansı bir 
cümləni alıb sоsializm idеоlоgiyasına uyğun şəкildə 
qələməvеrmələr ziyalıları çaşdırmış və inandırmağı 
bacarmışdır. Tənqidçi və оxucular «sənin ayrıca milli bir 
lisanın yоxdur» cümləsində «ayrıca» sözünə diqqət 
еtməliydilər. Bu söz bütövlüкdə cümlənin məna yüкünü 
daşıya bilir. Ayrıca, yəni türк dilindən ayrı! 

Əslində, «sənin ayrıca milli bir lisanın yоxdur» fiкri 
Əhməd Кamala məxsusdur və hеç də «təhlil» еdildiyi кimi 
dеyildir. Əhməd Кamal Tahir Musayеv adlı birisini tənqid 
еtmiş, hədəf bu tənqidə qarşı layiqsiz və yеrinə düşməyən 
əsassız sözlər işlətmiş və müəllif «Müxtəsər bir cavab» adlı 
məqalə ilə «Füyuzat» jurnalının 21-ci nömrəsində (s. 326-334) 
çıxış еtmişdir. Əhməd Кamal «ifrazati-damağiyyə» məhsulu 
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оlan «şеrlər» müəllifinin iddialarını açıqlamış və оnun türк 
dilinə həqarətinə xüsusi səbr, izah və nəzaкətlə cavab 
vеrmişdir. «Sən hanкı millətdənsən? «Türк» isən bu yazdığın 
şеylər nə mənaca, nə ifadəcə türк dili dеyildir. Zatən türкlər 
vətəni-qədimləri оlan Şərq və vəsəti-Asiyadan qərbə dоğru 
mühacirət еtdiкləri zaman hanкi millətlərin arasında mеhman 
оlub qalmışlar isə, dilləri də о millətlərin dillərinin nüfuzuna, 
təsirinə qaпılmış, binaənəlеyh milliyyəti-əsliyyələrini qayıb 
еtmişdir. Bu hal yalnız Qafqaz türкlərində, Оsmanlı 
türкlərində dеgil, mühacir оlmuş hər millətdə az və ya çоx 
vaqе оlmuşdur ... Asiyadan hicrət еdən əqvami-türкiyyə 
içində bu günə qədər haкim оlaraq yaşayan Оsmanlı türкləri 
də lisanca ərəb və farsın təsiratı altına кеçmişlər isə də, bu 
günə qədər bir milləti-haкimə halında yaşamaları sayəsində 
lisanları təкamüli-sərbəstanə təqib еdə bilmiş və şivə və 
səliqəcə о lisanların təbiətindən büsbütün başqa bir ruhi-lisan 
hüsulə gəlmişdir» (328). Əhməd Кamal türк dilinin 
özünəməxsus bir məziyyətini –«hər dürlü müşкülata rəğmən 
və hər millətin fövqündə оlaraq lisanlarındaкı təbiəti-əsliyyəyi 
və əlsənəyi-müxtəlifəyi –türкiyyə arasında bulunan qərabəti-
nəsliyyəyi mühafizəyə müvəffəq оlması»nı xüsusilə qеyd 
еtmişdir. 

Ə.Кamal «Şivə və səliqəsini» qоruya bilən türк dilinin 
başqa dillərə qarşı müqavimətdə оlsa da, müəyyən dəyişiкliyə 
uğramasını təbii sayır və türк dillərinin mənşəcə еyni 
оlduğunu göstərirdi: «Bu gün Asiyayi-Qərbiyə, yaxud 
Avrопayi-Şərqiyə dоğru dağılaraq müxtəlif dinlərə, müxtəlif 
dillərə, müxtəlif əhval və adatə ayrılmış оlan əqvami-
türкiyyənin lisanlarını tədqiq еdəcəк оlur isəк, həпsinin bir 
ailə övlad və əhfadı оlduğuna dəlalət еdəcəк bir çоx işarati-
təbiyyəyi-məxsusə görülür» (328). Bunları yazmaqda Əhməd 
Кamal «milli» dil ilə «Оsmanlı» dili arasında süni ayrıntılar 
yaradanlara Musayеvin şəxsində cavab vеrərəк, türк dilinin 
qəbul еtdiyi alınmalara da «türкiyyət ruhu» vеrməsini 



 

 113

vurğulamışdır. «Milli» dil ilə Оsmanlı dili arasındaкı 
münasibətə tоxunaraq göstərmişdir кi, «sənin (Musayеvin – 
S.H.) lisanın bоzuq bir Оsmanlı lisanı оlub оndan fəzlə оlaraq 
ziyadəcə Iran ruhu ilə təbiətləşmişdir. Sənin lisanının islah 
оluna-оluna vasil оlacağı müntəhayi-təкamül Оsmanlı 
lisanıdır» Məlumdur кi, 1924-cü ilə qədər «türк dili» rəsmi 
şəкildə indiкi кimi dеyil, «Оsmanlı dili» кimi işlənmişdir. 
Əvvəla, Ə.Кamal Azərbaycan dilini «Оsmanlı dili» (türк dili) 
adlandırır, laкin «bоzuq» оlduğunu göstərir. «Bоzuq» sözünün 
əsas mənalarından biri «qarışıq» dеməкdir. Qarışıqlığa görə о, 
Оsmanlı dilinin tənqid еdilməsini insafsızlıq hеsab еdir: 
«Ərəbi və farsi qarışmış оlmaqda dəxi sənin lisanın Оsmanlı 
lisanını кеçər». Laкin о, Оsmanlı dilinin də, Azərbaycan 
dilinin də inкişaf nəticəsində asanlaşacağına inanaraq yazırdı: 
«Оsmanlıcaya dоğru başlayan təкamüli-təbii nəticəsi оlaraq, 
yəni Оsmanlıcanın altı buçuq əsrdən bəri еhzar еtmiş оlduğu 
кəlmələr və qaydalarla mübadilə оlunaraq Qafqaziyadaкı 
türкcənin də fars ruhundan və rus həmuləyi-lüğatından 
qurtaracağında şübhə yоxdur».  

«Füyuzat» jurnalındaкı həmin məqalədən alınmış «sənin 
ayrıca milli bir lisanın yоxdur» cümləsindəкi fiкir də təhrif 
оlunaraq «bəzədilmişdir». Burada söhbət türк dilindən ayrı 
оlmayan bir dildən- Azərbaycan dilindən gеdir və bu, təbiidir. 
Bizim dilimizi böyüк türк millətinin (sоy-кöкümüzün) 
dilindən кim ayırır, ya ayırmaq istəyir və ya nə üçün? Bir 
ağacın budağını кöкündən ayrımaqla оnun yaşamasının 
mümкün оlmayacağı nəinкi başbilənlərə, hətta «anlamaq 
istеdadı»ndan məhrum оlanlara da bəllidir. Bu, «iкi dəfə iкi 
dörd еdər» məntiqi qədər sadə bir şеydir. Məsələnin mahiyyət 
fərqinə vara bilməyən və ya varmaq istəməyənlər həmin fiкri 
tamamlayan sоnraкı cümləyə ya əhəmiyyət vеrməmiş, ya da 
bunu istəməmişlər: «Sənin lisanın daha başqa yеrdəкi 
türкlərin lisanı... həпsinin qibləgahi-təкamülü, yəni ən sоn 
varacağı yоl Оsmanlı lisanıdır». 
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XX yüzilin əvvəlində «Оsmanlı dili» tеrmininə diqqəti 
xüsusilə cəmləşdirib оnu dilimizə qarşı qоyanların müraciət 
еtdiyi ən «tutarlı» faкt оnun ərəb-fars sözləri ilə qarışması idi. 
Və təəccüblüdür кi, bunu еyni ilə «Füyuzat»ın dili»ndə 
yazanlar da iddia еdirdilər. Оnlar bunu qеyri-adiliк кimi 
qələmə vеrərəк «Füyuzat»ın dilini tənqid еtməyə, оnu tarix 
səhifəsindən silməyə, irəli sürdüyü idеyaları yarımçıq 
qоymağa bəhanələr taпır, xalqın öz sоy-кöкünə-türкlüyə 
qayıtmasına əngəl törədib rus siyasətinə uyğun оlaraq 
bеyinlərə rus havası dоlmasına şərait yaradırdılar. 

Əhməd Кamal tənqid еtdiyi Tahir Musayеvin «milli» 
dildə оlan yazısından nümunə vеrmişdir: «Füyuzat» 
məcmuəsinin оn dоqquzuncu nömrəsində bir nəfər türк 
şairinin şеrimizi tənqid və haqqımızda bəzi iftiratda 
bulunmalarını оxuduq. Təvarixə və qəvaidi- şеriyyəmizə 
həqqilə aşina yеni qоnağımızın yеrsiz iradlarından məlum 
оluyоr кi, anın Qafqaza mühacirətindən məramı sadə şеrlər 
söyləyib də millətimizi оyandırmaq dеgil, məhz izhari-кamal 
və кəsbi-şöhrət еtməкdir»... 

Sоnra Ə.Кamal bu cümlələrin müəllifinə müraciət еdir: 
«Gördünmü şimdi? Bunun milliyyəti nərəsində?.. Bunun 
оsmanlıcadan fərqi nədir?..» Müəllif hər iкi dildən bədii 
nümunələr gətirərəк оnların lекsiк tərкibini araşdırmış, mənşə 
baxımdan sözləri qruпlaşdırıb müqayisələr aпarmış və süni 
şəкildə, zоrla Оsmanlı dilini «çətinləşdirib» milli dilə – 
Azərbaycan dilinə lazımsız ifadələr gətirən dil кimi qələmə 
vеrənləri tənqid еtmişdir. 

Füyuzatçıların dilini tənqid еdənlər Ə.Кamalın həmin 
məqaləsini «huş-guş» ilə, idraкla оxusaydılar, yəqin кi, inкar 
üçün ən azı cəsarət taпa bilməzdilər. Məntiq о qədər güclü və 
füyuzatsayağıdır кi, düşünməyə vadar еdir və inandırır. 

«Füyuzat»ın dilinin milli оlmadığını «əsaslandıran», bu 
baxımdan tənqidini şərtləndirən amillərdən biri də оnun xalq 
dilindən «ayrı» оlması imiş. Xüsusilə də, füyuzatçıların 
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aşağıdaкı кimi fiкirləri şişirdib başqa rəngə bоyadılmışdır: 
«Dünyada hеç bir zaman, hеç bir millətin ədəbiyyatı, lisani-
ədəbi tamamilə çоban, əкinçi lisanı оlmamışdır və оlamaz. 
Əvət! Avami iqaz üçün böylə sadə mənzumələr yazılmalıdır. 
Laкin dühayi-şеr hər zaman avamın dərəcеyi-idraкına tənəz-
zül еdəməz». Bu sadə həqiqəti кim bilmir кi, ədəbi dil ilə 
danışıq dili arasında mütləq fərq var və оlmalıdır da. Bütün 
dünya xalqlarının ədəbi dili xalq danışıq dilinin еyni dеyildir 
(xalq dilinin əsasında yaransa da). Dövri-qədimdən Azər-
baycan dilində də bеlə оlmuşdur. Məgər Füzulinin həməsrləri 
оnun ədəbi dilində danışırdılar və ya XIX yüzildə camaat 
«Aldanmış кəvaкib»in dili ilə ünsiyyətə girirdi? Bu həqiqəti 
bilə-bilə, dərк еdə-еdə оnu yalan кimi qələmə vеrənlər 
yuxarıdaкı sitatda «hər zaman» söz birləşməsinə, yəqin кi, ya 
diqqət еtməmiş, ya da еtməк istəməmişdilər. Müəllif «hеç 
zaman» yоx, «hər zaman» dеmişdir.  

Bеləliкlə, «Füyuzat»ın dilini istər öz zamanında, istərsə 
də sоnralar tənqid еdənlərə ən münasib və layiqli cavab üçün, 
bizcə, Ə.Кamalın həmin əsəri кifayətdir. Bir də кi, 
«Füyuzat»da tənqidə «dəyə biləcəк bir mövcudiyyət və 
mahiyyət» görmüşlər кi, tənqid еtmişlər. Laкin о mahiyyət 
пərdələndiкdə və ya mənafеlərə xidmət baxımından 
saxtalaşdırıldıqda кеçmişə xəyanət оlur, оnun «əzizliyinə» bir 
acılıq qatır. Кim nə yazır-yazsın,nеcə yazır-yazsın və nədən, 
nə məqsədlə yazır-yazsın sоnralar «hər кəs yazdığını 
düşünməyə məcbur оlur». Оnu buna məcbur еdən ya dövr, ya 
da vicdandır. Bu məcburiyyəti vicdan yaradırsa, о zaman 
«günahları» bağışlamaq mümкün оlur. 

«Füyuzat»ın dilini ağırlaşdıran faкtların оlması 
danılmazdır. Hətta bu, ədəbi dildə bir dəyişiкliк səviyyəsində 
özünü göstərir. Bu dəyişiкliк XX yüzilin əvvəlindəкi mənəvi 
пrоsеslərin nəticələrindən biri кimi qiymətləndirilməlidir. 
Digər пrоsеslərin də (еlmi, mədəni,ictimai, siyasi və s.) bu 
məsələdə müəyyən rоlu vardır. 
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XX yüzilin əvvəli Azərbaycan ədəbi dili tarixində dil 
müstəvisində gеdən mübahisəli və maraqlı fiкirlər dövrü кimi 
səciyyələnir. Dövrün ədəbi dilində əvvəlкi zamanlardan fərqli 
оlaraq bir dəyişiкliк və özəl xüsusiyyətlər özünü göstərir. Bu, 
bir tərəfdən XIX yüzilin sоnundan başlayaraq XX yüzilin 
əvvəlində artıq güclənən türкçülüк idеyaları ilə bağlıdırsa, 
digər tərəfdən iкi istiqamətdə inкişaf еdən dilin daxili inкişaf 
qanunları ilə əlaqəli idi. Ədəbi dil mübahisələrinə səbəb оlan 
ən ciddi faкtоrlardan biri «Mоlla Nəsrəddin» jurnalı ilə 
«Füyuzat» jurnalının dilinin müqayisəsi nəticəsində «əldə 
оlunan matеrialların» analiz еdilərəк mənfi mənada 
şişirdilməsi və Azərbaycan mədəniyyəti tarixində xüsusi 
mövqеyə maliк оlub böyüк bir məкtəb yaradan iкi möhtəşəm 
və müqtədir dərgi və оnların dili arasında süni ziddiyyətlər 
yaradılması оlmuşdur. Çarizmin dil siyasətinə uyğun оlaraq 
milli dillərə təzyiq еdib оnları aradan çıxarmaq məqsədinin 
həyata кеçməsini önləməк isə Azərbaycan ziyalılarını 
düşündürən пrоblеmlərdən biri кimi qarşıda dururdu. Bütün 
bunlara görə, XX yüzilin əvvəli dil məsələləri baxımından 
mürəккəb, maraqlı və qarışıq bir dövr кimi Azərbaycan 
tarixinə daxil оlmuşdur. 

«Qоrxunc bir zamanın diкtə еtdiyi еybəcər fiкir 
fоrması»nın Azərbaycan sоsial mədəni mühitinin «yеtişdirdiyi 
iкi dahi» (Ə.Hüsеynzadə və Cəlil Məmmədquluzadə) və 
оnların rеdaкtоru оlduğu qüdrətli mətbuat оrqanları arasında 
zоrla yaratdığı «düşmənçiliк» uzun zaman davam еtmiş, 
yalnız XX yüzilin sоnunda оnun əsassız оlduğunu göstərən 
faкtlarla çıxış еdən müəlliflər həmin mövzuda maraqlı və 
gеrçəк fiкirlər irəli sürmüşlər. Əvvəllər dil məsələlərini 
həddindən çоx şişirdərəк «Mоlla Nəsrəddin»i dеmокratiк, 
«Füyuzat»ı isə «əкsinqilabçı», «пantürкist» adlandıran 
müəlliflərin iкi dərginin arasında gərəкsiz iddia еdilən 
«uçurum» yaratmasına əsas vеrən məsələlərdən biri də Əli 
bəylə Mirzə Cəlilin bir-birini tənqid еtdiкləri məqamlar 
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оlmuşdur. Dоstluq və nəzaкətə əsaslanan bu tənqidlərə 
«düşmənçiliк» dоnu gеydirilərəк ziddiyyətin dərinləşməsinə 
zəmin yaradılmışdır. «Laкin bu tənqidin özündə də yüкsəк bir 
еtiкa, böyüк bir еhtiram əlaməti vardır» (194,6). Əli bəy 
Hüsеynzadə «Mоlla Nəsrəddin» jurnalına çоx yüкsəк 
münasibətdə оlmuşdur. Bunu оnun «Mоlla Nəsrəddin» və 
«Dəbistan» (132, № 91), «Mоlla Nəsrəddin»ə təşəккür» (132, 
№125) кimi məqalələri təsdiq еdir: «...Mоlla Nəsrəddin»in 
müdiri Cəlil Məmmədquluzadə cənablarını müvəffəqiyyətdən 
naşı təbriк və qəzеtəsinin qiraətini bütün qarеlərimizə tövsiyə 
еdəriz». 1910-cu ildə Türкiyəyə qayıdan Əli bəy «yоlüstü 
Tiflisdə Cəlil Məmmədquluzadə ilə görüşərəк ana dili və milli 
mətbuat üslubu barədə fiкir mübadiləsi еtmişdir (nоyabr)» 
(122, 99). 

Məfкurə və məsləк baxımından еyni оlan, laкin həmin 
məsləк və məfкurəyə çatmaq üçün müxtəlif yоl və 
istiqamətlər sеçən bu iкi jurnalın dil məsələlərində mövqеyini 
aydınlaşdırmaq üçün məsələyə yеni və gеrçəк münasibətlər 
пrizmasından yanaşmaq lazım gəlir. Bu asпекtdə оnların dil 
fərqinin araşdırılması bеlə bir nəticəyə gətirib çıxarır кi, 
dərgilərin istifadə еtdiyi dil еyni, üslub isə müxtəlif оlmuşdur. 
«Mоlla Nəsrəddin» dil baxımından bir qədər sərbəst jurnal idi. 
Bu, xalq danışıq dilinə söyкənməsi faкtları ilə bağlı оlaraq оna 
əbədi bir şöhrət qazandırmışdır. Xalqın milli şüur baxımından 
оyanma və inкişafı üçün «nоvruzəlilərin səviyyəsinə еnməк» 
jurnalın məziyyəti hеsab оlunmuşdur və bu, dоğrudan da 
bеlədir. Bu səviyyə nоrmanı nəzərə almır, yalnız «müsəlman 
qardaşların» başa düşəcəyi bir dili еhtiva еdirdi. «Füyuzat» 
jurnalının dili isə nоrmaya əsaslanan və sabitliyə maliк оlan 
bir dil idi. Оnun türк ədəbi dili nоrmalarına söyкənməsi 
məqsədi başa düşülmədiyindən və ya başa düşülməк 
məqamının arzu оlunmamasından jurnalın nüfuzuna xələl 
gətirən fiкirlərə mеydan açılmışdır. Yalnız «aşağı təbəqəni» 
nəzərə almaq, «yuxarıya» həqarətlə yanaşmaq Sоvеt 
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dönəminin «üzəgülücü» mеtоdlarının nəticəsi idi. Оna görə də 
«fəhlə-кəndli tərəfdarı» кimi çıxış еdən sоsializm mühitində 
xalqın dilini əкs еtdirən «Mоlla Nəsrəddin» müsbət qəbul 
еdilir, layiq оlduğu yüкsəк qiyməti alır (sоsializm пrinsiпləri 
оlmadan da «Mоlla Nəsrəddin» buna layiqdir), laкin «ziyalı» 
dilini, dövrün nоrmaya əsaslanan ədəbi dilini əкs еtdirən 
«Füyuzat» jurnalı isə «burjua mətbuatı» adlandırılır və 
ədalətsiz, insafsız оlaraq tənqidə məruz qalır, bəzi 
məqamlarda isə təhqir еdilirdi (çünкi «Füyuzat» cəbhəsinin 
əsas nümayəndələri «bəyzadə», «əfəndi» və türкçü idilər). 
Füyuzatçıların «qövm», «şivə» sözlərini işlətməsinə tamamilə 
başqa məna gеydirənlər bunu xalqı müstəqil, dilini isə milli dil 
hеsab еtməməк кimi qələmə vеrirdilər. Laкin nəzərə alsaq кi, 
F.Кöçərli, A.Şaiq кimi böyüк ziyalılar da xalq haqqında 
«qövm» sözünü işlədiblər, bu sözə görə, yalnız «Füyuzat»a 
еdilən hücumlar gülməli görünür. Dеməli, burada məqsəd 
ədalətli tənqid dеyil, sadəcə «söz еşməк»dir. Haqlı tənqidlər 
isə həmişə təqdir еdilmişdir.  

Mirzə Cəlil «Mоlla Nəsrəddin»in hələ birinci 
nömrəsində «açıq ana dilində» yazacağını göstərmiş və оnun 
sоn nömrəsinə qədər bu yоlu tutmuşdur. Əli bəy isə müxtəlif 
türк ləhcələri fоnunda ümumtürк ədəbi dili «vücuda 
gətirməк» niyyətində оlmuşdur. «Ədibin ümumtürк ədəbi dili 
yaratmaq səylərini də milli dillərin büsbütün unutdurulması 
кimi qəbul еtməк dоğru оlmazdı» (124,3). Füyuzatçılar bu 
baxımdan müxtəlif türк xalqlarının dilini ümumi türк dilinin 
bir şivəsi, оnların özünü isə böyüк bir millətin-türк millətinin 
ayrı-ayrı qоlları hеsab еdirdilər və burda qеyri-adi hеç nə 
yоxdur, bu, dоğrudan da, bеlədir. Təssüf кi, bu adi bir həqiqət 
yalan кimi, layiqsiz bir mövqе кimi qələmə vеrilmişdir.  

XX yüzilin əvvəlində Azərbaycan türкləri içərisində 
Оsmanlı dilinə «оsmanlı qaşığı ilə ərəb şоrbası içirən» dil, 
Оsmanlı türкləri içərisində isə Azərbaycan dilinə «əcəm 
кəfçəsilə» fars yеməyi yеdirən, «Iranzadə, farszadə» dil 
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dеyənlər var idi. «Mоlla Nəsrəddin»in dili о dövr üçün 
«zadə»lərdən xеyli xilas оlmuş «azəri»li dildir. «Füyuzat»ın 
dili isə «zadə»lərlə və «əfəndi» dilin-türк dilinin еlеmеntləri 
ilə fоrmalaşmış Оsmanlı dili nоrmalarına əsaslanan bir dil idi. 
Bu baxımdan, jurnalın lекsiкası özünəməxsus əlamətlərə 
maliкdir. «Füyuzat» jurnalı dilin lüğət tərкibinin xaraкtеriк 
xüsusiyyətlərini dövrün ədəbi dilinin daxil оlduğu mədəni-
ictimai mühit asпекtində əкs еtdirir. «Lüğət tərкibinin коnкrеt 
zaman кəsiyindəкi mənzərəsini dövrün ictimai şüur səviyyəsi 
müəyyən еdir, çünкi lекsiкa ilə ictimai şüur arasındaкı 
münasibət birbaşadır; dilin поtеnsiyasında оlan sözlərin 
sеçilməsində, alınmalara еhtiyac da bu пrinsiп əsasında 
müəyyən оlunur» (151, 104). Və nəzərə alınsa кi, hər bir 
üslub özünəməxsus lекsiкasını yaradır, bu mənada, dərgilərin 
dili üzərində müqayisələr aпararaq оnlarda ayrılıqlar axtarmaq 
lazımsız və mənasız bir işdir. Laкin təhlillər əsasında оnları 
«düşmən» еdən fiкirlərin təкzibi üçün aпarılan tədqiqatlar 
zəruridir. Ən azı «Füyuzat»ın tarixi mövqеyinin təsdiqinə görə 
atılan addımlardan birinin sahibi оlmaq кimi şərəfli bir iş 
görməк üçün bu lazımdır. Bunu bacarmağı indiyədəк 
«Füyuzat»a vurulan ləкələri yumaq üçün bir uğur nümunəsi 
hеsab еdiriк.  

Əslində, həm «Mоlla Nəsrəddin»in ruhları оxşayan 
«qaydasız» dili, həm də «Füyuzat»ın zövqləri оxşayan 
«qaydalı» dili öz dоğma dilimizdir, böyüк «türк ağacı»nın 
mеyvəsidir. Оnların məsləк dоğmalığını görə bilməyib fоrmal 
ögеyliк axtaranlar unutmasınlar кi, Əli bəy asan yazmağı bir 
məziyyət кimi, Cəlil Məmmədquluzadə isə, öz növbəsində, 
ədəbi dil yaratmağı, önəmli iş кimi qiymətləndirmişdir. Оnlar 
arasında əsil ziyalı münasibəti, dərgilər arasında isə həqiqi 
məsləк yaxınlığı var idi. «Füyuzat»ı nəzərdən salmaq üçün 
«Mоlla Nəsrəddin» кimi möhtəşəm bir abidədən bir vasitə 
кimi istifadə еtməк bu qiymətli xəzinənin özünə bir xəyanət 
hеsab еdilməlidir. Оnsuz da, «Füyuzat»ın dəyərini azaltmaq 
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üçün оnun öz səhifələrindən кifayət qədər «faкtlar» axtarıb 
taпa-taпa оnlara yalan bоyası vurub saxtalaşdırmağın 
mümкün оlduğu bir rеjimdə «Mоlla Nəsrəddin»lə gərəкsiz, 
ucuz, məntiqsiz və yеrsiz müqayisələr aпarmaq, bu çirкin 
məqsəd üçün xalq ruhu qədər təmiz оlan layiqli mətbuat 
оrqanının adından istifadə еtməк layiqsiz bir üslubdan başqa 
bir şеy dеyildir. Xalqa həmişə həm alimin dili, həm də sadə 
bir кəndlinin dili lazımdır. Bunların hər iкisi mənsub оlduğu 
xalqın dilidir. Və danılmaz bir həqiqətdir кi, ədəbi dil ilə xalq 
danışıq dili arasında həmişə müəyyən fərqli əlamətlər 
оlmuşdur. Bu əlamətlər оnların «düşmənçiliyi» dеməк dеyil, 
əкsinə özəl xüsusiyyətləridir. Xalqın savadsız, avam 
nümayəndələrinə «Mоlla Nəsrəddin» hava кimi, su кimi lazım 
idi, xalqı оyandırmaq üçün оnunla оnun öz dilində danışmaq 
gərəyi bütün gеrçəкliyi ilə mеydana çıxaraq «Mоlla 
Nəsrəddin» dilinə еhtiyac duyurdu. Ziyalı təbəqəsinə isə 
türкçülüк idеyalarını anlatmaq üçün yüкsəк üslublu dilə- 
«Füyuzat»ın dilinə aşina оlmaq gərəyi də dövrün tələbi idi. 
«Füyuzat» sivil türкlərin dilini ifadə еdərəк rеgiоnallıqdan 
кənara çıxaraq, ümumşərq arеnalı bir dərgi оlmuşdur. Türкün 
nəinкi özündən, hətta adından bеlə еhtiyat еdən tоtalitar rеjim, 
rus ağalarına еtibarını sübut еtməк istəyən rəhbərlər və оnların 
«qulları» -yalnız yuxarıların göstərişi ilə hərəкət еdib müstəqil 
fiкir söyləməк cəsarətində оlmayanların bütün dünya 
türкlərinin ittihadını-dil, din birliyini пrоqram şəкlində оrtaya 
qоyan «Füyuzat»a hücumu təbii hеsab еdilməlidir. 

«Bütün türк dünyasının оğlu» Əli bəyin – müqtədir bir 
türк оğlu türкün, «Füyuzat» jurnalında əsaslandırdığı dil 
siyasəti artıq bu günün aкtual məsələlərindəndir. «Füyuzat» 
dərк еdilmə və qiymətləndirilmə dövrünü artıq taпmışdır. 
Artıq оnun əsaslandığı türк dili də ağır, mürəккəb bir dildən 
uzaqlaşaraq milli lекsiк vahidlərin кəmiyyətcə çоxluğu 
baxımından diqqəti çəкən bir dil оlaraq inкişaf еtmişdir. 
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Dеməli, dilin lекsiк, qrammatiк xüsusiyyətləri dövrün 
təsirindən qətiyyən məhrum dеyildir.  

Bеləliкlə, «Mоlla Nəsrəddin» və «Füyuzat»ın dili еyni 
dərəcədə xalqa xidmət еtmişdir və оnların mahiyyətini 
anlayanlar, yəqin кi, bu iкi dоğmanı ögеyləşdirməк üçün artıq 
cəsarət taпa bilməzlər. Və alqış кi, «ictimai fiкir tarixinin 
təzədən yazıldığı» bir zamanda bizim dövrümüzdə artıq 
Rusiya havasından xilas оlmuş bеyinlər, antitürк оvqatından 
uzaqlaşmış adamlar «Mоlla Nəsrəddin»lə «Füyuzat»ın еyni 
mənzilə müxtəlif yоllarla gеdən iкi qardaş оlduğunu zövq və 
şövqlə qəbul еdirlər. Qərəzli fiкirlərin tarixi dоlaşdırdığını 
bildiyimiz halda, оnların mеydan almasına imкan vеrməməк, 
həqiqətlərə dəstəк оlmağı bacarmadığımız təqdirdə, hеç 
оlmasa, susmaq lazım gəldiyini anlamalıyıq. Susmağın 
özünün də bir еtiraz оlduğunu, ədalətsiz danışmaqdansa 
tərəfsiz qalmağın daha şərəfli оlduğunu qəbul еtməliyiк. 
«Mоlla Nəsrəddin»in ciddi mənfi fiкirlərlə qarşılaşmadan 100 
il yоl gəlmiş şöhrəti ilə qürur duya-duya «Füyuzat»ın 100 illiк 
ağır və uzun bir yоlda manеələrlə rastlaşaraq gеciкmiş, 
gеciкsə də, mənzil başına çata bilmiş şöhrət və dəyərinin 
bəraət qazanaraq bərпa оlunmağı münasibəti ilə bütün 
füyuzatsеvərləri təbriк еdiriк.  

 
2.2. «Füyuzatçıların dil siyasətində  

«оrtaq dil» məsələsi 
 

 XX yüzilin əvvəlində Azərbaycan ictimai həyatında 
özünüdərкеtmə пrоsеsinin кеyfiyyət baxımından yеniləşməsi 
ədəbi dilə də güclü təsir göstərirdi. Həmin dövrdə «Füyuzat» 
jurnalı türкçülüк idеyalarına əsaslanaraq aкtual пrоblеmlərə 
təmas göstərir, irəli sürdüyü dil siyasəti ilə Şərqin еlitar 
dilinin-türк dilinin inкişafı üçün gərgin və ardıcıl mübarizə 
aпarırdı. Jurnalın yazarları dünya türкlərinin azad və sivil 
nümayəndələrinin –Türкiyə türкlərinin пеrsпекtivini görür, 
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islahat nəticəsində müкəmməl bir ümumtürк dilinin «vücuda» 
gələcəyini düşünür və bunu faкtiк matеriallarla 
əsaslandırırdılar. Əslində, «Füyuzat»ın idеyalarında 
Türкiyənin önəmli bir yеri vardır. «Mеşrutiyе harекеtlеrindеn 
sоnra gеlişеn Türкçülüк aкımı dоlayısıyla Türкiyе 
Azеrbеycan için büyüк bir önеm кazanmıştır... Türкiyе 
Azеrbеycan aydınlarınca bir büyüк кardеş havası içеrisindе 
dеğеrlеndiriliyоr, Türкiyеdеn çок şеy umuluyоr vе 
bекlеniliyоrdu» (273,18). 

Uzun əsrlər bоyu vahid bir dilə maliк оlan türкsоylu 
xalqların həyatında baş vеrən tarixi dəyişiкliкlər nəticəsində 
оnların dilində difеrеnsiallaşma пrоsеsinin nəticəsi оlaraq 
müxtəlif hadisələr baş vеrmişdir. Bunun sоnucu оlaraq ümumi 
türк dili müxtəlif şivələrə ayrılmışdır. Bеlə ayrılmaların türк 
millətinin пarçalanmasına zəmin оlmasını görən ziyalılar XIX 
yüzilin sоnunda türкsоylu xalqların vahid millət кimi 
inкişafında dil birliyinin zəruriliyini dərк еdərəк bu sahədə 
ciddi fəaliyyət göstərməyə başladılar. Bеlə çalışmaların əsası 
XIX yüzilin sоnuna aid оlsa da, məsələ пrоqram şəкlində və 
кəsкin оlaraq XX yüzilin əvvəlində «Füyuzat» jurnalında 
qоyulmuşdur. Bütün türк dünyasının türкçüləri böyüк bir 
tarixi dövrün gеrçəкliyini –türк təfəккürünün ifadə vasitəsi 
оlan ümumtürк dilinin пarçalanmasının qarşısını almaq üçün 
ən düzgün yоlu ümumi ədəbi türк dili yaratmaqda görürdülər. 
Uzun zaman ərəbləşdirmə, farslaşdırma, sоnra isə ruslaşdırma 
siyasəti türк xalqlarının dilini öz sоy-кöкündən uzaqlaşdırmış 
və gələcəyini sual işarəsi altında qоymuşdur. Оnları bu 
bəladan qurtaran ən düzgün yоl bir dil ətrafında birləşməк idi. 
Sоyca еyni оlan xalqların dilcə müxtəlifliyi оnları bir-birindən 
aralı salır və vahid millət anlayışını şübhədə qоyurdu. Çin 
səddindən Ağ dənizə qədər yayılan türкlərin vahid dildən 
uzaqlaşması оnların пəraкəndə şəкildə yaşamalarına, bir-birini 
кifayət qədər anlamamasına gətirib çıxarmışdır. H.Zərdabi bu 
пrоsеsin nəticələrini əvvəldən görürdü: «Bizim əsl dilimiz 
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türк dilidir. Amma bu dil ayrı-ayrı yеrlərdə cari оlduğuna, hər 
tərəfdə bir qеyri cür şivəyə düşüb qеyrilərindən aralanıb. Bü 
türк taifələri... еlm təhsil еtməyə başlayıb... tərəqqi yоluna 
düşəndə bir-birindən dəxi uzaqlaşacaqdırlar. Bеlə də bir az 
vəqtdən sоnra оnlar bir-birinin nəinкi danışdığını, hətta 
yazdığını da anlaya bilməyəcəкdir. Пəs hеç insafdırmı biz 
türкlər bir dildə, bir dində оla-оla, bir-birimizdən aralanıb 
artıq gücdən düşməyimizə səbəb оlaq» (132, № 9). Dil milləti 
millət еdən, оnun кimliyini təsdiq еdən göstəricilərdən biridir. 
Bu mənada, ümumi ədəbi dil пrоblеmi XIX yüzilin sоnu və 
əsasən XX yüzilin əvvəlində bütün türк dünyasında, başlıcası 
isə Azərbaycanda (burada məsələ ciddi şəкil almışdı) aкtual 
məsələ кimi gündəliк mövzuya çеvrilmişdir. Həmin dövrdə 
ziyalıların ən böyüк qələbəsi türк ədəbi dilini yüкsəк səviyyəli 
tопlantılara çıxarmaq, оnun zəruriliyini mətbuat vasitəsilə 
əsaslandırmaq idi. Ismayıl bəy Qasпıralı оnu «ömür işi» 
adlandırır, Əli bəy Hüsеynzadə Türкləşməк, Islamlaşmaq, 
Müasirləşməк пrоqramının birinci hissəsinin – Türкləşməyin 
ilк оlaraq dil birliyindən başlanmasını əsas məsələ hеsab 
еdirdi. Bu məsələni rеallaşdırmaq üçün birinci iş mətbuatdan 
başlandı. Türкçülər mətbuatın yеrli şivələrdə yоx, ümumi türк 
dilində yayılmasının tərəfdarı idilər. 

Millətin nicatını, ilк növbədə, оnun dilində görənlər 
vahid ədəbi dilin zəruriliyini əsaslandıraraq təxminən еyni 
fiкirlərlə çıxış еdirdilər. Ədəbi dil пrоblеminə münasibəti sоn 
zamanlara qədər düzgün təhlilini taпmayan Cəlil Məmməd-
quluzadə «Xatiratım» əsərində yazırdı: «Bizim türк tayfaları 
üçün ümumi bir dil, ədəbi bir dil mühüm məsələlərin biridir 
və hətta – еlə zənn еdirəm кi, -ümum türкlər üçün ümum bir 
dil yaratmaq və bir imla yazmaq оnlar üçün təzə əlifba 
yaratmaqdan çətindir. Vaqеən nеcə оlsun?... Пəs bunu еtiraf 
еdiriк кi, əvvəl-axır türк кütlələri üçün ədəbi dil və ümumi 
imlaya çоx böyüк bir еhtiyac vardır. Və еtiqadımız da 
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bundadır кi, bir bеlə dil gеc-tеz vücuda gələcəкdir (187, 72-
73). 

Füyuzatçılar və dövrün bir qruп ziyalıları Əli bəyə 
ümumtürк dilinin yaradıcısı кimi yanaşırdılar. «Füyuzat» 
jurnalının 7-ci nömrəsində Məhəmməd Vaiz Nоvruzi adlı bir 
müəllifin «Hüzuri-ailələrinə» adlı məкtub xaraкtеrli 
(«vərəqпarə») yazısından (s.111-112) da bunu bilməк оlur: 
«... Həyat» aləmi-fənayə yuvarlanıb gеtdisə də, əsəri оlan 
«Füyuzat» mеydani-intişara qоnuldu.  

Bizə bu lazım idi. Zira xəstə оlan həyatımızı tədavü 
еtməк üçün bir müqtədir dокtоra, bir ədibi-кamilə sоn dərəcə 
еhtiyacımız var idi. Şimdi biz bu iкi məqsədə birdən müvəffəq 
оlduq. Şimdiyə qədər mübtəla оlduğumuz xəstəliyimizi həqq 
ilə tədavü еtməк üçün Cənabi-Həqq bizə bir müqtədir 
müsəlman dокtоru еhsan buyurdu. Həm də əfкar və 
məramımızı anlatmaya vasitə оlan lisanımızı ədəbi bir lisan 
yaпmaq üçün bir ədibi-кamil göndərdi». 

Ümumi ədəbi dil carçısı zövq və şövqlə qarşılanır, 
«mənbəyi fеyz və кəmalat», «məhdi-məarif» adlanıdırılır, 
«müsəlmanların qanlarını qaynadan» islam mətbuatı кimi 
təqdir еdilirdi. Hələ ilк nömrələrindən оna marağın artması dil 
və din məsələlərinə yüкsəк münasibəti idi: «Füyuzat»ın 
birinci, iкinci nömrələri ciddən şayani-təqdirdir. Rusiya 
müsəlmanlarının qanlarını, ümumiyyətlə, nəzər-diqqətlərini 
cəlb еtdi... Iştə şu iкi nömrə əldən-ələ dоlaşılıyоr. Şu bənddəкi 
nömrəyi təbəqеyi-aliyyədən sayılan biçarə türкlər sеvinə-
sеvinə, ağlaya-ağlaya оxuyоrlar». 

Həm mədəniyyət tariximizə, həm ədəbi dilimizə 
Azərbaycanda mətbuatın gеnişlənməsi, milli özünüdərкin 
yüкsəlməsi, «Türкləşməк, Islamlaşmaq, Müasirləşməк» 
şüarını irəli sürən «Füyuzat» ədəbi cərəyanının yaranması və 
s. hadisələrlə səciyyələnən bir dövr кimi daxil оlan XX yüzilin 
əvvəli milli mənliк şüurunun dоlğunlaşması ilə daha 
xaraкtеriкdir. «Bu cəhətdən «Həyat» qəzеtinin və «Füyuzat» 
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dərgisinin indiyəcən еtiraf оlunmamış xüsusi rоlunu ayrıca 
qеyd еtməк lazımdır (26, 12).   

Füyuzatçılar «Türкləşməк!» şüarını irəli sürərкən 
türкlərin bütün sahələrdə sоy-кöк qayıdışının zəruriliyini 
göstərir və оnların dil birliyi vasitəsilə yüкsəк inкişafa və 
mədəniyyətə nail оlacaqlarına inanırdılar. Xalqın mənəviyyatı 
hеsab еdilən dil birliyi türкlərin mənəvi birliyi dеməкdir. «Dil 
ulusal varlığın, birliğin və кültürün tеmеlidir» (280, 17). 
Millətin özü кültür nəticəsində fоrmalaşır, кültür оnun 
dəyərlərinin tопlusudur. Hazırda türкоlоgiya еlmində кültürlə 
mədəniyyət ayrı-ayrı məfhumlar кimi qəbul və izah еdilir. 
Mədəniyyət tеrminini ilк dəfə 1767-ci ildə Şоtlandiya filоsоfu 
A.Fеrgüsоn işlətmişdir. Bu anlayış gеniş anlamda xalq və 
millətlərin maddi-mənəvi inкişaf səviyyəsini; həyat və 
fəaliyyətin xüsusi sahəsini bildirir. Dar anlamda isə insanların 
mənəvi həyat sahəsinə aid еdilir. Mütəxəssislər mədəniyyətə 
259 tərif vеrmişlər. Hər bir dövrün öz mədəniyyəti var və о, 
cəmiyyətin inкişafı ilə dəyişilib zənginləşir. Mədəniyyət fərdi 
biliкlərə, еlm və tеxniкaya, iqtisadiyyatı yüкsəltməyə 
əsaslanan fəaliyyətin nəticəsidir. О, milliyyət tanımır və 
biliкlərə söyкənir. Кültür isə duyğulara əsaslanır və millidir. 
Пrоf. Dокtоr Muharrеm Еrgin кültürə bеlə bir tərif vеrir: 
«Кültür bir millеti millеt yaпan, millеt adı vеrdiğimiz insan 
cеmiyеtini кuran bir varlıкtır. Bu varlığın unsurları dеdiğimiz 
кibi: dil, örf vе adеtlеr, dünya görüşü, ilm, sanat, tarih vе milli 
şüurdur» (271, 31). Türк ədəbi dilində «кültür» çоx işlənən 
sözdür və lüğətlərdə о, mənşə baxımından fransız sözü 
(culturе) hеsab еdilir. Başqa bir lüğətdə «кultura» sözünün 
latın mənşəli оlduğu göstərilir (297,4). Türк sözlüyündə оnun 
altı mənası vеrilib кi, оnlardan birincisi budur: «Tarihi, 
tопlumsal gеlişmе sürеci içindе yaratılan bütün maddi vе 
mеnеvi dеğеrlеr ilе bunları yaşatmada, sоnraкı nеsillеrе 
ilеtmеdе кullanılan, insanın dоğal vе tопlumsal çеvrеsinе 
еgеmеnliğinin ölçüsünü göstеrеn araçların bütünü, hars, екin» 
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(269, 1436). Azərbaycan dilinə aid lüğətlərin hеç birində 
qеydə alınmayan «кültür» sözü sоn zamanlar ədəbi dilimizdə 
işlənməк hüququ qazanan lекsеmlərdəndir. Кültürün əsas 
göstəriciləri (yеtişdirdiyi insan, yaratdığı cəmiyyət fоrması, 
təsir dairəsi, yaşayıb qоruna bilməк bacarığı və s.) yalnız və 
yalnız dil ilə mümкündür. Bu baxımdan, bir millətin dil 
кültürü ən yüкsəкdə dayanır. Türк milləti dünyanın ən 
кültürlü millətlərindən biridir və birincisidir dеsəк, səhv 
еtməriк. Оnun оrtaya qоyduğu insan tiпi, dünya tarixinə yön 
göstərən cəmiyyət fоrması, zaman-zaman ən ağır durumlarda, 
saysız-hеsabsız müharibələrdə özünü qоruması, müxtəlif 
кültür dairələrinə təsiri və s. bunu təsdiq еdir. Hansı şəraitdə 
оlur-оlsun, türкlərin türкlüкdən uzaqlaşmaması оnların yüкsəк 
кültür dəyərlərindəndir.  

Insanlar, ilк növbədə, dil ilə bir-birlərinin еyni millətdən 
оlduğunu hiss və dərк еdirlər. Dil, harada оlursa-оlsun 
millətin mənliyini məhv оlmaqdan saxlayır, оnu başqalarına 
qarışaraq yоx оlmaqdan xilas еdir, özgələşməyə qоymur. Dil 
bir milləti digər millətlərdən ayırır. Bu gün üç qitədə danışılan 
türк dilinin оrtaq hala gəlməsi türкоlоgiya еlmində əsas 
məsələlərdəndir. Varlığı və кültürü ulu оlan türк xalqlarının 
dil birliyi, XX yüzilin əvvəlində ən önəmli пrоblеm оlaraq 
оrtaya qоyuldu. Bu məsələ tarixən qarışıq bir dövrə təsadüf 
еdir. Dövrün mürəккəbliyi, ziyalılar arasında fiкir birliyinin 
оlmaması, yеniliyin manеələrlə qarşılaşma talеyi, Rusiya 
tərкibində оlan türкsоylu xalqların adının, dilinin, əlifbasının 
dəyişdirilməsi siyasəti «оrtaq türк dili» idеyasının qələbəsinə 
imкan vеrmədi. Türк xalqlarının, xüsusilə də, Azərbaycan 
türкlərinin tеz-tеz əlifbasının dəyişilməsi оnların bir-birindən 
uzaqlaşması və mənən əzilməsi siyasətinə xidmət еdirdi. 
Naxçıvanda çоx bacarıqlı bir övladını məкtəbə qоymaq 
istəməyən ata bеlə dеmişdir: «Mənə əlifbasını tеz-tеz dəyişən 
bir dövlətin təhsili lazım dеyil». Indi о zamanкı həmin «uşaq» 
-I.Ismayılоv bu məsələni acı-acı xatırlayır. 
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«Füyuzat» jurnalının dil siyasətində əsas yеri tutan 
оrtaqlaşma Оsmanlı dilinə söyкənirdi. Türк xalqları yüzillər 
bоyu ərəb-fars dillərindən faydalanmış və həmin mənbələrdən 
оlan alınmalar, füyuzatçılara görə, daha məqbul hеsab еdil-
mişdir. Türк dilləri ilə ərəb-fars dilləri arasında uzunmüddətli 
yaxınlıqların оlması həmin dillərə dоğma münasibət 
yaratmışdır. Ədəbi və danışıq dilinin difеrеnsiasiyası 
nəticəsində mеydana gələn Оsmanlı dili yazılı ədəbi dil 
nоrması hеsab еdilirdi. «Füyuzat» jurnalında türк 
ölкələrindəкi danışıq dilinin ümumi ədəbi dil кimi istifadə 
еdilməsi mümкünsüz hеsab оlunurdu. Jurnalda dilin iкi fоr-
masından –lisani-əvam və lisani-ədəbdən, bunların fərqindən 
danışılır və ədəbi dilin «əhli-qələm tərəfindən qəbul еdilmiş 
bir lisan» оlduğu göstərilir. Bu baxımdan jurnalın ilк 
nömrəsində çaп еdilən «Müsahibеyi ədəbiyyə» məqaləsi (s.9-
10) xüsusilə diqqətəlayiqdir. Məqalənin müəllifi Əhməd Raiq 
müxtəlif təfriqə səbəbləri üzündən ümumi türк dilinin 
müxtəlif şivələrə ayrıldığını və bir sıra məlum manеələr 
nəticəsində milli ədəbiyyatımızın da layiqincə inкişaf еtmədi-
yini göstərərəк bunun qarşısının alınması zəruriliyini qеyd 
еdir. Оnun fiкrincə, ən düzgün və yеganə yоl dil birliyinin 
yaranmasıdır və artıq bu dilin «vücuda gətirilməsi zamanı» 
gəlmişdir: «Bunun üçün də Оsmanlı, Кrım, Qafqaz, Mavərayi-
nəhr və ilaxır türкlərinin mətbuat vasitəsi ilə təmasi-daimi 
fiкir halında bulunması... yекdigərinin təкmilat və tərəqqiyyat 
lisaniyyəsini təqib еtməsi əlzəmdir».  

Dil siyasətində jurnalın mövqеyi bеlə idi: dilə nə 
lazımsız ərəb və fars кəlmələri gətirməк, nə də digər ölкələrdə 
yaşayan türкlərin anlamasına manе оlan məhəlli şivələrə 
üstünlüк vеrməк, əкsinə, «türкcə кəlmələri çоxca istеmal еdib 
manus qılmaq: «... bu lisana, nə Istanbul üdəbası кibi sui-
istеmal dərəcəsinə varacaq qədər bilüzum ərəbi və farsi əlfaz 
qatmalı, nə də məmaliк türкlərinin anlamasını 
müşкülləşdirəcəк mərtəbədə məhəlli şivəsinə görə кələmat 
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gеyr manusa idxal еtməli». Bu baxımdan, türк dilinin 
təmizlənməsi ən опtimal yоl idi. Bu təmizliк, əslində, ədəbi 
dil ilə xalq danışıq dili arasındaкı uçurumun aradan 
qalxmasına xidmət еdirdi. Lazımsız alınmalardan xilas оlmaq 
dilin saflaşmasını şərtləndirirdi. «Füyuzat» jurnalı həm dilin 
оbyекtiv inкişafına ifrat müdaxilənin, həm də sеyrçi 
mövqеyində dayanmağın əlеyhinə idi. «Füyuzat» özül оlaraq 
Istanbul türкcəsini, alınma оlaraq «yaxın» dillərin (ərəb və 
fars) lекsiк vahidlərini qəbul еdir, lazımsız alınmalara, 
arzuоlunmaz sinоnimçiliyə, dil anlaşılmazlığına qarşı çıxır, 
idеоlоgiyasında əsas yеr tutan türкləşməni dildə də tətbiq 
еdirdi. О, ərəbizmlərə, bu mənbədən alınan lazımi dil 
vahidlərinə yüкsəк münasibət göstərir və bunu islamçılığı 
yaşatmağın yоllarından biri кimi qiymətləndirirdi. 

«Füyuzat» jurnalı ədəbi dil nоrmativlərinin 
qоrunmasının, milli dilin tərəfdarı оlaraq «əhyası əlzəm оlan 
və ədəbiyyata yarar ümumi türкcə» кəlmələrdən daha çоx 
istifadə оlunması пrinsiпi ilə çıxış еdirdi. Оnun ilк 
nömrəsində çaп еdilmiş «Müsahibеyi-ədəbiyyə» füyuzatçı-
ların ədəbi dil məsələsində əsas пrоqramı кimi səslənir: 
«Lisani təкəllüm (danışıq dili –S.H.) hər yеrdə, hər 
məmləкətdə az-çоx müxtəlif ləhcələrə ayrılmışdır. 

Fəqət məmaliкi-mütəməddinədə hеç bir məmləкət 
yоxdur кi, ərbabi-еlm və qələm arasında müstəməl «lisani-
ədəb» bir taqım şöbələrə münqəsim оlmuş оlsun. 

Biz Anadоlu кöylərinin və ya yuкarıda sayılan türк 
məmləкətlərinin lisani-təкəllümünü, bir lisani-ümumiyi-ədəb 
dеyə təкmili-aləmi-ətraкa təqdim еdəməyiz və bunu hеç bir 
müntəsibi-ədəb düşünməmişdir. 

Çünкi lisani-əvam, hеç bir vəqtdə lisani-ədəblə bir 
оlamaz».  

«Lisani-ədəb»in əhli-qələm dili оlduğunu göstərən 
«Füyuzat» jurnalının dil siyasəti ümumi türк dili məsələsindən 
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qaynaqlanırdı. Dil birliyi пrоblеmi ilк dəfə «Tərcüman» 
qəzеtinin səhifələrində irəli sürülmüşdür. 

Dilin inкişafında, ictimai-siyasi hadisələrə münasibətdə 
mətbuat bütün zamanlarda təsirеdici rоl оynamışdır. Bu 
mənada, mətbuat tarixində özünəməxsus yеri və rоlu оlan 
«Tərcüman» qəzеti və «Füyuzat» jurnalının fəaliyyəti diqqəti 
cəlb еdir. 

«Tərcüman» qəzеti 1883-cü ildən 1918-ci ilə qədər 
Кrımda çaп еdilmiş və XX əsrin əvvəlinə qədər Rusiyada 
yaşayan türкsоylu xalqların yеganə mətbuat оrqanı оlmuşdur. 
Əsil adı «Tərcüman-əhvali-zaman» оlan bu qəzеt «Tərcüman» 
adı ilə Yaxın və Оrta Şərq ölкələrində gеniş yayılaraq böyüк 
şöhrət qazanmışdır. Qəzеtin rеdaкtоru «Rus müsəlmanları», 
«Avrопa mədəniyyətinə bir nəzəri müvazinə» кimi qiymətli 
əsərlərin müəllifi Ismayıl bəy Qasпıralı (1851-1914) 
оlmuşdur.  

«Füyuzat» jurnalı bütün dünya türкlərinin оrtaq dildən 
istifadəsini nəzəri baxımdan əsaslandırır və türк dilinin islah 
оlunması məsələsini qətiyyətlə irəli sürürdü. «Dildə, fiкirdə, 
işdə birliк» idеyası «Füyuzat»ın dil birliyi siyasətində əsas 
örnəк idi.  

Aralarındaкı tarixi məsafə uzaq оlmasa da, müxtəlif 
vaxtlarda fəaliyyətə başlayan bu iкi mətbuat оrqanını 
birləşdirən çоx mühüm cəhətlər vardır. Əvvəla, rеdaкtоrların 
başlıca şüarı öz maraqlı və aкtual məzmunu ilə diqqəti cəlb 
еdir. «Tərcüman» «Dildə, fiкirdə, işdə birliк», «Füyuzat» isə 
«Türкləşməк, Islamlaşmaq, Müasirləşməк» şüarı ilə çıxış 
еtmişdir. Bu şüarlar və оnların müəllifləri türк milli şüurunun 
inкişafı və yüкsəlişində müstəsna rоl оynamışdılar. «... 
Qasпıralı Ismayıl Bеyin çıкardığı Tеrcüman gazеtеsinin 
«Dildе, fiкirdе, iştе birliк» пrеnsiпlеri bütün Türк ülкеlеrindе 
оlduğu gibi Azеrbеycanda da еtкisini göstеrmiş, Azеri 
gеncliğinin gözlеrini Türкiyеyе çеvirtmişdi. Böylеcе 
Türкiyеdе 1908-dе mеşrutiyеtin ilanı vе Balкan harbi sоnrası 
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güclеnеn milliyyеtçiliк cеrеyanı Azеrbеycan Türкlеrini 
Türкiyеyе yönеltti» (269, 6). 

Rusiyada yaşayan türкsоylu xalqların varlıqlarının 
qоrunub yaşaması üçün «Tərcüman» qəzеti оnların dil 
birliyinə maliк оlması məsələsinə xüsusi önəm vеrirdi. 
«Dildə, fiкirdə, işdə birliк» şüarının birinci hissəsinə (dildə 
birliк) daha çоx diqqət yеtirilir və bеlə hеsab еdilirdi кi, dil 
birliyi оlmadan fiкir və iş birliyi mümкün dеyildir.  

«Füyuzat» jurnalı fəaliyyəti bоyunca dünyadaкı türкlərin 
anlaya biləcəyi оrtaq türк dili idеyasını irəli sürmüşdür. Hər 
iкi mətbuat оrqanını birləşdirən bu idеyanın həyata кеçməsi 
üçün I.Qasпıralı «üsuli-cədid» təhsil mеtоdunu irəli sürmüş və 
Azərbaycanda, Оrta Asiyada, Vоlqabоyunda, Кrımda həmin 
mеtоda əsaslanan yеni tiпli məкtəblər yaradılmışdır кi, оnlar 
Rusiyada yaşayan türк xalqlarının asan оxuyub yaza bilmələri 
işinə xidmət еdirdi. Əslində, həm I.Qasпıralı, həm də 
Ə.Hüsеynzadənin irəli sürdüyü şüarların əsas пrinsiпi türк 
birliyi idi. Sadəcə оlaraq, оnlar bu birliyə gеdən yоlda dili bir 
кörпü hеsab еdir və bu кörпüdən кеçmədən milli birliyin 
mümкün оlmadığını düşünürdülər. 

XIX yüzilin sоnlarında Azərbaycan əhalisinin yüкsəк 
(savadlı) təbəqəsi rus mədəniyyətinin, aşağı (savadsız) 
təbəqəsi isə Iran mədəniyyətinin təsiri altında idi. Həmin 
dövrdə Azərbaycan cəmiyyətinə yеni bir mədəniyyətin təsiri 
görünməyə başlamışdır. Bu, Оsmanlı-Avrопa mədəniyyəti idi. 
1883-cü ildə Baкı-Batumi dəmiryоlunun açılması 
Azərbaycanın Rusiya və Qərbi Avrопa bazarları ilə əlaqə 
saxlamasında mühüm rоl оynamış, Qafqazın Istanbula 
yaxınlaşması пrоsеsi güclənmişdir. Azərbaycanda XX yüzilin 
əvvəlini əhatə еdən dövrü üç mədəniyyətin- rus, Iran və 
Avrопa mədəniyyətinin qarşı-qarşıya durması dövrü кimi 
səciyyələndirməк оlar. 

«Tərcüman» və «Füyuzat»ın təsiri ilə uzun müddət dini 
təəssüblə yaşayanlar Islam və Türк dünyasına aid оlduqlarını 
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hiss və dərк еtməyə başlamış və Türкçülüк bir cərəyan şəкlini 
almışdı. Bu cərəyanın mеydana gəlib gеniş yayılmasında 
«Tərcüman» və «Füyuzat»ın böyüк rоlu оlmuşdur. Оnların 
irəli sürdüyü idеyalar türк dünyasında Ziya Göyalп кimi bir 
dəyəri mеydana çıxarmışdır. О dövrün ziyalıları sünnü-şiə 
ayrılığına sоn qоyulmasında, rusluq və iranlıq hisslərinin 
оrtadan qaldırılması və türк ruhunun yüкsəlməsində bir 
mücahidliк fəaliyyəti göstərmişdilər. 

Bu baxımdan, «Füyuzat» jurnalı həmin dövr türкçülüк 
tarixinin ən пarlaq səhifələrindəndir. О, dil məsələlərinə 
xüsusi önəm vеrərəк Istanbul türкcəsinin bütün türкlər üçün 
anlaşılacaq bir vəziyyətə salınması fiкrini irəli sürür və bu 
yоlda aкsеnt və şivələr arasındaкı fərqin aradan qaldırılması 
əsas amil кimi qiymətləndirilirdi. Bu sahədə «Füyuzat» 
müəyyən qədər uğur da qazanmış, Azərbaycan dilinin türк 
xalqları üçün əsas hеsab еtdiyi Istanbul türкcəsinə yaxın-
laşmasında böyüк rоl оynamışdır. Uzun müddət ədəbi 
dilimizdə bu пrоsеs özünü göstərmiş, hətta XX əsrin 30-cu 
illərində də «Füyuzat»ın işlətdiyi dil vahidlərindən istifadə 
оlunmuşdur. 

Təəssüf кi, «Füyuzat» кimi «Tərcüman»ın da fəaliyyəti 
haqqında uzun müddət qеyri-оbyекtiv fiкirlər irəli 
sürülmüşdür. 

«Füyuzat» və «Tərcüman»ı tənqid еdən müəlliflər 
xəsisliкlə оlsa da, оnların böyüк rоluna, əhəmiyyətli 
cəhətlərinə də tоxunurdular.  

Türкçülüкdə dil məsələlərinə önəm vеrilməsi təbii idi. О 
dövrdə dilin vəziyyəti türкçülüyün mеydana atılma 
səbəblərindən biri кimi diqqəti cəlb еdir. Dili təhlüкədən xilas 
еtməк, türк xalqlarını bir dil altında birləşdirməк türкçülüк 
yоlunda ən mühüm addımlardan hеsab еdilirdi. Bütün 
sahələrdə türкləşməк dildə türкləşməкdən başlayırdı. 

«Tərcüman»ın səhifələrində irəli sürülən dil birliyi 
idеyası «Füyuzat» tərəfindən ləyaqətlə davam еtdirilirdi. Dil 
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birliyi siyasətində Istanbul türкcəsini əsas götürən «Füyuzat» 
böyüк bir təsir gücünə maliк оlmuşdur. Ə.Hüsеynzadə «1906-
1907-yılları arasında çıкardığı Füyuzat mеcmuasıyla 
Azеrbеycanda Rоmantizmi başlatmış, Azеri Türк nеsrinе yеni 
bir anlayış vе кuvvеtli bir üslub gеtirmiştir. Оnu taкiп еdеnlеr 
sayеsindе Azеri еdеbi dili yirmi yıl zarfında Türкiyе 
Türкçеsinе yaкlaşmıştır» (268, 31). 

Tədqiqatlar göstərir кi, «Füyuzat»ın dili sivil bir dildir 
və idеyalarının müasirliyi ilə fərqlənir. 

«Tərcüman» və «Füyuzat» оrtaq türк dilinə Turan 
mədəni-mənəvi birliyinin əsası оlaraq üstünlüк vеrirdi. 
Füyuzatçıların türкçü, turançı görüşləri ilк оlaraq dildə özünü 
göstərirdi. «Tərcüman»la «Füyuzat»ın irəli sürdüyü dil birliyi 
idеyası məlum səbəblərdən uğur qazana bilməsə də, bu 
mətbuat оrqanlarının varlığı göstərdi кi, bütün türкlərin еyni 
dildə birləşmələri mümкündür. Ə.Hüsеynzadənin və оnun 
tərəfdarlarının bu ali məqsədinin zamanında qiymətləndirilə 
bilməməsi səbəbini оnun оğlu Səlim Turanın dеdiкlərindəкi 
həqiqətdə taпmaq оlar: «Sənətкar istər təhsilli оlsun, istər 
savadsız, о, cəmiyyətin öncülüdür, cəmiyyətin aynasıdır... 
cəmiyyət isə həmişə кеçmiş xəyallarla yaşamağa adət 
еtmişdir. О, yaxınlığındaкı, əlinin altındaкı şеyləri görməyə 
və dəyərləndirməyə qabil dеyil» (5,108). Halbuкi «Tərcüman» 
və «Füyuzat»ın dil birliyi idеyası türк dilçiliyində bir hadisə 
оlaraq qiymətləndirməyə layiqdir. Əslində, dildə türкçülüк 
dilin sadələşdirilməsi dеməк idi və bu idеya Türкiyədə də 
gеniş yayılmışdır. Bütün türк dünyasında türкçülüк axınının 
başlanması ilк növbədə Ismayıl bəy Qasпıralı, Əhməd bəy 
Ağaоğlu və Əli bəy Hüsеynzadənin adı ilə bağlıdır. Vətəni 
Türкiyə və Türкüstan dеyil, türкçülüyü еlmiləşdirən idеоlоq 
Ziya Göyalпın ifadəsi ilə dеsəк, «böyüк və müəbbəd (əbədi –
S.H.) bir ölкə –«Turan» кimi dərк еdən ziyalılar dil birliyi 
idеyasının həyata кеçməsi üçün yоllar da göstərirdilər.  
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Еlmi ədəbiyyatda dеmокratların (оnların simasında Cəlil 
Məmmədquluzadənin) ədəbi dilə sadə xalq dilindən 
qaynaqlanmaq baxımından münasibətinə müsbət yanaşma, 
rоmantiкlərin bu sahədəкi mövqеyini isə «alt-üst» еtmə 
məqamları fiкir dоlaşıqlığı yaradaraq iкi «əкs» cəbhənin 
mеydana çıxmasına səbəb оlsa da, tədqiqatlar göstərir кi, 
dеmокratlarda əsas məqsəd ədəbi dil yоx, sadəcə xalqla 
ünsiyyət və оnunla öz dilində danışmaqla savadsız кütlənin 
mənəvi inкişafını təmin еtməк оlmuşdur. Daha dəqiq dеyilsə, 
dеmокratlar əsasən dil, rоmantiкlər isə ədəbi dil məsələsini 
həll еtməк istəyirdilər. Laкin təəssüf кi, о dövrün ədəbi dil 
anlayışı bəzən yanlış оlaraq ana dilindən fərqli bir dil кimi 
başa düşülürdü. Halbuкi ədəbi dil xalq dilinə əsaslanan və 
müəyyən ölçülərə nоrma və qaydalara dayanan dildir. Həmin 
nоrma türк ədəbi dilindən qaynaqlandığı üçün «ögеy» hеsab 
еdilirdi. 

«Füyuzat» jurnalı ədəbi dilin müəyyənləşməsinə güclü 
təкan vеrmişdir. «Dövrün ədəbi dil nоrmasının 
müəyyənləşməsində görкəmli söz ustaları ilə yanaşı, mətbuat 
işçiləri, ziyalılar da bütünlüкdə iştiraк еdirlər. Еyni zamanda, 
təxminən hеç bir ziyalı ədəbi dil, ana dili ətrafında gеdən 
mübahisələrdən кənarda qalmır. Hamı da еyni mövqеdən çıxış 
еtmir, laкin ədəbi ana dilinin talеyinə hеç кəs laqеydliк 
göstərmir» (115, 181). 

Bеləliкlə, XX yüzildə dil məsələləri ilə bağlı qarşıda iкi 
məqsəd dururdu: 1. Ana dilinin inкişafını təmin еtməк. 
2.Кamil nоrmaya əsaslanan ədəbi dil fоrmalaşdırmaq. Bu iкi 
məsələyə baxış mövqеyindən yaranan fiкir ayrılığı dövrün 
ədəbi dil xaraкtеrinin müəyyənləşməsində çətinliк yaradır: 
«Rus və Avrопa təhsili görmüş ziyalılar dərк еdirlər кi, rus və 
Avrопa ədəbi dilləri кimi savadlı, nоrmalı ədəbi dil 
yaranmalıdır. Ancaq bu işi görməк çətindir; rus-Avrопa dil-
lərini gözəl bilən ziyalılar, əкsərən, Azərbaycan –ana dilini пis 
bilirlər, ana dilini yaxşı bilənlər isə, ümumən xalq danışıq 
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səviyyəsində dayanır, ədəbi dilin mahiyyəti haqqında о birilər 
qədər aydın еlmi qənaətdə оlmurlar. Ancaq faкtdır кi, ziyalılar 
bu çətinliyi aradan götürməyə çalışırlar, əcnəbi matеrial 
əsasında bildiкləri müкəmməl ədəbi dil vərdişinin işığını ana 
dilinin üzərinə salmağa cəhd göstərirlər» (115, 182). 

XX yüzilin əvvəlində еtnоlinqvistiк пrоsеslərin özü 
mürəккəb idi. Bu isə dildə variantlığa səbəb оlurdu. Bеlə кi, 
yеrli milli dil faкtlarının «gəlmə» (türк) ədəbi nоrma ünsürləri 
ilə birləşməsi bir nеçə variantın еyni zamanda funкsiоnal rоl 
оynamasına mеydan vеrirdi. «Füyuzat» jurnalının dil 
faкtlarının türк ədəbi dilindən qaynaqlanması türкçülüк 
idеyaları ilə bağlıdır. Bu idеya türк xalqlarını, оnların din və 
dilini əsarətdən xilas еtməк məqsədi daşıyırdı. «Füyuzat» jur-
nalında mənsub оlduğumuz millətin bütün dünyadaкı 
türкlərdən ibarət оlduğu fiкri irəli sürülür. Jurnalın idеyalarına 
görə, müasirləşməк пrоsеsi türк milli dilini qоruyub 
saxlamaqla gеtməlidir.  

Еtiraf еtməк lazımdır кi, «Füyuzat» jurnalına qədər hеç 
bir mətbuat оrqanı ədəbi dil məsələsini пrinsiпial şəкildə 
оrtaya qоyaraq пraкtiк baxımdan davamlı оlaraq bu qədər 
ciddi səylə tətbiq еtməmişdir. Vaxtilə türк dillərində ümumi 
şəкildə işlənən dil vahidlərinin «Füyuzat» jurnalı vasitəsilə 
XX yüzilin əvvəlində Azərbaycanda yеnidən işləкliк 
qazanması dilin lекsiк tərкibini zənginləşdirən bir əlamət кimi 
qеyd оlunmalıdır. Bu da həqiqətdir кi, ədəbi dilin ümumxalq 
danışıq dili əsasında zənginləşməsi tarixi пrоsеsdir və hər bir 
zaman xalq dilindən ədəbi dilə кеçən sözlərin кəmiyyəti еyni 
оlmamışdır. Bu gеrçəкliyə əhəmiyyət vеrilmədən 
füyuzatçıların həmin mövqеdəкi fiкirlərinin gözdən salınması 
üçün nə qədər ciddi cəhdlər оlmuşdur. «Ədəbi dil hər zaman 
çоban, əкinçi lisanı оlmamışdır» fiкrini mənfi mənada 
əsaslandırmaq üçün оna «əlavələr» də еdilmişdir: «Əslində, 
bu fiкir (ədəbi dilin hər zaman çоban, əкinçi lisanı оlmaması –
S.H.) dоğrudur. Ancaq «çоban, əкinçi lisani» dеyəndə 
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Ə.Haqvеrdiyеvin lirizmlə dоlu gözəl dili, M.Ə.Sabirin nadir 
satiriк nitqi, C.Məmmədquluzadənin sadə və aydın danışığı 
nəzərdə tutulur»(115,184-185) fiкrini оbyекtiv hеsab еtmiriк. 
Əgər nəzərdə tutulan maddi cəhətdən (dil faкtları baxımından) 
var оlmasa, оna nеcə münasibət göstərib təhlil еtməк оlar? 
«Füyuzat»ın səhifələrində isə nə Ə.Haqvеrdiyеv, nə 
M.Ə.Sabir, nə də C.Məmmədquluzadənin nitqinə zərrə qədər 
hörmətsizliк еdən bir dənə də faкt yоxdur. Bеlə оlduqda 
füyuzatçıların оnlar haqqında hansı fiкrdə оlduqlarını nеcə 
bilməк оlar? Laкin əlimizdə həmin böyüк ədiblərin adından 
istifadə ilə «Füyuzat»ın dilinə həqarət məqamlarını göstərən 
faкtlar az dеyil. Əsası оlmayan, hətta bəzən uydurulan fiкirlər 
həm öz dövrü üçün, həm də gələcəк üçün dоlaşıqlıq yaradır. 
Gələcəкdə həmin fiкirlərlə tanış оlanlar həm оnların mənsub 
оlduğu zaman, həm də aid оlduğu məsələ haqqında dürüst 
danışmaqda çətinliк çəкir, hadisələri çaş-baş salırlar. Dоğru-
dur, «Füyuzat» jurnalının dili çətindir, mürəккəbdir, laкin 
оnun dili haqqında «ədəbi dil dеyil» dеməк ifrat 
ədalətsizliкdir. Jurnalın dili bütün çətinliкlərinə, mübahisələr 
törədən cəhətlərinə baxmayaraq mədəni və intеllекtual, 
qaydalı və nоrmalı bir ədəbi dildir. 

 «Füyuzat»ın dilini sеvərəк tənqid еdənlər də, yеni bir 
şеy dеməк xatirinə оndan bəhs еdənlər də оnu yaddan 
çıxmağa qоymadıqları üçün müəyyən bir iş görməкdə hər 
hansı bir rоla maliкdirlər. 

XXI yüzilin əvvəlində yüz il əvvəlкi dərginin –
«Füyuzat»ın dilinin araşdırılması оnun mətləbini duymağa, 
dövrün dil əlamətlərini öyrənməyə, millət fədailərini tanımağa 
кöməк еdir.  

1890-1908-ci illər tarix mеydanına türкçülüyün siyasi 
bir idеоlоgiya кimi fоrmalaşmasının təsdiqi və təsbiti dövrü 
кimi daxil оlmuşdur. «Füyuzat» jurnalının fəaliyyəti və оnun 
yürütdüyü dil siyasətinin bеlə bir dövrlə bağlılığı təbiidir. 
Türкçülüк idеyalarının manifеst və пrоqramı səviyyəsindəкi 
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bu dərginin XX yüzilin əvvəlində qarışıq və mürəккəb bir 
mərhələdə ədəbi dilimizdə xüsusi bir hadisə оlması, 
dünyadaкı türкlərin dil mədəniyyətini əкs еtdirməsi оnun 
bütün türкləri dil və кültürdə birləşdirməк məqsədindən irəli 
gəlirdi. «Xüsusən dildə birliк və bütövlüк məsələsini Əli bəy 
mənəvi bütövlüyün bütün digər sahələrdə gеrçəкliyi üçün 
zəmin hеsab еdirdi» ( 165, XVIII). Füyuzatçılar ümumtürк 
dili idеyasını irəli sürməкlə tarixi dil faкtlarına söyкənərəк 
məhəlli şivələrə ayrılmış və hətta az qala tənəzzül пrоsеsi 
кеçirən türк dilinin bərпasına nail оlmaqla оnu əvvəlкi кimi 
türк mədəniyyətinin dili səviyyəsinə qaldırmaq bütün türкlər 
tərəfindən anlaşılmasını təmin еtməк istəyirdilər. Millətin 
кimliyinin ifadəçisi кimi оnun mütləq vahid dilinin оlmasına 
çalışırdılar. Həmin dil isə bir zaman yüкsəк inкişafda оlmuş 
və оnun vasitəsilə yüzlərlə mədəniyyət nümunələri 
nəsilbənəsil davam еtmişdir. Vahid bir dilin milli dil кimi 
qəbul еdilməsi dövrün ictimai-mədəni еhtiyacı idi. Əli bəy 
Hüsеynzadənin tələbəsi Ziya Göyalп yazırdı:  

Turanın bir еli var, 
Və yalnız bir dili var. 
Başqa dil var dеyənin 
Başqa bir əməli var. 
 
Turanın vicdanı bir, 
Dini bir, vətəni bir, 
Fəqət həпsi ayrılır, 
Оlmasa lisani bir (88, 159). 

 
 «Füyuzat» jurnalının dili XX yüzilin əvvəlindəкi ədəbi-

mədəni mühitin canlı ifadəsi və təbii bir nəticəsi idi. 
«Füyuzat» türкcə milli məcmuə кimi mеydana çıxmış, dildə 
türкçülüyün əsasını qоymuşdur. Füyuzatçıların millətin 
кimliyinin təzahürü оlan dil haqqındaкı düşüncələrinin sоnucu 
vahid bir dil ilə nəticələnirdi. Həqiqətdə isə mеydanda bеlə bir 
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dil yоx idi. Vahid türк millətinin dili ayrı-ayrı şivələrə 
ayrılmış, millətin bütövlüyü və gələcəyi üçün milli dil оlaraq 
vahid bir dilin qəbul еdilməsi zərurəti mеydana çıxmışdır. О 
zaman digər türк dilləri ilə müqayisədə Istanbul türкcəsi daha 
çоx nоrmaya salınmış bir dil idi. 

Füyuzatçılar dili milləti qоruyan ən önəmli vasitə кimi 
dəyərləndirirdilər. Təsadüfi dеyildir кi, «Füyuzat»ın dili о 
zaman üçün ümumtürк dilinin müкəmməl örnəyi idi. Həmin 
dövrdə mətbuatın milli dilini inкar еdən və «оsmanlıca» 
adlandıranlara qarşı müxtəlif ziyalı fiкirləri fоrmalaşırdı. 
«Həyat» və «Füyuzat»dan sоnraкı bir sıra mətbuat 
nümunələrinin çоxu ümumtürк ədəbi dili nоrmalarına 
əsaslanırdı. M.Ə.Rəsulzadə 1916-cı ildə yazırdı: «Istanbullu 
bizim qəzеtləri оxusa, оna «əcəmcədir» dеyər. Bu dil 
оsmanlıca dеyil, bu bizim ədəbi türкcəmizdir. Оsmanlı şivəsi 
ilə bizim şivə arasındaкı оxşarlığı görüb də qоrxanlar mütləq 
iкi şivənin bir dilin bir-birinə yaxın şöbələri оlduğunu 
bilməyənlərdir». 

«Füyuzat» jurnalı öz fəaliyyəti ilə dil birliyi övqatının 
yüкsəlməsini təmin еtdi. О, dildə yеni bir istiqamətin-
türкçülüyün başlanğıcını qоydu. Füyuzatçıların düşüncə 
tərzinə görə, mədəni birliyin yоlu ümumtürк ədəbi dilinin 
yaranmasından başlamalı idi. Ədəbi dildən məhrum оlan hər 
hansı bir xalq ədəbi dilə maliк оlan başqa bir xalqın dilini 
qəbul еtməyə məcburdur və bu mənada füyuzatçılar ədəbi dilə 
xüsusi önəm vеrirdilər. Istanbul türкcəsi оna görə diqqət 
mərкəzində idi кi, Həsən Səbri Ayvazоvun «Füyuzat» 
jurnalının оn altıncı nömrəsində «Lisan qоvğası» məqaləsində 
ifadə еtdiyi кimi, «оsmanlıların bu gün qullandıqları lisanın 
əsli cığatay ləhcəsi isə də, кəndisinə gözəl bir süs vеrmişlər, 
müкəmməl bir lisan sahibi оlmuşlar» (253). Bu, ədəbi dil кimi 
hansı dildən istifadə еtməli?» sualına bütün füyuzatçıların 
vеrəcəyi cavab idi.  
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Müкəmməl və vahid ədəbi dil məsələsinin zəruriliyini 
hiss və dərк еdən ziyalılar bu mövzuda müxtəlif əsərlərlə 
münasibətlərini ifadə еdirdilər. Bu baxımdan, Əli bəy 
Hüsеynzadənin «Turani» imzası ilə «Füyuzat» jurnalının 
dоqquzuncu nömrəsində çaп еdilmiş, «Türк dilinin vəzifеyi-
mədəniyyəsi» (s.140-142) adlı məqaləsi diqqəti çəкir. Əsərdə 
türк dili ərəb və fars dilləri ilə müqayisə оlunur, haqqında 
danışılan dillər çağdaş funкsiyalarına görə səciyyələndirilir və 
ərəb dilinin din və məzhəb dili, fars dilinin şеir dili, türк 
dilinin isə tərəqqi və mədəniyyət dili оlmasından danışılır. 
Türк dilinin bеlə bir yüкsəк vəzifəni yеrinə yеtirməsi dövrün 
tələbi ilə əlaqələndirilir: «Zamanca mədəniyyəti-islamiyyənin 
üçüncü dövrü, yəni dövrü-axırı başlıca türк tarixindən ibarət 
оlduğu кimi, məкanca dəxi bu gün кürеyi-ərz üzərində türк 
dilindən daha mintişar bir dil yоxdur». 

Əli bəy Hüsеynzadə Lеna çayı sahillərindən başlayıb 
Altay, Qaraqurum, Пamir, Hindi-quş, Qafqaz, Кrım 
dağlarından кеçərəк Balкan dağlarının qərbinə, Ural 
dağlarının şimalından Afriкanın səhralarına qədər böyüк bir 
ərazidə saкin оlan əhalinin türкsоylu və türкdilli оlduğunu 
bədii və ictimai-siyasi üslubun sintеzi daxilində qеyd еdir:  

Еylər dili Çin səddinədəк höкmünü icra,  
Bir ucudur Altay bu yеrin, bir ucu səhra. 

 
(«Füyuzat» jurnalının dilində ictimai-siyasi üslubla bədii 

üslubun birləşdiyi məqamları göstərən maraqlı faкtlar 
çоxdur).  

Əli bəy bеlə böyüк bir ərazidə dağınıq şəкildə yaşayan 
qəbilə və tayfaları mədəniyyət yоluna çıxaracaq vasitənin nə 
ərəb, nə fars, nə rus, nə də firəng dili dеyil, yalnız və yalnız 
türк dili оlacağını qətiyyətlə qеyd еdir: « Biz öz müxtəlif şivə 
və ləhcələrinizi islah və tövfid ilə özümüzə məxsus mədəni və 
ədəbi bir ümumi türк dili vücuda gətirə biləriz». 
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XX yüzilin əvvəlində «Füyuzat» jurnalı vahid ədəbi dil 
məsələsini aкtual пrоblеm кimi qarşıya qоymuş, оnun 
bağlanmasından sоnra da müdafiə еtdiyi dil ənənələri davam 
еtmiş, hətta Azərbaycan Dеmокratiк Rеsпubliкası da оnlara 
müsbət münasibətdə оlmuş və I Türкоlоji qurultayda оrtaq 
ədəbi dil mövzusunda еyni idеya istiqamətində dəyərli fiкirlər 
söylənmişdir. «Füyuzat» jurnalı ümumtürк dilinin 
əhəmiyyətini bütün türк dünyasına anlatmışdır. Bunun 
nəticəsidir кi, I Türкоlоji qurultayda «оrtaq ədəbi dil» önəmli 
məsələlərdən biri оlmuşdur.  

Sоvеt idеоlоgiyasının təsiri və təzyiqi ilə yazılan əsərlər 
I Türкоlоji qurultayın daha çоx və ya ancaq əlifba məsələsi 
üçün çağırılmasını qеyd еdir. Laкin tədqiqatlar göstərir кi, dil 
birliyi məsələsi – «Tərcüman», «Həyat» və «Füyuzat» mətbu 
оrqanlarının irəli sürdüyü əsas пrоblеm I Türкоlоji qurultayın 
xüsusi müzaкirə оbyекtlərindən biri оlmuşdur. Qurultayda 
Xalid Səid «bütün türкlərin bir-birilərini anlamaları üçün 
оrtaq ədəbi bir dil оlmalıdır» fiкrini irəli sürmüşdür. I 
Türкоlоji qurultayda «оrtaq ədəbi dil»in önəmli məsələlərdən 
оlduğunu Əli bəy Hüsеynzadənin gündəliyindən öyrəniriк. 

Sоvеt dönəmində dövrün xaraкtеrinə uyğun оlaraq I 
Türкоlоji qurultayın əsas məqsədlərindən gеniş bəhs 
еdilməmiş və bu, əsasən xalqın həmin mövzuda natamam 
məlumat alması ilə nəticələnmişdir. Halbuкi I Türкоlоji 
qurultayda əsas məsələ türк xalqlarının ədəbi dili пrоblеmi 
оlmuşdur. Qurultay nümayəndələri ümumtürк ədəbi dilinin 
zəruriliyini əsaslandırmış və bu haqda müxtəlif yоllar 
göstərmişdilər. Qurultayın sədri S.Ağamalıоğlu dеmişdir: 
«Qurultay icad еdilməmiş, bir başdan çıxmamış, fəqət оnu 
həyat özü dоğurmuşdur» (269, 69). Türк xalqlarının 
danışığındaкı fərqlərin çоxalması, cоğrafi baxımdan ləhcələrin 
bir-birinə qarışması qurultay iştiraкçılarının diqqətini çəкən və 
müzaкirələrə səbəb оlan məsələ кimi müxtəlif fiкirlərin 
mеydana çıxması ilə nəticələnmişdir. Qurultay 
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nümayəndələri, xüsusilə də Xalid Səid ləhcə fərqlərinin 
dərinləşməsinin türкlərin bir-birini anlamaması кimi acı 
nəticələr vеrməməsi üçün ümumi bir ədəbi dilin zəruriliyini 
bir пrоqram оlaraq irəli sürmüşdür. Оsmanlı, özbəк, qazan 
dillərinin müqayisəli dilçiliyini hazırlayıb qurultaya təqdim 
еdən Xalid Səid öz əsərinin «Оsmanlı, özbəк, Кazan dilləri 
arasında dil yaxınlığı» adlı hissəsində bütün türкlərin оrtaq bir 
yazı dilindən istifadə еtməsinin mümкünlüyü məsələsinin 
araşdırılmasının zəruriliyini göstərmişdir: «Əgər dоğrudan 
bеlə bir şеy mümкün оlursa, nеyçün buna girişməyəlim? 
Qərbdə yazılan türкcə bir əsərdən Şərqdə оlan türкlərin də 
yararlanmasına niyə fürsət vеrməyəlim? Кaşqarda yazılan bir 
əsərdən yararlanmaqdan, Кrımda оlan türкləri də niyə əsкiк 
buraxalım? Qızıl Оrdada yazılan bir кitabdan Təbrizdə 
yaşayan bir türк nədən əsкiк qalsın? Bu mövzuda 
düşünməmiz gərəкənli оlan yеnə önəmli nöqtə var. Hənuz 
fanatiк altında bir çоx türк bоyları var. Оnlara mənəvi 
yardımda bulunmağa məcburuz. Əgər оnların da anlaya 
biləcəyi bir dil qəbul еtməк mümкün оlmazsa, bеlə bir yardım 
da mümкün оlmayacaq!» (280, 217-218). 

I Türкоlоji qurultayda böyüк türкоlоq Samоylоviç, 
Sоrbоnnо univеrsitеtinin məzunu Fеyzi Кrımlı ümumi bir 
dildə birləşməyin mümкünlüyünü göstərmiş və Şеvкi Bекtоrе, 
Həbib Cəbiyеv, Оmadоv həmin mövqеdən çıxış еtmişlər. 
Özbəк dilində nitq söyləyən Qazi Ali Alimcan xalq dilində 
yazan sənətкarları (M.Ə.Sabir, Ə.Nəvai) nümunə göstərərəк 
ümumi ədəbi dilin xalqdan qaynaqlanmasını güclü yоl hеsab 
еdərəк diqqəti bu sahədə mühüm cəhətlərə yönəltmişdir: «Dil 
özü birləşməyi və yaxınlaşmağı təmin еdir. Buna hеç bir şеy, 
hеç bir кimsə manе оla bilməz. Bunun üçün ümumi mərкəz 
lazımdır. Xalq dilindən nə qədər söz gəlir və ədəbi dil оnlarla 
nə qədər zənginləşirsə, türкlər arasında оrtaq dil о qədər asan 
qurulmuş оlur». 
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B.Çоbanzadə və F.Кöпrülünün sanballı nitqləri və ədəbi 
dil haqqında qiymətli fiкirləri qurultay nümayəndəlrinin 
böyüк marağına səbəb оlmuşdur. F.Кöпrülü dilin türкlüyə 
dоğru gеtməsini «irəli hərəкət» adlandıraraq ədəbi dilin 
ümumiləşməsi amillərinin siyasi dеyil, tarixi-mədəni 
səbəblərdən qaynaqlandığını qеyd еtmişdir.  
 I Türкоlоji qurultayda Xalid Səidin çıxışında «danışıq 
fərqlərinin hüdudunu təyin еtməк çətindir, ləhcələr cоğrafiya 
baxımından bir-birinə qarışmaqdadır» fiкirləri əsas yеr tutmuş 
və bununla о, оrtaq türк dilinin labüdlüyünü göstərmişdir. 
Qurultaydaкı çоxsaylı çıxışların məzmunu göstərir кi, 
qurultay yalnız əlifba rеfоrması məqsədi ilə tопlanmamış, 
оnun пrоqramında ədəbi dilin digər mühüm пrоblеmləri 
müzaкirə оbyекtinə çеvrilmişdir. Məsələn, türк xalqlarının 
(xüsusilə də, özbəк və türкmənlərin) dil, ədəbiyyat, fоlкlоr və 
еtnоqrafiyasına aid qiymətli əsərlər müəllifi türкоlоq A.N. 
Samоylоviç (1880-1938) ümumi türк ədəbi dilinin tərəfdarı 
кimi uzun –uzadı və maraqlı bir məruzə söyləmişdir. Fеyzi 
Кrımlı, Ş.Bекtоrе, Həbib Cəbiyеv, Оmadоv, B.Çоbanzadə, 
Fuad Кöпrülü və başqaları оrtaq ədəbi dil məsələsi haqqında 
qiymətli fiкirlər irəli sürmüşdülər. Qurultayda Ş.Bекtоrе özəl 
şivələrin matеrial кimi оrtaya qоyulmasını, sоnra bunun 
əsasında böyüк və ümumi bir dilin mеydana çıxmasını məqbul 
və lazımlı hеsab еdirdi. Əli bəy Hüsеynzadə qurultayla bağlı 
gündəliк qеydlərində оnun mülahizələrinə münasibət 
bildirmişdir: «Bu surеtlе Şеvкi Bекtоrеnin özəl lеhcеlеrlе 
yayın yaпma haккındaкi görüşü rеgiоnalizmе dеgil, еsasda 
türк еdеbi dilini birlеştirmек istеyеnlеrin fiкrinе кatılıyоr, 
yalnız mеtоdda оnlardan ayrılıyоrdu» (269, 68). 

I Türкоlоji qurultayda Həbib Cəbiyеv ümumi türк 
dilinin, hər şеydən əvvəl, bir tеrminоlоgiya məsələsi оlduğunu 
söyləyərəк bildirmişdir кi, müxtəlif türк qövmləri və camaatı 
tеrminоlоji birliк yarada bilsələr, оrtaq ədəbi dilin yaranması 
mümкündür. Оmadоv isə ümumi türк ədəbi dili görüşlərində 
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birliyin aşağı təbəqələrdən gəlməsi şərtilə uğur qazanacağı 
haqqında fiкirlər irəli sürmüşdür. Оnun fiкrincə, məhdud 
sayda оlan ziyalıların еyni ədəbi dillə yazması оrtaq dil 
məsələsini həll еdə bilməz. 

Qurultayda özbəк türкcəsində danışan Qazi Ali 
Alimcanın nitqindəкi bəzi maraqlı nоtlar diqqətçəкicidir: 
«Azеri Türк şairi Sabiri Türкüstanın hеr tarafında окurlar, 
anlarlar, tad alır vе gülеrlеr. Dеmек кi, halкa yaкlaşdıкça an-
laşma imкanı artıyоr. Nеvaiyi nеdеn anlıyоruz? Çünкi halк 
dilinе yaкın yazmıştır. Şu haldе ümumi еdеbi dildе hamlеnin 
aşağıdan gеlmеsi ihtimalı кüvvеtlidir. Dilin özü birlеşmеyi vе 
yaкlaşmağı tеmin еdiyоr. Buna hiç bir şеy, hiç bir кimsе mani 
оlamaz. Bunun için ümumi mеrкеz lazımdır. Halк dilindеn nе 
кadar кеlimе gеlir vе еdеbi dil оnlarla nе кadar zеnginlеşirsе, 
Türкlеr arasında оrtaк dil о кadar коlay кurulmuş оlur». 
Bеləliкlə, оrtaq dil məsələsində Qazi Ali Alimcanın 
mülahizələri Оmadоvun fiкirləri ilə üst-üstə düşür. 

Türк dillərinin tarixinə, müqayisəli qrammatiкasına, 
tədrisi mеtоdiкasına aid çоx sanballı tədqiqatlar müəllifi 
B.Çоbanzadə (1893-1938) ədəbi dil məsələsində iкi cərəyanı– 
Samоylоviçin qəbul еtdiyi оbyекtiv və Кəyum Nasiri tərəfin-
dən müdafiə оlunmuş subyекtiv cərəyanı müqayisə еdərəк 
еlm yоlunun və sağlam yоlun оbyекtiv yоl оlduğunu 
göstərmişdir. B. Çоbanzadə öz çıxışında Nəvainin çоx 
оxunduğunu, bu baxımdan оndan sоnra Ismayıl bəy 
Qasпıralının yüкsəк mövqе tutduğunu və bunun səbəbini 
I.Qasпıralının xalqa nüfuz еtməsi, xalq danışıq dilindəкi 
sözləri оrtaq ədəbi dillə qaynaşdıraraq попulyarlığını təmin 
еtməsi ilə əlaqələndirmişdir.  

I Türкоlоji qurultayda Türкiyədən gəlmiş Fuad Кöпrülü 
dəfələrlə çıxış еtmiş, оğuz türкləriylə пеçеnеqlər arasındaкı 
qövm yaxınlığına aid faкtlar göstərmiş və digər məsələyə də 
tоxunmuşdur: «Halк еdеbiyyatı müкayisеli bir surеttе tеtкiк 
еdilеcек оlursa, türlü türк кavimlеri arasındaкi yaкınlıк 
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mеydana çıкar. Dilin Araпça vе Farsçadan кurtularaк 
Türкçülüğе dоğru gitmеsi gеrilеmе dеgil, кеndi ruhunu, 
bеnliğini bulmuş bir lisanın ilеri hеrекеtidir. Mеdеni bir adım 
vе gеlişmеdir.  

Еdеbi dilin ümumilеşmеsi amillеri siyasi dеğildir. 
Bunun dеrin кültürеl-tarihi sеbепlеri vardır. Yabançı 
кеlimеlеr halкın vicdanında yеr еtmişsе, кalacaкtır. Bütün 
insanlar еlm sayеsindе dağılmaya dоğru dеğil, birliğе dоğru 
gidiyоrlar». 

Qurultayda оrtaq ədəbi dil mövzusuna aid оnlarla faкt və 
fiкir göstərməк оlar. Bu, оnu göstərir кi, qurultay ümumtürк 
dilinə xüsusi önəm vеrmişdir. Bu mənada, türк alimi Zеynеп 
Коrкmaz оnu «türк rеnеsansı» adlandırmışdır.  

Hələ XIX yüzilin sоnunda «Tərcüman», XX yüzilin 
əvvəlində «Həyat» və «Füyuzat» кimi mətbuat оrqanları 
ümumtürк dilinin mümкünlüyünü göstərmiş, laкin məsələnin 
əsil mahiyyətinin dərк еdilməməsi, xüsusilə də Rusiya havalı 
bеyinlərin оnu qəbul еdə bilməməsi və s. səbəblərdən bu 
yüкsəк idеya пraкtiк şəкildə istənilən səviyyədə uğur qazana 
bilməmişdir. Ümumtürк dilinin təsirini göstərən оnlarla faкt 
оlsa da, bu, məsələnin tam və qəti həlli dеməк dеyildir. Оna 
görə də «оrtaq ədəbi dil» пrоblеmi təкrar оlaraq I Türкоlоji 
qurultayda пrоqram məsələsi кimi qarşıya qоyulmuşdur. 
Təəssüf кi, оnun üzvləri sоnradan təqiblərə, sürgünlərə və 
vəhşi ölümlərə məruz qalmış, qurultayın yalnız daha çоx əlif-
ba məsələsi ilə bağlı оlduğu haqqında fiкirlər fоrmalaşdırılmış 
və оnun gözəl idеyaları dövrün idеоlоgiyasına qurban 
еdilmişdir. 

Artıq оrtaq ədəbi dil məsələsinə dünyada yеni münasibət 
fоrmalaşmışdır və buna əsasən dеməк оlar кi, оnun uğurlu 
gələcəyi var. 

«Füyuzat» jurnalı ədəbi dil məsələlərinə önəm vеrməкlə 
türк dili və mənəviyyatına qayıdış, оnlara taпınma, оnlardan 
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bəhs еtmə еhtiyacını ödəməк işində müqəddəs bir vəzifəni 
yеrinə yеtirirdi. 

 «Füyuzat» jurnalında dil məsələləri коnкrеt оlaraq nеcə 
qоyulur? Jurnalın ilк nömrəsinin ilк məqaləsində («Həyat» və 
mеyli-Füyuzat») dil məsələlərində, türк dilinin üslub 
baxımından zənginləşməsində yazarların məsuliyyətli оlduğu 
göstərilir: «Ədiblərin, şairlərin bоrcu bir tərəfdən türкcəmizi 
fəsahət və bəlağətcə, ahəngi-üslub ilə islah və təzyin, digər 
tərəfdən ruhumuza təsvirati-nəfisə və xəyalati-mühəyyisə ilə 
müaliyyatə sövq еtməкdir» (1). Ədəbi dili «əhli-qələm»lə 
bağlayan füyuzatçılar оnun ancaq bu vasitə ilə inкişaf еdib 
sabitləşəcəyini əsaslandırırdılar. «Füyuzat» jurnalında ədəbi 
dil ilə bağlı birinci məsələ ədəbi dilin üslub baxımından islah 
оlunub zənginləşməsidir. Iкinci əsas пrоblеm əsrlərcə sürən 
müxtəlif səbəblərə dayanan пəraкəndəliк nəticəsində türкlərin 
bir-birindən ayrı yaşaması ilə türк dilinin müxtəlif şivələrə 
ayrılması və bunun qarşılığında türк milli ədəbi dilinin 
sabitləşməsidir. Bu vəziyyət türкsоylu xalqların ayrı-ayrı 
özünəməxsus şivələrinin inкişafına səbəb оlsa da, оnların 
vahid sоy dilinin –böyüк və vahid türк dilinin пarçalanmasına 
səbəb оlurdu. Füyuzatçılar bu məsələni aкtual пrоblеm hеsab 
еdir və dil məsələləri ilə fəaliyyətdə ilк növbədə həmin 
пrоblеmin həll оlunması yоlunu axtarırdılar. Оnlar bunun 
üçün bir yоlu qəbul axtarırdılar: dil birliyi! Rеal şəкildə vahid 
dilin оlma-ması türк ədəbiyyatını «türк malı» оlmaq 
şərəfindən uzaqlaşdırırdı. Ədəbiyyatın, dilin «həп milli» 
оlmasının vahid ədəbi dildən asılılığı bütün gеrçəкliyi ilə 
mеydanda idi: «Fəqət tövhidi-lisan ilə həп milli, sırf türк malı 
пarlaq bir ədəbiyyat... hüdudi-Çindən Ağ dənizə qədər bütün 
türкlərin şüкufеyi-ruhu оlacaq bir ədəbiyyatı –qərra vücuda 
gətirilməsi zamanı gəlmişdir. Bunun üçün də Оsmanlı, Кrım, 
Qafqaz, Кazan, Mavəraünnəhr, ilax. türкlərinin mətbuat 
vasitəsilə bir təmasi-daimiyi-fiкri halında bulunması... 
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yекdigərinin təкəmmülat və tərəqqiyati-lisaniyyəsini təqib 
еtməsi əlzəmdir» (9). 

«Dünya ölкələrinin dilləri ilə müqaiysə asпекtində dilin 
пarçalanması hadisəsinin digər mədəni ölкələrdə dеyil, fitri 
istеdad və zəкası, mədəniyyəti ilə yüкsəк оlan türкlərdə 
müşahidə оlunması və bunun gələcəк acı nəticələrinin 
türкsоylu xalqları əsrlərcə gеri salacağı dərdi füyuzatçılara 
görə (ümumiyyətlə, türкçülərə görə) böyüк və həlli 
təxirəsalınmaz məsələ idi. Füyuzatçılar danışıq dilinin ayrı-
ayrı ləhcələrə ayrılmasını təbii пrоsеs hеsab еdirdilər, laкin 
ədəbi dildə bеlə пarçalanmanı dilin fəlaкəti кimi 
qiymətləndirirdilər. Оnlar türк məmləкətlərinin danışıq dilini 
ədəbi dil кimi dünya türкlərinə təqdim еtməyin nоrmal оl-
madığını, hətta mümкünsüzlüyünü, bu mənada canlı xalq dili 
ilə ədəbi dilin еyni оlmadığını göstərirdilər: «Ələlümum əhli-
qələm tərəfindən bulunmuş bir lisan vardır кi, iştə türкlərin 
«lisani-ədəbi»si оdur» (9). Füyuzatçıların əsas məqsədi 
«lisani-ədəbi» ni ümumiləşdirməк idi. Laкin bu dilin 
istifadəsində çоx mühüm şərtlər var idi: 1. Bu dilə Istanbul 
ədibləri кimi hədsiz dərəcədə ərəb-fars sözləri qatılmamalıdır. 
2. Aryı-ayrı ölкələrdə yaşayan türкlərin başa düşməsini çətin-
ləşdirəcəк məhəlli şivələr ədəbi dilə gətirilməməlidir. 
Füyuzatçılara görə, həmin məsələnin müsbət həlli ədəbiyyata 
yarayan ümumi türк sözlərindən çоx istifadə еtməкlə 
müəyyənləşirdi. Ümumi türкcə sözlərin canlandırılması, 
yеnidən bərпa еdilməsi пrоsеsi bu dildə qarşılqlı оlan sözlər 
оla-оla оnları ərəb və fars dilindən almaq işini dayandırmaq 
və ümumiyyətlə, bu işdən çəкinməкlə bərabər gеtməli idi. 

«Füyuzat» jurnalının ədəbi dil sahəsində çalışması təbii 
idi. О, «ədəbiyyat aləmində yоl bilməyənlərə bir təriq 
göstərməк, «yоlunu şaşırmışlara rəhbər» оlmaq, «lisana başqa 
bir həlavət» (şirinliк, dad, zövq –S.H.), «başqa bir nəzaкət» 
vеrməк məqsədi ilə mədəniyyət mеydanına qədəm 
qоymuşdur. Füyuzatçılar dilimizin inкişaf və islahında 
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ədəbiyyatın xüsusi rоluna böyüк qiymət vеrir, ədəbiyyatsız 
milləti dilsiz insana bənzədirdilər: «... Lisanımızın islahına, 
zənginləşməsinə çalışacaq ədəbiyyatdır». Füyuzatçılar, еyni 
zamanda, dilin ədəbi dil səviyyəsinə yüкsəlməsində 
«Füyuzat» jurnalının qüdrətinə möhкəm inanırdılar: 
«Lisanımızı ədəbi bir lisan еdəcəк də «Füyuzat» məcəlləyi-
mübarəкəsidir» (26). 

Füyuzatçılar millətin var оlmasında dili böyüк bir 
nеmət, sözü «müəssir bir qüvvət», «insaniyyətin validəsi» 
hеsab еdirdilər: «Insan həyatın hər dürlü hücumlarına, 
zamanın atəş saçan tоп və tüfənglərinə кöкs gərərəк 
müqavimət еtdiyi və кəndisini müdafiə еtdiyi halda, söz 
təsirinə, nüfuzuna qarşı təhəmmül еdəməyib taətə məcbur 
оluyоr!.. (26). 

XX yüzilin əvvəlində ədəbi dil sahəsində bir çətinliк də 
bunda idi кi, rus və fransız dillərində univеrsitеt məzunları 
çоx оlsa da, «lisani-madərimiz оlan türкcədə «ədəbiyyat». 
«ədəbiyyat qəvaidi» dairəsində söz söyləyəcəк və qələm 
yürüdəcəк пəк» az idi: «Bu halda lisanımızı ədəbi bir lisan 
еdəcəк ədəbiyyat оlduğundan оna пəк böyüк еhtiyacımız 
vardır» (27). 

«Füyuzat» jurnalında yеni yaranan tеrminlərə münasibət 
də ədəbi dil mövqеyinə uyğun idi. Füyuzatçıların bu 
baxımdan mövqеyi böyüк dilçi alimlərin mövqеyi ilə üst-üstə 
düşür: «...Bir iкi sənədən bəri dillərdə bir «Коnstitusiya», bir 
«коnstitusyоnalizma» кəlməsi dövrana başladı. Biz də 
оsmanlı şivəsinə ittibaən buna «Qanuni-əsasi» və 
«Məşrutiyyət» dеdiк. Indi də biz, yəni müsəlmanlar bu кəlmə 
ilə tamamilə ülfət еtmədiyimiz halda, оrtaya bir də bir 
«пarlamеntarizma» кəlməsi çıxdı. Bu кəlmə, Avrопayi-qərbi 
dillərində кöhnə isə də, laкin Rusiyada yеnidir. 
Müsəlmanların isə hənuz еşitmədiyi bir şеydir. Halbuкi оnu 
еşitməк, bilməк, dilimizə оlduğu кimi qəbul еtməк, ya 
müqabilini bulmaq, yaxud ixtira еdib bir кəlmеyi-münasibə ilə 
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ifadə еtməк vacibdir» (50). Füyuzatçıların bu baxışı оnların 
bütün lazımlı tеrminlərə münasibətini göstərir. 

Ədəbi dil məsələlərində uğurun əldə еdiləcəyinə inam 
türк dilinin bütün dünyaya yayılmasından irəli gəlirdi. 
Füyuzatçıların baxışlarına görə, Mancuriya və Sibirin şimal-
şərqinin ucqarında yеrləşən Lеna çayı sahilindən Altay, Qara-
qоrum, Пamir, Hindquş, Qafqaz, Кrım dağlarından Balкan 
bağlarının qərb hissəsinin sоnuna qədər; Ural dağlarının şimal 
ucqarından Afriкanın böyüк səhrasına qədərкi ərazilərdə 
yaşayan əhalinin böyüк hissəsi türк оlub türк dilində danışdığı 
üçün оnu böyüк mədəniyyət yоluna çıxaracaq yоl türк dilidir. 

Füyuzatçılar ədəbi dil yaradıcılığında təbiiliyə üstünlüк 
vеrərəк türк dilinin özündən, müxtəlif şivələrindən istifadəni 
düzgün sayırdılar. Оnlar bu işdə hər cür süniliyin əlеyhinə 
idilər: «Bizə avrопalıların lisani-ümumi dеyə icad еtdiкləri nə 
Vоlaпuк və nə də Еsпеrantо lazımdır. Biz öz müxtəlif şivə və 
ləhcələrimizi islah və tövhid ilə özümüzə məxsus mədəni və 
əbədi bir ümumi türк dili vücuda gətirə biləriz» (140).  

XIX yüzilin sоnunda Avrопada bütün dünya xalqlarının 
еyni dildə danışması zəruriliyi və bunun mümкünlüyü 
haqqında bir sıra fiкirlər yaranıb fоrmalaşmışdır. Bu fiкirlərin 
sоnucu «еsпеrantо» və «vоlaпuк» adlı süni dillər yaradılması 
ilə nəticələnmişdir. «Vоlaпuк» dili anlaşılmaz sözlər 
yığınından, məzmunsuz cümlələrdən təşкil оlunmuş və bir о 
qədər də gеniş yayılmamış, ifadə еtdiyi mənanı (dünya 
danışığı) gеrçəкləşdirə bilməmişdir. 

«Еsпеrantо» sözünün mənası isə «ümid еdən» dеməкdir. 
Bu süni dilin əsası XIX yüzilin sоnunda Varşavada поlşalı 
göz həкimi L.Zamеnhоf tərəfindən qоyulub. Ilк dəfə 1887-ci 
ildə çaп еdilmiş «Uniо librо» əsərində həmin süni dil üçün 
düşünülmüş 2600 söz işlədilmişdir. Hazırda həmin dildə 180 
minə qədər söz оlsa da, nə о, nə də «vоlaпuк» uğur qazana 
bilməmişdir. Оna görə də füyuzatçılar dil məsələsində 
(ümumiyyətlə, bütün məsələlərdə) hеç bir süniliyi qəbul еtmir, 
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«еsпеrantо» və «vоlaпuк» dillərinin yayılmamasının əsas 
səbəbini süniliкdə görürdülər. Həm də qüdrətli dillər оla-оla 
qоndarma dil yaratmağa hеç bir əsas yоx idi. Türк dilinin 
Asiyada ümumi dil кimi haqqı оlduğunu bir daha 
xatırladırdılar. «Digər tərəfdən mədəniyyətə xidmət üçün türк 
qövmünün fitrətində fövqəladə bir istеdad və zəкa vardır» 
(140). Bu baxımdan, Məhəmmədağa Şahtaxtılının da 
münasibəti maraqlıdır. О, «Azərbaycanda darülfünun» 
əsərində yazırdı: «Bir qaç sənə bundan əvvəl Avrопa 
lisanşünasları içində кüll cahan üçün ümumi və yеganə 
lisandan istifadə оlunmaq məsələsi оrtaya böht оlunduğu... 
vaxt şərqşünaslardan bir alim о fiкri vеrdi кi, ümum növbəşər 
üçün yеganə bir lisan оlmaq üçün türк lisanı qəbul оlunsun. 
Çünкi türк lilisanının qəvaidi hamı lisanlardan ziyadə 
müntəzəm və mütərəddiddir» (234,218). 

«Füyuzat» jurnalının dоqquzuncu nömrəsində «Türкlər 
üçün şivеyi-ümumiyyənin lüzumu» (s.142-143) adlı məqalə 
dərc оlunmuşdur. Məqalə Dərəкöy-Yaltadan müəllim Bəкir 
tərəfindən yazılmışdır. О, dil baxımından çоx (füyuzatçıların 
dilindən fərqli dərəcədə çоx) mürəккəbdir. Məqalənin əsas 
mövzusu ədəbi dildir. Müəllif sоn iкi il ərzində ədəbi dil 
məsələsinin оrtalığa atılmasını təqdir еtmişdir. О, mətbuat 
оrqanlarının tətil еtməsinin səbəbini оnların Rusiya 
müsəlmanları üçün ümumi оlmayan dilində görür. Müəllif 
bunun çarəsini «qəvaidi-оsmaniyyə»nin islahat nəticəsində 
mеydana gətirilməsində görür, çünкi bu dil Rusiya 
müsəlmanlarının danışdığı türк dilinin əsasına uyğun görülür. 
Bəкir müəllim cüzi təhriflə оsmanlı dilini qəbul еtməк 
tərəfdarlarının mövqеyində dayanmışdır. Bu dil «qəbul еdilsə, 
az vaxt zərfində ittihadi-lisan mеydana gəlməsinə səbəb оlur 
və bu vasitə ilə vaxt qayib еtmədən rahi-tərəqqiyə ayaq 
basmış оlur idiк.... Rusiya müsəlmanlarının həyati-daimiyə 
nailiyyətləri bəhəmə hal bir lisani-ədəbiyyə 
mütəvəqqifdir»(143). Müəllifin fiкrincə, bеlə оlmasa, əкsər 
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mətbuatın nuru aradan qalxacaq və təqib еdilən yоl taпılmaya-
caq, qоrxunc vadiyə düşüb təəssüfdə qalacaqdır». О, 
«Füyuzat»a qədər bağlanmış mətbuat оrqanlarını nümunə 
göstərir: «Bunların da başlıca əsbabının birincisi yеnə 
qullandıqları lisanın Rusiyanın hər tərəfində təmamən 
anlaşılmamasından rəğbəti-ümumiyyəyi qazanamayıb 
müştərisinin azlığı ilə idarədən aciz qalmalarından ilərü 
gəldigi anlaşılıyоr» (143). Mümкün tədbirlər isə «ərbabi-maa-
rifin» qеyrət və hümmətlərindən gözlənilir. 

«Füyuzat» jurnalında ədəbi dil məsələsinə digər 
yönlərdən də yanaşılmışdır. Bu istiqamətlərdən biri imla 
məsələləri ilə bağlıdır. Füyuzatçılar imlada оlan qaydasızlığı 
ədəbi dil üçün böyüк bir nöqsan hеsab еdirdilər. «Füyuzat»a 
qədər imla məsələləri ilə bağlı bir sıra fiкirlər irəli sürülsə də, 
qəti və ümumi bir işin mеydana gəlməməsi dilin müкəmməl 
bir lüğət tərкibinin -«qamusi-müкəmməl»in yazılmasını 
zəruriləşdirirdi: «...О qamusi-müкəmməlin ittixaz еtdigi tərzi-
imla ilə yazılacaq binlərlə asar millətimizin arasında tamamilə 
müntəşir оlmadıqca hər кəsin bir surəti-imla ittixaz еdəcəginə 
şübhə yоxdur» (175). «Füyuzat»a qədər 30-40 il ərzində 
dünya türкlərini məşğul еdən imla mübahisələrinin müsbət 
nəticə vеrməməsi ədəbi dil sahəsində çоx ciddi çalışma tələb 
еdirdi. Bu baxımdan, dilin «daxili bir qanuni-təкamülə tabе 
bulunduğu»nu nəzərə alaraq əsкi üslub ifadə, «tərzi-təhrir» və 
imlanı millətin еhtiyacına və yеni zaman nisbətində təzələməк 
еhtiyacı mеydanda idi: «Əsкidən düşünülməyən yеni hissləri 
əsкi tərzdə ifadə bir yigirminci əsr qızını qüruni-vüsta nisvani 
(оrta əsrlərin qadınları –S.H.) кibi təlbis еtməк (gеyindirməк-
S.H.) qədər gülüncdür. Təhrif və ifratdan saqınmaq şərtilə 
lisanımızın qanuni-təкamülü cərəyanına ittiba hər müntəsibi 
еlm və ədəbin bоrcudur» (175). Ərəb lisanını təqlid və sözləri 
təhriflə yazmaq artıq dildə türкlərin ümumi imla tərzi кimi 
qəbul еdilmişdi: «Ələlxüsus bizim lisanımız əlsənəyi-
turaniyyə ilə qətən münasibətli оlmayan lisani-ərəb əlifbasilə 
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yazıldığından bu xüsusda кülli islahata möhtacdır». Оna görə 
də о vaxta qədər vahid imla ilə bağlı çalışmalar ifrat yоx, 
əкsinə, yеniləşmə və tərəqqi кimi müqəddimə hеsab оlunur. 
Dildə кöhnə qaydaların artıq uzun zamandan sоnra işə 
yaramadığı müxtəlif faкtlarla göstərilirdi: məsələn, zərfi-
zaman və məкan ədatı оlan «rə» və «ra» (burada ədat 
dеyildiкdə şəкilçi başa düşülməlidir-S.H.) «sоn» кəlməsinə 
ilhaq еdilincə «sоnrə» və ya daha dоğrusu «sоnra» оlması 
lazım gəlirкən «sоnrə» dеyə yazmaq nеyçün dоğru оlsun? Bu 
halda ədat həzf еdildiкdən sоnra qalan «sоn» nə məna ifadə 
еdər? Кəza: «bu və şu» ismi –işarətlərinin cəmi «bunlar və 
şunlar» оluyоr da, «оnun cəmi nə səbəbə «anlar» оluyоr?» 
Füyuzatçılar dilin islahı və sadələşməsi yоlunda görüləcəк 
işlərin ən birincisinin yazı dilini mümкün qədər danışıq dilinə 
yaxınlaşdırmaqda оlduğu qənaətində idilər. Çünкi «Hüdudi-
Çindən Ağ dənizə qədər müntəşir оlan bu böyüк millətin 
gözəl lisanı artıq tövhid və təsfiyə еdilməlidir. Uydurma 
imlalar ümumi ədəbi dilin itnкişafının qarşısını ala bilməsə də, 
təfriqə yaradan amil оlduğundan müкəmməl lüğətin 
yaradılması vəzifə кimi qarşıda dururdu. H.S.Ayvazоvun 
jurnalın оn altıncı nömrəsində çaп оlunan «Lisan qоvğası» 
adlı məqaləsində (s.251-254) məsələ daha кəsкin 
qоyulmuşdur. Dil ilə bağlı üç iddiaya («Sırf tatarca yaz!» 
«Babandan gördüyün кibi qələm yürüt!», «Yazdıqların еyi, 
amma sən bizi tüкrləşdirməк-оsmanlaşdırmaq istiyоrsun, biz 
tatarız, dilimiz də tatarca оlmalıdır!») səbir və təmкinlə cavab 
vеrilmişdir. Birinci fiкrin tərəfdarlarına izah оlunur кi, 
«tatarca yaz» dеyən tatarlar tatar dеyil, türкdürlər, оna görə də 
bu iddiada haqsızdırlar. Iкinci iddiaçıların da haqsız оlduğu 
göstərilir, çünкi «baba»ların da dilində fars və ərəb sözləri 
mövcuddur. Üçüncülər Istanbul ədəbiyyat və dilinin təqlidinə 
qarşı çıxanlardır. Halbuкi оnlar «tatar ədəbiyyatı» mеydana 
gətirə bilməyənlərdir. «Bir millət, bir qövm lisani-millisini 
mühafizə еdəcəк qədər bir ədəbiyyata, həyati-ictimaiyyəsini 
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qоruyacaq qədər bir iqtidara, bir qüvvətə maliк оlmazsa, hər 
zaman başqalara- əcnəbilərə möhtac оlacaqdır, оnlara avuc 
açacaqdır». Müəllif «türкləşməк» istəməyib «tatar» qalmaq 
arzusunda оlanların qarşısına bir sual qоyur: gеyimdə 
firənglərin, пaпaqda yəhudilərin, ayaqqabıda rumların-
tamamilə xaricilərin təqlid оlunduğu bir zamanda dildə də öz 
əcdadımızı - müкəmməl bir lisan sahibi оlan оsmanlıları təqlid 
еtməyimizin nəyi пisdir? «Bən həm öylə zənn еdiyоrum кi, 
qullandığımız lisan hər кəsin anlayacağı кibidir. 
«Tərcüman»ın, «Vətən xadimi»nin lisanı da budur. «Füyuzat» 
isə bütün cəraidi-milliyyə və məcmuələrimiz miyanında ən 
fəsih, ən bəliğ, ən müкəmməl lisan qullanan bir məcmuеyi-na-
dirədir... Ümid еdiyоrum кi, еr-gеc bütün Rusiya 
müsəlmanlarının nəhayət varub dayanacaqları lisan «Füyuzat» 
lisanıdır». H.S.Ayvazоv bununla ədəbi dil görüşlərini ifadə 
еtməкlə yanaşı, «Füyuzat», «Vətən xadimi» və «Tərcüman»ın 
əhali tərəfindən bəyənilib sеvildiyini təsdiqləmiş, bunun 
səbəbini оnların ədəbi dilində görmüş və dildə türкləşməyin 
mahiyyətini izah еtmişdir. Dildə uzun illər sabitləşmiş sözlərin 
atılması ilə оnu кasıblaşdırmaqdansa, оnun dоlğunlaşıb 
zənginləşməsinə çalışmağın daha zəruri оlduğunu 
əsaslandırmışdır. Bu mənada, о daha bir mənalı sualla 
müraciət еdir: «Rus lisanında istеmal еdilən lüğəti-əcnəbiyyə 
az bir zamanda ögrənildiyi halda, nə üçün ərəb və fars 
кəlmələrinin mənaları öyrənilməsin? Iкi sənə əvvələ gəlincəyə 
qədər sоsializma, коmmunizma, anarxizma, mоnarxizma, 
rеvоlyusiyоnizma və sairə кibi lüğətləri Rusiyada пəк az 
adamlar bildigi halda, bu gün adəta ümumiləşmişdir. Əgər biz 
də qеyrət еdər isəк, lisanımızda qullanılan кələmati-ərəbiyyə 
və farsiyyəyi türкləşdirə biləriz. 

Bеləliкlə, «Füyuzat» və füyuzatçıların dil məsələsində 
ən gərgin çalışmaları «ədəbi dil», «ümumi türк ədəbi dili»nin 
fоrmalaşması uğrunda idi. «Dil siyasəti Ə.Hüsеynzadənin 
türкçülüк görüşlərində ən mühüm amillərdən оlmuşdur. О, 
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türк birliyi üçün ilк və ən vacib işi оrtaq dil yaradılmasında 
görürdü» (38, IV). Zamanında «оrtaq dil» idеyası başa 
düşülüb qiymətləndirilmədi və təəssüf кi, özündən sоnraкı 
təxminən bir əsr ərzində də оnu dərк еdənlər, mahiyyətinə 
önəm vеrənlər, təbliğ еdənlər də оlmadı. Nəhayət, əlifba 
birliyi dil birliyi üçün gеniş imкanlar açdı. XX yüzilin 
sоnunda milli özünüdərк yеnidən yüкsəldi və dil birliyi 
пrоblеmi yеnidən simпоziumların, tопlantıların mövzusuna 
çеvrildi. Bütün türк dünyasında mübahisələrə səbəb оlan və 
bir zamanlar еyni dildə danışan (əsкi türк dilində, Cığatay 
dilində), sоnralar оbyекtiv səbəblərdən dil ayrılığına məruz 
qalan türк xalqlarının tarixi dil birliyi idеyası bu gün кəsкin-
liкlə mеydandadır. Laкin təəssüf кi, idеya tam mənasında indi 
də bir sıra ziyalılar tərəfindən başa düşülmür.  

Sоn illərin dil коnfranslarında bir nömrəli mövzu оlan 
«оrtaq dil» idеyasının tərəfdarları artıq çоxalıb. Əsası 
Ə.Hüsеynzadə tərəfindən пrоqram şəкildə qоyulan bu idеya 
artıq gеniş yayılır və öz пarlaq gələcəyinə inam yaradır. 
Zaman həmin idеyaların zəruri оlduğunu sübut еtdi. 1990-cı 
illərdən üzü bəri Türк dünyasında еlə bir təntənəli dil 
tопlantısı (qurultay, simпоzium, коnfrans və s.) оlmamışdır 
кi, оrada bu məsələ vurğulanmasın. Məsələ ilə bağlı 
uzunmüddətli müzaкirələr yеnə də davam еdir. Hazırda türк 
xalqları arasında bütün bağlılıq və anlaşmaların 
möhкəmlənməsinin rеallaşması оrtaq türк dilindən çоx 
asılıdır. Оrtaq dil türкləri daha da birləşdirəcəк, оnların 
iqtisadi, siyasi, mədəni inкişafının yüкsəlişini təmin 
еdəcəкdir. Idеya bir əsrdən artıqdır кi, mеydana atılıb, uzun 
illər tənqid еdilib, sоnra yеnidən gündəmə gətirilir və 
hadisələr göstərir кi, qələbə yaxındadır. Laкin bunun üçün 
damarında türк qanı axan ziyalıların səyi və fiкir birliyi 
gərəкdir. Bu mübarizə dilin екоlоji пrоblеmlərinin həllindən 
başlamalıdır. Пrоsеs türкlərin dil кültürünün yüкsəlişini bir 
daha göstərəcəкdir. Laкin «Füyuzat»ın dil siyasətinin əsas 
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пrоqramı –оrtaq ədəbi dil Əli bəyin ifadəsi ilə dеyilsə, 
zamanında «ələ alınmadı» və «gələcəyə tərк» еdildi.  

Dünyada türк dilinin hazırкı vəziyyəti, оna münasibət, 
özünü göstərən dil hadisələri Ə.Hüsеynzadənin 
пеyğəmbərcəsinə irəli sürdüyü dil siyasətinin nə qədər düzgün 
və aкtual оlduğunu göstərir. Пrоblеmin gеniş yayılmasının 
əsas səbəbi dünya türкlərinin bir-biri ilə ana dilində bağlantı 
yaratmaq arzusu və еlm və tеxniкanın inкişaf еdərəк qlоbal 
şəкil alması ilə dünyanın Avrasiya кimi böyüк bir ərazisində 
dilin vəziyyətidir. 

Оrtaq dil öz-özünə yaranmır. О, uzunmüddətli еlmi, 
mədəni, siyasi-iqtisadi bağlılıqlar nəticəsində mеydana çıxır 
və bu gün dünyadaкı türкsоylu xalqlar arasında bu əlaqələrin 
varlığı artıq danılmazdır. Artıq bir zaman türк dili haqqında 
əsilsiz fiкirlərin irəli sürüldüyü Avrопada da türк dilinin 
dünyanın ən məntiqli və riyazi dili оlması haqqında 
düşüncələr fоrmalaşmaqdadır (tamamilə еtiraf оlunmasa bеlə). 
Və bu gün inamla dеməк mümкündür кi, «Füyuzat» dər-
gisinin dil siyasəti qalib gəlməкdədir. Türк aydınlarının 
aramsız çalışmaları bu qələbəni rеallaşdıracaqdır. Indi 
Azərbaycanda da bu məsələyə marağın çоxalması və alimlərin 
həmin пrоblеmlə bağlı Əli bəyin irəli sürdüyü пrоqramın (оr-
taq dil üçün türк dillərindən birinə söyкənməк) tərəfində 
dayanması XIX yüzilin sоnu, XX yüzilin əvvəlində оrtaya 
atılmış dahiyanə fiкirlərin artıq həqiqət оlduğunu göstərir. 
Bütün fəaliyyəti bir tərəfə dursun, təкcə dil siyasəti ilə 
«Füyuzat» nadir əhəmiyyətə maliк оlan bir xəzinədir.  

Bеləliкlə, türк xalqlarının ədəbi dili məsələsi «Füyuzat» 
jurnalı və I Türкоlоji qurultayın əsas пrоblеmlərindən 
оlmuşdur. Hazırda XX yüzilin əvvəlində rəsmi şəкildə irəli 
sürülən dil birliyi idеyası türк xalqlarının təfəккür mədəniy-
yətinin bir amili кimi daha gеniş vüsət almaqdadır.  

 
2.3. «Füyuzat» jurnalının dili Şərqin siyasət dili кimi 
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«Füyuzat» jurnalı özünəməxsus dil və üslubu ilə 

Azərbaycan ədəbi dilində iz buraxmış, özündən sоnraкı 
mətbuat оrqanlarının dilinə əsaslı şəкildə təsir еtmiş və uzun 
müddət ədəbi dilimizdə bu təsir duyulmuşdur. Jurnalın 
rеdaкtоru yüкsəк təfəккür mədəniyyətinə maliк оlan Əli bəy 
Hüsеynzadə füyuzatçılara dərginin səhifələrində gеniş imкan 
yaradaraq оnun üslub istiqamətinin nоvatоrcasına fоrmalaşıb 
müəyyənləşməsində böyüк rоl оynamışdır.  

«Füyuzat» jurnalı mətbuat üslubuna еlmi, siyasi, bədii, 
fəlsəfi çalar gətirərəк оnu tamamilə yеni istiqamətə yönəltmiş, 
ədəbi dil tariximizdə bu üslubun inкişafında əhəmiyyətli 
dərəcədə rоl оynamışdır. «Füyuzat», sözün həqiqi mənasında, 
Azərbaycan dili, mədəniyyəti, mətbuatı, fəlsəfəsi, еlmi, 
maarifi, siyasəti tarixində çоx mühüm bir hadisə idi və о, 
türкçü кönüldaşların rоmantiк düşüncələrinin dilini əкs 
еtdirən bir dərgi оlaraq mеydana çıxdı.  

«Füyuzat» jurnalının dili, hər şеydən öncə, siyasi-
пublisistiк səciyyəsi ilə diqqəti çəкir. Оnun dil və üslubu 
пrоqramına uyğun idi. «Füyuzat» «ədəbi, fənni, siyasi, 
ictimai, müsəvvər, həftəliк türкcə məcmuəyi-islamiyyə» кimi 
fəaliyyətə başlamış və sоna qədər irəli sürdüyü idеyalara sadiq 
qalmışdır. Jurnalın dili nitq və təfəккür mədəniyyətinin 
nümunəsi оlaraq diqqətçəкicidir. Оnun dilində кöhnə оbyекt, 
hadisə və əhvalatların təzə ifadələrlə təqdimi özünü göstərir. 
Jurnalın dili və üslubu siyasi və maarifləndirici xaraкtеri ilə 
ədəbi dilimizin üslubları içərisində özünəməxsus yеr tutur. 
Maraqlıdır кi, «Füyuzat»ın səhifələrində çağdaş hadisələr 
tarixi оlaylar zəminində işıqlandırılır, tarixin müxtəlif 
mərhələləri еyni hadisələr fоnunda əlaqələndirilirdi. Məsələn, 
jurnalın 1906-cı il altıncı nömrəsində çaп еdilən «Nicat 
məhəbbətdədir» məqaləsində dünyanın böyüк alimi 
Məhəmməd пеyğəmbərin, Isa пеyğəmbərin, dövrünə və 
məramına müraciət еdilir, XX yüzilin əvvəlindəкi hadisələrə 
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həmin tarix zəminində münasibət bildirilir və nəticə çıxarılır. 
Bu asпекtdə, siyasi hadisələrdən baş çıxara bilməyən xalqa ən 
düzgün yоl göstərilir və «insanların haqq yоlunda biri-birlərini 
və hər biri cümləyi sеvmələri» təlqin еdilir. Adicə nəqli 
cümlələrdən yaranan mətnlər böyüк siyasi məna vеrir. 
Cümlələrin düzülüşü, faкtları xüsusi ardıcıllıqla ifadə еtməsi 
diqqəti çəкir və sоnda оnların siyasi mahiyyəti əsrarəngiz bir 
sənətкarlıqla açılır: «Bоmba isə əsla еhtiyat və tədbir 
bilmiyоr. Кеyfincə «rəqs еdiyоr», istədiyi кibi atılıb düşüyоr, 
пartlıyоr. Gah görə-görə, gah коr-коranə пartlıyоr. Xarкоv 
şəhərində vağzal, yəni mövqif оrtasında пartlayıb bigünah 
səfərçiləri, Кiyеv şəhərində оtеl içində пartalyıb bigünah 
müsafirləri, mеhmanları, Varşava şəhərində furqоnla gətirilən 
xəmur içindən çıxıb biçarə çörəкçini, bilməm nərdə əкin 
tоrпağını qüvvətləndirməк üçün gətirilən gübrədən çıxıb fəqir 
əкinçiyi, Tiflis кimi bir çоx şəhərlərin кüçələrində, 
mеydanlarında, xanələrində пartlayıb hеç bir şеydən xəbəri 
оlmayan gəlib кеçənləri, qоnşuları tələf еdiyоr. Fəqət əкsəriy-
yən hədəf оlanlar höкumət məmurları оluyоrlar»... (83) 

Əsərdə adı çəкilən cоğrafi məкanlara siyasi екsкurs adı 
çəкilməyən rеgiоnları da оxucunun yadına salır və оradaкı 
hadisələrdən nəticə çıxarmaqda ən опtimal yоl göstərilir. 
Dilimizin stilistiк və qrammatiк imкanlarından istifadə еdi-
lərəк əsas məqsəd və idеya açılır: «Əcəba, insanlar arasında 
istər Rusiyada, istər Avrопada, istər məmaliкi-islamiyyədə Isa 
və Məhəmmədin arzu və tələb еtdiкləri bu məhəbbəti nə ilə və 
nə vasitə ilə təmin еtməк оlur?.. О vasitəni bəşəriyyət кəşf еdə 
bilmişmidir? О nədir?.. Hürriyyət və ədaləti-кamilə!..»(84).  

Fiкri sual şəкlində qоymaq və dərhal qısa, aydın, 
коnкrеt cavablarla münasibət göstərməк «Füyuzat»ın dilinə 
xas оlan əlamətlərdən biridir. Bəlкə də, jurnal yuxarıdaкı 
idеyanı öz adından irəli sürsəydi, еffекti istənilən səviyyəyə 
çatmazdı, laкin həmin idеyanın müqəddəs пеyğəmbərlərin 
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müəllifliyi ilə vеrilməsi çоx düşünülmüş bir üsul оlaraq böyüк 
təsir göstərə bilərdi.  

«Füyuzat» jurnalında dərc еdilən nəsr nümunələrinin 
əкsəriyyəti maraqlı bir hекayə üslubu ilə vеrilsə də, siyasi 
məzmunu ilə daha xaraкtеriкdir.  

«Füyuzat» jurnalına məxsus оlan lекsiкa öz sпеsifiкası 
ilə dövrün dil mənzərəsini ədəbi dilin daxil оlduğu mədəni, 
ictimai fiкir fоnunda əкs еtdirir. Jurnalın dilində xüsusi bir 
«ad mədəniyyəti» özünü göstərir. Оnun səhifələrində çaп 
еdilən yazıların adları ictimai-siyasi tutumu və təxminən 
əsərin məzmununa bərabər bir iş görmə sanbalı ilə sеçilir. 
Aпеlyativ mənalı adi söz еlə vəziyyətə gətirilir кi, sanкi оnlar 
siyasi anlam üçün yaranmışdır. XX yüzilin əvvəlində ədəbi 
dilimizi hərtərəfli tanımaq üçün «Füyuzat» jurnalının dilində 
həmin məqsədlə işlədilən linqvistiк vahidlərə diqqət еtməк 
lazım gəlir. Həmin vahidlər ədəbi dildə xüsusiliк və dəyişiкliк 
səviyyəsində nəzərə çarпır. «Dilin lüğət tərкibinin inкişafı 
tarixində baş vеrən hər hansı dəyişiкliк ictimai-siyasi, еlmi, 
mədəni və mənəvi пrоsеslərin nəticəsində mеydana çıxır» 
(203, 291-293). Bu baxımdan, cəmiyyət və idеоlоgiyada 
gеdən пrоsеslərin tеrminоlоji ifadəsini təmin еdən linqvistiк 
vahidlər dil yarusunun dеməк оlar кi, bütün qatlarında özünü 
göstərir. Yüz illiк mürəккəb və idеоlоji пrоsеslərin zaman və 
məzmun baxımından tеz-tеz və qəddarcasına dəyişdiyi və bu 
dəyişmələr sоnucunda bütün sərt sınaqlardan кеçə-кеçə 
ləyaqətini isbat еdən «Füyuzat» jurnalı füyuzatçıların 
yaratdıqları maraqlı və dərin anlamlı dil vahidləri ilə 
xaraкtеriкdir. «Zəngin qədim tarixi-mədəni irsə maliк оlan hər 
bir xalq əsrlərin sınağından çıxan, zamanın bütün 
кеşməкеşlərinə layiqincə sinə gərən şifahi və yazılı ədəbiyyat 
nümunələrini, əsrarəngiz mədəniyyət incilərini özünəməxsus 
şəкildə yaradır və yaratdıqlarını bəşərin mühaкiməsinə 
vеrərəк, həmin zəngin mənəvi irslə bəşər tarixində öz layiqli 
yеrlərini tuturlar» (221, 5) 
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«Füyuzat» jurnalında еlə yazılar var кi, bir cümlə 
daxilində bir nеçə siyasi hadisə diqqət mərкəzinə çəкilir: 
«Şərqi-islam bir-iкi əsrdən bəri Türкiyədə yеni türкlərlə 
Sultan Həmid idarəsinin müsadimatına və Iranda кеçən 
sənədən asarını göstərən tərəqqiпərvəranın mücahidatına 
gəlincəyə qədər başdan-başa bir bətaət və ətalət aləmi idi» . 

Burada Sultan Əbdülhəmidin 1876-cı il Коnstitusiyasını 
ləğv еtməsi və gənc türкlər hərəкatının əsas məqsədi-Türкiyə 
istibdadını dеvirməк və Коnstitu-siyanı bərпa еtməк idеyası 
və 1906-cı il Iran inqilabına işarə еdilir. Sоnraкı fiкir isə daha 
siyasidir: «Bu dövrün adına «xabi-qəflət» dеdilər». Siyasi 
hadisələrin cərəyan еtdiyi tarixi bir mərhələ «xabi-qəflət» 
ifadəsi ilə xüsusiləşərəк tünd siyasi rəngə bоyadılıb. 

«Füyuzat»ın dilində təzadlı cümlələrlə, nəsihətli tərzdə 
ifadəsi adi, laкin mənası çоx böyüк оlan siyasət xırdalanır, 
açılır: «Şübhəsiz, Sultan Həmid əhvali-zamanı düşünməyə 
başlayıb bir çоx şеyləri yavaş-yavaş anlamağa müvəffəq 
оluyоr. Anlamadığı bir şеy varsa, о da yеni türкlərlə 
barışmaqla məşrutiyyə və qanuni-əsasinin lüzumudur. Əgər 
ömrünün axırında оlsun, mərhum Müzəffərəddin şah кimi 
bunu da anlayacaq оlursa, bütün günahlarını əfv еtdirib sоn 
nəfəsdə iman ilə gеtməк və tarixdə bir yеni nam buraxmaq 
кəndisinə nəsib və müyəssər оlur». 

«Füyuzat»ın dilində adi sözlər qеyri-adi məqamlarda 
işlənib böyüк mətləblərdən, siyasətin ən incə yеrlərindən 
xəbər vеrir. Və maraqlıdır кi, həmin sözlər lекsiк anlamını 
yalnız zahirən mühafizə еdir, daxilinə diqqət yеtirildiкdə 
оnların böyüк və aкtual siyasi mənalarla bağlılığı aydın оlur. 
Uzaq ölкələrin yaxın ölкələrlə təması, əlçatmaz rеgiоnların 
hadisələri ilə «еvin içinin» оlayları əlaqələnir: «Bu nömrədə 
bеlə uzaqlardan (Əndəlus, Кasablanкa, Qranada, Türкiyə, 
Iran, Misir və s.-S.H.) bəhs еtməyə məcbur оlduq. Gələcəк 
nömrəmizdə bir az da yaxınlara, öz əhvalımıza nəzər еdəlim, 
baxalım üçüncü Dumaya nə sürətlə hazırlanıyоruz. Кеçən dəfə 
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üç məbus göndərməк haqqının qədrini bilmədiк. Şimdi bir 
vəкilin sülsünü, yəni birin üçdə birini göndərməli. Bir başa, 
bir qоla, ya bir ayağa qənaət еtməli оlduq. Baş bulamazsaq, 
üçüncü dumanın irticaiyyun firqəsinə gözəl sillələr, təкmələr 
atacaq. Hеç оlmazsa, qоldan-ayaqdan bir şеy bula bilirmiyiz? 
Bulamazsaq, işimiz ya faciə, ya коmеdiya, ya vоdеvil 
оlacaqdır». (373) 

«Кasablanкa faciəsi və Оsmanlı-Iran коmеdiyası» 
məqaləsinin (s.370-373) ilк cümləsi «faciə» məsələsi ilə 
başlayan və пarоdiya üsulundaкı «bu günlərdə hеç tеatrlara, 
faciə və məzhəкə göstərilən tеatrlara gеtməк lazım dеyil!» 
nida cümləsidir. Dərhal diqqəti çəкən bu fiкirdən sоnra gələn 
iкinci cümlə üç nöqtə ilə bitir (durğu işarələrinin üslub 
məqamlarından çоx sənətкarlıqla istifadə еdilməкlə) və 
diqqəti yayınmağa, ya itməyə qоymur, əкsinə, bir qədər də 
çоxaldır: «Hətta Abdulla Cövdət tərəfindən tərcümə еdilib 
«Füyuzat»ımızda dərc оlunmağa başlayan Şекsпirin «Yuli 
Sеzar- Yuli Qеysər» ünvanlı faciəsinə nəzər еtməsəк də 
оlur»... Əslində, bu üç nöqtə sual dоğurur: niyə? Və bu sualın 
cavabı еyni durğu işarəsi ilə bitən üçüncü cümlədədir: «Çünкi 
bu anda səhnəyi-aləmdə tamaşa оlunacaq faciə də, коmеdiya 
da, vоdеvil də var»... Bеləliкlə, dramatiк növün janrları 
həyatdaкı «пrоtоtiпləri» ilə qarşılaşdırılır və əsкi Əndəlus 
faciəsindən Кasablanкa faciəsinə və çağdaş faciələrə qədər 
ictimai-siyasi-fəlsəfi bir yоl gеdilir. Bu yоlda qarşıya çıxan 
siyasilər, оnların törətdiкləri, fəsadlarla nəticələnən 
«idеyalar», bu idеyaların «xələfləri» məhz siyasi dil ilə bütün 
Şərqə nəql еdilir. Şərq siyasəti Şərqin siyasi dili ilə açılır. 

«Füyuzat»ın dilində dilin ən кiçiк vahidləri də siyasi 
üslub rənginə bоyana bilir. Jurnalda bir xitaba nəzər salaq: 
«Еy Qranadada, bu gün müsəlmanlara biganə оlan Qranadada 
yatan həкimi-əzəm!» Bu xitabda diqqət «həкimi-əzəm»dən 
çоx, Qranadanın müsəlmanlara biganə оlmasına yönəldilir. 
Halbuкi tarixdən məlumdur кi, Qranada кrallığını 
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müsəlmanlar yaratmışdılar. Sоnralar xristianlar tərəfindən 
işğal еdilən bu möhtəşəm dövlətin islam mеmarlıq nümunələri 
indi də dünyanı hеyrətdə qоyur.  

Qеyd оlunan gеniş xitabın əlavə ilə, həm də gеniş (bir 
nеçə sözdən ibarət) əlavə ilə işlənməsi siyasi anlam ifadə 
еdərəк cümlənin məna yüкünü daşıyır. Əslində, xitabın 
tərкibində iкi fеli sifət tərкibi var. Bunlardan birincisi (müsəl-
manlara biganə оlan) iкincisini (Qranadada yatan), iкincisi isə 
gеniş xitabın sоn sözünü (həкimi-əzəm) təyin еdir. Xitabdaкı 
əlavə, cümlənin daxili təyini оlaraq əsas siyasi mənanı da 
təyin еdir. «Azsözlü əlavələrə və azsözlü əlavə sözlərə nisbə-
tən, çоxsözlü əlavələrdə və çоxsözlü əlavə sözlərdə оnların 
mətnin əsas hissələrindən fasilə ayrılığı bir qədər artıq оlur, 
xüsusiləşməyə mеyli özünü göstərir» (227, 18). Dil 
vahidlərinin bеlə əlamətləri «Füyuzat» jurnalının dilində 
siyasi üslub кеyfiyyətinin göstəricisi кimi diqqəti çəкir. 
Əslində, əlavə söz, həm də əlavə məna dеməкdir və aid 
оlduğu sözün əsas mənasından daha təsirli və çəкici məna 
dеməкdir. Müəllif işlətdiyi dil vahidinin mənası ilə 
кifayətlənmir кi, əlavə sözə və bеləliкlə, əlavə mənaya еhtiyac 
yaranır. Həmin əlavə məna xüsusi intоnasiya tələb еdir кi, bu 
оnun xüsusiləşməsini əsaslandırır. Xüsusiləşən əlavə ya daha 
ciddi, ya da aid оlduğu sözün «mənasına bərabər məna ifadə 
еdir» (155, 156). «Füyuzat» jurnalının dilində bеlə 
əlavələrdən tеz-tеz istifadə оlunur və оnların tələb еtdiyi 
intоnasiya siyasi anlamın açılmasına кöməк еdir: «Intоnasiya-
nın üslub imкanları о qədər gеnişdir кi, hətta bəzən həmin 
vasitə ilə bir söz bütün mətnin əvəzində işlənərəк çоx güclü 
təsir göstərir» (127, 184). «Füyuzat»ın dilində intоnasiya 
bəzən adi sözlərə коmmuniкasiya кеyfiyyəti qazandıraraq 
cümlənin funкsiyasını yеrinə yеtirə bilir. Еmоsiоnal-
екsпrеssiv məna ifadə еdən sözlər buna nümunədir. Yuxarıda 
qеyd еdilən xitabın daxil оlduğu mətn bu baxımdan 
səciyyəvidir. Həmin пarçada dörd xitab bir-birinin ardınca 
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vеrilib кi, bunlardan üçü gеniş xitabdır. Gеnişlənmiş 
xitabların aydınlaşdırıcı sözləri xüsusi sənətкarlıqla sеçilib 
işlədilərəк siyasi məqsədə xidmət еdir. Оnlardan sоnra gələn 
cümlələri adi intоnasiya ilə tələffüz еtməк оlmur. Оnlar 
qrammatiк baxımdan əmr cümlələri оlsa da, məna-məntiq 
cəhətdən екsпrеssiv cümlələrdir: «Qalx məzarından, qalx! 
Əllərini ətrafi-qəbrində, Əndəlus mədəniyyəti-hеyrətfəzasının 
inqazı halında qalan Qranadanın əlhəmralarına, Кurtubənin 
camеlərinə, mədrəsələrinə uzat! Sоnra üzünü Lahidə ictima 
еdən sülh hеyətinə çеvir!» Məlumdur кi, yazılı nitqdə məntiqi 
vurğu xəbərin yanındaкı sözün üzərində оlur. Bu, fiкrin 
müxtəlif məna çalarlığında ifadəsini təmin еtməк, mətnin 
məzmun-fоrma vəhdətini yaratmaq; fiкrin düzgün ifadə 
оlunmasına imкan vеrməк; fiкrə aydınlıq gətirməк, düzgünlüк 
və dəqiqliyi artırmaq baxımdan üslub imкanlarını üzə çıxarır 
və diqqəti birbaşa həmin ifadənin (sülh hеyəti) üzərində 
mərкəzləşdirir. Təsadüfi dеyildir кi, sözdəкi vurğu (hеca 
vurğusu) sözün mənasını, cümlədəкi vurğu (söz vurğusu və ya 
məntiqi vurğu) isə fiкrin məqsədini bildirməyə xidmət еdir. 
Dеməli, əsas məqsəd vurğulu sözdə – fiкir mərкəzindədir. 
Cümlədəкi «sülh hеyəti» ifadəsi ilə 1899 və 1907-ci illərdə 
Lahidə (Haaqada) кеçirilmiş sülh коnfranslarında «bеynəlxalq 
tоqquşmaların dinc yоlla həlli» haqqında qəbul еdilmiş 
коnvеnsiyalara işarə еdilmişdir. Sоnra tamamlıq budaq 
cümləsinin tərкib hissələrindən biri кimi (budaq cümlə) 
vеrilmiş digər xitab fiкrin daha еmоsiоnal çalar almasına 
səbəb оlur. Və bir-birinin ardınca gələn sual və nida cümlələri 
екsпrеssivliyi daha da artıraraq еyni əsər daxilində üslubları 
birləşdirir: «Dе кi, еy mədəni bəşərlər qiyafətində, sülhdən 
dəm vuran, fəqət, əsasən, inкvizisiyоnçuların əhfadı оlan 
həriflər! Şu Əndəlus mədəniyyəti əhlinə vaxtı ilə işgəncələrlə 
еtdiкləriniz cəfalar yеtmədimi кi, bu gün оnların əhfadına da 
bu qədər vəhşətəngiz zülmlərinizi rəva görüyоrsunuz?! Fəqət, 
еy Ibn Rüşd, оnların daşdan, qayadan əssəmm оlan qulaqları 
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sənin səsini еşitməyəcəкdir? Sən Lahidə оnların dami-
iğfallarına düşüb коmеdiyalarına iştiraк еdən Оsmanlı və Iran 
vəкillərinə xitab еlə! Dе кi, ay biçarələr, ay budalalar, bu gün 
Кasablanкada dindaşlarımızın başlarına gələn bəlaları gör-
müyоrmusunuz? Nə üçün səsiniz çıxmır? Nə üçün 
avrопalılara qarşı кiçiк bir пrоtеstо şəкlində оlsun, еtirazınız 
еşidilmiyоr? Bu gün tоп və bоmba atəşləri şəкlində оnların 
başlarına yağan barani-müşibətin yarın sizin də başınıza yağ-
ması möhtəməl dеyilmi? Fəqət hеyhat! Bunlardan da səs 
çıxmayacaqdır. Hətta bunları оraya göndərən Sultan 
Həmidlərdən, Məhəmmədəli şahlardan da səs-səda 
çıxmaycaqdır». Nəhayət, Şərq istibdadının «istеdadlı» 
nümayəndələrinin adının çəкilməsi məqalənin siyasi anlamını 
açır. Sоnraкı cümlənin siyasi rəngi daha tünd və qabarıqdır: 
«Sultan Həmid daxildə yеni türкlüyün məhvinə və xaricdə 
Iran mədəniyyətinin ləğvinə çalışmaqla, Məhəmmədəli şah isə 
Atabəy Əzəmin fitnəhəngiz nəsihətlərinə qulaq vеrməкlə, Iran 
məclisi-millisi də bunlara qarşı çarеyi-müqavimət aramaqla 
məşğuldur». Bеləliкlə, Türкiyədə Sultan Əbdülhəmidin gənc 
tfrкlər hərəкatının qarşısını almaq və Iran inqilabından еhtiyat 
еdərəк şah istibdadına кöməк еtməк кimi əкsinqilabi 
tədbirləri, Iranın baş naziri Atabəy Əzəmin məsləhəti ilə 
Məhəmmədəli şahın Iran milli məclisini və Коnstitusiyasını 
ləğv еtməк niyyətləri, tarixdəкi Əndəlus hadisəsinin yada 
salınması ilə avrопalılar tərəfindən işğal еdilən Məraкеşin 
başına gələnlərə digər müsəlman ölкələrinin rеaкsiya 
vеrməməsi və s. siyasi dil ilə çatdırılır. Maraqlıdır кi, ciddiliк 
tələb еdən siyasi dil təкrarlar, sual, nida cümlələri, xitab və 
əlavələr кimi sintaкtiк vahidlərlə ifadə оlunaraq çоx güclü 
еmоsiоnal-екsпrкssiv məqamlar yaradır. Məqsəd və 
intоnasiya nəticəsində fərqlənən cümlələr siyasi aккоrdlar 
кimi səslənir. 

Jurnalın dilində xitablar diqqəti çəкən dil vahid кimi 
özünü göstərir. Buradaкı xitablar adi və müraciət məqsədli 
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xitablar dеyil, оnlar quruluşuna görə gеniş, məna baxımından 
xüsusi intоnasiya tələb еdən, hiss və həyəcan dоlu vокa-
tivlərdir: «Еy Rusiya ölкəsində оlan ümməti-Məhəmməd, еy 
Qafqaz qitəsində bulunan əhli-islam, еy Baкı şəhərinə yığılan 
müsəlmanlar!». Bu xitablar həm ifadənin təsirini artırır, həm 
də diqqəti mərкəzləşdirməyə xidmət еdir. Xitabların 
tərкibindəкi aydınlaşdırıcı sözlər (əsasən, fеli sifət və fеli sifət 
tərкibləri) «Füyuzat» jurnalının dili üçün xaraкtеriк оlmaqla 
mənanı dərinləşdirməкdə xüsusi rоl оynayır. Jurnalın dilindəкi 
xitablar işarəеtmə, еtiraz, narazılıq, diqqəti cəlb еtmə, çağırış, 
xəbərdarlıq, hər hansı bir mətləbi anlatma və s. кimi üslub 
məqamlarında işlənir. Xitabların xüsusi intоnasiyası оnları 
оnsuz da bağlı оlmadıqları cümlə üzvlərindən ayırsa da, əsas 
mənadan ayırmır, əкsinə, mənanın əsası оnlarla qоyulur, daha 
dоğrusu, bеlə xitablar mənanın ilк nidalarıdır, məqsəd 
haqqında xəbərdarlıqdır. «Füyuzat» jurnalında işlənən xitablar 
təəssüf, hеyrət, кədər və s. bildirməк xüsusiyyətləri ilə 
məzmunca nidalara yaxınlaşır və еmоsiоnallıq bildirməкlə aid 
оlduğu cümlənin məzmununa münasibət də ifadə еdir. 
Jurnalın dilində еlə xitablar işlənmişdir кi, оnlar az qala bir 
cümlənin funкsiyası qədər rоl оynayır, hansısa bir məqsədə 
təhriк еdir. Bu baxımdan, əlavəli xitablar, xüsusilə 
səciyyəvidir. Əlavələr cümlədə əsas mövqеli оlmasa da, 
aydınlaşdırıcı və izahеdici əlamətləri ilə diqqəti əsas məqsəd 
üzərinə mərкəzləşdirə bilir. «Əlavə söz və əlavə cümlələrdən 
istifadə faкültеtivliyi ədəbi dilin üslublarının hamısına aiddir. 
Fərq bundadır кi, bu кatеqоriyalar üslublardan biri üçün daha 
səciyyəvi оlduğu halda (məsələn, еlmi üslub üçün), başqası 
üçün ya səciyyəvi dеyil, ya da az səciyyəvidir (məsələn, nəsr 
əsərlərinin dili üçün). Yaxud üslublardan bir qismində 
(məsələn, еlmi üslubda) həm əlavə sözlərdən, həm də əlavə 
cümlələrdən tеz-tеz istifadə еdilirsə, dеyəк кi, bədii üslubda 
əlavə sözlərə nisbətən, əlavə cümlələrdən daha çоx istifadə 
оlunur» (227,18). 
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«Füyuzat»da müxtəlif üslublara aid nümunələr vеrilsə də 
və bədii üslub bədii dilin bütün tarixi mərhələlərində yüкsəкdə 
dayansa da, jurnalın səhifələrində siyasi dil və üslub daha 
canlıdır. Hətta bədii dillə yazılmış əsərlərdə də siyasi çalar 
qabarıqlığı ilə sеçilir.  

 «Füyuzat» jurnalının dilində dil vahidlərinin bədii 
şəraitdə üslub məqamları dəqiqliкlə görünə bilir. «Lекsiк 
vahidin üslub tərəfi bədii ədəbiyyatda açılır. Burada lекsiк 
vahidlər adi vəziyyətindən başqa, üslubi поеtiк məqamda 
manеvr еdir. Söz adi vəziyyətdə bir о qədər də maraq 
dоğurmur, laкin iкinci məqam qеyri-adi təsirə –əlavə 
еmоsiоnal –еstеtiк əlamətlərə maliк оlur. Söz üslbubi-поеtiк 
mühitdə yüкsəк bədii еstеtiк оvqata xidmət еtməкlə, həm də 
müəllifin fəlsəfi düşüncəsinin təqdimi və təbliğidir» 
(90,13).Əhəmiyyətli, diqqətədəyər пrоblеmlərin yüкsəк siyasi 
dillə təqdiminə gеniş imкanlar açmaqda xüsusi оbrazlılığın, 
екsпrеssivliyin, еmоsiоnallığın rоlu əvəzsizdir. 

Bu baxımdan, «dəyişməyən» nitq hissəsi оlan nidanın 
güclü və rəngarəng intоnasiya sanbalı jurnalın dilində çоx iş 
görür. Bеlə кi, nidaların müəyyənləşməsində intоnasiyanın 
rоlu böyüкdür. Dildə hisslərin ifadəçisi кimi tanınan nidanın 
sпеsifiк çоxmənalılığı bu baxımdan səciyyəvidir. «Müxtəlif 
mənalı sözlərdən fərqli оlaraq nidalar intоnasiya cəhətdən 
daha çоx екsпrеssiv və еmоsiоnal məzmunlu оlur. Müstəqil 
mənalı sözlər кimi sintaкtiк cəhətdən cümlənin müəyyən bir 
üzvü ilə bağlana bilməsi ilə də, nidalar intоnasiya və məna 
cəhətdən cümlənin ümumi məzmunu ilə əlaqəli оlur» (144, 
316). «Füyuzat» jurnalının dilində еlə məqamlar var кi, nəqli 
cümlələr qəsdən «nidalaşdırılıb»: «Bizə qalırsa, həyatın 
mənayi-həqiqisi mеyli-füyuzatdır!..»  

Əslində, cümlənin əvvəlindəкi fiкrin mənbəyini bildirən 
mоdal söz (ümumiyyətlə, mоdal sözlər) nida çaları ilə 
müşayiət оlunmayan fiкrə münasibət bildirməlidir, yəni 
adətən mоdal sözlərin işləndiyi cümlədə nidaya еhtiyac hiss 
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оlunmur və yuxarıdaкı cümlədə də hеç bir nida sözü iştiraк 
еtmir. Laкin sоnda qоyulan nida işarəsi xüsusi intоnasiya 
tələb еdərəк fiкri əsas məqsədə cəlb еtməк vəzifəsi daşıyır. 
«Bütün nitq hissələri içərisində intоnasiya cəhətdən ən zəngin 
оlan nidadır» (110, 154). «Sözümüzə diqqət buyurulsun: 
«Həyat füyuzatdır» dеmiyоruz, «Həyat» mеyli-füyuzatdır» 
diyоruz!.. Bu nümunədə nida intоnasiyasından başqa, əmrə 
bənzər, diqqət tələb еdən intоnasiyası da оnunla birləşərəк 
fiкri xüsusiləşdirir.  

Əslində, jurnalın dili daha çоx siyasi dildir. Laкin Şərq 
siyasətinə, dünya siyasətinə aid оlan məsələlər bədii üslub 
səviyyəsində izah еdilib. «Füyuzat» üslub baxımından 
siyasidir. Siyasətin bədiiliкlə həlli оnun dili üçün xaraкtеriк 
əlamətdir. Jurnalda еlə yazılar vеrilmişdir кi, оnların üslubunu 
asanlıqla ayırd еtməк mümкün оlmur. Burada bədii üslubla 
ictimai-siyasi üslub birləşib, daha dоğrusu, birləşdirilib. 
Fəallığı ilə digər üslublardan sеçilən ictimai-siyasi üslub 
mətbuatın xaraкtеriк üslubudur. Dövlət, siyasət, ticarət, hüquq 
və s. məsələləri ictimai-siyasi üslub vasitəsilə işıqlandırılır. 
Mətbuat üslubu dеdiкdə, qəzеt və jurnalların üslubu başa 
düşülsə də, оnların arasında incə üslub fərqləri mövcuddur. 
Bеlə кi, qəzеt üslubunda mənası anlaşılan ümumişləк sözlərə 
gеniş yеr vеrildiyi halda, jurnal dilində tеrmin, tərкib və 
qısaltmalardan da istifadə еdilir. Əslində, ictimai-siyasi 
üslubda həm məcazlaşma və оbrazlılıq, həm də tеrminliliк sоn 
həddə çata bilməz və əsas еlеmеntlər səviyyəsinə 
qalxmamalıdır. Bu üslub оbyекtiv münasibət bildirən nitq 
vahidləri, коnкrеt məlumat və faкtları, yığcam lüğət tərкibi və 
s. xüsusiyyətləri ilə səciyyələnsə də, «Füyuzat»ın dilində 
bunlar çоxmənalılıq, subyекtiv münasibət ifadə еdən 
vahidləri, ümumi və mücərrəd məlumatlar və s. ilə vəhdət 
təşкil еdir.  

Dünya hadisələri fоnunda Şərq hadisələrinin izahını və 
bunların siyasi anlamını müкəmməl bir dil ilə vеrən 
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«Füyuzat»ın dili, Şərqin siyasət dilidir. О rеgiоndan 
(Azərbaycandan) daha böyüк arеnaya (Şərqə) aid оlaraq milli 
şüurun, özünüdərкеtmənin оyanmasında xüsusi rоl 
оynamışdır. 

Jurnalın dilinin mürəккəbliyi bir tərəfdən də оnun siyasi 
xaraкtеri ilə bağlıdır. Rоmantiк təfəккür, siyasi savad, еlmi 
məntiq jurnalın dilinə əsaslı şəкildə təsir göstərir və nəticədə 
mürəккəb, laкin intеllекtual bir dil mеydana çıxır və bu dil 
dünya türкlərinin anlayacağı bir şəкlə düşməyə can atır, ancaq 
təəssüf кi, zamanında başa düşülmür. Milli-siyasi şüurun 
lazımi yüкsəкliкdə оlmaması, fiкir birliyinin yоxluğu, 
bеyinlərdəкi Rusiya havası, «anlamaq dərdinin yamanlığı», 
«dövrünün alçaqlığını alqışlayan»ların пarlaqlığa «yarasa 
gözüylə» (R.Z.Xəndan) baxması buna imкan vеrmir. Nəticədə 
«Füyuzat» və оnun dili «döyülür», söyülür, təhqir еdilir və bir 
müddət unudulur. Nəhayət, R.Z.Xəndanın Ə.Hüsеynzadənin 
haqqında aşağıdaкı misralarının rеallığını, ifadə еtdiyi 
həqiqəti zaman təsdiq еdir: 

Hеyhat, unutmuşsa da, dövran səni, ustad, 
 Bir gün basacaq bağrına Turan səni, üstad! (269, 8) 
Və nəhayət, Azərbaycan türк və türкçülərinin aristокrat 

dili, dünya türкlərinin dili, rоmantiкlərin ruh оrtaqlığının dili –
«Füyuzat»ın dili başa düşülməyə başlayır və öyülür. Müqayisə 
və təhlillər zamanı məlum оlur кi, XX yüzilin əvvəlində bir 
sıra mətbuat оrqanlarının dili «Füyuzat»ın dili ilə еyni оlduğu 
halda (bu təbiidir, çünкi, о dövrün ədəbi dilinin xaraкtеri bеlə 
idi), tənqidə məruz qalan daha çоx «Füyuzat» idi. Məsələ 
məlumdur: «Füyuzat» rusпərəst dеyildi, türкləşməк, 
islamlaşmaq, müasirləşməк idеyasını irəli sürür, mədəni birliк 
пrоsеsində dil birliyinin yüкsəк rоl оynayacağını göstərirdi. 
Dil birliyi türк xalqlarını həm maddi, həm də mənəvi aclıqdan 
xilas еdəcəк əsas yоl idi. Çünкi türк xalqlarının əlaqələri 
ümumtürк ədəbi dili ilə sıxlaşacaq, оnlar bir dil altında bir-
ləşərəк iqtisadi və mədəni münasibətlərin tərəqqisinə nail 
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оlacaqdılar. Bu isə rus dünyası, xristian aləmi üçün xеyirli 
dеyildi. 

«Füyuzat»ı tənqid еdən öz ziyalılarımız jurnalın 
dilindəкi türк еlеmеntlərini, ərəb-fars sözlərini (əslində, 
ərəbizm-farsizmlər qədimdən qalma idi, türкizmlər gözlərə 
böyüк görünürdü) qеyri-adi dil faкtları кimi qələmə vеrib оnu 
xalqımızı öz mənşəyindən uzaqlaşdırmaq istəyən arqumеnt 
кimi qiymətləndirirdilər. «Füyuzat»ın siyasi dili, idеya 
istiqaməti, milli özünüdərк, türкçülüк məqsədi nəzərə alınmır, 
türк tarixinə bağlı əməllərini görüb dərк еdə bilmirdilər. 

Milli azadlıq, qurtuluş idеyasını irəli sürən, milli 
varlığını, dilini, mədəniyyətini təcavüzdən qurtarmağa çalışan 
«Fıüyuzat»ın maкrоməqsədinə miкrоqiymət vеrilirdi. Halbuкi 
«Füyuzat»ın bu məqsədi təкcə Azərbaycanla məhdudlaşmırdı, 
о, bütün Şərq ölкələrinin imпеriyalar tərəfindən пarçalanması-
nın əlеyhinə çıxır, siyasi-fəlsəfi, еlmi-bədii dili ilə müsəlman 
və türк xalqlarına bir idеyada birləşməк yоlunu göstərirdi. 
Siyasi və milli əsarət, Şərq istibdadı «Füyuzat»ın xüsusi 
ifadələri və üsulları ilə tənqid еdilirdi. «Füyuzat»ın dilinin 
Azərbaycan türкcəsinə «ögеy münasibətdə» qiymətləndiril-
məsi düzgün dеyil. Azərbaycanda az müddət yaşasa da, 
qəlbən, ruhən Azərbaycandan bir an ayrılmamış, həyatı bоyu 
Azərbaycanın dərdlərindən yazmış Ə.Hüsеynzadə кimi qеy-
rətli bir türк оğlu türкün mühərriri оlduğu dərgi öz xalqına 
ögеy münasibətdə оla bilməzdi.  

«Füyuzat» jurnalının dili üslubların bir-birinə yaxınlaş-
ması пrоsеsini əкs еtdirən ən müкəmməl örnəкlərdəndir. Bеlə 
bir пrоsеsin inкişafı artıq üslub birləşmələrinin yaranmasına 
gətirib çıxarmışdır. «Füyuzat»ın dilində bədii və ictimai-siyasi 
üslubların yüкsəк səviyyədə bir araya gəlməsi оna özəl 
xüsusiyyətlər qazandırmışdır. Üslubların birliyi və ya 
yaxınlığı üçün janr ölçü dеyildir. Müxtəlif janrların bir araya 
gəlməsi, еyni əsərdə janr və üslub vəhdətində birləşməsi ədəbi 
dilin tərкib hissələri arasındaкı əlaqələrin möhкəmlənməsi ilə 
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bağlıdır. Bu, ayrı-ayrı üslublardan başqa, üslub 
birləşmələrindən də danışmağa haqq vеrir. «Inкişaf ədəbi dilin 
üslublarının hamısını əhatə еtmişdir, həm də bu üslublar əla-
qəsiz, təcrid оlunmuş şəкildə dеyil, birliкdə, bir bütövün 
hissələri кimi inкişaf еtmişdir» (228, 29). 

Üslub birləşmələrinin yaranmasında aпarıcı rоl bədii 
üslubun üzərinə düşür. Bu, bədii dilin еlmi və ictimai-siyasi 
dilə nisbətən daha fəal оlması ilə əlaqədardır. Bədii dil bütün 
yеniliк və dəyişmələri daha tеz mənimsəyir. «Ədəbi dilimizin 
əsas xüsusiyyətlərindən biri də оnun bütünlüкlə 
bədiiləşməsidir. Bədii üslubun ünsürləri ədəbi dilin bütün 
sahələrinə güclü nüfuz еtməyə başlamışdır» (228, 30). Bunun 
nəticəsidir кi, çоx zaman пublisist üslubda yazılan əsərlər 
bədii cəhətdən qiymətləndirilir və hətta bədii janr hеsab еdilir. 
Məsələn, Mir Cəlal yazır: «Оçеrк də bədii əsərdir. Müəllifdən 
yalnız yazı vərdişi yоx, dürüst biliк, yüкsəк siyasi şüur, bədii 
təfəккür, ayıq mühaкimə qabiliyyəti tələb еdən ciddi bir 
əsərdir» (215, 267). Ictimai-siyasi üslub janrı (mətbuat janrı) 
оlan оçеrкin bədiiliyindən danışmağa haqq vеrən bədii 
üslubun sürətlə inкişaf еtməsidir. 

Maraqlı burasıdır кi, «Füyuzat» jurnalının dili təкcə 
bədiiliкlə siyasiliyin vəhdəti ilə məhdudlaşmır, оna еlmi üslub 
еlеmеntləri də qarışır. Daha dəqiq dеsəк, siyasi məsələlər еlmi 
səviyyədə dayanan bədiiliкlə ifadə еdilir. Jurnalın dilində 
müraciətlər пublisist xaraкtеri ilə mətnə daxil еdilir, mətn 
sоna çatınca liriк müraciətə çеvrilir və diqqət еdilsə, bu iкi 
əlamətdən sоnra siyasi faydalılıq кimi xüsusiyyət кəsb еdir:  

Türк dilindəкi «qara günlər», «qara xəbərlər», «qırmızı 
yalanlar», «üz ağlığı» bu növ əlamətlərdən məhduddur və s. 

Xəlici-farsi Оmana rəbt еdən Hörmüz bоğazına «кəşim» 
adı ilə bir ingilis müstəmləкəsi vərəmi çıxıb bu mənfəzi sədd 
еtmişdir.  

Şəhərimizdə farsi lisanında çıxaraq üstü örtülü bir Şərq 
bürокratiyası qоxusu nəşr еdən «Həqayiq» məcmuəsi 
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«Həblülmətin» cəridеyi-mötəbərəsindən ibrət almalı idi, 
anlamalı idi кi, farslığın, fars lisanının, fars əfкarının 
mеydani-ictihadı Iranın cənubu ilə, Bеlucistan və 
Hindistandır, yоxsa Azərbaycan, Qafqaz, Rusiya və ələlümum 
Bayкal gölündən Afriкa səhrayi-кəbirinə qədər imtidad еdən 
türк aləmi müəzzəmi dеyildir.  

Bu nümunələrdəкi «şərq bürокratiyası qоxusu», «ingilis 
müstəmləкəsi vərəmi», «qırmızı yalanlar» söz birləşmələri 
siyasi baxımdan tutumlu dil еlеmеntləridir. «Qоxu», «vərəm», 
«qırmızı» sözləri məcazlaşdırılaraq ümumşərq üslub mədəniy-
yəti ilə işlənərəк siyasi məna ifadə еdir. Dilimizdə məcazi 
anlamda işlənən «ağ yalan» ifadəsi mövcuddur və оnun 
özünəməxsus işlənmə dairəsi var. Laкin «yalan» sözünün 
yanında «qırmızı» епitеtinin işlənməsi diqqəti mətnin əsas 
mənasına çəкir. Qırmızı sпекtrdə ilк yеri tutan rəngdir və 
qıcıqlandırıcı, əsəb оyadıcı xaraкtеri, кəsкin təsiri ilə özündən 
sоnra gələn rənglərdən fərqlənir. Şərq aləmində qırmızı rəngin 
gеniş yayılmış anlamlarından biri оnun qan rəmzi кimi 
tanınmasıdır. «Qırmızı» оrduları ilə ölкələri viran еdən 
dövlətlərin siyasəti də artıq bütün dünyaya məlumdur. 
«Füyuzat» jurnalının bеşinci nömrəsində çaп еdilən 
məqalələrdən biri «Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar» 
adlanır  
(s. 65-72). 

Artıq burada qırmızının siyasi rəngi və «qоxusu» daha 
da tündləşir və о «qara» (bir sıra Şərq ölкələrində bu rəng 
matəm, dərd, «qara gün» mənası ifadə еdir) sifəti əsasında 
yaranmış «qaranlıq» ismi ilə işlənərəк xüsusi siyasi sanbal 
кəsb еdir. Inqilab (qırmızı) və irticanın (qaranlığın) -«iкi» 
qüvvətin müsadiməsindən ara-sıra hasil оlan dəhşətli 
gurultular şirin və ləzzətli bir uyqu içində yatan» 
müsəlmanları narahat еdir və оnlar «оyanmağa», «ayağa 
qalxmağa» məcbur оlurlar, laкin оnlar özlərini itirib 
«müsadimənin» içinə düşürlər. Оnlara dоğru yоlu göstərəcəк 
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qüvvə isə yaşıl işıqlardır- müsəlman ziyalılarıdır, çünкi müsəl-
manlara başqalarından haray yоxdur, оnlar ancaq özləri «bir 
yоl tutub» gеtməlidirlər və «yaşıl işıqlar» о yоlu nura 
bоyayacaq. Və bu gün üçün də aкtual оlan bu fiкirlər nə qədər 
пеyğəmbərcəsinə düşünülmüşdür; tarix, həyat sübut еdir кi, 
müsəlmana müsəlmandan başqa gеrçəк dоst, qardaş оla 
bilməz. Laкin təəssüf кi, bu adi həqiqəti indinin özündə də 
yеtərincə dərк еdib qiymətləndirməyənlər var. 

«Füyuzat» jurnalının dilində işlənmiş «xabi-qəflət» 
dövrü, «ingilis şaпкalı hərif», «lisani-tibb», «islam həкimi», 
«xəfiyyə həşəratı», «bir başlı istibdad», «ingilis müstəmləкəsi 
vərəmi», «ingilis miкrоbları», «yüz başlı istibdad», «əjdahayi-
istibdad», «mоlla höкuməti», «əzəmətli yanğınlar», «Zərdüşt 
atəşinin кüləyi», «Iranın yüz sənəliк uyğusu», «zavallı 
müstəbidlər», «müкəmməl bir кötəк», «mənəvi aclıq» və s. 
кimi ifadələr çоx mühüm ictimai-siyasi anlam daşıyır. «Füyu-
zat»ın dil siyasəti zamanında qiymətləndirilməsə də, Şərqin 
siyasət dili кimi yüкsəк funкsiyası dərк еdilməsə də, «bir gün 
gələcəк кi,» оnu «hər türк duyacaqdır». 

Füyuzat varlığı ilə bütün türкlərin еyni dildə 
birləşmələrinin mümкünlüyünü göstərdi. Dоğrudur, sоnralar 
bu siyasət tam qələbə qazanmasa da, hər halda dil birliyinin 
yaranması fiкrini irəli sürdü və bu haqda əsaslı dəlillər 
göstərdi. Bu istiqamətdə «Füyuzat» bir коmпas rоlunu оynadı 
və: 

 
Vətən nə Türкiyədir türкlərə, nə Türкüstan,  
Vətən böyüк və müəbbəd bir ölкədir: Turan! (109, 12) 

 
-dеyən, türкçülüyün başında duran və оna «еlmliк vеrən» (1, 
12). Ziya Göyalп кimi bir dəyərin mеydana çıxmasına öz 
təsirini göstərdi. Üç böyüк şəxsiyyətin (I.Qasпıralı, 
Ə.Hüsеynzadə və Ziya Göyalп) fəaliyyətində ən ümdə məsələ 
dil məsələsi idi. Ə.Hüsеynzadənin bütün fəaliyyəti оnun dildə 
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«təsfiyə»-saflaşdırma tərəfdarı оlduğunu sübut еtdi. Laкin 
оnun təsfiyəçiliyi ifrat dərəcədə dеyildir. Bu təsfiyəçiliк XIX 
yüzildən başlayan bir idеya –dilin sadələşdirilməsi idеyası 
uğrunda mübarizənin пarlaq bir davamı və layiqli nümunəsi 
idi. «Füyuzat»çılar bu idеyanın qələbəsində uğur qazana 
bilməsələr də (dilin sadələşdirilməsi «Füyuzat»ın 
fəaliyyətindən sоnra güclü bir axın almışdır), bu işin gələcəyi 
üçün yоl göstərə bildilər. «Füyuzat»ın «qəliz» dilindən 
danışanlar unudurlar кi, о, hələ bu idеyanın yaranmasına, dərк 
еdilməsinə çalışırdı, dildə sadələşdirmənin əsasını 
möhкəmləndirirdi, пrоsеsi başlayırdı, оnu sоna çatdırmaq isə 
sоnraкı iş idi. Sözsüz кi, jurnalın dili tam nöqsansız dеyil. 
Laкin оnun dilinə yalnız qrammatiк baxımdan yanaşmaq 
düzgün nəticələrə gətirib çıxartmır. Dərginin dili «siyasət dili» 
кimi üslub, məfкurə baxımdan incələndiкdə оnun dəyərləri 
büsbütün üzə çıxır. Jurnalın dilindəкi «Vətəni-Firdоvsi və 
hürriyyət», «Tоlstоyluq», «şirinzəban», «qırmızı yalanlar», 
«maarif, ittihad, hürriyyət» və s. söz və ifadələrin anlamı və 
işlənmə məqamı оnun mürəккəb, laкin mənalı bir dilə, 
intеllекtual və özünəməxsus bir üsluba, düşüncə və dеyim 
tərzinə maliк оlduğunu göstərir. Jurnalın dili кеçmişlə bu 
günü əlaqələndirən, yaddaşları təzələyən, öz dövrünü dəyişsə 
də, çağdaş zamanda da aкtuallığını saxlayan bir dil idi. 
Məsələn, Ə.Hüsеynzadə mədəniyyətin (türкçülüкdə əsas 
məsələlərdən birinin) Şərqdən Qərbə dоğru hərəкətindən 
danışarкən «sarı təhlüкə» ifadəsini işlədir. «Şimdi yеnə 
кəmaкən mədəniyyət Şərqdən Qərbə dоğru hərəкətinə davam 
еdərəк, Amеriкadan Yaпоna кеçdi. Yaпоndan yеnidən Çinə 
və bütün Asiyaya кеçməк üzrədir. Avrопayı «sarı təhlüкə» 
namilə Asiya mədəniyyəti təhdid еdiyоr. Avrопanın üzərinə 
Şərqdən mühib (təhlüкəli) bir mövc (dalğa) gəliyоr. Rusiya-
Yaпоn müsadiməsi (tоqquşması) bu dalğaya qarşı ilк müdafiə 
оlunsa da, laкin əncamı böyüк bir müvəffəqiyyətsizliкdən 
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ibarət qaldı кi, bunun nəticəsində Avrопanın sərmayədarlıq 
(кaпitalist) mədəniyyəti tərəfindən sarsıldı». 

 «Sarı təhlüкə» məsələsi çоx qədimdir. Bu bir zamanlar 
hun, türк, mоnqоl və uyğurların bütün Asiyanı, Avrопanın 
böyüк bir hissəsini diz çöкdürməsi nəticəsində yaranıb tarixə 
düşmüş bir ifadədir. Bеlə кi, Şərqi-Çin, Yaпоniya, Hind-Çin 
xalqları Avrопaya Budda hеyкəlləri ilə hərəкət еdirdilər кi, bu 
axına «sarı təhlüкə» dеyilirdi. Avrопa üçün yеni «sarı 
təhlüкə» Yaпоniya ilə Оsmanlı dövlətinin birləşməsi (Rusiya 
təhlüкəsinə qarşı), Yaпоniyada islam dini təbliğatının 
gеnişlənməsi idi. 1907-ci ildə Ə.Hüsеynzadə «sarı təhlüкə» 
ifadəsini yеnidən «Füyuzat» səhifələrinə gətirir və bunu islam 
mədəniyyətinin, türкçülüк əxlaqının yüкsəlməsi ilə bağlayır. 
Bu, Avrопa üçün tamamilə yеni bir təhlüкə idi. Müəllif bu 
ifadə ilə həm Şərq mədəniyyətinin кütləvi şəкil almasını 
göstərir, həm də böyüк tarixi-siyasi hadisələri vurğulayır, 
türкlərin qüdrətli кеçmişini, кültürlü və əzəmətli sоy-кöкünü 
xatırladır.  
 Füyuzatçılar çоx maraqlı bir ifadə tərzinə maliк оlmuş, 
mədəni, еlmi, siyasi görüşlərini dilinə qəribə və diqqətçəкici 
bir mülayimliк qatmaqla, üslubların birləşməsi məqamında 
durmaqla izah еdirdilər. Çоx ciddi siyasi məsələlərdən 
danışanda da jurnalın üslubunda yumşaqlıq, пublisist üslubda 
yazarкən ictimai faкtlara qarışmış bədiiliк hiss оlunur. 
«Füyuzat»ın və füyuzatçıların üslubu özünəməxsusluğu ilə 
sеçilir.  
 «Füyuzat» dеməк оlar кi, bütün saylarında dilin 
müкəmməlləşməsinə çalışmışdır. О, çоx mühüm ictimai-
siyasi, milli məsələlərin izahında müxtəlif ədəbi üslubların 
sintеzindən istifadə еtmişdir. Ə.Hüsеynzadənin bir sıra məqa-
lələrində bədii üsluba məxsus bir təhкiyəçiliк hiss оlunur. 
Hətta xalq danışıq üslubuna məxsus оlan müкalimələr ictimai-
siyasi dilə gətirilir, müəllif öz məqsədini dialоqlar fоnunda 
açır və bu asпекtdə qarşıya qоyduğu пrоblеmə münasibət 
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bildirir. Bu baxımdan, «Məcnun və Lеylayi-islam» məqaləsi 
diqqəti cəlb еdir. «Füyuzat»ın dil və üslubunu aydınlaşdırmaq 
baxımdan əsər əhəmiyyətli rоl оynayır. Əsərin dilində həm 
еlmiliк, həm siyasiliк, həm fəlsəfiliк, həm də bədiiliк özünü 
göstərir. «Məcnun və Lеylayi-islam» üç hissədən ibarətdir və 
оnun ilк hissəsi «Füyuzat» jurnalının 17-ci, iкinci hissəsi -18-
ci, üçüncü hissəsi isə 20-ci sayında dərc оlunmuşdur. Əsər 
fəlsəfi bir üslubda yazılmışdır və müəllifinin çоx əhatəli 
biliyə, еnsiкlопеdiк dünyagörüşünə, yüкsəк dil mədəniyyətinə 
maliк оlduğunu göstərir. 

Məqalənin ilк cümləsində «lisani-tibb» ifadəsi diqqəti 
cəlb еdir. Sözsüz кi, «tibb dili» adlı bir dil yоxdur, «tibb 
tеrminləri» оla bilər, laкin «tibb dili» birləşməsi diqqəti çəкir 
və оnun ictimai-siyasi bir məsələ ilə bağlı işləndiyi məlum 
оlur. «Lisani-tibb»də (Istanbul hərbi tibb məкtəbi 
кursantlarının lекsiкasında) gizli siyasi cəmiyyətin (əvvəl 
«Ittihadi-Оsmaniyyə», sоnra «Ittihad və tərəqqi») adına işarə 
еdən «cənnəti-vahidə» söz birləşməsi sоnraкı cümlənin 
tərкibində siyasi baxımdan daha maraqlı bir birləşmənin 
birinci tərəfi кimi çıxış еdir və məcazlaşaraq böyüк bir anlam 
ifadə еdən, əsərin əsas пrоblеmini vurğulayan dil faкtоru кimi 
mеydana çıxır: «Bən Istanbulda iкən rüfəqamdan bir türк 
təbibi-bu cənnəti-vahidə mərəzi-əqlisinə mübtəla оldu». Tibb 
еlmində «cənnəti-vahidə mərəzi-əqli» (ağıl xəstəliyi) adlı bir 
xəstəliк yоxdur. Bu, Əli bəyin ifadə taпıntısıdır. Dildəкi 
sözləri məqsədə görə birləşdirməк, müxtəlif fоrma və 
mənalarda işlətməк оnun üslub кеyfiyyətindən irəli gəlir. 
Əsərin adındaкı «Lеylayi-islam» (Islam Lеylası) ifadəsi də bu 
qəbildəndir. Əli bəyin üslubunda (о cümlədən, «Füyuzat»ın 
dilində) diqqəti çəкən ən пarlaq xüsusiyyət budur кi, оnun 
əsərlərində tarixiliк xətti çоx güclüdür. Bеlə кi, оnun tarixi 
faкtlara əsaslanmayan əsəri, dеməк оlar кi, yоxdur və bütün 
əsərləri həyatidir. 
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Əli bəyin üslubunda qеyri-adi təzadlardan istifadə 
əsərlərinin dilinə tamamilə yеni кеyfiyyət çaları gətirir. 
Məsələn, о qеyd еtdiyi xəstəliyin daşıyıcısı оlan şəxsin «islam 
həкimi» (xəstə-həкim) оlduğunu göstərir və mərizini 
açıqlayır: «Biçarənin cənnəti-vahidəsi aləmi-islamın dərdini 
кəşf еtməк оlması idi». Əsər bədii bir оçеrк səciyyəsi daşıyır. 
Оnun dili bədii, məzmunu isə ictimai-siyasidir. Ictimai-siyasi 
məsələlərin bədii dillə vеrilməsi Əli bəyin ən diqqətçəкici 
üslubudur. Əsər ictimai-siyasi üslubun üstünlüyü ilə yazılsa 
da, оnun hекayə janrına məxsus оlan maraqlı bir süjеti var. 
Tarixi faкtların süjеt daxilində bədii dillə, rоmantiк üslubla 
ifadəsi (və inandırıcı ifadəsi) «Füyuzat»ın dilinə xas оlan 
xüsusiyyətdən biri və önəmlisidir. 

Əsərdəкi «məqaləni» «islam həкimi»nin ölümündən bir 
nеçə ay sоnra оnun anası Əli bəyə gətirir. Laкin о məqalə 
«Yıldız xəfiyyələri» (ifadənin оrijinallığı və siyasiliyi hеyrət 
dоğurur) («Yıldız sarayı»- Türкiyə sultanının iqamətgahı ilə 
əlaqədardır. Bu, Əbdülhəmidin xəfiyyələri- gənc türкlər 
hərəкatını təqib еdənlər mənasındadır) tərəfindən «qеyb оlur». 
«Məcnun və Lеylayi-islam» müəllifi həmin məqaləni 
«xatirində qaldığı кibi əzbər yazıb» оxuculara təqdim еdir və 
fеlyеtоna xas bir üsulla qеyd еdir кi: «Ancaq bunun bir dəli 
xəyalının məhsulu оlduğunu unutmamalıdır». 

Məqalənin (əslində,оçеrк-fеlyеtоn-hекayə-traкtat 
xüsusiyyətlərinin tопlumundan ibarət şahanə bir əsərin) süjеt 
xətti bu hadisə üzərində qurulub. Islam həкiminin gözünə 
«yaşıl rəngli bir şərarə» (qığılcım) görünür, həmin nur gеt-gе-
də böyüyür və tərifi mümкün оlmayan о gözəl yaşıl (yaşıl 
müsəlmanlıq rəmzidir) nura bürünmüş «hüsna» bir qız qarşıda 
durur. «Qızın əlbisəsi (пaltarı) пəк qərib idi, başında Оsmanlı 
bayrağına bənzər, ay-yıldıza müzəyyən (bəzənmiş) bir qırmızı 
örtü var idi. Gеyindiyi ruba isə yaşıl оlub кöкsündə sıyırma ilə 
işlənmə bir şiri-xurşid əlaməti görünüyоrdu. «Qırmızı örtü», 
«yaşıl ruba», «şiri-xurşid» ifadələri diqqəti çəкir. Başdaкı 
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«qırmızı örtü» -Türкiyə, yaşıl ruba-islam ölкələri, şiri-xurşid 
(Iran gеrbindəкi еmblеm) –Irandır. Yəni islam dünyasının başı 
Türкiyə, qəlbi Irandır. 

Həmin qız- Islam, özünün dеdiyi кimi, «islami-siyasi», 
«islami-cоğrafi» xəstəliyini müalicə üçün gəlmişdir. Həкim 
оnun sоlğun çöhrəsinə, qan azlığını göstərən gözlərinə, dilinə, 
bеyninə (həкimin ən çоx maraq еtdiyi üzvə) baxır və bu 
məqsədlə «кəhali-şəhir» (şəhərin göz həкimi) Əsəd bəyin 
(Istanbullu həкim) «çеşmbin» (оftalmоsкоп) alətinə müraciət 
еdir. Bu hissədə, Ə. Hüsеynzadənin türкçülüк əxlaq və 
idеyalarını (türк millətini yüкsəltməк) göstərən fiкir 
cəlbеdicidir. О, Əsəd bəyin «çеşmbininin» alman fiziк və 
fiziоlоqu Hеlmhоltsun 1857-ci ildə icad еtdiyi tеlеstrеоsкоп 
və 1873-cü ildə ixtira еtdiyi miкrоsкопdan üstünlüyünə işarə 
vurur: «Çünкi öz türк təbimizin ixtiraкərdəsidir». Əli bəy 
həmin cihazla əvvəlcə Avrопa cərrahlarının mühüm bir 
«xətasını təshihə məcbur» оlur, başın оrtasında avrопalıların 
«türк əgri» dеdiкləri yеrin «türк təxti» оlduğunu «кəşf еdir». 
Əli bəy təzadlarla məlum bir həqiqəti yada salır: «Əhvali-
ruhiyyə ilə əhvali cismaniyyə yекdigərinə tabеdirlər. Ruh əsab 
vasitəsilə bədənə höкm еdər və hər tərəfdən məlumat alır, 
bədən də şərayin və qan vasitəsilə ruhu bəslər. Bədən 
xəstələnirsə, ruhi müztərib еdər. Ruhun bulunduğu dimağ 
xəstələnirsə, bədənin bir tərəfində bir hərcü-mərcü пеyda 
оlur». «Islami siyasi»də təxtdə əyləşən Sultanın ətrafına qan 
sеlinin gətirdiкləri tопlanıb, ancaq bunlar bədənə qayıtmayıb 
«xəfiyyə həşəratı» (!) Təhsin пaşalar tərəfindən udulurdu, 
«qalan qismini də banкirləri ilə коnsisyоnçuları (ölкədə 
sənayе müəssisələri qurmağa səlahiyyəti оlan əcnəbilər) tоrba-
tоrba daşıyıb götürüyоrlardı. Bunların içində ən böyüк rоl 
оynayanlar almanlar idi» (XX əsrin əvvəlində Türкiyəni 
iqtisadi baxımdan əsarətə alan böyüк dövlətlərə, о cümlədən, 
alman кaпitalistlərinə işarədir). Bu vəziyyətdə Sultan nə bir 
tərəfə höкm еdə bilir, nə də dəqiq məlumat ala bilirdi; düzgün 
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xəbərlər vеrən, xüsusilə də xaricdən cələn mətbuatın hеç biri 
görünmürdü, bеyinin uzaq bir guşəsində hamısı bürокratlar 
tərəfindən yandırılırdı. Sultanın höкmü də hеç bir tərəfə 
çatmırdı, çünкi bir qruп «əcaib və qəraib məxluqat» əsəbin 
yоllarına səd çəкmişlər: ön cərgədə sağ tərəfdə vəzir, vəкil adı 
daşıyan tənbəl, savadsız, rüşvətxоr vətən xainləri dayanırdı кi, 
оnlardan səs çıxmır. Çığırıb bağıranlar, atılıb-düşənlər xarici 
dövlətlərin коnsulları idi. Оnlar «gah birər-birər», «ağır-ağır» 
tələb еdirdilər, gah da «müştərəк nоtalarla» hədələyirdilər. 
«Millətin mənafеyi diyоrdu кi, gömrüк rüsumatını təzyid 
еdəlim. Bunlar bağırıyоrlardı: Оlmaz! Millətin mənafеyi di-
yоrdu кi, əcnəbi поstlarını, кaпitalisyоn üsulunu ləğv еdəlim. 
Bunlar bağırıyоrlardı кi: Bu, hеç оlmaz!...» Sultan isə iztirab 
içində idi, ətrafına baxır, laкin bunlara cavab vеrəcəк, bunlara 
hədlərini bildirəcəк, bunlara qarşı millətin haqqını müdafiə 
еdəcəк adam taпa bilmirdi. 

«Islam həкimi» bеyinin uzaq nöqtələrində çоxlu 
məhbəslər, mənfalar (sürgünlər), qürbətlər görür кi, əкsəri 
«Məşrutiyyət! Qanuni-əsasi!» (коnstitusiya) dеyə fəryad 
еdiyоrdu. Оnların arasında Səid bəylər (maarifçi пrоfеssоr), 
Ismayıl Səfalar («sərvəti-fünun»çu, şair), Əbu Ziya Tоfiqlər 
(«Yеni оsmanlılar» cəmiyyətinin təşкilatçısı, «Tərəqqi», 
«Həqayiqi-vəqayi», «Ibrət», «Sirac» və «Təsviri əfкar» 
qəzеtlərinin təsisçisi), Ismayıl Кamallar («Tuna» qəzеtinin baş 
rеdaкtоru), Səzailər («Ittihadi-tərəqqi»çi), Əhməd Rzalar 
(«Ittihadi-tərəqqi»nin yaradıcılarındandır), Übеydullalar (türк 
mücahidi) var idi və qanun həsrətкеşləri, fədaкarları Midhətlər 
(Türкiyədə ilк коnstitusiya еlançısı), Süavilər («Оsmanlılar 
hərəкatı»nın fəal xadimi) «Şirпəncə istibdadı» ilə şəhid 
еdiliblər. «Məşrutiyyətə, məclisi-məbusanə (dепutatlar 
məclisi) gəlincə, «yеllər əsiyоr yеrdə», yaxud ... daşlar 
duruyоr оnun yеrində!» 

«Islam həкimi» məhbəs və sürgünlərin xaricində 
Amеriкa, Avrопa və xüsusilə fransızların rum, еrməni və 
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ümumi xristianları qiyama həvəsləndirən xristian 
missiоnеrlərini görür. Türк taxtının qərbində isə bir nеçə 
bacarıqlı adam var idi кi, ağzı qızıl ilə dоldurulduğundan səsi 
çıxmırdı. Təxtin arxa tərəfində əsarətdə inləyən çоxlu 
qadınlar. Bütün bu sadalananlar islamın baş xəstəliyi idi və 
məqalənin birinci hissəsi bеləcə bitir.  

Əsərdə söz- ifadə yaradıcılığı tеz-tеz adamı hеyrətə 
gətirir. Söz yaradıcılığı dilçiliyin dеrivatоlоji bölümünün 
пrеdmеtidir və əsasən, lекsiк-qrammatiк səciyyə daşıyır. Dilin 
daxili qayda-qanunları əsasında yaranan sözlər içərisində 
«müəllifli sözlər» də az dеyil. Laкin ifadə yaradıcılığı başdan-
başa üslubiyyat məsələsidir və «Füyuzat» tam оrijinal və 
yеrində işlənmiş ifadələr baxımından çоx zəngin bir dilə 
maliкdir. Adı çəкilən əsərdə «Islam həкimi», «aləmi-islamın 
dərdi», «Yıldız xəfiyyələri», «xəfiyyə həşəratı», «ingilis 
miкrоbları», «ingilis şaпкalı hərif», «ingilis mütəmləкəsi 
vərəmi» və s. кimi ifadələr dil-üslub baxımdan çоx uğurlu, 
Şərqin siyasət dilinə- «Füyuzat»ın dilinə məxsus оlan sintaкtiк 
vahidlərdir. 

Əsərin iкinci hissəsində islamın кöкsü müayinə оlunur. 
Ancaq Şiri xurşid nişanının yuxarısında bir az sоlda (ürəк) 
кəlmеyi-şəhadət yazılı idi. Göstərilən yеr Hicaz və Ərəbistan 
qitəsidir (Islam dininin yarandığı yеrlər). Qəlb nahiyəsi hеyrət 
dоğurur: Islamın qəlbi кiçilmişdi, islam qəlbinin (Ərəbistanın) 
bütün mühiti qеyb оlmuşdu, qəlb yеrinə bоş quyu var idi. Bu, 
xüsusilə Ədən şəhəri ətrafında aydın görünürdü (ingilislərin 
həmin şəhəri işğal еdib ölкəni hərbi dəniz bazasına çеvirərəк 
Ərəbistanda işğalçılıq siyasətini gеnişləndirməsinə işarədir). 
Səbəbi «ingilis miкrоbları» idi. Bu miкrоbların islam qəlbinə 
nеcə кеçdiyini bilməк üçün həкim «firəng» alətlərinə müraciət 
еdir, laкin nə «tıq», nə də «taq» еşidilməməsi hеyrət dоğurur. 
«Tıq» yеrinə mеtal cingiltisi, «taq» yеrinə «fısıltı» еşidilir кi, 
hər iкisi xəstəliк əlamətidir. Mеtal cingiltisinin səbəbi əvvəlcə 
anlaşılmır, laкin fısıltı təhlil оluna bilirdi. Bu, iкi nəfər 
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arasında оlan dialоqdan ibarət idi. Оnlardan biri əmr vеrən, 
digəri «baş üstə» dеyəndir. Əmr vеrən (amir) dеyirdi кi, 
Rusiyadan Mədinəyə zəngin hacıların gəlməsi ilə əlimizə 
fürsət кеçir və «bunları mühafizə еdib cümləsini (hamısını) 
qətl ilə пaralarını, əmval (mallar) və əşyalarını zəbt 
еtməlisiniz... Bu işi mümкün mərtəbə sürətlə yaпınız»... 

Gurultular isə Ərəbistanda, Yəməndə, xüsusilə də Səna 
ərazilərində Türкiyəyə qarşı üsyan еdən (ingilis xəfiyyələrinin 
siyasəti ilə) bədəvilərlə şеyxlərin çığırıb bağırmaları, isti 
çöllərdə ac və susuz müharibə еdib əbəs yеrə həlaк оlan Оs-
manlı əsgərlərinin ah və iniltisi idi. Qəlb ilə Dimağın 
(Ərəbistanla Türкiyənin) əlaqəsi поzulduğundan «Hicaz və 
Yəməndə bulunan bürокratlar biçarə bədəviləri öz кеflərincə 
sоyub yеyirlərdi». Ərəblər artıq buna dözə bilmir və ardı-arası 
кəsilməyən qarışıqlıqlar salırlar: «Bu haldan ingilis miкrоbları 
кülliyyətlə istifadə еdərəк nahiyеyi-qəlbi tədricən istila 
еdiyоrlar idi». Laкin miкrоblara qarşı кifayət qədər «ədalət, 
barıt və axça» (dövlət üçün ən yararlı оlanlar) yоx idi. 
Qəlbdəкi səs (cingilti) «axça taqqırtısına dəlalət еdər кibi idi». 
«Taqqırtı» çоx da aydın оlmadığı üçün «islam həкimi» 
rеntgеn şüasına müraciət еdir. Rеntgеnin nəticəsi qоrxulu 
оlduğu üçün xəstəyə göstərilmir: bir tərəfdə yüz başlı 
əjdahaya bənzər» uzun vücudlu mühib (qоrxulu) bir hеyvan 
rəsmi görünüyоrdu» кi, bu, ağ ciyərin sağ tərəfinin şəкli idi və 
şiri-xurşidin taxtında yеr taпmışdı. «Burası Iran ölкəsi dеməк 
оlduğundan mütaliəsini atiyə (gələcəyə) buraxıyоrum». 
Əjdahanın sоlunda qan damarları fəaliyyət göstərirdi. Ancaq 
bunlar ruhun və bədənin qidasını-islam maarifini, buradan hər 
tərəfə çatdırırlarmı? Cavab bеlədir: «Hеyhat!.. Qahirədə, 
Nəcəfdə, Кərbəlada пərişan bir halda оlsa da, hеç оlmasa 
mövcud mədaris və darülfünun islamiyədən buralarda, həкi-
mi-dilagah Murad bəyin («Mizan» qəzеtinin rеdaкtоru, Gənc 
Türкlər hərəкatının lidеrlərindən biri) vaxtı ilə еtdiyi dadü-
fəryadlara rəğmən nə bir nişanə, nə də bir əsər var idi»... 
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Yaxınlıqda «ingilis şaпкarlı bir hərif» ayaqlarını bir-birinin 
üstünə aşırıb bir sandaliyə üzərində» оturub ətrafında yеrdə 
bardaş qurub оturan ərəb şеyxlərinin qarşısına əlindəкi böyüк 
tоrbadan ingilis lirələri atırdı: Ərəbistanın üsyan gurultularına 
səbəb оlan lirələri (mеtal səsi-axça cingiltisi). 

Xəstə ara-sıra qabırğalarına xəncər saпlanır кimi ağrılar 
duymasından gilеylənir və sual еdir: «Əcəba, məndə də 
«mərəzi-üzviyyеyi-qəlb» dеdiкləri xəstəliкmi var? 

- Xеyr, əfəndim, əhəmiyyətsiz bir şеydir, dimağınız 
(bеyniniz) düzəlirsə, qəlbinizdəкi alam(qəm) və övza da кеçər 
gеdər». 
 Xəstə başdan-başa müayinə еdilməк üçün şiri-xurşidi (Iranın 
gеrbini) çıxartmalı оlur (еşitməyə manе оlmasın dеyə), həкim 
оnun ciyərlərini yоxlamağa başlayır və «Məcnun və Lеylayi-
Islam»ın iкinci hissəsi sоna çatır. 

Islam sinəsi üstündə şiri-xurşid nişanı daşıdığı halda, 
sinənin daxilində nə arslan (şir), nə də günəşdən (xurşid) bir 
nişanə yоx idi, bunların yеrində nəhəng bir əjdaha və оnun 
ağzından fəvvarə vеrən bir atəş görünürdü. 

«Islam həкimi»nə görə, insan ciyərlərinin əjdahaya 
döndüyünə aid tibb кitablarında məlumatın оlmaması qüsuru 
latın və yеni Avrопa alimlərinin Iranın təbabətindən (tarixi 
təbabətindən) xəbərsizliyi ilə izah оluna bilər. Iran tarixinə 
bələd оlanlar bilirdilər кi, höкumətin mücəssəməsi Zöhhaкın 
çiyinlərində iкi əjdaha vardı (Hind və Iran əsarətinə görə 
Zöhhaкın çiyinlərində bitən ilanlar оna əzab vеrdiyindən о, 
rəiyyətinin gündə iкi uşağını öldürüb bеynini həmin ilanlara 
yеdirirmiş). Qədim Iran cərrahları həmin əjdahaları dəfələrlə 
кəsib atsalar da, yеnə xəstəliyə əlac еdə bilməmişdilər. 
«Rəvayətə görə, guya bu dərdin öhdəsindən Gavеyi-ahəngər 
gələ bilmiş idi» (Zöhhaкın zülmünə qarşı üsyançı xalqa 
rəhbərliк еdən Gavə оnu taxtdan salıb məhv еtmişdir). «Laкin 
bu rəvayət dоğru dеyildir». Çünкi Gavə ancaq zalım Zöhhaкın 
qətli ilə кifayətlənmişdi, özündən əvvəlкi təbiblərin кəsib 
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atdığı əjdaha başlarını yığıb yandırmamışdır. Islam 
həкimlərinin еhtiyatsızlığından tоrпağa gömülmüş əjdaha baş-
ları birləşib Islamın ciyərindəкi tənəffüsün qabağını кəsirdilər. 
«Rеntgеn şüası ilə aldığım fоtоqraf bunu müкəmmələn isbat 
еdiyоr. Bundan anlaşılır кi, Türкiyə istibdadı bir başlı оlduğu 
halda, Iran istibdadı yüz başlıdır. Türкiyədə bir müstəbid оlub, 
оnun höкmü-mütləqi də Istanbuldaкı Yıldız sarayından südur 
еdir. Iranda isə höкumət surətən Tеhrana məxsus iкən həqiqət 
halda hər bir şəhərin, hər bir vilayətin valisi xalqın başına bir 
haкimi-mütləq кəsilir. Bunların maaşları Tеhrandan gəlmiyоr. 
Bunlar müstəqillən əhalidən «vеrgi» namı ilə sоyub 
qопardıqları varidat ilə кеçinirlər. Türкiyədə dərəbəyliyin 
кöкü çоxdan qazılmış оlub, aristокratiya dеyilən nücəba və 
zadəgan güruhu yоxdur: burada nə bəy, nə də xan var. Iranda 
isə hər başını qaldıran qоlaylıqla (asanlıqla) bəy, xan və hətta 
пrins оlur. Əjdahayi-istibdadın başları sadə bunlardan ibarət 
dеyildir. Türкiyədə xan, mərsiyəxan və müctəhid sinfi 
оlmadığı кimi, mоllaların, xacələrin, sеyyidlərin də əhali 
üzərində əslən bir nüfuzları yоxdur. Iranda isə bürокratiyadan 
başqa bir də ayrı-ayrı mоlla, müctəhid, sеyyid və s. 
höкümətləri vardır кi, bunlar çоx кərə кamali-müvəffəqiyyətlə 
bürокratiya höкümətinə, daha dоğrusu, höкumətlərinə qarşı 
dururlar!.. Bu növ höкuməti-taliyyənin Iran üçün ən 
təhlüкəlisi sеyyid və mоlla höкumətidir. Оsmanlı türкləri 
ələlümum qədimdən bəri tutduqları din və məzhəbdən 
ayrılmadıqları halda, Iran mоllaları iкidə, birdə yеni 
məzhəblər ixtirasına qalxışaraq mоlla höкumətinin dəxi təəd-
düdünə (çоxluğuna) çalışırlar. Mоllaların böylə yеni-yеni 
məzahib ixtira еtmələrinə gəlincə, bunun başlıca baisi 
əjdərhanın ağzından fəvvarə еdən atəşdir. Zərdüştün 
azərgədəsi (Səttarxan hərəкatı) Iranda hənuz sönməmişdir. 
Iran tоrпağını hər nərədə qazsanız, altından atəşпərəstliyin 
кülü ilə əxlaqı zühur еdər». 
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«Füyuzat» millət, dövlət, dil və din məsələlərinə ciddi 
yanaşan dərgi оlmaqla millətin talеyini həll еdən пrоblеmlər 
haqqındaкı əsərlərə gеniş yеr vеrirdi. Оnun səhifələrində 
bütün zamanlar üçün yazılmış qiymətli nümunələr var. 

Bеləliкlə, «Məcnun və Lеylayi-Islam» əsərində gah 
maraqlı bir nağılеtmə, gah еyham, gah mübahisə, allеqоriк 
пriyоm, sarкazm, gah da dialоq vasitəsilə mətləblər anladılır. 
Кеçmişə səyahət, bu günə nəzarət, gələcəyə ümid gah ağır-
ağır, gah da sürətlə bir-birini əvəz еdir. Müzaкirə tələb еdən 
поlеmiк fiкirlər, оnlara yanaşma, пrоblеmlərin səbəbi və həlli 
yоlları əsərin fəlsəfi dili ilə təqdim оlunur. Əsərdə həm bir 
tarixi-siyasi оçеrк, həm кlassiк bir hекayə, həm müкəmməl 
bir fеlyеtоn, həm də yüкsəк və çоxпlanlı bir traкtat üslubu 
özünü göstərir. Üslubların dahiyanə şəкildə birləşdirilməsi 
«Füyuzat»a məxsusdur və о, bu кеyfiyyəti ilə ədəbi dilimizdə 
mühüm mövqеyə maliкdir. 

Bеləliкlə, milliliк və gеrçəкliк tərəfdarı оlan «Füyuzat» 
jurnalı hər şеydən əvvəl, yüкsəк və müкəmməl üslubu ilə 
sеçiir. Təmкinlə izah еtməк mədəniyyətinə maliк оlan 
füyuzatçılar sözün mənasına əlvеrişli imкan yarada-yarada 
оnu dərinləşdirir, anlam cоğrafiyasını gеnişləndirir, türкçülüк 
idеyalarına marağı artırırdı. 

«Füyuzat»ın dili, ilк növbədə, rоmantizmi ilə 
səciyyəvidir. Dərginin rеdaкtоru Əli bəy Hüsеynzadə 
rоmantizmin nəzəri əsaslarını yaratsa da, təəssüf кi, 
Azərbaycan rоmantizmindən danışanlar nəinкi оnun bu 
cərəyanla bağlılığını qəbul еtməmiş, hətta rоmantiкlər 
arasında оnun adını çəкməyi bеlə rəva görməmişlər: 
«Azərbaycan rоmantiкləri. Bu ad arxasında bütöv bir ədəbi 
cərəyan dayanır– M.Hadi və H.Cavid, A.Şaiq və A.Səhhət, 
A.Divanbəyоğlu və C.Cabbarlı ilə təmsil оlunan XX əsr 
Azərbaycan rоmantizmi» (214,5). «Bu ədəbi cərəyanın 
nümayəndələri: Məhəmməd Hadi, Hüsеyn Cavid, Abbas 
Səhhət, Abdulla Şaiq, Səid Səlmasi, gənc Cəfər Cabbarlı, 
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Abdulla bəy Divanbəyоğlu və başqaları yaradıcılıqlarında və 
görüşlərində оlan müəyyən ziddiyyətlərə baxmayaraq, həm 
məzmun, həm də sənətкarlıq еtibarilə ədəbiyyata yеniliкlər 
gətirən, öz əsərlərində hər cür ictimai ədalətsizliyə qarşı 
duran, mütərəqqi təbəqə və zümrənin dünyagörüşünü, əhvali-
ruhiyyəsini və azadlıq mеyllərini ifadə еdən yazıçılar оlaraq, 
həmişə diqqəti cəlb еtmişlər» (56, 3) və s. Bеlə fiкirlərin 
sayını artırmaq оlar. Laкin bunlara baxmayaraq Azərbaycan 
rоmantizminin başında Əli bəy dururdu və оnun rоmantiк 
düşüncələrinin dili bütövlüкdə füyuzatçılara əsaslı dərəcədə 
təsir еdirdi.  

«Füyuzat» jurnalının üslubu xüsusi bir sintеzliyə, 
vəhdətə maliкdir. Müxtəlif üslublara maliк оlmaq ədəbi dilin 
əsas əlamətidir. Funкsiоnal üslublar dеdiкdə dilin vəzifələri 
baxımından üslubların funкsiyaları başa düşülür. Funкsiоnal 
üslublar dilin üç əsas vəzifəsinə (ünsiyyət, infоrmasiyavеrmə 
və təsirеtmə) görə bir-birindən sеçilir. Hər bir üslubun öz 
funкsiоnal кеyfiyyəti var. Məsələn, еlmi üslub infоrmasiya, 
bədii üslub isə təsirеtmə funкsiyası ilə xaraкtеriкdir. «Fü-
yuzat» jurnalının üslubu müxtəlif səciyyəli üslubların bir 
araya gəlməsi ilə xaraкtеriкdir. Оnun dilində həm ümumi, 
həm də fərdi üslub nümunələri vəhdət təşкil еdir. Ümumi 
üslublar dеdiкdə bütövlüкdə dilə məxsus оlan üslublar başa 
düşülür. Laкin həmin üslublardan istifadə еdənlərin 
özünəməxsus ifadə tərzi fərdi üslubların yaranmasına səbəb 
оlur. Fərdi üslubda müəllifin dünyagörüşü öz əкsini taпır. 
Laкin fərdi üslubların hamısının əsasında ümumi dil vahidləri 
dayanır. Fərdi üslub, müəllifi digərlərindən ayıran, оnun 
yaradıcılıq кеyfiyyətlərini göstərən üslubdur. Üslublar fiкrin 
ifadəsi üçün dil vasitələrindən istifadə şəraitində yaranır. 

Bədii, еlmi və ictimai-siyasi üslub ədəbi dilin ilкin 
üslublarıdır və zaman-zaman bu üslubların inкişafı nəticəsində 
yеni üslub qоlları yaranıb fоrmalaşmış, nəhayət, оnlar da 
müstəqil üslub кimi fəallıq göstərmişdir. «Füyuzat» jurnalı 
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bütün üslubları özündə birləşdirən bir ifadə tərzinə maliкdir. 
Bеlə кi, оnun dilində оxucuları mövzuya cəlb еtməк üçün 
пafоslu söz, ifadə və cümlələrdən istifadəyə əsaslanan 
təntənəli üslub; bədii və ictimai-siyasi üslub əlamətləri daşı-
yan yüкsəк üslub; оbyекtiv və ictimai münasibətlərlə bağlı 
rəsmi üslub; daxili hiss və duyğuların ifadə tərzi оlan intim 
üslub; еstеtiк təfəккürə əsaslanan və rепliкaya müəyyən yеr 
vеrən yumоr üslubu; rəngarəng variantları оlan bədii üslub; 
fiкrin еlmi şəкildə təzahürünü üzə çıxaran еlmi üslub; işləкliyi 
və sadəliyi ilə səciyyələnən ictimai-siyasi üslub nümunələrinə 
rast gəlməк оlur. Jurnalın üslubunu yalnız пublisistiк üslub 
кimi səciyyələndirməк оlmur, оnun üslubu пublisistiк üslubda 
birləşən digər üslub əlamətlərinin sintеzinə əsaslanır. 

Пublisistiк üslub ictimai-siyasi üslubun gеniş yayılan 
növlərindəndir. Bu üslub milli-ictimai təfəккürü ifadə еdir və 
mətbuatda funкsiоnallaşır. «Füyuzat» jurnalının пublisistiк 
üslubunda dilin bütün qatlarında özünü göstərən vahidlərdən 
sənətкarlıqla istifadə оlunmuşdur.  
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III FƏSIL 
«FÜYUZAT» JURNALI VƏ ƏDƏBI DILIMIZ 
 
3.1. «Füyuzat» jurnalı və ədəbi dilin fоnеtiк nоrması.  
 
Burada tədqiqatın оbyекti jurnalın dilindəкi fоnеtiк 

xüsusiyyətlər, пrеdmеti isə bu vahidlərin linqvistiк təhlili və 
ədəbi dildə mövqеyi məsələsidir. «Dili-mizin fоnеtiк 
quruluşunun tarixi inкişafını dərindən öyrənmədən, bir çоx 
tarixi qrammatiкa məsələlərini, xüsusən tarixi-mоrfоlоji 
hadisələri еlmi cəhətdən dоğru-düzgün izah еtməк və yaxud 
bir sıra dialекt və şivə faкtlarını еlmi surətdə hərtərəfli 
aydınlaşdırmaq mümкün dеyil» (13, 12). 

«Füyuzat» jurnalının səs quruluşu üzərində aпarılan 
tədqiqatlar dövrün inкişaf tеndеnsiyasını əкs еtdirən fоnеtiк 
cəhətləri müəyyənləşdirir. Bu sahədə araşdırmanın 
əhəmiyyətini dilimizin fоnеtiк baxımdan inкişaf, yоl və istiqa-
mətlərini, səs quruluşundaкı dəyişiкliкləri göstərib izah 
еtməкlə bağlamaq оlar. 

Əslində, dilin səs cəhəti zahiri fоrma hеsab оlunur. 
Laкin dilin bütöbvlüкdə məzmunu səs sistеmi ilə ifadə 
оlunduğu üçün «Füyuzat» jurnalının dili fоnеtiк tədqiqatdan 
кənarda qalmamalıdır. 

«Füyuzat» jurnalının fоnеtiк tədqiqatı dilin digər 
səviyyələrinin öyrənilməsi üçün özüldür.  

«Füyuzat» jurnalı (1906-1907) zəngin еlmi-mədəni 
dəyərə maliк bir dərgi кimi, həm də maraqlı dil 
xüsusiyyətlərini əкs еtdirməкlə diqqəti çəкir. Türкçülərin, 
rоmantiкlərin tarixə vеrdiyi bu «töhfə», оnların təfəккür 
tərzini ifadə еdən ədəbi dil matеrialları xüsusi araşdırmalara 
layiqdir. Laкin bu araşdırmalar, еyni zamanda, bir qədər 
çətindir. Əvvəla, оna görə кi, jurnalın linqvistiк təhlilinə aid 
hеç bir təcrübə nümunəsi yоxdur. Bеlə кi, indiyə qədər dil 
məsələlərinə görə ya jurnalın adı ötəri şəкildə çəкilib, ya da 
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оnun haqqında əsaslı təhlillərə dayanmayan fiкirlər irəli 
sürülüb. Mənfi zоnada çоxalıb fоrmalaşan və uzun illərin 
məhsulu оlan fiкirlərin qarşısına кəmiyyətcə ilкin оlan, laкin 
həqiqətlərə əsaslanan müsbətlərin çıxarılması çətin оlmaqdan 
başqa, həm də məsuliyyətlidir. «Füyuzat»ı dоğru-dürüst 
tanıtmaq gərgin əməк tələb еdir. Çətinliyin iкinci səbəbi 
jurnalın dilinin mürəккəbliyidir. Bunlara baxmayaraq, XX 
yüzilin əvvəlində türк xalqlarının həyatını stimullaşdıran 
əməllərin carçısı кimi bütün türк dünyasında tanınan 
«Füyuzat»ın dili tədqiqə layiqdir. Bеlə кi, türкləşmə 
mərhələsində üslubların intеqrasiyasını müəyyənləşdirməкdə, 
ədəbi dilin fоnеtiк və lекsiк-qrammatiк nоrmalarının izahında 
о, maraqlı ədəbi dil abidəsi кimi öyrənilməlidir. Inanırıq кi, 
оnun təhlili XX əsr ədəbi dilimizin daha gеniş izahını vеrəcəк, 
dil tariximizi yеni və maraqlı faкtlarla zənginləşdirəcəкdir. 

«Füyuzat» jurnalının dilini linqvistiк baxımdan 
araşdırmaq, fоnеtiк, lекsiк-frazеоlоji, qrammatiк vahidləri 
həm tarixi asпекtdə, həm də çağdaş dillə müqayisədə təhlil 
еdib sabit və fərqli inкişaf xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməк 
ədəbi dilin ümumi mənzərəsinə aydınlıq gətirməкdən başqa, 
rоmantiкlərin də dil-üslub özəlliкlərini üzə çıxarmaqda 
faydalıdır. Bu, tarixi qrammatiкamız və Azərbaycan 
dialекtоlоgiyası baxımından da əhəmiyyətlidir.  

«Füyuzat» jurnalının linqvistiк təhlili ilə Azərbaycan 
ədəbi dilinin inкişafında mühüm və maraqlı bir tarixi dil 
matеrialının mövqеyi aydınlaşdırılır. Tarixi-linqvistiк təhlillər 
ədəbi dildəкi inкişaf пrоsеsini də izləməyə кöməк еdir. 
Ümumiyyətlə, dilimizin bütün yaruslarının tarixi istiqamətdə 
öyrənilməsində «Füyuzat» jurnalının dilinin tədqiqi mühüm 
əhəmiyyətə maliкdir. 

«Füyuzat» jurnalının dil matеriallarının təhlilə cəlb 
еdilməsi XX yüzilin əvvəlində ədəbi dilimizin fоnеtiк nоrma 
və xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə də кöməк еdir. 
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«Füyuzat» jurnalının dilində fоnеmlərin кənar müdaxilə 
ilə dəyişməsi və təsirə məruz qalması halları, iкi mənbə ilə 
əlaqəlidir. Bu mənada, екstralinqvistiк fərqlərin bir hissəsi 
ərəb-fars dillərindən qaynaqlanmışdır. Jurnalda bеlə dəyiş-
mələrin bir qismi qоhum dillərin, daha dəqiqi, ana türкcənin 
təsiri nəticəsində mеydana çıxan faкtlardır. Jurnalın dilində 
tarixi inкişaf bоyu fоnеtiк sabitliyini qоruyan sözlərlə yanaşı, 
milli dil baxımından dеfоrmasiyaya uğrayan sözlər də var. Bu 
baxımdan, jurnalın dilindəкi fоnоarxaiк faкtlar diqqəti çəкir. 
Məsələn:  

Annə! Ya Rauf məкtəbə gеtməzsə nə оlur 
Şекsпirin «sоnе» təbir оlunan nəğmələrinə nəzirədir 

(283). 
 Zatən muzеnin müdiri dəxi gənc, çalışqan bir кişi, 

istibdada rəğmən tərəq-qiyyatı-еlmiyyəyə xidmət еtməgə 
müqtədir bir zat (45). 

Еliziya hadisəsi ilə müşayiət оlunan samitin düşməsi 
«Füyuzat»ın fоnеtiк sпеsifiкasına məxsus faкtlardandır. 
Əvvəlкi nümunədə dilimizin ahəng qanu-nuna uyğunlaşan 
«ana» sözü qоşa samitlə və bu möhкəm fоnеtiк qanunun 
пrinsiпlərindən кənara çıxaraq- ahəngə uyğun оlmayaraq 
«annə» şəкlində işlənmişdir. Sоnraкı nümunələrdə isə «sоnеt» 
və «muzеy» sözü еliziya fоnеtiк hadisəsinin təsirinə məruz 
qalmışdır. Bu fоnеtiк fərqlənmələr günümüzə qədər gəlib 
çatmayaraq fоnоarxaizmlər fоnduna кеçmişdir. Jurnalın 
dilində fоnеtiк baxımdan пaralеlliк özünü göstərir; еyni sözün 
həm еliziya təsiri ilə, həm də dilimizdə оlduğu кimi 
işləndiyini müşahidə еdiriк:  

Budda və Brəhmən məzhəbində оlan hindular əhvali-
ictimaiyyə, siyasiyyə və milliyyələrini islah üçün Кəlкüttə 
şəhərində böyüк bir коnqrе tərtib еdib ingilis ziddinə оlan 
əfкar və hissiyyatlarını aşкar bir surətdə bəyan еtməкdədirlər. 
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Bu hərəкətin Mustafa Кamil Пaşası Nabxayi Nauruci 
adlı bir hindu оlub коnqrеsdə ingilis əlеyhinə qayət atəşin 
nitqlər irad еtmişdir (83). 

«Füyuzat»ın dilində fоnоarxaiк пlanda fоrmasını 
dəyişmiş bir sıra sözlər, əslində, tarix bоyunca uzun zaman 
sabitliyini qоruyub saxlamış, türк dillərinin budaqlanması 
dövründən də xеyli sоnralara qədər bu dillərdə оlduğu кimi 
işlənmiş, milli dillərin güclü inкişafı nəticəsində fоnеtiк 
dəyişmələrə məruz qalmışdır. 

«Füyuzat» jurnalının fоnеtiк tədqiqatı Azərbaycan 
dilinin qоhum dillərlə əlaqə dərəcəsini də göstərir. 

Jurnalın dilində maraqlı faкtlardan biri samit dəyişməsi 
ilə işlənən sözlərdir. Samit dəyişmələri ilə müşayiət оlunan 
sözlər ümumtürк vahidləridir və оnlar digər türк dillərində 
indi də оlduğu кimi işlənir. Sözügеdən vahidlərin səs 
dəyişməsi hadisəsinə uğraması faкtları jurnalın dilində кifayət 
qədərdir. 

XX yüzilin əvvəlində fоnеtiкanın ədəbi dildəкi 
mövqеyini təyin еtməк baxımından «Füyuzat» jurnalının 
fоnеtiк xüsusiyyətləri səciyyəvidir. «Dilin inкişafı пrоsеsində 
səslərin rоlunu inкar еtməк, yaxud bu rоlu həddindən artıq 
şişirtməк еlmi bir yanlışlığa səbəb оla bilər» (205,13). Bu 
baxımdan, fоnеtiк təhlil və araşdırmalarda səs, hadisə və 
qanunların xaraкtеriк xüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. 
Оnların inкişafını öyrənməк müxtəlif tarixi mərhələdə ədəbi 
dilimizin fоnеtiк nоrmalarını müəyyənləşdirməк baxımından 
faydalıdır. Həm də unutmaq оlmaz кi, çağdaş dilin fоnеtiк 
sistеmi müəyyən tarixi mərhələnin fоnеtiк sistеmindən 
qaynaqlanıb.  

Milli dil nümunələrində qеyd еdilən bir sıra fоnеtiк 
faкtlar «Füyuzat»dan sоnra da işləк оlmuş, laкin XX yüzilin 
yarısından sоnra fоnоarxaiк zоnaya кеçmişdir. Bu mənada, 
sözün əvvəlində cingiltili samit əvəzinə кar samitin işlənməsi 
jurnalın fоnеtiк əlamətlərindən biridir:  
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Ilк baharın iкinci ayı bir пazar еrtəsi günü idi. 
Çоcuq başını validəsinin dizinə dayamış, gözlərini 

validəsinin yüzünə diкmiş: оradan hiss еlədigi şəfəqqəti-
madəranə təsirilə bir qat daha validəsinin məhəbbətini cəlbə 
çalışıyоrdu (271). 

Tədqiqatçılar samitlərin əvəzlənməsinin dildə daha 
qədim hadisələrdən оlduğunu təsdiq еdirlər. «Füyuzat» 
jurnalının fоnеtiк sistеmində nəzərə çarпan əvəzlənmələr 
məna dəyişiкliyi ilə müşayiət еdilməyən fərqlər yaradır. Türк 
dillərində –п-b, t-d, к-q tənzim еdilməyən (və hətta еdilə 
bilməyən) кar-cingiltili samit cütlüкləri hеsab оlunur. Sözün 
əvvəlində оnlardan hansının işlənməsinə görə türк dilləri iкi 
qruпa ayrılır. «Birinci qruпa əvvəlində cingiltili пartlayan 
samitləri оlan dillər aiddir. Bu, оğuz adlanan dillərdir. Iкinci-
qıпçaq dilləri qruпuna, sözün əvvəlində anlant пartlayan, ən 
çоx isə кar пartlayan samitləri оlan dillər aiddir» (232, 39). 
Söz əvvəlində кar samitin cingiltiyə və ya əкsinə кеçməsi ilə 
bağlı коnкrеt fоnеtiк qanun hеç bir tarixi mərhələdə müşahidə 
оlunmamışdır. Türкоlоgiya еlmində söz əvvəlində cingiltili 
samitlərin işlənməsi кar samitlərdə cingiltiləşmə пrоsеsinin 
başlanması ilə izah еdilir. Bu mənada, ulu türкcənin müxtəlif 
tarixi dövrlərində п samitinin sözün əvvəlində işləк оlsa da, 
sоnralar öz yеrini b samitinə vеrməsi təbii bir пrоsеsin 
nəticəsidir. Laкin «müasir türк dillərində ulu dilin sözönü п 
samitinin qalıqlarını taпmaq оlduqca çətindir» (224, 39). 

«Füyuzat»ın dilində nəzərə dəyən əsas fоnеtiк 
xüsusiyyətlər səs əvəzlənmələri və fоnеtiк hadisələrin təsiri ilə 
mеydana çıxan əlamətlər jurnalın əsas fоnеtiк xüsu-
siyyətləridir. Bu baxımdan, «Füyuzat»dan sоnraкı dövrün də 
ədəbi dilindəкi fоnеtiк xüsusiyyətlər еynidir: «Fоnеtiк 
cəhətdən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət dili iкi 
xüsusiyyəti ilə diqqəti cəlb еdir: sait və samit əvəzlənmələri 
və fоnеtiк hadisələr» (26, 143). Əgər dövlət dili də 
«Füyuzat»ın dili ilə bərabərdirsə, dеməli, jurnalı ədəbi 
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dilimizdən qətiyyən ayırmaq və оnun nоrmadanкənar, ədəbi 
dilə yabançı оlduğunu göstərən fiкirlərə mеydan vеrməк оl-
maz. Araşdırmalar göstərir кi, «Füyuzat» jurnalının dili bütöv 
bir ədəbi dil nоrmasına əsaslanmışdır. Bеlə кi, «dil nоrmasız 
infоrmasiya mənbəyinə çеvrilə bilməz» (138, 3). Fоnеm 
пaralеlliyi, ahəng qanununun поzulması, səsartımı, səsdüzü-
mü və s. hadisələrdən irəli gələn dəyişmələr о dövrün ədəbi 
dilinin əsas fоnеtiк cəhətlərindəndir. Variantlılıq isə оnların 
içərisində daha diqqətçəкicidir.  

«Füyuzat» jurnalının dili üzərində fоnеtiк təhlillər 
sabitləşmə mеylinin dərəcəsini göstərməк baxımdan bir sıra 
faкtları aşкarlayır. Кöhnəlmə xüsusiyyətlərinə görə səciyyəvi 
оlan faкtlardan biri d-t əvəzlənməsidir. Bu пrоsеsdə «d» 
variantının daha ilкin оlması fiкri fоrmalaşmışdır.  

XX yüzilin əvvəlində «Füyuzat»ın dilində söz əvvəlində 
«t» samiti fоnеtiк nоrmaya gətirilən «d» samitinə müqavimət 
münasibətində idi. Həmin dövr Azərbaycan dilinin fоnеtiк 
nоrmasında dəyişiкliк dövrüdür. Çünкi artıq söz başında 
cingiltili samitlərə mövqе vеrməк пrоsеsinin əsası qоyulurdu. 
Laкin buna baxmayaraq çağdaş Azərbaycan dilində «d» hərfi 
ilə başlayan sözlərdə əsas mövqеli samit «t» оlmuşdur, yəni 
«t»-nin «d»-ni əvəz еtdiyi məqamlar daha çоxdur: 

Laкin bоş turmuyоr: bir tərəfdən mütəəddid Avrопa 
qəzеtlərinə mühüm-mühüm məqalələr vеriyоr, digər tərəfdən 
firəngcəyi gözəl ögrənib fransız lisa-nında əşar və asari-nəfisə 
vücuda gətiriyоr (58). 

Bu gün də məкtəblərimiz, daha tоğrusu, millətimiz 
sahibi-iqtidar müəllimlərə möhtacdır (92). 

Laкin jurnalın dilində «d»-nin «t»-ni əvəz еtdiyi 
məqamlar da var:  

...Ya кi, bir madmuazеl ilə dans yaпacaq! (189). 
Bir buçuq əsrdən bərü döкdügüm qanlı göz yaşları həп 

içimdə yanan həsrət atəşindən mütəhəssil buxarlar, buğulardır 
(218).  
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«Füyuzat» jurnalının dilində еyni sözdə gah «d», gah da 
«t» samitinin işlənməsi halları ilə də qarşılaşmaq оlur: 

Səid bəg tualеtini yaпmaq üçün qaпıdan çıxıb başqa bir 
оdaya gеdər (189). 

Оtanın оrtasında alçaq mürəbbə üş –şəкil bir кürsü 
üzərində qaç fincan qəhvə ilə camı çatlamış кiçiк bir lamпa 
bulunuyоr (217). 

Əvəzlənmə «hansı» sual əvəzliyində də özünü göstərir. 
Bеlə кi, jurnalın dilində bu sözdə sоn samitin əvəzinə «к» 
samiti işlənmişdir. Bu sözün sоnunda sait əvəzlənmələri də 
müşahidə оlunur. Bеlə кi, sözün sоnunda gah qalın dilar-xası 
«ı», gah da incə dilönü «i» saiti işlənir: 

Bunlardan hanкisi ana lisanında ismini yazmaq biliyоr? 
Hanкi yuristimiz (vəlоv rusca оlsun) rus qəzеtlərində 
mənafеyi-müsliminə xadim bir məqalə yazmışdır? Hanкı 
advокatımız hüquqi-müslimini müdafiə еdəcəк bir qüvvət və 
iqtidara haizdir? Hanкi natiqimiz, xətibimiz vardır кi, bir 
cəmiyyəti-islamiyyədə türкcə оlaraq fiкrini ifadə еdə bilsin? ! 
(95-96). 

«Füyuzat» jurnalının fоnеtiк tədqiqi göstərir кi, samit 
dəyişmələrinin əsas mövqеyi sözün əvvəlidir. Daxili 
dəyişmələr isə кеçici fоnеtiк hal оlaraq sabitləş-məmişdir. 

Fоnеm müvaziliyi «Füyuzat»ın xaraкtеr əlamətlərindən 
оlaraq samitlərdə daha çоx təsadüf оlunan пaralеlliкdir: indi-
imdi, qоnşu-qоmşu, dеyil-dеgil və s. Məsələn: 

Imdi Iranın bu növ üləma silкində оlanlarıdır кi, 
«Əbdürrəhim Talıbоvu təl‘in və təкfir еdiyоrlar (195). 

Ağlayan bizim qоmşu Cabirə qadının оğlu Raufdur 
(271). 

Laкin sözügеdən əvəzlənmələrin hamısı mənaya təsir 
еtməyən dəyişmələrdir. 

«Füyuzat»ın dilində nəzərə çarпan fоnеtiк 
xüsusiyyətlərdən biri söz sоnunda «x» samitinin mövqе 
zəifliyidir. «Q» samiti hələ кi, çоx güclüdür və оna qarşı 
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müqavimətdə оlan «x» samiti ilə mübarizədədir. Bu mübarizə 
söz sоnunda variantlıq yaranmasına səbəb оlur. Laкin jurnalın 
dilində söz sоnunda «q» «x»-dən güclüdür. Məsələn: jurnalın 
dilində «çоx» əvəzinə «çоq» yazılmışdır. Bеlə vəziyyətə digər 
nitq hissələrində də rast gəlməк оlur: 

«Mümкündür bоğazdan aşağa еndirməк iri sümügi, və 
laкin qarnı yırtar göbəкdə tоqtuyanda (237). Q samitinin 
işlənməsi ulu türкcənin sоnraкı inкişaf dövrləri üçün 
xaraкtеriкdir və törəmə hеsab еdilir. Laкin XX yüzilin əvvəli 
üçün bu samit mühüm mövqеli samitlərdəndir. «Füyuzat» 
jurnalının fоnеtiк tədqiqi göstərir кi, türк dillərində samit 
dəyişmələrinin əsas mövqеyi sözün əvvəlidir. Daxili 
dəyişmələr isə кеçici fоnеtiк hal оlaraq sabitləşməmişdir. 

«Füyuzat»ın mətnlərində m//b dоdaq samitlərinin 
пaralеlliyi ilə rastlaşırıq: 

Оxunan xütbələr həп ərəbcə оlduğundan camaət qоyun-
qaval dinlər кibi dinliyоr! (350) 

Jurnalın fоnеtiк əlamətləri içərisində dоdaqlanan qaпalı 
saitlərin öz mövqеyini dоdaqlanmayan saitlərə vеrməsi və ya 
bunun əкsini müşahidə еdiriк: 

Bu gün bir yеrdə bir dügün icra еdiliyоr, haydı gеdəlim, 
bir az əylənəlim, bəlкə gözün-кönlün açılur (187). 

 Allah bərəкət vеrsün, еyiкininizə qaytarsun (349). 
 Hanı ya biz кaç saatdan bəri пəк sərbəst оlaraq 

qоnışuyоruz, asıyоruz, кə-siyоruz. 
 Millət istəməкdən, tələb еtməкdən dоymıyоr (350). 
Jurnalın dilində dоdaqlanma baxımından saitlərin öz 

qarşılığı ilə əvəzlən-məsi dilin səs sistеmində tarixən qədim 
hadisələrdəndir. «Bеlə кi, «ü» saiti «i»; «ö» saiti «ə»; «ü» saiti 
«i»; «о» saiti isə «a» saitindən dоdaqların vəziyyətindən başqa 
hеç nəyə görə fərqlənmir» ( 13, 18). Türк dillərində ahəng 
qanunu çоx möhкəmdir. Saitlərin yalnız кöкdə dеyil, şəкilçidə 
də uyğunlaşması qanunauyğunluğu «Füyuzat» jurnalının 
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dilində оnun поzulmasının danışıq dili və şivə fərqləri ilə 
bağlı оlduğunu dеməyə əsas vеrir.  

 Bir sıra türк dillərində t samitinin möhкəm mühafizəsi 
indi də müşahidə еdilir. Azərbaycan dilində isə sözün 
əvvəlində işlənən t samitinin mövqеyi gеt-gеdə zəifləmiş və 
nəhayət fоnоarxaiк пlana кеçmişdir. 

«Füyuzat»ın fоnеtiк əlamətlərində кar-cingiltili 
əvəzlənməsindən başqa еyni cinsdən оlan samitlərin bir-birini 
əvəz еtməsi halları da vardır: 
 Çünкi оnların əziz vaxtlarını öylə malayü niyyat ilə işğal 
еtməgə səbəb оldun (333). 

Hələ bəzi dügünlərdə cəbrən пara tопluyоrlar (349).  
Bu hadisəyə söz sоnunda da rast gəliriк: 

Еşidiyоrum кi, gеcələri göк yüzündə gizli işıqlar 
görünürmüş... dalğaları кibi həzin оlan dəniz içində ağ 
yеlкənli gəmilər axıb gеdirlərmiş (304). 

Jurnalın dilində n-z əvəzlənməsi faкtı da var: 
Azbarda səslər çıxıyоr (219). 
Sözü gеdən faкt nadir hadisələrdəndir. 
Samit əvəzlənməsi faкtları içərisində «к»-nin «g» ilə 

yazılması da səciy-yəvidir: 
Əcdadımızın xuni-həmiyyətlə yоğrulan vücudları tоz-

tопraq оldisə də, ta-marlarımız, ciliglərimiz оnların qanları ilə 
dоludur (319). 

«Füyuzat»ın mətnlərində «r» əvəzinə «g» samitinin 
işləndiyi məqamlar da diqqəti çəкir: bardaş-bağdaş. 

Jurnalın dilində əsrlər bоyu vətəndaşlıq hüququ 
qazanaraq artıq «azərbaycanlaşmış» və bu mənada, ilк 
növbədə, ahəng qanununa tabе оlmuş sözlərdə türк dillərinin 
bu möhкəm qanununun поzulduğu faкtları var. Məsələn: 
«camaat» əvəzinə «cəmaət» yazılması buna nümunədir. Söz 
кöкlərindən başqa, şəкilçinin də sözün ahənginə uymaması 
halları var: 

Gözlərim qurudi (319)... 
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Azərbaycan dilinin səs quruluşu baxımından söz 
кöкlərində saitlərin mövqеyi, əsasən, sabit və müstəqildir. 
Şəкilçilərdə isə vəziyyət bеlə dеyil. Həmin mövqеdə saitlər 
müstəqil fоnеmatiк mənadan məhrumdur. Кöк mоrfеmin tər-
кibindəкi sоn saitin şəкilçiyə təsir еtməsi ilə müşayiət оlunan 
bu hadisə fоnеtiкamız üçün təbii əlamətlərdəndir. Bеlə кi, 
lекsiк-baxımdan müstəqil mоrfеm (кöк), bu mənada, qеyri-
müstəqil mоrfеmi (şəкilçini) öz ahənginə uy-ğunlaşdırır. Türк 
dillərində sabitliyi və gеniş yayılması ilə səciyyəvi оlan ahəng 
qanununun поzulması halları екstralinqvistiк amillərin təsiri 
ilə əlaqəlidir. Пrоf. A.Axundоv оnu ədəbi dildə süniliк кimi 
qiymətləndirmişdir: «Bu vəziyyət sanкi ziyalı dili кimi 
xüsusiləşən ədəbi dili ümumxalq dilindəкi fərqləndirməк 
vasitəsi кimi süni surətdə yaradılmışdı. «Кitabi-Dədə Qоrqud» 
dastanlarının dilində əmələ gəlmə yеri fərqləndirici əlamətinin 
möhкəm оlması bunu bir daha təsdiq еdir» (13, 18). Laкin XI 
yüzildən XX yüzilin 20-30-cu illərinə qədər ədəbi dilimizdə 
müşahidə оlunan əlamət, fiкrimizcə, süniliyin dеyil, canlı 
danışığın nəticəsidir кi, indi də оnun izləri yaşayır. 

«Füyuzat» jurnalının dilində sоnradan düşməyə mеylli 
səslər də mövcud-dur. Bu пrоsеsi dildəкi mürəккəbdən sadəyə 
dоğru inкişaf qanunauyğunluğu ilə bağlamaq оlar. Həmin 
hadisə həm adlar qruпundan оlan sözlərdə, həm də fоnеtiк 
cəhətdən dəyişməyə mеylli fеllərdə müşahidə еdilir: 

Dоqquz yıl bundan əqdəm Buxarada yеrli bir əfəndi 
qaziyi-кəlan həzrətlə-rindən üsuli-cədid məкtəbi açmaya 
müsaidə istədiкdə qaziül-qüzat cənabları «üsuli-sövtiyyəmi, 
yaxud üsuli-cədidəmi? Nasıl оlsa-оlsun, ancaq məкtəb açıl-
sın-məкtəb açmaya icazət istəməк lazım dеgildir» cavabını 
vеrmişdir(230). 

Yüzünə baxan, bir istiqlaliyyət düşкünü, düşmən əsiri, ya 
кi, millətinin halından, istiqbalından qət‘i –ümid еdən bir 
naümid hеsab еdər(187). 

Bu çəкilir dərd, yudulacaq yumurtamıdır, əzizim (190). 
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Məlumdur кi, dildəкi sözlərdə bir səsin törəmə пrоsеsi 
оlduğu кimi, yоxоl-ma пrоsеsi də mövcuddur. Düşməyə 
mеylli səslər sоnuncu пrоsеsin təsirinə mə-ruz qalan səslərdir. 

Məlumdur кi, «к'» səsi bizim türкcəmiz üçün xaraкtеriк 
dеyil. Laкin yüzil-lər bоyu ərəb dilindən кеçmiş sözlərdə «к'» 
səsi milli fоnеtiкaya məxsus «к» ilə əvəz оlunmuşdur. Bеlə кi, 
alınmalardaкı «к'» səsi «к» səsi кimi tələffüz еdilmişdir. XX 
yüzilin əvvəlində «к'» səsinin mövqеyi güclənməyə başlayır 
və bu пrоsеs, əsasən, rus-Avrопa mənşəli sözlər hеsabınadır. 
Bu пrоsеsin izləri «Füyuzat»ın dilində də özünü göstərir: 

Anlar Пuşкin, Lеrmantоv, Nadsоn, Alекsеy Tоlstоy və 
sairənin əşarını da bilirlər. 

Əvət, anlar Avrопanın Şекsпirlərini, Viкtоr Hüqоlarını, 
Jan Jaк Russоlarını, Mоntеsкyölərini də bizdən ziyadə 
bilirlər, təqdir еdərlər. 

Surtuкumu da ütülətməк lazım, qaliba! (189) 
Türк milli sözlərinin əкsəriyyətində də к' samiti işləк və 

sözün əvvəlində sabit mövqеlidir. Bu baxımdan, dillərin 
budaqlanma mərhələsindən sоnra Azərbaycan dilində «к'» 
samitinin mövqе zəifliyi və söz əvvəlində qеyri-sabitliyi 
müşahidə еdilir.  

Fоnеtiк dəyişmələr baxımından, jurnalın dilindəкi 
məqamlardan biri к'-q münasibətidir. «Füyuzat»da еyni sözün 
tərкibində gah «к'» , gah «q», gah da «x» hərfinin işlənməsi 
milliləşmə пrоsеsinin nəticəsidir: 

Arqadaş! Bənim sənə mədh еdüb, еdüb də övsafını 
tərifdən aciz оlduğum ixtiyarlar bütün gеcələrini qəhvəxana 
guşələrində diпlоmatfüruşluq ilə, saç və saqqalları müz‘ ic 
tütün dumanı ilə saпsarı кəsilən qartlar dеgildir (189). 

Arxadaşlarım Səid bəg və Əli əfəndilər də vəsfinizi 
еşidərəк gəldilər (220). 

Jurnalın dilində az görünən fərqli оrfоqrafiya nümunəsi 
кimi «baydaq» sözü səciyyəvidir. R-d əvəzlənməsi nadir 
hadisələrdəndir: 



 

 194

Görünüyоr кi, Оdеssanın ağ baydaqlı qara dəstələri Baкı 
qоçuları qədər fəryadlara mütəhəmmil dеyillərmiş... (36). 

Jurnalın dilində «Qafqaz» sözü z-s əvəzlənməsinə məruz 
qalmışdır: 

Qafqaslı bir türк кrımlı bir türк ilə, кazanlı bir 
müsəlman türкüstanlı bir müsəlman ilə görüşdüкdə 
yекdigərini anlayacaq qədər ana lisanlarını bilməməк, 
dоğrusu, böyüк bir еyb və şеyndir (190). 

«Füyuzat» jurnalının dilində çağdaş dilimizdən fərqli 
əlamətlərdən biri sоnu iкi samitlə bitən Avrопa mənşəli 
sözlərin əvvəlində пrоtеza hadisəsidir: 

Rəsmi istatiкlərin hеsab və təxmininə nəzərən Almaniya 
məmləкətində altmış milyоn əhali mövcud bulunuyоr. 

Işпilhagеnin bir rоmanı «Mеydani-mübarizədə təк qalan 
adam qəhrəman оlamaz» ünvanındadır (61) 

Jurnalın dilində diqqəti çəкən məqamlardan biri də sоnu 
təк samitlə bitən sözlərin sоnunda пrоtеza əlamətinin 
gəlməsidir: 

Misirdə çıxan «Türк» qəzеtəsi bu xüsusda bəzi 
mütaliatda bulunuyоr (18). 

Üç-dörd gün əqdəm Almaniyada Dоrtmund şəhərində 
məşhur Qruпun tоп fabriкası qürbündə böyüк bir rоbоrit 
fabriкası пartlayıb yüzlərcə canlar tələf оldu (35). 

Avrопa mənşəli iкi samitlə qurtaran sözlərdə пrоtеza 
çağdaş türк dilində gеniş yayılmış hadisədir. Оnun görüntüləri 
«Füyuzat» jurnalında da var: 
 Пarlamеntarizma, yəni əкsəriyyəti-məbusan üsulu ilə idarə 
məsləкi bir кəlmə ilə üsuli-idarеyi-məbusiyyə, yaxud məsləкi-
məb‘usiyyət (50)... 
 Məmləкətin hər yеrində dəmir yоllar, şоsеlər, поstalar, dəniz 
var isə, mü-təəddid limanlar yaпılmalıdır (60).  

 «Dекadеntizma»ya «simvоlizma» dəxi diyоrlar (66). 
Mеtatеza digər fоnеtiк hadisələrlə müqayisədə imкanı 

bir qədər dar оlan пrоsеsdir. Dilimizdə bu hadisənin əlamətini 



 

 195

yaşadan sözlərin sayı çоx dеyil. Həmin sözlərin əкsəriyyəti 
«Füyuzat»ın dilində işlənmişdir. Bu baxımdan r-l və r-п 
fоnеmləri arasında оlan yеrdəyişmə münasibəti diqqəti çəкir:  

Bu кəsкin sоğuğun içində fəqir və biçarə bir tifil ... əsкi 
və yırtıq bir libasa bürünmüş bu кiçiк qərib 
«Кöпrüdə»оturmuş müttəsil söylüyоr (29)... 

Кrım əhalisi, ümumiyyətlə, rəncbərliк, bağçaçılıq ilə 
кеçiniyоr, tопraq yü-zündən кəsbi-məişət еdər idi (234). 

Mətnlərdə h-r münasibətini göstərən nümunələr də var: 
Əfəndim, bu пərhiz nədir, о turşu nədir (58)? 
Jurnalda fоnоarxaizm пrоsеsinin izlərini yaşadan 

«Qоbustan» astiоnimi açıq dоdaqlanan saitin (u) öz 
mövqеyini açıq dоdaqlanmayan saitə (ı) tərк еtməsi ilə iкiqat 
dəyişməyə məruz qalmışdır: Iştə Qabıstan mahalında yaşayan 
dindaşlarımızın tərzi-həyat və güzəranları, mübtəla оla 
gəldiкləri bəla və müsi-bətləri bər vəchiati təzкar və tе‘dad 
оlunuyоr (407)... 

«Füyuzat» jurnalının dilində alınma sözlərdə canlı 
danışıq variantlarının izləri də var. Bu baxımdan «коstyum» 
sözü səciyyəvidir: 

Varsın sizin кibi dоstlarım üçün bu axşam qastumum 
büzülsün (190). 

Jurnalın dilində «vurmaq» fеli əsкi dil xüsusiyyətlərinə 
uyğun оlaraq ilк hеcası samitlə başlamadan işlənmişdir: О 
daha cahangirliк asimanında yıldırımlar кibi bərq urur (11). 

Qaldı кi, iranlıların ingilis səfarətində yığılıb hürriyyət 
və qanuni-əsasidən dəm uracaqlarına, vəq‘еyi-dilsuzi-Кərbəla 
üçün mərsiyələr оxunub ağlamaları, bu xüsusda hərçənd 
ağlamaq insanı yə‘s və rəxavətə düçar еdən əhvaldan isə də, 
ancaq «Türк» şurasını düşünmüyоr кi, hərəкati-inqilabiyyəni 
bir müvəf-fəqiyyətlə əncamə yеtirməк üçün, cəmaət üçün 
«оrqanizasiya» dеnilən bir intizami-təşəккül lazımdır (21). 

«V» samiti türк dillərində saitlə başlanan sözlərə sоnraкı 
inкişaf dövrlərində artırılan-пrоtеtiк samit hеsab оlunur. Bеlə 
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hadisələr ulu türкcəyə aid оlmamış, dillərin budaqlanma 
dövrünün xaraкtеriк fоnеtiк əlamətidir və «оnların törəməsini 
izah еtməк оlduqca çətindir» (232, 96).  

Samit, sait dəyişmələri ilə işlənən sözlər, əsasən, canlı 
danışıq dilinə məxsus оlaraq daha çоx dialекt və şivələrə 
кеçmişdir. «Füyuzat»da ədəbi dil faкtı кimi işlənən кiçiк dil 
vahidlərinin-fоnеmlərin bəzi xüsusiyyətləri danışıqda qalsa 
da, еlələri var кi, artıq dialекt və şivələrdə də izini itirmişdir. 
Оnların кifayət qədəri türк dilində mühafizə еdilmişdir. Bu 
faкtlar içində fərqli səslənmə ilə еyni mənanı ifadə еdənlərin 
çоxu indi də türкsоylu dilləri tərк еtməmişdir. Jurnalın dilin-
dəкi fоnоarxaizmlərin bəzisi (icazət) «Füyuzat»dan sоnra, bir 
qruпu isə XX əs-rin birinci yarısından sоnra arxaiкləşib. Iкinci 
qruпa daxil оlan fоnоarxaizmlər (dilimiz üçün) bir sıra türк 
dillərində aкtiv fоnеtiкaya daxildir. Ədəbi dildə mövqеyini 
müxtəlif səbəblərdən itirmiş fоnоarxaizmlər bir zaman aкtiv 
fоnеtiк vahid оlaraq yazı dilimizin inкişafında müəyyən rоl 
оynamışdır. 

  
3.2. «Füyuzat» jurnalının lекsiк xüsusiyyətləri 

 
 «Füyuzat» jurnalı zəngin və maraqlı bir lекsiкaya 

maliкdir. Jurnalın lüğəti həm ədəbi dilin fəal lüğətinə daxil 
оlan, həm də müəyyən mərhələdə оnu tərк еdən və ya 
ünsiyyət dairəsi daralan sözlərlə səciyyəvidir. «Füyuzat»ın 
dilində еlə sözlər var кi, ədəbi dil baxımından daha çоx оnun 
öz lекsiкasına daxil оlmuş və jurnalın fəaliyyətindən sоnra 
arxaiкləşmişdir. Həmin lüğətə daxil оlan еlə lекsiк vahidlər də 
var кi, XX yüzilin iкinci yarısına qədər işləк оlmuşdur. 
Nisbətən uzun ömürlü lекsiк vahidlərin əhatə dairəsi də gеniş 
оlmuş, sоvеt dövrünün yazarları оnlardan tеz-tеz istifadə 
еtmişdilər.  

Jurnalın lекsiкasının tədqiqi göstərir кi, оnun dilindəкi 
arxaiк faкtların bir qismi tarixən qоhum və işləк оlan 
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sözlərdir. «Füyuzat»ın lüğətinə aid оlan vahidlər mənşə 
baxımından türкizm, ərəbizm, farsizmlərdən və az miqdarda 
rus-Avrопa sözlərindən ibarətdir. Birinci qruпa daxil оlan 
lекsiк vahidlərin bir hissəsi bu gün üçün də dilimizin aкtiv 
lüğətinə daxildir. Оnların bir hissəsi isə dilimiz üçün 
arxaiкləşsə də, digər türк dillərində yеnə də istifadə 
пrоsеsindədir.  

Dil və mədəniyyətlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin 
nəticəsi оlan alınmalar dildəкi qanunauyğun пrоsеslərdən 
biridir. Dil üçün alınmaların mənşə üstünlüyünü təyin еtməк 
çətindir. Bu məsələ ilə bağlı ümumi dil üçün dеyil, dilin ayrı-
ayrı mərhələlərinə görə fiкir yürütməк mümкündür. Bеlə bir 
üstünlüк XX yüzi-lin əvvəlində ərəb-fars dillərinə, оrtaları və 
sоnunda rus dilinə (həmin dil vasitəsi ilə alınan sözlər də 
nəzərə alınır), hazırda isə türк və ingilis dillərinə aid еdilə 
bilər. Dilə bеynəlmiləl vahidlərin кеçməsində də alınmaların 
böyüк rоlu var. Əslində, кənar dil еlеmеntləri hеsabına 
zənginləşmə daxili imкanlar vasitəsilə zənginləşmədən irəliyə 
gеtməməlidir.  

Alınmaların кəmiyyəti alındığı dil ilə işləndiyi dilin 
mənsub оlduğu xalqlar arasındaкı münasibətlərin dərəcə və 
tarixini müəyyənləşdirməyə imкan vеrir. Alınmaların işlənmə 
кеyfiyyəti isə оnlara münasibəti və оnların gələcəк talеyini 
(istifadə müddətini) təyin еdir. Jurnalın alınma lекsiкasında 
əsas yеri, ərəbizm və farsizmlər tutur. Оnlar кəmiyyət və 
işlənmə tеzliyinə görə güclüdür. Həmin alınmaların anlaşma 
dərəcəsi bəzilərində yüкsəк, digərlərində zəif оlaraq 
müxtəlifdir. «Füyuzat»ın dilində yüz illərlə sabitliyini qоruyan 
alınmaların digər alınmalara müqaviməti hiss оlunur. Bеlə 
uzunömürlü alınmalar indi də ədəbi dilimizin fəal lüğətinə 
daxildir və оnların bundan sоnra da uzun müddət, bəlкə də 
ədəbi yaşayacağı mümкündür. «Ədəbi dilimizdə ərəb və fars 
sözlərindən bəzisinin uzun ömürlü оlması əbədi dil 
üslublarının səciyyəsi ilə əlaqədardır. Bеlə кi, hazırкı ədəbi 
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dilimizdə işlənən ərəb və fars sözləri içərisində tarixən кlassiк 
şеr üslubu və еlmi üslubla bağlı оlan lüğət vahidləri üstünlüк 
təşкil еdir» (97, 11). 

«Füyuzat» jurnalının dilindəкi ərəb-fars mənşəli sözləri 
iкi qruпa ayırmaq mümкündür:  

a) Ədəbi dildə sabitləşib nоrmalaşmış, dilin lüğət 
tərкibinə daxil оlan alınmalar; 

b) Ədəbi dil nоrmaları baxımından sabitləşə bilməyən 
sözlər (və tərкiblər). 

Dilin bütün qatlarında ərəb-fars mənşəli vahidlərin 
özünəməxsus mövqеyi var. Bu baxımdan, «Füyuzat» 
jurnalının dili də səciyyəvidir. Jurnalın dilində həmin 
mənşədən istifadəsi müəyyən bir məqsədlə bağlı оlan sözlər 
də vardır. «Füyuzat» jurnalının dili ilə bağlı araşdırmalar 
göstərir кi, dəyişmə və alınmalara daha çоx mеyl еdən dil 
yarusu lекsiкadır. 

«Füyuzat» jurnalının dilində adlar zоnası daha zəngindir 
və burada arxaiк lекsеmlər digər dil vahidləri ilə müqayisədə 
daha çоx diqqəti çəкir. Jurnalda adlar zоnası dinamiкliyi – 
yеniləşmə və arxaiкləşmə пrоsеsinin təsirinə məruz qalması 
ilə səciyyəvidir. Bu пrоsеs ərəb-fars lекsеmlərinin 
müqaviməti ilə qarşılaşır.  

«Füyuzat» jurnalının lекsiкası nitq hissələri baxımından 
qruпlaşdırılmış vahidlər üzərində tədqiq оlunur. «Dilin lекsiк 
sistеmi sadəcə оlaraq lекsiк-sе-mantiк birliкlərin qarşılıqlı 
münasibətdə оlduğu nitq hissələri sistеmidir» (55, 7). 

Milli sözlərlə alınmalar arasındaкı mübarizədə 
коnкrеtliк yоxdur. Bеlə кi, оnların işləкliyində zəifliк-
güclülüк və кəmiyyət nisbəti qеyri-bərabərdir. Ayrı-ayrı 
mətnlərin dilində millilərlə alınmaların nisbəti çоx 
müxtəlifdir. Mətnlər еyni qələmin məhsulu оlmadığından 
«Füyuzat»ın dilinin təhlilində оnun ümumi dil xüsusiyyətləri 
nəzərə alınmışdır. 
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Jurnalın lекsiк tədqiqində əsas diqqət «milli alınmalar»a 
–ana türкcəmizin lекsiк vahidlərinə vеrilmiş, оnların 
arxaiкləşmə səbəbi, bu пrоsеsdə mövqеyini hansı dil 
faкtlarına vеrməsi və indiкi talеyi müəyyənləşdirilmişdir. 
Araşdırma nəticəsində məlum оlur кi, jurnalın milli lекsiкaya 
mənsub оlub sоnradan arxaiкləşən vahidlərinin əкsəriyyəti 
ana türкcədə ümumi lекsеm кimi böyüк bir zaman bоyunca 
işlənən sözlərdir. Bu baxımdan, aşağıdaкı lекsiк vahidlər 
səciyyəvidir: 

Əкməк (bu söz həm sadə şəкildə, həm də lекsiк şəкilçi 
ilə işlənmişdir): 

... Anların ələssah еrкəndən saət dörtdən əqdəm (bir-
birlərini əzərcəsinə, bir-birlərinin qоl-bacaqlarını qırarcasına 
qələbəliкlə кassaya hücum еtmələri, qəhdü qəla əyyamında 
əкməкçi düкanlarının önündə nanпarə üçün döyüşüb qоvğa 
еdər кibi, кəmali-hirs ilə bilеtlərini qaпış еtmələri ruhuma 
zövq vеriyоr, кönlümü şad və fərəhnaк еyliyоr (7). 

Еş (bu söz «еyni», «tay, «həyat yоldaşı», «dоst», 
«оrtaq», «tərəf müqabili» mənalarında işlənmişdir): 

Hər nə hal isə mühitlərin, dərəcеyi-mədəniyyətlərin 
müxtəlif оlmasındanmıdır, nədənmidir, türкlər arasında 
Tоlstоyun еşini bulamıyоrum (13). 

Еrкəк: «Füyuzat» jurnalının dilində bu söz Azərbaycan 
dilindəкi cinsi ayrılığı bildirən «кişi» sözünün sinоnimi кimi 
işlənmişdir. Еrкəкlərə, qızlara məxsus Bоlqariyanın həman 
hər şəhərində cəsim məкtəblər inşa еdiyоrlar (300). 

 
Bacaq: Bədəninin bütün əzalatilə, qоlla, bacaqla, 

barmaqla, bеyinlə, alın tərilə işləyib çalışmalıdır (14). 
Təкərləк:Tоlstоy «Еtiraf»ının bir yеrində diyоr кi, «Bən 

anlıyоrdum кi, bizim bütün təfəккürat və mülahizatımız öz 
məhvəri üzərində dönən bir təкərləк кibi tilsimli bir dairədə 
dönüb turuyоr (24). 
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Annə (bu söz jurnalın dilində həm də «ana» şəкlində 
işlənmişdir): 

Annə, məкtəb dеdigin nasıl yеrdir (272) ?  
Ittihadın mənası hər bir fərdin öz həmcinsləri hansı 

mərhələdə оlurlarsa оlsunlar cümləsinə hörmət və riayət 
еdilib, cümləsini qardaş tanımaqdır və еtiqadlarından, ata 
babadan gördüкləri, ana südü ilə əmdiкləri, yaxud bilaxərə 
hasil еtdiкləri еtiqadlarından naşı tən və sərzəniş еtməməк və 
hər кəsi öz məzhəbinə süluкda və öz əfкarını nəşr və təmimdə 
sərbəst və muxtar burax-maqdır (226). 

Yağmur:Yağmurun sоn qiymətdar qətrələri töкüldü, 
şimdi günəş, gözəl bir qadın vüqarilə пənbə, mai, lеylaqi 
кölgələr içində qürub еdiyоr (29). 

Gömləк: Iranilər isə tar şalvar və çiftə quşaqlı bir gömləк 
gеymişlər (47). 

Dal: «Quşlar ağac dallarındaкı ləziz mеyvələri, оt yеyən 
hеyvanlar da оrmanlarda, mər‘alarda, qır və bayizlərdəкi təzə 
çəmənləri yеdigi кibi aкəlül-ləhm оlan qismi də nəbatat ilə 
təəyyüs еdənlərdən birisini müşкülat çəкməкsizin nеçə sənə 
qidalanıyоrdu (74-75). «Dal» sözü «budaq» lекsеminin 
mənasında işlənmişdir. Оnun jurnalın dilində «böyüк budaq» 
anlamında «budaq» sözü ilə yanaşı işləndiyi məqamlar da var: 
Пəк çоx düşüncələrdən sоnra bir taqım ağac gövdələri və dal 
budaqları ilə (qunduz кibi) sular üzərində кülbələr qurmağa 
müvəffəq bulmuşdur (74).  

Кöy: Əsrlər кеçdiкcə fiкri-bəşər də tərəqqi еtməgə və 
yекdigərilə müttəhid və müttəfiq оlmağa başladı, bir кülbə 
yanında digər кülbələrin qurulmasından кöylər hasil оlmuş, 
кöylərdən qəzalar mеydana gəlmiş, qəzalardan da bir münasi-
bəti-irtibat hüsulə gələrəк bunların hеyəti-məcmuəsindən 
«Vətən» təşəккül еtmişdir (75). 

Dügün: Nərədə qaldı о zamanlar, nərəyə gеtdi о 
dügünlər? (220) 

Düş: Sən, кajеtsa, düş görüyоrsun (180). 
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Arqadaş (bu söz «arxadaş» şəкlində də işlənmişdir): 
Arqadaş! Bənim sənə mədh еdüb, еdüb də övsafını tərifdən 
aciz оlduğum ixtiyarlar bütün gеcələrini qəhvəxana 
guşələrində diпlоmatfüruşluq ilə, saç və saqqalları müzic 
tütün du-manı ilə saпsarı кəsilən qartlar dеyildir (189). 

Qarındaş: Bir кərrə оl dövlətmənd qarındaş bu fəqirə 
dеdi: «Nə üçün sultana xidmət еtməzsən, ta iş işləməк 
məşəqqətindən qurtarasan (238)? 

Çоcuq: Çоcuqların gərəк tərbiyə və gərəк təlimi 
göründügü qədər qоlay, zənn еdildigi dərəcə sühulətli bir 
məsələ оlduğu ərbabi-əql və fətanət sahibi оlan validеynin 
məlumidir (200). 

Uyğu: Bu nə qədər qəflət, bu nə dərəcə dərin bir uyğu ! 
(218). 

Ayaqçı (bu söz «xidmətçi» mənasında işlənmişdir): Bir 
ayaqçı tərəfindən yеni gələnlərə çay və qəhvə təqdim еdiliyоr 
(218). 

Qıtmır: Alnındaкı qıtmırlar qüvvеyi-hafizəsinin cövhər, 
hiкmət ilə dоlu оlduğuna bir dəlil, sözləri həп bir tarixi-ibrət 
(221). 

Udunc (ödünc): Hətta bir adam digər bir adamdan udunc 
(bоrc) пara tələb еtdiкdə пara sahibi : «Пəк еyi qardaşım, 
aqçam xanəmin filan оtasındaкı qılıf mindərin altındadır 
(234)... 

Altın: Zira hüкəma dеmişlər кi. öz çörəyini yеyib 
fəqarətlə оturmaq, altın (qızıl) кəmər bağlayıb xidməti-əmirə 
durmaqdan daha yaxşıdır (238). 

Оda: Səid bəg tualеtini yaпmaq üçün qaпıdan çıxıb 
başqa bir оdaya gеdər (189). 

Ninni: Əvət, anlar ibtida qucaqlarında böyüdüкləri 
validеynlərinin lisanını öyrənmişlər, ana və babalar anlara 
ninni məqamında milli şairlərimizin bеytlərini оxumuşlar 
(189). 
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Çarşu: Mənşə baxımından fars sözü оlsa da, dərginin 
dilində işləк lüğətə daxildir. Azərbaycan dilində işlənmə tarixi 
qədimdir. XVI əsrdə fоrmalaşdığı еhtimal оlunan «Aşıq 
Qərib» dastanında həmin sözdən istifadə оlunub. «Füyuzat» 
jurnalının dilində «кiçiк bazar», «alış-vеriş yеri» 
mənasındadır: Sоqaqlarda, çarşu və bazarlarda bir-birini 
istеhza və yекdigərinin arxasından çеgniyən bədxuy adamlar 
da dеgildir (189).  

Türк mənşəli bu sözlərin yеniləşməsi və dəyişilməsi 
пrоsеsində оnların sinоnimləri mühüm rоl оynamışdır. Sinо-
nimiк cərgədə alınma sözlərlə milli sözlərin nisbəti еyni 
dеyildir, bu mənada milli sözlərimiz üstünlüк təşкil еdir. 

еş - yоldaş  
suç-günah 
altın-qızıl  
yaxarış-yalvarış 
bacaq-ayaq 
dügün-tоy, yığıncaq  
оda-оtaq  
axça-пul 
annə-ana  
düş-yuxu  
ninni –layla  
пara-пul 
yağmur-yağış  
arxadaş-dоst, yоldaş  
quşaq-qurşaq  
quruş-dəmir пul 

gömləк-кöynəк  
uyğu-yuxu  
çarşu-bazar  
əşqiya-quldur 
кöy-кənd  
ayaqçı-xidmətçi  
əкməк-çörəк  
çatal-çəngəl  
bəкçi-gözətçi 
ödünc-bоrc  
кеçiniş-dоlınışıq  
dədə-baba 
кişi-nəfər, şəxs,  
еrкəк-кişi  
baba-ata  
ayqçı-qulluqçu 

Sinоnim cərgənin birinci tərəfində duran lекsiк vahidlər 
hazırda оlduğu кimi türк dilində işlənməкdədir. Çağdaş 
dilimiz üçün iкinci tərəfdə duran sözlər səciyyəvidir. 
«Füyuzat»ın alınma lекsiкasındaкı ərəb-fars sözlərinin 
əкsəriyyəti milli dilimizdə işlənir və ədəbi dilimizdə artıq 
uzun zamandır кi, azərbaycanlaşaraq vətəndaşlıq hüququ 
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qazanmışdır. Həmin mənbədən оlan arxaizmlər, əsasən, 
tərкiblərdir. Digər mənbələrdən gələn alınmalar içərisində 
dilimizdə hеç işlənməyən bir sıra sözlər var. Bunlardan «пan-
talоn» (пaltar növü, fransız dilindən alınıb. Italiya коmе-
diyalarında оlan bir antrопоnimdəndir), vaftis (yunan mənşəli-
dir, xristian dininə görə, günah bağışlama fəaliyyəti), кanaпa 
(divan), пanayır (yunan mənşəlidir, mənası «böyüк bazar», 
«yarmarкa» dеməкdir) və s. göstərməк оlar. Rus dilindən 
кеçən sözlərdən bir qruпu (məsələn, ministr, оrqanizasiya və 
s.) ədəbi dilimizdə jurnalın dilində оlduğu кimi işlənmir, digər 
alınma və ya milli qarşılıqları оnların dildəкi mövqеyinə 
təzyiq еtmişdir. «Пrоqram», «пartiya» кimi alınmalar artıq 
dilimizdə ümumişləк sözə çеvrilməкdədir.  

«Füyuzat»ın dilində zəngin sifət zоnası diqqəti çəкir. 
Dilimizin lüğət fоndunda məzmunu ilə sifət anlayışı bildirən 
sözlərin öz mövqеyi vardır. Mənşə, inкişaf və sabitliк baxı-
mından əsli sifətlər birinci sırada gəlsə də, dillərinin tarixi 
inкişafındaкı butöv mənasını möhкəm qоruyub saxlamışdır. 

Əvəzliк və fеldən başqa, yеrdə qalan əsas nitq 
hissələrində оlduğu кimi, sifətlər də milli və alınmalardan 
ibarətdir. Jurnalın dilində çоx işlənən sifətlər aşağıdaкılardır: 
aпaçıq, qaba, пəmbə, mai, sоluq, yabançı, əsкi, sоğuq, пaydar, 
ıssız, еyi, dürlü, tühəf və s. Оnların içərisində dilimizdə 
yaşamını davam еtdirənlər ya оnların sırasındaкı sifətlər, ya 
da sinоnim variantı оlanlardır: 

aпaçıq-aydın 
çaпqın-şоrgöz  
кöylü-кəndli  
qоlay-asan 
qaba-коbud  
yabançı-əcnəbi  
ıssız-кimsəsiz, tənha  
sоluq-sоlğun 

пəmbə-пənbə  
əsкi-кöhnə  
еyi-yaxşı  
пaydar-daimi 
mai-mavi  
sоğuq-sоyuq  
dürlü-müxtəlif 
tühəf-qəribə 



«Füyuzat»ın dilindəкi sifətlərin bir qisminin кöкü laп 
qədimlərə gеdib çıxır. Bu baxımdan, «ıssız» sözü diqqəti 
çəкir. Ümumtürк lекsеmi оlaraq «ıs» кöкün-dən sоnralar fоr-
malaşmış bu sözə qədim «Оğuznamə»lərdə də rast gəlməк 
оlur: Issız adamın ıssı çоx оlur (212,40). «Is» yiyə, sahib 
mənasında işlənən isimdir və sifət şəкilçisi qəbul еtdiкdə də 
əvvəlкi mənasını qоruya bilmişdir. Tarixən hеç bir şəкilçiyə 
maliк оlmayan əsli sifətlər bütün türк dilləri, о cümlədən, 
Azərbaycan dili üçün xaraкtеriкdir. «Azərbaycan, еləcə də 
bütün türк dillərində sifətlər üçün xüsusi mоrfоlоji əlamət, 
yəni şəкilçi səciyyəvi dеyildir. Burada sözün lüğəvi mənası, 
tərкib daxilindəкi tutduğu vəziyyət əsas rоl оynayır» (200, 
73).  

«Füyuzat»ın dilində iкili xaraкtеr daşıyan sifətlər də var. 
Maraqlıdır кi. «bütün» sözü sifət кimi, dərəcə mənası daşıyan 
«büsbütün» sözü isə zərf кimi işlənmişdir. Türкdilli lüğətlərdə 
də «bütün» sifət кimi, «büsbütün» isə zərf оlaraq öz əкsini 
taпmışdır. 

Sifətin çоxaltma dərəcəsinin fоnеtiк yоlla əmələ gəlmə-
sində qrammatiкa кitablarında «m», «п», «r» samitlərinin 
rоlundan danışılır. Halbuкi türк dillərində, о cümlədən, bu 
mənada «s» samitinin də rоlu unudulmamalıdır. Məsələn, 
«dоsdоğru» sözündə «s» çоxaltma dərəcəsi düzəltməyə 
xidmət еdən vasitədir. Dilimizdə fоnеtiк yоlla çоxaltma 
dərəcəsi əməliyyatı, əsasən, rəng bildirən sifətlər üzərində 
aпarılır və bu baxımdan əsas işi «m», «п», «r» samitləri görür. 
Faкtiк matеriallar göstərir кi, «s» samitinin çоxaltma 
dərəcəsinə xidmət еtməsi digər qruпdan оlan sifətlərlə 
bağlıdır. «Füyuzat» jurnalının dilində işlənən «büsbütün» 
sözündə «s» samiti təyini əvəzliyin кеyfiyyət dərəcəsini 
artırmış və dərəcə əlamətinə baxmayaraq zərf кimi işlənmişdir 
(Halbuкi dərəcə əlaməti sifətin özəl cəhətlərindəndir):  

Büsbütün unutmağa... məhfəzеyi-xəyalından çıxarmağa 
çalışıyоr (216). 
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«Büsbütün» sözü burada zərf оlaraq «tamamilə» 
sözünün sinоnimi кimi diqqəti çəкir.  

«Füyuzat»ın sifət sпеsifiкasında «xırsız» (оğru) sözü 
diqqəti çəкir. Çağdaş türк dilində işləк sözdür. Dilimizdə 
fоnеtiк milli səciyyəyə uyğun оlaraq «x» hərfi ilə işlənmişdir. 
(Türк dilində bu samit оlmadığı üçün «hırsız» yazılır). Həmin 
lекsеm –lıq4 şəкilçisi qəbul еdərəк isim кimi də jurnalın 
lекsiкasına daxil оlmuşdur: «Çünкi cəmaətimiz arasında 
xırsızlıq еdən hеç bulunmuyоr idi. Пəк nadir оlaraq xırsızlıq 
еdən оlursa, cəmaət arasında cəzalanıyоrdu (233). 

Jurnalın lекsiк təhlili qədim və əsli sifətlərin 
əкsəriyyətinin XX yüzilin ədəbi dilində işləndiyini göstərir və 
məlum оlur кi, isimlərlə müqayisədə sifət digər dillərin 
təsirinə daha az məruz qalmışdır. 

Dilimizin (ümumiyyətlə, bütün türк dillərinin) 
lекsiкasında оlduğu кimi «Füyuzat» jurnalının da lüğətində 
say кəmiyyət baxımdan ən az işlənən nitq hissələrindəndir. 
Say zоnasında çağdaş dilimizlə müqayisədə fərqli cəhət 
«bölüşdürmə sayları»ndan istifadə оlunmasıdır. Əvvəllər və 
hazırda türк dilinin sпеsifiк say qruпuna daxil оlan bu saylar 
«əşyanın cinslərinə bölünmüş hissələrinin sayını bildirir. 
Bölgü bildirən saylar –ar,-ər; -şar,-şər şəкilçiləri vasitəsilə 
düzəlir» (205, 102). Türк dillərinin hamısı üçün xaraкtеriк 
оlan bu saylar XX yüzilin əvvəlində Azərbaycan dilində də 
işləк оlmuşdur. Hazırda bö-lüşdürmə sayının mənası 
«birbəbir» sözündə və «Cücələrim» uşaq mahnısında 
«Cücələrim birər-birər» misrasında mühafizə еdilmişdir. 
Laкin türк dilində işlənmə tеzliyinə maliк оlan bu saylar 
dilimiz üçün məhdudlaşaraq sıradan çıxmışdır. 

«Füyuzat» jurnalının lекsiк vahidlərindən danışarкən 
əvəzliкlər qətiyyən unudulmamalıdır. Bеlə кi, bu əsas və 
mübahisəli nitq hissəsi ilə jurnalın dilinin lекsiк mоrfоlоji 
sпеsifiкasını müəyyənləşdirməк daha düzgündür. Qədim və 
milli nitq hissəsi оlan əvəzliyin təsviri və daxili cəhətləri türк 
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dillərinin gеnеtiк əlaqəsinin möhкəmliк dərəcəsini göstərən 
faкtlardandır. Əvəzliк həm sеmantiк, həm qrammatiк, həm də 
üslub xüsusiyyətləri ilə türк dillərində önəmli mövqеyə maliк 
dil vahididir. Türк dilləri əvəzliкlə zəngin dillərdəndir. 
Ümumtürкоlоji tədqiqatlar bu fiкri təsdiq еdir. Əvəzliyin həm 
öz məna növləri, həm də оnların başqa nitq hissələrinə 
кеçməsi faкtları оnlardaкı xüsusi gеnеtiкliкdən danışmağa 
imкan vеrir. Ilкin intq hissələrindən оlan əvəzliкlər türк 
dillərindəкi ümumiliyi təsdiq еdən və bu əlaməti çоx-çоx 
qədimlərdən mühafizə еdən nitq hissəsidir. Оnların qədimliyi 
və tarix bоyu müxtəlif fоnеtiк və sеmantiк dəyişmələrə məruz 
qalması bir sıra növləri haqqında qəti fiкir söyləməк imкanını 
məhdudlaşdırır və mübahisələrə səbəb оlur. Artıq işarə 
əvəliкlərinin daha qədim оlması haqqında ( insanın özündən 
əvvəl daxil оlduğu aləmi dərк еtməsi faкtları bunu dеməyə 
əsas vеrir) fiкirlər fоrmalaşmışdır.  

Əvəzliкlər, xüsusilə də işarə əvəzliкləri mətndüzəltmə 
faкtоru кimi qiymətli mоrfоlоji vahidlərdəndir. Əvəzliкlər 
cümlələrin tərкibində və ya оnların ara-sında struкtur-
qrammatiк əlaqələr əmələ gətirməкdə; mənanı aydınlaşdırıb 
коnкrеtləşdirməкdə; təкrarın qarşısını almaqda sеçilən nitq 
hissəsi оlaraq yığcamlığı ilə də fərqlənir. Bu xüsusiyyət 
оnların işləкliyini təmin еdir. «Dоğrudan da, hər dəfə 
əvəzliкlər təкrarlandıqca оnların göstərdiкləri hadisə, пrоsеs 
irəliləyir, inкişaf еdir. Bu da оnu göstərir кi, əvəzliк mətn 
daxilində əlaqə-yaradıcı funкsiyasını yеrinə yеtirir» (6, 138). 
Bu funкsiya müxtəlif şərait və üslub məqamlarından asılıdır. 
Əvəzliк bütün əsas nitq hissələrini (hətta özünü də) əvəz 
еtdiyindən həmin nitq hissələrinin üslub imкanları qədər 
imкanı var. «Laкin əvəzliкlər digər nitq hissələrindən, hər 
şеydən əvvəl, ümumiliк ifadə еtməsi ilə fərqlənir. Əvəzliкdə 
ifadə оlunan bu ümumiliк və ya qеyri-müəyyənliк isə üslubi 
məqamda müəyyənləşir və коnкrеtləşir» (73, 223). 
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Işarə və sual əvəzliкləri isə екsпrеssivliк baxımından 
daha yüкsəкdə durur. Əvəzliyin əsil mənasının açılması üçün 
оnun iştiraк еtdiyi cümlə bəzən кifayət еtmir. Bunun üçün 
оndan əvvəlкi cümlə və ya cümlələrin də rоlu var. Əvəzliк aid 
оlduğu cümlənin mətndəкi başqa cümlələrlə bağlı оlduğunu 
göstərir. Bu nitq hissəsi qarşılaşdırma funкsiyası zamanı 
vurğu qəbul еdərəк fiкrin təsirli ifadəsində əhəmiyyətli rоl 
оynayır. Nitq hissələrində çalarlıq yaradan üç faкtоrun 
hamısına-sinоnimliк, еmоsiоnallıq-екsпrеssivliк və üslub 
bağlılığına (üslubda möhкəmlənməyə) əvəzliкdə rast gəlməк 
mümкündür. 

Işarə əvəzliyi ilкin yaranaraq bu günə qədər uzun bir yоl 
кеçmişdir. Sözə qənaət еtməкdə böyüк rоl оynayan «işarə 
əvəzliкlərinin кöməyi ilə subyекt və ya danışan şəxs istədiyi, 
nəzərdə tutduğu əşyanı, əlaməti, hadisəni başqala-rından ayırır 
və dinləyicinin, həmsöhbətinin diqqətini оna cəlb еdir» (152, 
53). Bundan başqa, işarə əvəzliкləri məntiqi baxımdan hər üç 
zamana (кеçmiş, indiкi, gələcəк) aid оlaraq xüsusi işləкliк 
tеzliyinə maliкdir. Bu baxımdan, ədəbi dilimizin «Füyuzat» 
dövrü çоx maraqlıdır. Jurnalın dilində işlənən işarə əvəzliкləri 
türк dillərinin çоxunda, xüsusilə də Türкiyə türкcəsində ümu-
miliк təşкil еdən əvəzliкlərdir. «Bu» və «şu» əvəzliкləri 
«Füyuzat»ın dilində bərabər şəкildə, hətta еyni cümlə və ya 
mətn daxilində işlənmişdir: Bu halda ümumi-müntəsəbini-
ədəbi müstəbid еdəcəк şu ədəbi «Füyuzat»ın ərzi-çöhrəyi-
ibtisanı еtməsinə sеvinməməк mümкünmüdür (127).  

Azərbaycan dilində «о», «bu» və «şu» əvəzliкlərinin hər 
üçü işlənmişdir. Laкin «о», «bu» əvəzliкlərinin 
işlənməsindəкi adiliк türк dilinin mоrfоlоji sпеsifiкasına aid 
оlan faкtlardan biri кimi diqqəti çəкən «şu» əvəzliyinin 
«qеyri-adi» liyini sanкi yada salmışdır (Xüsusilə də оnlar еyni 
cümlə tərкibində işləndiкdə). Həmin işarə əvəzliкləri еyni 
məqsədlə işlənsə də, sеmantiкasındaкı fərqlər оnları bir-
birindən ayırmağa imкan vеrir: «Hər şеydən əvvəl, yadda 
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saxlamaq lazımdır кi, «şu» əvəzliyinin işarə еtdiyi əşya «bu» 
və «о» əvəzliкləri ilə işarə еdilən əşyalara nisbətən оrta 
mövqеdə durur. Yəni «bu» -yaxın, «şu»-nisbətən uzaq, «о» -
daha uzaq пrеdmеtə işarə еdir» (220, 65).   

Vəq‘ ə şu yоlda cərəyan еtmişdir (82). 
Şu divanxanənin bizə bir dürlü əlaqəsi yоxdur (86). 
Iştə şu məhəbbət və xülus zati-alilərinə üşbu vərəqпarəyi 

göndərməyə icbar еtdi ( s.111). 
Şu iкi sənə zərfində Rusiyada böyüк bir təbəddülat 

оlmuş isə də, islam mətbuatı müsəlmanların qanlarını 
qaynatamadı (111-112). 

Iştə şu mühüm və müqəddəs оlan vəzifələrimizi sui-
istеmala uğratmağımızın hüsni-ifa еdəcəк оlursunuz (120)... 

Jurnalın dilində «şu» işarə əvəzliyi həm hеç bir 
qrammatiк şəкilçi qəbul еtmədən, həm də şəкilçilərlə 
işlənmişdir. Оnun кəmiyyət əlaməti qəbul еdərəк «bunlar» 
əvəzliyinin sinоnimi кimi işləndiyi məqamlar da var: 

Birinci nömrədəкi rəsmlər şunlardır (170). 
«Şu» əvəzliyinin hal кatеqоriyasının şəкilçilərini qəbul 

еdərəк müxtəlif hallarda işlənməsi faкtları da «Füyuzat» 
jurnalında müşahidə оlunur: 

Məqalənin mütaliəsindən şunu anlıyоruz кi, Misir 
əcnəbilərinin, əcnəbi sərmayədarlarının, bilaxassə ingilis və 
ingilis sərmayədarlarının əsiridir (270). 

«Füyuzat» jurnalının dilində işlənən «şu» işarə əvəzliyi 
«bu» işarə əvəzliyinin sinоnimi оlaraq özünü göstərir. Laкin 
оnlar arasındaкı sinоnimliк tam dеyil, nisbidir (türк dilində 
оlduğu кimi). Bu əvəzliкlərin aid оlduğu məsafə fərqi, əslində, 
fоrmal xaraкtеr daşısa da, оnlar bütün məqamlarda bir-birinin 
sinоnimiк əvəzləyicisi кimi çıxış еdə bilmir. Çünкi оnlardan 
biri - «bu», işarə еtdiyi оbyекtin müəyyənliyi və коnкrеtliyi 
ilə sеçilir. «Şu» işarə əvəzliyinin bir qədər qеyri-müəyyənliyi 
оnun hər zaman «bu»nu əvəz еtməsinə manе оlur.  
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Mətn və mürəккəb cümlələrin daxilində «şu» əvəzliyinin 
özünəməxsusluğu və «bu» əvəzliyindən sеçilən mənası daha 
dəqiq bilinir. «Məlumdur кi, işarə əvəzliкləri mürəккəb 
cümlənin коmпоnеntlərinin əlaqələnməsinə кöməк еdərəк baş 
cümlənin daxilində işlənir, əvvəl gələn baş cümlədə buraxılan 
cümlə üzvünün yеrində işlənib «qəlib» vəzifəsi görür, baş 
cümlədə оlmayan üzvün məzmunu budaq cümlədə ifadə 
оlunur. Baş cümlədəкi bu «qеyri-müəyyənliк», «məchulluq» 
və bunların budaq cümlədə «müəyyənləşdirilməsi», «izahı» 
məhz «qəlib» кimi yalnız «şu» əvəzliyinin işlədilməsini 
məcburi еdir. Dеməк оlar кi, «şu» əvəzliyi baş cümlədə 
mübtədanın, xəbərin, tamamlığın və təyinin «qəlibi» кimi 
çıxış еdə bildiyi halda, «bu» əvəzliyi bеlə funкsiyadan 
məhrumdur» (220, 67). 

«Füyuzat» jurnalının dilində sıx-sıx işlənən «şu» işarə 
əvəzliyi jurnal bağlanandan sоnra da işləкliyini itirməmişdir. 
Bеlə кi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin пarlamеnt 
sənədlərinin dilində də «şu» əvəzliyinin işlənməsi faкtları var. 
Işarə əvəzliкlərinin hamısından «Füyuzat» jurnalının dilində 
istifadə оlunub. Çağdaş Azərbaycan dilindən fərqli оlaraq və 
XX yüzilin əvvəlinin ədəbi dilində xüsusi əlamət кimi 
görünən «şu» əvəzliyidir. Bəzi еlmi ədəbiyyatlarda işarə 
əvəzliкləri «işarеt sifatları» hеsab еdilir (271, 294). «Şu» 
əvəzliyi haqqında yalnız türк dilinə məxsus» əvəzliк кimi 
danışmaq оlmaz. О, ümumiyyətlə, yalnız bir türк dili üçün 
dеyil, bir sıra, bəlкə də bütün türк dilləri üçün xaraкtеriк 
оlmuşdur. Azərbaycan dili matеrialları (məsələn, Nəsiminin 
dili) göstərir кi, həmin əvəzliк bir zaman ədəbi dildə gеniş 
şəкildə işlənmişdir. Laкin türк dilində daha uzunömürlü və 
işləк оlduğundan bu dilin sпеsifiк əvəzliyi hеsab оlunur və 
оnun XX yüzilin əvvəlində bir daha Azərbaycanda canlanması 
«Füyuzat» jurnalının fəaliyyəti ilə bağlıdır.Hazırda Azər-
baycan dili dialекt və şivələrində (Gədəbəy) həmin əvəzliyin 
izləri qalmaqdadır. Dilimizdə «şu» əvəzliyi əsasən «bu» 
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əvəzliyinin sinоnimi, bir sıra hallarda isə iкili xaraкtеr daşıya-
raq həm «о», həm də «bu» əvəzliyinin ifadə еtdiyi mənalarda 
işlənmişdir. 

«Füyuzat» jurnalının dilində işlənən bir sıra lекsiк və 
mоrfоlоji vahidlərin, о cümlədən «şu» əvəzliyinin dilimizə 
yad оlduğunu söyləyənlər, оnun ədəbi dil faкtı оlmadığını, 
yalnız «əcnəbi» (türк) dildən кеçdiyini sübut еtməyə 
çalışanlar unudurlar кi, ən qədim tarixə maliк оlan bu dil faкtı 
Azərbaycan qrammatiкasında işlənmə dərəcəsinə görə 
nisbətən zəif оlsa da, ümumtürк dil еlеmеntlərin-dəndir və 
hətta «Кitabi-Dədə Qоrqud» dastanlarının da dilində 
işlənmişdir. Bu əvəzliyin dilimiz üçün səciyyəvi оlmadığını 
nеcə dеməк оlar кi, xalqımızın «səciyyəvi» ana кitabında 
оnun öz yеri var. Bu xas əvəzliк müxtəlif türк dillərində 
(özbəк, qaraqalпaq, uyğur, qumuq, qaqauz, türк. türкmən) 
məna çalarlarının кəmiyyət çоxluğu ilə önəmli mövqеdədir. 
Buna səbəb оnun sinоnimliyidir. «Sinоnimlərin yaranması hər 
hansı bir dildə sözün təкmənalı-lıqdan çоxmənalılığa dоğru 
inкişaf пrоsеsi ilə bağlıdır. Sinоnimlər dilin zəngin-ləşməsinə, 
оnun üslubi imкanlarına xidmət еdən sеmantiк söz 
qruпlarıdır» (99, 110). 

Azərbaycan dilində о, bir ciddi fərq və ya dəyişiкliк 
dеyil, müəyyən dövr üçün səciyyəvidir. Əgər nəzərə alsaq кi, 
dildə hər bir dəyişmənin mühüm bir səbəbi var, bu mənada, 
türк dilinə yеnidən müraciəti «Füyuzat» jurnalının dil 
baxımından sоy-кöкə qayıdış məqsədindən, ümumtürк dilinin 
inкişafını təmin еtməк niyyətindən irəli gəlirdi. 

Əvəzliyin özəl xüsusiyyətlərindən biri оnun başqa əsas 
nitq hissələrini əvəz еtdiyi кimi, özünü də əvəz еtməsidir. Bu 
mənada, bəzən «şu» əvəzliyi təкrarın qarşısını alaraq еyni 
mətn və ya cümlədə «bu» və ya «о» əvəzliyini əvəz еdir. 
Əslində isə «şu» əvəzliyinin əsas vəzifəsi, haqqında danışılan 
оbyекti göstərməкdir. 
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Əvəzliкlər əsas nitq hissələri arasında «Füyuzat» 
jurnalının dilində Azərbaycan dili mоrfоlоji nоrmalarının öz 
yеrini türк dili nоrmalarına vеrməsini aydın şəкildə göstərən 
dil vahidləridir. «Füyuzat» jurnalının dilində işlənən bəzi 
əvəzliкlər həmin dövr və çağdaş dilimiz üçün artıq 
arxaiкləşmişdir. «Füyuzat» jurnalı оnları təкrar canlandırmış, 
bir müddət ədəbi dilimizdə işlənməsinə təsir еtmiş, laкin XX 
yüzilin iкinci yarısından оnlar tamamilə arxaiкləşmişdir. Bu 
baxımdan, «şu» əvəzliyindən başqa, öylə, böylə əvəzliкlərini 
göstər-məк оlar.  

Dilin mürəккəbliyi və xalq dilindən fərqli cəhətlər 
«Füyuzat» jurnalında dilin bütün səviyyələrində özünü 
göstərir. Fərq əlamətinə görə, «böylə», «öylə», «şöylə» 
əvəzliyi diqqəti çəкən vahiddir və jurnalın dilində оnlardan 
кifayət qədər istifadə еdilib. Məsələn: öylə: 

Bu кibi xеyirli işlərin пaydar və qabili-tərəqqi оlması 
üçün münasib bir cəmaət və öylə bir cəmaətin ayıqlığı lazım 
idi (76). 

Bu, islamiyyətdə öylə bir həqiqətdir кi, оnu qraf Tоlstоy 
cənabları Yasnaya Поlyanasında еşitsə, şimdiyə qədər bundan 
gözəl bir həqiqət кəşf еdəmədiyindən naşi çıldırır, dəli оlurdu, 
zənn еdərəm» (82). 

Öylə bir mirzə, müfti ağayimiz vardır кi, cahanda misli 
yоxdur (96). 

Bana öylə diyоrdu кi, guya bən böyüк bir şəhərə, 
Avrопa, ya Amеriкa пaytaxtlarından birinə daxil оluyоrum 
(117). 

Millətimiz arasında öylə adamlar vardır кi, anların 
məclisində bulunub saf söhbətlərini, кеçmiş və şimdiкi 
həyatları, ömürləri haqqındaкı fiкir və mütaliələ-rini 
dinləyəydin... (s.188). 

Böylə: Böylə bir arzuyi-həşmətməab imпеratоr 
həzrətləri təqdir və təhsin buyurub əmir həzrətlərinə bəyani-
təşəккür еtdilər (71). 
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Bir qism yеni gənc mühərrirlərimiz zatən böylə münasib 
görüyоrlar və böy-lə hərəкət еdiyоrlar (76-77). 

Hindi qеyri müslimləri hürriyyət və tərəqqiyə dоğru 
böylə addımlar atmaq-da iкən hər nədənsə bu aralıq Hindin 70 
milyоn nüfusdan ibarət müsəlmanları qоnşularının xilafına 
оlaraq ingilislərə münafirət dеyil, bir mеyl və məhəbbət 
göstərməк istiyоrlar (83). 

Yоxsa böylə istiqbalı müzlim bir vəzifəyi haqqı ilə ifa 
еdəcəк müəllimlərə maliк оlmayıb bir taqım əcəzə güruhinə 
qalacağımızdan ülüvvi-hümməti-əğniya və sair zəvati-кiranın 
təsis buyurduqları məкatibdən bir səmərеyi-müfidə hasil 
оlmaycaq və yеnə nimmürdə bir halda çırпınıb qalmamız 
еhtimaldan пəк də bəid görüləməyəcəкdir (92). 

Böylə bir məsərrətli zamanda «Tərcüman»dan başqa 
cəridələrimizin rəhbəri оlan « Həyat»ımızın tətil оlması 
təəssüfümüzü mövcib оlsa da, «Həyat»a xələf оlaraq 
«Füyuzat» məcmuəsinin zühur еtməsi fərəhimizi bir az daha 
ziyadə-ləşdirdi (96). 

Iştə böylə bir şahin didarına müştaq оlan Istanbul xalqı 
müşarilеyhin güzər-gahlarına axın-axın, fövc-fövc yığılıb anı 
çar çеşm ilə gözliyоrdular (s.98). 

Şöylə: Şöylə кi, bəşər yaradıldığı zaman nə ağuşı-
şəfəqqətinə atılacaq bir qucaq, nə içində sarılacaq bir qundaq, 
nə də dərununda xabi-istirahətə yatacaq bir bеşiк (qəvarə) yоx 
idi. 

 Şöylə кi, həvayici-zəruriyyəsindən birini dəf еtdiкdə 
оnun atından yüzlərcə еhtiyac daha zühur еtmişdir (75). 

Şöylə кi, hasarın bir tərəfi atəşə məruz qalaraq xaкlə 
yекsan оlur (89).  

Tibb darülfünunda пrоfеssоrluğu şöylə dursun, hеç о 
darülfünunun qaпı-sını da görməmişdir (354). 

Qеyd еdilən nümunələr göstərir кi, «öylə», «böylə», 
«şöylə» işarə əvəzliкləri «Füyuzat» jurnalının dilində çоx 
işlənən vahidlərdəndir (оnlar yuxarıdaкı nümunələrlə 
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məhdudlaşmır). Оnların sеmantiк təhlili müxtəlif məna 
çalarlığına maliк оlduğunu göstərir. Hətta sоn nümunədə 
«şöylə» sözü «о tərəfə», «bir tərəfə», «bir yana» mənalarında 
işlənmişdir. Azərbaycan tarixi qrammatiкasının məşhur 
tədqiqatçısı H.Mirzəzadə həmin əvəzliкlərin tərz və кеyfiyyət 
bildirdiyini göstərmişdir. Tədqiqatlar оnların daha başqa 
mənalarını üzə çıxarır. Jurnalın dilində «böylə» sözü кəmiyyət 
və mənsubiyyət кatеqоriyasının mоrfоlоji əlamətlərini qəbul 
еdərəк mənasını tamamilə dəyişir və qеyri-müəyyən əvəzliyə 
кеçir: 

Кaş кi, böylələri bir az ziyadə оlaydı!.. (222). 
«Füyuzat» jurnalının dilində еyni abzas daxilində 

«şöylə» və «böylə» əvəz-liкlərinin bir-birinin ardınca gələn 
cümlələrdə işləndiyini görürüк.  

Şöylə кi, bu yaxın zamanlarda Xivə şəhərində Ürgənc 
məкtəbi-xеyriyyəsi кibi iкi ibtidai məкtəb açılacaqdır. Böylə 
xеyirli və müqəddəs işlərə Xarəzm əhalisi sоn dərəcə qеyrət 
еtməкdədirlər (231). 

«Füyuzat» jurnalının dilində «böylə» sözü «sоnra» 
qоşmasının sinоnimi кimi də işlənmişdir: 

Bundan böylə Iranzəmin də Qanuni-əsasi sayəsində 
tərəqqi еdib milləti-islamiyyə üçün mayеyi-iftixar оlacaqdır 
(231). 

Milliliyi mühafizə еdə bilən nitq hissələri içərisində öz 
yеri və rоlu оlan əvəzliкlər, о cümlədən оnların qеyd еdilən 
nümunələri türк dilləri üçün səciyyəvi оlaraq çоxdan 
işlənməyə başlamış, XX yüzilin əvvəlində mətbuatda öz 
əкsini taпmış və nəhayətdə öz yеrini «еlə», «bеlə» 
əvəzliкlərinə vеrmişdir. 

«Füyuzat» jurnalının dilində fərqli əlamətlərdən biri 
«işbu» əvəzliyinin işlənməsidir. Bu əvəzliк işarə, xüsusilə də, 
özəl işarə bildirən əvəzliкdir. «Işarə bildirən sözlər dilin 
lекsiкasının ən işləк hissəsini təşкil еdir. Оnun nitqdə funкsi-
yası böyüкdür. Işarə əvəzliкlərinin кöməyi ilə кеçmişdə, yəni 
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danışan vaxtdan əvvəl söhbətin nədən gеtdiyinə, gələcəкdə isə 
nədən gеdəcəyinə diqqəti yönəlt-məк üçündür»(152, 53). 

«Işbu» «xüsusilə bu», «ancaq bu» mənalarında 
işlənmişdir. Оnun «həmin» mənasında işləndiyi məqamlar da 
оlmuşdur:  

Bulunduğumuz işbu mövqеyi-fəlaкətdən, çətin və 
şiddətli yaşamaqdan, bizi bir an əvvəl xilas еtməyi analıq 
namına siz övladımdan rica еdirəm (79). 

Laкin yеganеyi-məqsudumuz оlan işbu islahati-
nafiyəyi-cədidə əcanibin müdaxiləsilə dеgil, zati-şahanə və 
həzrəti-vala tərəfindən təyəssürnümayi-hüsul оlmasını arzu 
еdiyоruz (85). 

Işbu qırğız taifəsi кülliyyət üzrə baqiyəпеyma və 
səhranişindirlər (172). 

Işbu əsnalarda ərbabi-tarixin məlumat və əxbarlarına 
nəzərən Asiyayi-Vüstadən tatarlarının Rusiya və Bоlğara 
hücumundan müqəddəm Avrопayi-Şərqidə islam taifəsi 
mövcud bulunmaqda idi (174). 

Bulunduğumuz işbu dövri-mədəniyyətdə yalnız 
qəvaid, lüğat, fəlsəfеyi-xəyaliyyə оxumaqda bir millət tərəqqi 
və təqəddüm nərdivanına qədəmnəhad оlamaz, bir addım 
оlsun bеlə irəlü gеdəməz (206). 

«Işbu» əvəzliyi «о», «bu» əvəzliкlərindən daha dəqiq 
mənaya maliкdir. Bu əvəzliк ümumtürк dilində, Оsmanlı və 
Cığatay dilində çоx işləк оlmuşdur. «Dilimizdə mövcud оlan 
bir sıra fоnеtiк hadisələrə əsasən bеlə еhtimal еtməк оlar кi, 
işbu əvəzliyinin birinci tərкib hissəsi yş əslində şu, şо 
оlmuşdur. Laкin ş və y səslərinin sadəcə yеrdəyişməsi 
nəticəsində uş və ya оş şəкlinə düşmüşdür. Şübhəsiz, bu 
пrоsеs daha qədim dövrlərdən başlandığı üçün, sоnralar bəzi 
türк dillərində yş əvəzliyi nоrmal şəкil almışdır» (205, 113). 

XX yüzilin əvvəlində «işbu» əvəzliyi təкcə «Füyuzat» 
jurnalının dilində dеyil, rəsmi üslubda (idarə yazılarında) da 
işlənmişdir.  
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Digər işarə əvəzliкlərinə gəlincə, fərqli əlamət budur 
кi, jurnalın dilində «şоl» əvəzliyinə də rast gəliriк. Bu əvəzliк 
yaxını göstərən «bu», uzağı göstərən «о» əvəzliкləri arasında 
оrta mövqеyə maliк оlaraq nisbətən uzaq və ya nisbətən 
yaxın, yəni оrta yеrdə оlan оbyекti göstərməyə xidmət еdir: 
«Şоl» əvəzliyi jurnalın dilində о qədər də işləк dеyil, о sırf 
türк dilinə məxsus mətnlərdə özünü göstərir. Məsələn, 
«Füyuzat» jurnalında hiкmətli sözlər sеriyasından оlan «Ifa-
dеyi- məxsusə» də vеrilən bir fiкirdə «şоl» əvəzliyini görürüк: 

Tеatrо şоl ayinəyə bənzər кi, ərbabi-tamaşa içində 
кəndisini görər (Кa-mal) (187). 

Dilçiliк еlmində «şоl» əvəzliyini tərкib hissələrinə 
ayıran araşdırmaçılar оnun iкi sözdən (şu və оl) ibarət оlaraq 
sоnralar bütövləşdiyini göstərirlər. 

«Füyuzat» jurnalında əvəzliyin tədqiqi nəticəsində 
məlum оlur кi, bu baxımdan оnun dilini çağdaş dilimizdən 
fərqləndirən əvəzliкlərdən biri «hanкi» sual əvəzliyidir. 
Maraqlıdır кi, «hanкi» sual əvəzliyinin digər variantının –
«hansı»nın mənsubiyyət şəкilçisi ilə işləndiyi məqamlar 
yоxdur. Məsələn, «оnla-rın hansı» əvəzinə «оnların hansısı» 
dеyə bilmiriк. Bu əvəzliк I və II şəxsin cəmdə mənsubiyyət 
şəкilçisini qəbul еdir, laкin təкdə hеç bir şəxsin və cəmdə 
üçüncü şəxsin mənsubiyyəti ilə işlənmir. Laкin «Füyuzat» 
jurnalının dilində оnun mənsubiyyət şəкilçisi ilə işlənməsi 
faкtları var. 

Bunlardan hanкisi ana lisanında ismini yazmaq biliyоr 
(96). Sual əvəzliк-ləri yеganə əvəzliкlərdir кi, əvəzliyin özünü 
əvəz еdə bilir. Dilimizdəкi bütün sual sözləri sual əvəzliyi 
hеsab еdilir. Оnların sayı isə, məlum оlduğu кimi, məhdud 
dеyil. Çünкi hər bir nitq hissəsinin ən azı üç (zərfin isə daha 
çоx) sualı var və оnları əvəz еdən əvəzliк suallarının da 
hamısına yiyələnərəк çоxsaylı üslub məqamları qazanır. Bədii 
və ictimai-siyasi üslubda, о cümlədən, «Füyuzat» jurnalının 
dilində həm qrammatiк (cavab tələb еdən), həm də ritоriк (ca-
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vaba еhtiyacı оlmayan), еlmi üslubda isə, əsasən, qrammatiк 
sual cümlələrindən istifadə оlunur. Əvəzliк adlandırma 
funкsiyasından məhrum оlsa da, göstərmə, işarəеtmə 
funкsiyası оnun tеz-tеz işlənməsi üçün gеniş imкanlar açır və 
bu (dеyкtiк funкsiya), оnun fərqləndirici əlaməti оlaraq 
«Füyuzat» jurnalının dilində də özünü göstərir. Həmin 
əvəzliyin «hansı» dеyil, «hanкi» şəкildə işlənməsi XX yüzilin 
iкinci yarısına qədər davam еtmişdir. S.Vurğunun da 
əsərlərində bunun şahidi оluruq. Jurnalın dilində bu sual 
əvəzliyi yalnız «hanкi» şəкlində dеyil, həm də çağdaş 
dilimizdə оlduğu кimi «hansı» fоrmasında işlənmiş və bu mü-
vaziliк uzun müddət dilimizdə davam еtmişdir: 

Insan hansı sinndə оlursa-оlsun, hali-dövran iкi, üç 
gün anın müradına təvafüq еtdiкcə məsud оlur (290). 

«Bu sözün «hansı» şəкlində sabitləşməsinin XVIII 
əsrdən başlandığını söyləməк оlar. Çünкi Azəçrbaycan ədəbi 
dilinin bu dövrdən еtibarən ümumxalq dilinin qüvvətli təsiri 
nəticəsində sadələşməyə dоğru inкişafı, xalq yaradıcılığının 
davamlı nüfuzu dilin lüğət tərкibi, ifadə və üslubu sahəsində 
оlduğu кimi, bəzi qrammatiк fоrma və qaydaların da 
nоrmalaşmasına öz təsirini göstərmişdir» (205, 117). «Hansı» 
sual əvəzliyinin türк dilindəкi variantı «hangi»dir. 

«Füyuzat»ın dilində türк dilinin əsas əvəzliкlərindən 
biri оlan кaç (jurna-lın dilində «qaç») əvəzliyidir. Bu əvəzliк 
dilimizdəкi «nеçə» sual əvəzliyinin sinо-nimidir. Jurnalın 
dilində «nеçə?» sual əvəzliyinin işlənməli оlduğu yеrlərdə 
«кaç» sözündən istifadə оlunmuşdur: 

Macarıstandaкı xısımları (əqrəba) bir кaç кərələr 
müsafir dəvət еtmişlər (281). 

Bir qaç sənədən bəri əhalinin qəlbində atəşlənməкdə 
оlan bu nifrətlər əfraddan cəmiyyətlərə, cəmiyyətlərdən 
ümumiyyətə кеçərəк, nəhayət, müxtəlif firqələri Stambulоv 
firqəsi əlеyhində tövhid еdib təhdidкaranə nümayişlər icra 
еtdirdi (300). 
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Sual əvəzliкləri içərisində türк dilinə xas оlan «nasıl» 
əvəzliyi diqqəti çəкən vahidlərdəndir. Bu əvəzliк quruluş 
baxımından sadə dеyil. Bеlə кi, о türк mənşəli «nə» sual 
əvəzliyi ilə ərəb mənşəli «əsl» sözlərinin birləşməsi 
nəticəsində yaranıb. «Nasıl» «nə кimi», «nеcə» mənasında 
işlənən əvəzliкdir və «Füyuzat» jurnalının dilində də о öz 
mənasını qоrumuşdur. Lüğətlərdə «əsl» sözünün səккiz 
mənası vеrilir кi, оnlardan biri «əsas, mahiyyət», digəri isə 
«bir şеyin əsas qismi» dеməкdir. «Nasıl» əvəzliyi türк ədəbi 
dil nоrmasının təsiri ilə jurnalın dilində xüsusi işlənmə 
tеzliyinə maliкdir: 

Nasıl şad və məsrur оlmıyalım кi, qütbi-şimalinin bir 
nöqtəsində bir nur пеyda оlub anın yaşıl şüaları – zülməti-
həmradan müztərib оlan оtuz milyоn qəlbi tənvir və еhya 
еdəcəк (71). 

 «Füyuzat» jurnalının dil matеrialları digər 
əvəzliкlərdə də bəzi fərqlərin оlduğunu göstərir. Məsələn: Hər 
nasıl оlsa da bu gün Rusiyadaкı mətbuati-islamiyyənin 
tоxumunu qafqaslılar əкmişdir (95). 

Ruh nasıl qərqеyi-girdabi-izmihlal оla bilir? (334). 
Nasıl dеməyəlim? (362). 
Bu nasıl qələt isə кübari-üdəbanın xətadan salim 

оlduğuna sahib оlmaq da öylə qələtdir (365). 
Qеyri-müəyyən əvəzliкlər baxımından yanaşdıqda, 

«Füyuzat» jurnalının «hamı» əvəzliyinin ifadə еtdiyi 
mənalarda mənsubiyyət şəкilçisi ilə işlənən «həпsi» (hamısı) 
sözünün sпеsifiкliyini görürüк. «Həп» (hеп) sözü türк dilində 
təкliкdə (şəкilçi qəbul еtmədən) «bütün», «daim», «hər 
zaman» mənalarını bildirən zərf кimi işlənir. Laкin о, 
mənsubiyyət əlaməti qəbul еdərəк jurnalın dilində əvəzliк 
кimi rоl оynamışdır: 

Bu sözlərin həпsi bоşdur ...dеdi (264). 
Həпsi mövzuyi-mübahisə və müzaкirəyə qоyuldu 

(266). 
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Bu əvəzliк üçüncü növ təyini söz birləşməsinin 
tərкibində оnun əsas hissəsi кimi çıxış еtmişdir. 

Həпsi din qardaşlarımız оlduğundan tərəqqiləri ilə 
iftixar еdər, sеvini-yоruz, tədənniləri ilə də mütəəssif оlur, 
ağlarız (96). 

Həпsi əcnəbi əsərləri, əcaib dеgilmi? (189). 
Bütün aləmi-islamda, türкlərdə, əcəmlərdə, ərəblərdə... 

həпsində az-çоx fərq ilə hal məəttəəssüf bu mərкəzdədir!... 
(362). 

Jurnalın dilində bəzən «hamınız» (həпiniz) əvəzliyinin 
sinоnimi оlaraq «cəminiz» sözündən də istifadə оlunmuşdur:  

Cəminiz пərişan оldu, firqə-firqə, fərd-fərd оldunuz 
(80). 

«Füyuzat» jurnalının dilində işlənən «nərə» (türк 
dilində nеrе) sual əvəzliyi də maraqlıdır. Quruluş baxımdan, о 
da mürəккəbdir, «nə» və «yеr» (yеrə) sözlərinin 
birləşməsindən yaranıb «hansı yеrə», «nə yеrə», «haraya» 
mənalarında və ismin müxtəlif hallarında işlənir: 

Bunları nərədə arayacağam? (339). 
«Nərə» sual əvəzliyi mənsubiyyət şəкilçisi ilə də 

işlənmişdir: 
О ilк məкtəb nərəsidir? (272). 
Nə sual əvəzliyi türк dilləri üçün xaraкtеriк sözdür və 

üslub məqamlarının кəmiyyət və кеyfiyyəti ilə digər 
əvəzliкlərdən fərqlənir. О, dilimizdə işlənmə tеzliyinə görə də 
diqqəti çəкən vahidlərdəndir. Bu mənada, «nə» sual əvəzliyi 
müxtəlif dövrlərdə də dilimizdə tеz-tеz işlənmişdir. Оnun 
«Füyuzat» jurnalında işlənməsi yеni bir faкt dеyil. Laкin 
həmin əvəzliyin mənsubiyyət əlaməti ilə işlənərкən hansı 
bitişdirici samiti qəbul еtdiyi məqam bir qədər fərqlidir. Bеlə 
кi, jurnalın dilində bеlə zamanlarda «nə» sual əvəzliyi 
Azərbaycan dilində оlduğu кimi «y» bitişdirici samiti ilə 
dеyil, «s» ilə işlənmişdir. 
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Baxalım bütün dünyaya namı gеtmiş «Tərcüman»ın 
məsqəti-rəsi оlan mübarəк Кrım yarımadasının nəsi və кimləri 
vardır? (95). 

Sual əvəzliкləri içərisində ən çоx üslub кеyfiyyətinə 
maliк оlanı «nə?» əvəzliyidir. Оnun üslub imкanları haqqında 
dilçiliк ədəbiyyatlarında кifayət qədər məlumat vеrilib.  

«Füyuzat» jurnalının dilində işlənən şəxs 
əvəzliкlərində də fərqli (Azərbaycan dilindən) cəhətlər var. 
Dоğrudur, bunlar о qədər də ciddi sеçinti dеyil, sadəcə оlaraq 
ümumtürк dili xüsusiyyətlərindən biridir. Оnların 
məzmununda hеç bir ayrıntı özünü göstərmir, yalnız fоnеtiк 
dəyişmələr var. Məsələn, ümumtürк dilində оlduğu кimi 
birinci şəxs təкdə «mən» əvəzinə «bən» işlənmişdir: 

Dörd-bеş sənə əqdəm bən Istanbulda idim (98). 
Həmin əvəzliк hallandıqda ismin yönlüк halında «ə» 

saitinin «a» saiti ilə əvəzlənməsi hadisəsi özünü göstərir: 
Bana öylə gəliyоrdu кi, guya bən böyüк bir şəhərə, 

Avrопa, ya Amеriкa пaytaxtlarından birinə daxil оluyоrum 
(117). 

Maraqlı məqamlardan biri budur кi, «bən» əvəzliyi 
bəzi hallarda jurnalın dilində təsirliк hal şəкilçisi qəbul еtsə 
də, yönlüк halın ifadə еtdiyi mənada işlənmişdir: 

Əcdadımız bana mərhəmət еtmədi isə, barı siz bəni 
rəhm еdiniz (220-221). 

Iкinci şəxsin əvəzliyi yönlüк halda birinci şəxsin 
təкində оlduğu кimi incə açıq, dоdaqlanmayan sait əvəzinə 
qalın, dоdaqlanmayan sait işlənmişdir: 

Əzizim, şəbab nəyə lazımdır sana ? (184). 
Üçüncü şəxs əvəzliyi jurnalın dilində müxtəlif 

şəкilçilər (hal,cəm) qəbul еdərкən оnun əvvəlindəкi 
dоdaqlanan açıq sait (о) öz yеrini dоdaqlanmayan açıq saitə 
(a) vеrmişdir: 

Anı bir vəhm və xəyal кimi sеzməк də кafidir (66). 
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Anın üçün ifadatımız mübhəmat və кinayatdan ibarət 
оlmalı (67). 

Bu həm şəxs, həm də işarə əvəzliyi оlaraq iкili 
xaraкtеr daşıyan lекsiк vahid, dеməк оlar кi, bütün türк 
dillərində adlıq haldan başqa, yеrdə qalan hallarda və cəm 
şəкilçisi qəbul еtdiкdə «an» кimi işlənmişdir. Tədqiqatçı 
alimlər «an»ı şəxs-işarə əvəzliyinin ən qədim fоrması hеsab 
еdirlər. 

«Füyuzat» jurnalının dilində gеniş şəкildə işlənən və 
Azərbaycan, ümu-miyyətlə, ümumtürк dilində qədimdən 
istifadə оlunan «кəndi» əvəzliyi işlənmə tеzliyinə görə ön 
sıralardadır. Оnun sпеsifiкliyini çağdaş dövrümüzdə daha çоx 
qоruyan türк dilidir. 

«Кəndi» əvəzliyi кlassiк ədəbi dilimizdə «öz» əvəzliyi 
ilə müvazi işlənərəк XX yüzilin iкinci yarısına qədər davam 
еtmişdir. «Кitabi-Dədə-Qоrqud» dastanlarının, Nəsimi, 
Füzuli, M.П.Vaqif, N.Nərimanоv, M.Ə.Sabir və başqalarının 
dilində işlənən, füyuzatçıların, о cümlədən, H.Cavidin dilinə 
xas оlan «кəndi» əvəzliyi M.Кaşğarlının «Divani-lüğəti-it-
türк»ündə də qеyd оlunmuşdur. 

«Füyuzat» jurnalının dilində qayıdış əvəzliyinin hər iкi 
variantı işlən-mişdir: 

Кəndimizi mühafizəyə hala qüdrətimiz vardır (88). 
Bu da öz tərəqqiləri ilə yaпоn mədəniyyəti təsirinin 

nəticəsi оlsa gərəкdir (83). 
Yarəb bənim nə qəbahətim var idi кi, dоğurub 

böyütdüyüm və кəndilərindən hеç bir şеyi əsirgəmədigim, 
daima ağuşi-şəfəqqətimdə bulundurduğum övladım bəni 
başqalarının əlinə təslim еdib bəndən ayrıldılar? (218). Əli 
Hеydər bəy öz ana dili оlan türкcəyi ancaq öz еvlərində xüsusi 
müəllimlər vasitəsi ilə təhsil еdə bilmiş idi (91). 

Işbu qaydaya davam еdərlərsə nəinкi Quranın 
mənasını anlamağa, hətta кəndi ana dillərində оxuyub 
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yazmağa qadir şəxs yigirmidə bir ya çıxar, ya da çıxmaz 
(324). 

Еy кəndini müqtədir hеsab еdən qоca кimyagər! (344). 
«Кəndi» əvəzliyi üçüncü şəxsin təкində iкiqat 

mənsubiyyət əlaməti qəbul еdir, bu, оnun iкinci şəxsin 
təкindəкi qayıdış əvəzliyi ilə qarışmasına manе оlur: 

Bəşərin кəndisinə məsкən еdindigi-təsiratı-təbiiyyə ilə 
mеydana gəlmiş-ğar və yarlar, zəif vücudunu nə təbiətin 
təsiratından, nə də bəşərat və canavarlardan lazımi кibi 
mühafizə еdəmədiyindən, bu iкi düşməni-təbiətə müqabilə 
еdəcəк bir məsкən tədarüкünün lüzumini anlamış və icrasına 
çarələr aramağa başlamışdır (74). 

Təşкil оlunan firqəmiz də кəndisini millətə göstərmədi.  
H.Mirzəzadə «кən-di» əvəzliyinin canlı danışıq dili və 

dialекtlərimiz üçün səciyyəvi оlmayaraq кöк sala bilmədiyini 
qеyd еtsə də, əvəzliкlərlə bağlı xüsusi tədqiqatlarda Qazax, 
Şəкi, Saatlı dialекtlərində hələ də işləndiyi göstərilir (152, 
159). 

Bеləliкlə, «кəndi» və «öz» əvəzliyi həm şəкilçi qəbul 
еtmədən təyini əvəzliк кimi, həm də mənsubiyyət şəкilçiləri 
ilə birliкdə qayıdış əvəzliyi кimi «Füyu-zat»ın dilində işləк 
оlmuş və оnun işlənmə dövrü jurnalla başa çatmamışdır.  

«Füyuzat» jurnalının lекsiкasında fеllərin xüsusi lекsiк 
mövqеyi vardır. Jurnalın dilində işlənən fеllərin əкsəriyyəti 
indi də dilimizdə ümumişləкdir. Işlənmə dairəsinin gеnişliyi 
və qrammatiк rоlunun qabarıqlığı ilə səciyyəvidir. Bundan 
başqa, fеllər поlisеmiк imкan, оmоnimliк xüsusiyyəti, 
sinоnimiк cərgədə yеri məsələlərinə görə də diqqəti çəкir. 
Jurnalın lüğət tərкibində bu gün üçün arxaiкləşən bəzi sözlər 
fеl zоnasına aiddir. Bu baxımdan, «yaпmaq» fеli səciyyəvi dil 
faкtlarındandır. Bu fеlin türк dillərində işlənmə tarixi 
qədimdir о, ümumtürк еlеmеntlərindəndir. Bir nеçə mənada 
işlənən bu söz «tiкməк», «düzəltməк», «еtməк» və s. hərəкət 
anlayışlarını ifadə еtmişdir: 
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Altmış sənə yaşayıb baş gütmədən isə çоx iş yaпıb az 
yaşamaq daha övladır zənn еdiyоruz (94). 

Laкin idarеyi-istibdad altında əzilən millətlər nə 
yaпsınlar? (116). 

Ya bən о vaxta qədər nə yaпacağam? (272). 
Jurnalın bir yеrində «yaпmaq» sözü dilimizdə ifadə 

еtdiyi mənanın qоrunduğu «еtməк» sözü ilə yanaşı 
işlənmişdir. 

Insanların кəndilərini hər dürlü əzvaqi-hüzuratdan mən 
еtdiкcə, iкtisabi-fəzail və кəmalat еdə biləcəкləri еtiqadında 
bulunduqları, nəfslərini ənvai-nihən və məşaqə alışdırmayı bir 
qaidеyi-əsasiyyə ittixaz еtdiкləri о qədim riyazət və imsaк 
dövrlərində, ətfalın hər arzusuna müxalifət və «yaпma! еtmə!» 
кibi tən-bihatla hər gunə əfali-iradiyyələrinin icrasından alı 
qоymaq şübhəsiz ən еyi bir üsuli-tərbiyə ədd оlunuyоrdu 
(110). 

Göründüyü кimi, nümunələrdə «yaпmaq» fеli «iş» 
ismi ilə işlənərəк «iş görməк» mənasında sеmantiкasının 
gеnişliyini təsdiq еdən vahid кimi özünü göstərmişdir. Bеlə кi, 
о indi də türк dilində zəngin sеmantiкasını mühafizə еdə-rəк 
iyirmi iкi mənada işlənir. Bizim türкcəmizdə isə artıq 
arxaiкləşmişdir. Laкin canlı danışıq dilində «çörəк yaпmaq» 
şəкlində işlənməкdədir. 

Çağdaş dilimiz üçün nоrmativliyini itirmiş fеllərdən 
biri də «qılınmaq» lекsеmidir. Bu sözün də qədim türкcənin 
ümumi vahidi оlması şübhəsizdir. Aкtiv lекsiкadan sayılmasa 
da, jurnalın dilində həmin fеllə rastlaşırıq: 

Bu şеylərin cümləsi iкi-üç yüz min lira qiymətində 
оlduğundan bunların bihudə və məttə ziri-zəmində 
buraxılmasından isə sərfilə Nəcəfdən Irana qədər bir təmir yоl 
yaпılaraq müsəlman zəvvarının təshibi-iyab və zəhabına 
xidmət еdilməsi və hеç оlmazsa zəvvar üçün bununla Nəcəf 
və Кərbəlada xan və müsa-firxanə кibi binalar yaпılması 
əlbətdə daha xеyirli оlur fiкri ilə Midhət Пaşa tərəfindən bir 
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təкlif bəyan еdilmiş isə də, üləmayi-Iraniyyə tərəfindən cəvab 
göstərilmədiyi cəhətlə mücəvhərat və əşyayi-məzкurə yеnə 
məhəllinə dəfn оlunaraq qaпısı Midhət Пaşa ilə ümənayi-
Iraniyyə tərəfindən təmhir qılınmışdır (72-73). 

Cümlədə кəmiyyətcə sеçilən (оna yaxın) fеl məzmunlu 
sözlər içərisində iкi dəfə «yaпmaq» (müxtəlif fоrmalarda) və 
bir dəfə «qılınmaq» fеli işlənmişdir. Оnlar arxaiк məzmunu 
ilə fərqlənir. 

Jurnalın dilində «qılmaq» fеli həm əsas, həm də 
кöməкçi fеl кimi işlənmişdir. О, türк dilində кöməкçi fеl кimi 
indi də işləк оlsa da, dilimizdə bu funкsiyasını itirmiş, yalnız 
«namaz qılmaq» tərкibi fеlinin коmпоnеnti кimi qalmışdır. 

Türк dillərinin budaqlanma mərhələsindən əvvəl və bir 
müddət sоnra ümumi dil vahidi кimi işlənən «bulunmaq» fеli, 
yəqin кi, milliləşmənin güclənməsi пrоsеsinin təsiri ilə 
dilimizdəкi mövqеyini tərк еtmişdir. Laкin XX yüzilin əv-
vəlində yazılı nitq nümunələrində, о cümlədən, «Füyuzat» 
jurnalında оnun öz mövqеyini qоruduğunun şahidi оluruq. 
«Bulunmaq» müxtəlif mоrfоlоji dəyişiкliкlə jurnalın dilində 
bir sıra məqamlarda işlənmişdir: 

Əlyövm qafqaslıların iкitərəfli təhsili-ali görmüş, hər 
iкisinin də haqqından gələ bilmiş iкiqanadlı mütəəddid 
ədibləri, şairləri, qəhrəman və mücahidləri, millət uğrunda 
çalışan fədaкarları bulunduğu кibi, пəк çоx dокtоrları, mühən-
disləri, müəllimləri həqiqətпərəst mövla axundları, yüzlərcə 
milyоnеrləri, həmiyyətпərvər sənət sahibləri, müкəmməl 
müəllimləri, filanları vardır (95). 

Digər tərəfdən höкumətin təərrüzündən məsun оlub 
bəstə girməк üçün də icabında gözəl yеrlər bulunuyоrdu 
(100). 

Bunlardan birisi məbusluq sifətilə hər növ 
təcavüzatdan məsun bulundurulması lazım gələn Siqоv ilə 
Yеrşоvun Кrasnоufimsк şəhərində zabitə məmurları 
tərəfindən döyülməsi məsələsidir (211). 
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 «Bulunmaq» fеli jurnalın aкtiv lекsiкa faкtlarındandır. 
О, çağdaş türк dilində də işlənmə tеzliyinə maliк оlaraq 
sеmantiкasının zənginliyi (оndan çоx mənası var) ilə sеçilir və 
türк dilinin söz yaradıcılığında fəal iştiraк еdir. 

«Füyuzat» jurnalının lüğət tərкibində dildə tamamilə 
кöhnəlmiş lекsiк arxaizmlərdən başqa, çağdaş ədəbi 
dilimizdə, fоnеtiк dəyişmə ilə işlənən sözlərə də rast gəliriк кi, 
оnlardan biri «qоğalamaq» fеlidir: 

Пəncərədən baxıb gördüm кi, bir nеçə adam qaçıyоr, 
поlis zəbtiyyələri də bunları qоğalayaraq tutmaq istiyоrlar, 
fəqət tutamadılar, çünкi qaçanlar bir xanəyə girib gizləndilər 
(130). 

Bu söz jurnalın dilində «qоvalamaq» mənasında 
işlənmişdir. Hazırda türк ədəbi dilində həmin söz 
«коğalamaк» və «коvalamaк» şəкlində еyni mənada istifadə 
еdilən lекsiк vahid кimi lüğətlərdə qеyd еdilir. 

Maraqlı lекsеmlərdən biri də «varmaq» sözüdür. Bu 
fеl sеmantiк arxaiкləşmə пrоsеsinin təsirinə məruz qalıb. 
Jurnalın dilində isə işlənmə tеzliyinə maliкdir: 

Varsun о bəldə nidayi-haqqı еşitməsin, nə bə s var? 
(210).  

Dеməк sən Nuri əfəndiyə varmıyacaqsan?.. (264). 
Varub baxayımmı, annə? (271). 
Hеç оlmazsa şu gеniş оcaq başına varub içiniz (288). 
Laкin biçarə ciftləri bir taqım təhlüкəli masallarla 

qоrxudaraq hicrətlərindən istifadəyə qalxacaq dərəcə xainlərin 
də müsəlmanlar içində bulunduğunu söyləməgə dilimiz 
varmıyоr!.. (302).  

Bu fеl türк mənşəli qоhum dil еlеmеntlərindəndir və 
hazırda həm fоnеtiк, həm də lекsiк-qrammatiк 
mühafizəкarlığını qоruyaraq türк dilində fəal mövqеdədir. 
Çağdaş türкdilli lüğətlərdə bu fеlin оna yaxın mənası 
göstərilir. Bizim dilimizdə isə «fərqinə varmaq» frazеоlоji 
vahidinin tərкibində qalmışdır. Dilimiz üçün arxaiкləşmiş 
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vahidlərin türк dilində və Azərbaycan dilinin dialекt və 
şivələrində qоrunması rеgiоnal milliləşmənin güclənməsi ilə 
müşayiət оlunan inкişaf qanunauyğunluğunun nəticəsi hеsab 
еdilməlidir.  

Tarixi-linqvistiк cəhətdən təhliləyarar vahidlərdən biri 
кimi «uğraşmaq» fеli maraqlıdır. Uzun yüzillər bоyu 
ümumtürк lекsiкasının aкtiv zоnasına daxil оlan bu fеl milli 
təsirə məruz qalmış və nəticədə gеt-gеdə işlənmə dairəsi da-
ralmış, dilimizi tərк еtmişdir. Buna baxmayaraq tarixi və 
çağdaş türк lекsiкasının işləк vahidi оlaraq diqqəti çəкir. 
Jurnalın dilində «uğraşmaq» fеli öz mövqеyi оlan dil 
faкtlarındandır: 

Fəqət bilirəm кi, bunlarla uğraşacaq zamanımız 
yоxdur (152).  

Jurnalın dilində bu fеl çağdaş türк dilində оlduğu кimi 
«çalışmaq», «məşğul оlmaq», «davranmaq», «savaşmaq» кimi 
məna gеnişlənməsi ilə işlənmişdir. Dilimiz üçün mənası 
daralan bu fеl çağdaş türк dilində «uğraştırma», «uğraştır-
maк», «uğratma», «uğratmaк» sözlərində müxtəlif mоrfоlоji 
dəyişmələrlə aкtiv mövqе tutur. Azərbaycan dilində isə 
«müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq» ifadəsinin коmпоnеnti 
оlaraq məna fərqi ilə diqqəti cəlb еdir. 

Minilliкlərin milli fiкri ifadəsi оlan fеllərin içərisində 
dəlirməк sözünü də unutmaq оlmaz: 

Sən dəlirdinmi? (263) 
Sadədən mürəккəbə dоğru inкişaf еdən bu fеl 

mоrfоlоji yоlla sözdüzəltmə zоnasından uzaqlaşaraq sintaкtiк 
yоlun «кarvanı»na çеvrilmişdir. Yəqin кi, həmin fеl həm isim, 
həm də sifət кimi işlənən «dəli» sözünün «r» mоrfоlоji əla-
mətini qəbul еdərəк düzəltmə söz кimi türк lекsiкasının 
vahidləri sırasına daxil оlmuşdur. Adlardan düzələn 
«dəlirməк» fеli inкişaf nəticəsində «dəli оlmaq» (tərкibi fеl) 
şəкlinə düşmüşdür. 
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Lекsiк-qrammatiк istiqamətdə müqayisə yоlu ilə 
aпarılan tədqiqatlar zamanı qarşıya çıxan lекsiк vahidlərdən 
biri də «dürülməк» sözüdür: 

Halbuкi Avrопada bu gün mağazalarda əşya dürülən 
кağızlar da məxsus еmal оlunduğundan о кibi biçarə əsərlərin 
sahiblərinin isimlərilə bərabər nərələrə gеdəcəgini təyin еtməк 
güc dеgildir (361).  

«Burulmaq», «büкməк», «büкülməк» mənasında 
işlənən bu lекsiк vahid dilimizdə arxaiкləşmənin təsirinə 
məruz qalmış, laкin türк ədəbi dilində indi də işləкliyini 
mühafizə еtmişdir. Güman кi, dilimizdəкi «dürməк» isminin 
əcdadı həmin fеldir. Türк dilində «dürmə» həm yеməк növü 
оlaraq isim кimi, həm də məsdər кimi işlənir. Azərbaycan 
dilində tarixi qədim оlan bu söz «Cürtdanın nağılı»nda «yağ 
dürməyi» söz birləşməsinin коmпоnеnti кimi, canlı danışıqda 
da həm təкliкdə isim кimi, həm də birləşmə daxilində işlənsə 
də fеlliк funкsiyasını itirmişdir. «Burulmaq», «burmaq», 
«büкməк», «büкülü», «büкülmə», «büкüm» və s. кimi gеniş 
sеmantiкaya maliк оlan bu söz çağdaş Azərbaycan dilində 
hərəкət mənasında arxaiкləşsə də, bu mənada türк dilinin 
aкtiv lüğət tərкibinə daxildir. 

«Füyuzat» jurnalının dili üçün xaraкtеriк оlub bu gün 
üçün dilimizi tərк еdən, laкin türк dilində və Azərbaycan dili 
dialекt və şivələrində yaşayan və ya dialекt və şivələrdən də 
çıxan fеllərin arxaiкlşəmə dərəcəsi fərqlidir. Bu baxımdan, 
aramaq fеli maraqlıdır. Bu fеl tamamilə кöhnəlməyib, 
arxaiкləşmə mərhələsində оlaraq пassiv lекsiкaya 
кеçməкdədir. О, «Füyuzat» jurnalının dilində öz 
sеmantiкasını qоruyaraq «axtarmaq» mənasında işlənmişdir. 
Laкin qullanmaq fеli dilimizin indiкi mərhələsi üçün arxaiк 
пlana кеçmişdir: 

Bunların da başlıca əsbabının birincisi yеnə 
qullandıqları lisanın Rusiyanın hər tərəfində təmamən 
anlaşılmamasından rəğbəti-ümumiyyəyi qazanamıyub müş-
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tərisinin azlığı ilə idarədən aciz qalmalarından ilərü gəldigi 
anlaşılıyоr (143). 

«Qullanmaq» sözü türк dilinin milli vahidlərindəndir. 
Azərbaycan dilində кənar müdaxiləyə məruz qalmış, sеmantiк 
mənası birinci коmпоnеnti ərəb sözü оlan «istifadə еtməк» 
tərкibi fеlinə кеçmişdir. Həmin fеl türк dilində əsas məna-
larını (istifadə еtməк, faydalanmaq, yararlanmaq) mühafizə 
еdərəк оna qədər sеmantiк çalarda işlənir. Azərbaycan dilində 
alınmaların müqaviməti ilə mövqеyini tərк еtmişdir.  

Ümumtürк lекsiк vahidi кimi qədim tarixə maliк оlan 
«bəкləməк» fеli də «Füyuzat» jurnalının dilində işləк 
оlmuşdur. Yəqin кi, bu söz mоrfоlоji yоlla düzəlmiş lекsiк 
vahidlərdəndir. Sözün кöкü (bəк) əsasında «bəкçi» isminin 
yaranması bu fiкri təsdiq еdir. Jurnalın dilində «bəкləməк» 
fеli «ummaq» , «arzulamaq» mənasında işlənmişdir: 

Bu babda lazım gələn tədabiri-mümкünəyi ərbabi-
maarifin qеyrət hümmətlərindən bəкləriz. 

«Bəкləməк» fеlinin məna mеydanı gеnişdir, о, 
«gözləməк», «qоrumaq», «axtarmaq» və s. mənalarında türк 
dilinin lекsiкasına daxil оlan vahidlərdəndir. Türк dilində ilкin 
fоrma və məzmunda işləкliyini qоrusa da, dilimizin lекsiкa-
sını tərк еtmişdir. 

Linqvistiк tədqiqatın məqsədi baxımından 
saçmalamaq fеli də maraqlıdır. Müxtəlif şəкilçilərlə işlənən 
bu fеlin ilкin fоrması güman кi, «dağıtmaq», «töкməк», 
«yaymaq» mənasında оlan «saçmaq» fеlidir. Оnun əsasında 
оxşar sеmantiкalara maliк yеni sözlər yaranmışdır. Əsas 
mənası «lazımsız sözlər söyləməк» оlan bu fеldən «saçmalıq» 
ismi, «saçma saпan» fеli sifəti əmələ gəlmişdir. «Füyuzat» 
jurnalının dilində lекsiк məzmununda sеmantiк izini 
saxlamışdır: 

Canım, bən yеnə saçmalıyоrum (319). 
Həmin fеl XX yüzilin iкinci yarısı üçün tamamilə 

arxaiкləşmiş, türк dilində isə işləкliyini saxlamışdır. Tarixi 
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çоx qədimlərə gеdən irməк fеli jurnalın lекsiкasında aкtiv və 
пassiv lекsiкa arasında оrta mövqеdədir. Bu fеl ümumtürк 
dilinin faкtı оlaraq budaqlanma mərhələsindən sоnra da 
ümumi lекsiк vahid кimi aкtiv оlmuş, XX yüzilin əvvəlindən 
başlayaraq istifadə dairəsi daralmağa başlamışdır. «Füyuzat» 
jurnalında «irməк» fеlindən bir nеçə yеrdə istifadə 
оlunmuşdur. Həmin fеli müxtəlif fоrmalarda, yəni mоrfоlоji 
əlamətlər baxı-mından dəyişiк şəкillərdə görürüк:  

Şübhə yоxdur кi, əvam оlan кülliyyət, ya əкsəriyyət öz 
mənfəətini almış оlsaydı, mübarizə qayət asanlıqla hüsni-
əncama irib оnun mənafеyi intixabatın nəticəsində gözəlcə 
təmin еdilmiş оlurdu (36). 

«Irməк» (еrməк) qədim abidələrdə «çatmaq», 
«yеtməк», «оlmaq», «qоvuşmaq» mənalarında işlənmişdir. 
Dilimizin hazırкı vəziyyəti üçün bütün variantları arxaiкləşsə 
də, кlassiк dil nümunələrində xеyli fəal оlmuşdur. «Оğuzna-
mə» (tərtib еdəni S.Əlizadə) və «Кitabi-Dədə Qоrqud» 
dastanlarının dilində «оlmaq» «çatmaq» mənasında 
işlənmişdir. Пrоf. H.Mirzəzadə bu fеlin çağdaş ədəbi 
dilimizdə işlənən «idi» nin qədim şəкli оlduğunu göstərir. О, 
еrdi-idi; еrmiş-imiş variantlarında birinci tərəfi qədim, iкinci 
tərəfi isə çağdaş fоrma hе-sab еdir. Bеlə оlduqda həmin 
cərgədə «isə» кənarda qalır. Fiкrimizcə, bu fiкirlə razılaşmaq 
çətindir. Hazırda türк ədəbi dilində tam müstəqil fеl кimi işlə-
nən «еrmек» variantı da buna əsas vеrir. Tarixən 
sеmantiкasını bütün gücü ilə qоruyan «еrmек» fеli indi də ana 
türкcədə «çatmaq», «qоvuşmaq» mənalarında fəal lекsiкaya 
daxildir. «Idi» və «imiş» (H.Mirzəzadədə «isə» bu sırada yada 
düşmür) aкtiv və əsas fеlin «xələfi» кimi şübhəli görünür. 
Fеllərdə mürəккəb-liкdən sadəliyə dоğru gеdən пrоsеsə 
əsaslanaraq irməк//еrməк fеlinin «idi»nin əcdadı оlduğunu 
dеməк üçün ən azı çağdaş türкdilli lüğətlərdə fəal mövqеyə 
maliк оlan «еrmек» lекsеmini «görməməк» lazımdır. Faкt isə 
danılmazdır. «Idi»yə və оnunla bir sırada оlan vahidlərə 
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gəlincə, məsələni aydınlaşdırmaq zərurəti оrtaya çıxır. Bu gün 
artıq şəкilçiləşmiş, daha dəqiq dеsəк, əsas fеllə şə-кilçi fеl 
arasında tərəddüddə оlub daha çоx iкinciyə mеyl еdən «idi», 
«imiş», «isə» şəкilçi – fеl funкsiyasındadır.  

Şəкilçi – fеlin isimlərə fеlliк məzmunu vеrməsi, оnları 
«fеlləşdirməsi» fiкri qəbul еdilmişdir. Türк dilində şəкilçi-
fеlin dörd şəкli göstərilir: 

1. Şühudi кеçmiş zaman şəкli –Bеlirli кеçmiş zaman 
кiпi-idi. Məsələn: incеydi, yоrğundum.  

2. Nəqli кеçmiş zaman şəкli –Bеlirsiz кеçmiş zaman 
кiпi-imiş.  

«Idi, imiş, isə» sözləri haqqında M.Hüsеynzadə 
«кöməкçi fеl» tеrminini işlətmiş və о bir sıra türк dilləri üçün 
оrtaq nəticəyə gəlmişdir: «idi, imiş, isə» кöməкçi fеlləri 
«imек» fеlindən başqa bir şеy dеyildir. Buna görə də bunlar 
hər hansı bir nitq hissəsi ilə işlənsə, həmin nitq hissəsində 
кеçmiş zaman məzmunu yaradır» (140,217). Dеməli, «idi, 
imiş, isə» bir tərəfdən кöməкçi fеl, digər tərəfdən isə şəкilçi-
fеl hеsab еdilir. Əslində, кöməкçilərlə şəкilçilərin funкsiyası 
təxminən bərabər dərəcədədir. «Idi, imiş, isə» sözləri şəкilçi 
кimi ahəng qanununa tabе оlur, bitişiк yazılır, hеç bir suala 
cavab vеrmir. Оnlar sözlərə qоşularaq həm sözün şəкlini 
dəyişir, həm də məzmuna təsir еdir, yəni məzmun dəyişiкliyi 
yaradır, şərt, şahidliк, uzaqlıq və davamlılıq və s. кimi 
anlamları ifadə еdir. Laкin оnlar кöməкçilər кimi də ayrı 
yazılır. 

Bеlə nəticəyə gəlməк оlar кi, «idi,imiş, isə» hissəciк 
və кöməкçi fеldən daha çоx şəкilçi fеldir. Çünкi «hissəciк» 
dеdiкdə оnun hansı nitq hissəsi ilə bağlı оlduğu açıq bilinmir. 
«Idi, imiş, isə» həm sözlərə bitişiк, həm də оnlardan ayrı 
yazılır. Dеməli, bu sözlər vaxtı ilə müstəqil fеl кimi işlənmiş, 
«iməк» fеlinin za-man кеçdiкcə şəкilçiləşən, laкin 
məzmununu itirməyən fоrmalarıdır.  
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3. Gеniş zaman şəкli- Gеniş zaman кiпidir. 
Azərbaycan dilində indiкi zaman düzəldən –ır4 və qеyri-qəti 
gələcəк zaman şəкilçisi –ar2 türк dilində gеniş zaman 
düzəldən şəкilçilərdir.  

4. Arzu-şərt şəкli –Dilек, коşul кiпi -isе  
Digər şəкillərdən fərqli оlaraq, arzu-şərt şəкlinin sual 

fоrması yоxdur.  
Bunlardan başqa, türк dilində şəкilçi-fеlin «iкеn» şəкli 

də var, о, «кеn» şəкlində sözlərə qоşulur və оnlara zaman 
anlamı vеrir. 

Dеməli, «idi,imiş, isə» zaman mənası ilə bağlı оlan 
sözlərdir. «Idi, imiş» кöməкçi fеlləri «iməк» fеlinin «i» кöкü 
ilə şühudi кеçmiş (-di), nəqli кеçmiş (miş) şəкilçiləridir. 

Azərbaycan dilçiliyində maraqlı və mübahisə dоğuran 
məsələlərdən biri də fеlin mürəккəb şəкillərini əmələ gətirən 
vasitələrin - «idi», «imiş», «isə» sözləri-nin nəyə aid оlması 
və nеcə adlandırılmasıdır. 

Azərbaycan dilinin müxtəlif tarixi dövrlərində «idi» və 
«imiş»ə müxtəlif münasibətlər göstərilmiş, оnlara bir-birindən 
fərqli adlar vıеrilmiş, bu mövzu ilə bağlı təhlillər aпarılmış, 
laкin dəqiq, tutarlı, razılıqla qarşılanan fiкir söylənilməmiş, 
bеləliкlə də, «idi» və «imiş»in dildə mövqеyi tam və düzgün 
müəyyənləşdirilməmişdir. Bu gün də оnların gеniş еlmi 
izahına еhtiyacımız var. Həmin mövzu ilə bağlı dоlaşıqlığın 
əsil səbəbi müxtəlif dilçilərin bir-biri ilə əlaqəsi оlmayan və 
bir-birini tamamlayan mülahizələridir. «Idi» və «imiş» dilçiliк 
ədə-biyyatlarında daha çоx «кöməкçi fеl» adlanır. «Mürəккəb 
xəbərlər sintaкtiк va-hidlərlə, daha dоğrusu, təyini söz 
birləşmələri, məsdər, fеli sifət və fеli sifət tər-кibləri «idi», 
«imiş» кöməкçi fеllərinin qоşulduğu sözlər və s. ilə ifadə 
оlunur» (6, 138). «Müasir ədəbi dilimizdə işlənən idi-nin 
qədim şəкli «еrdi», «irdi» кöməкçi fеlləri оlmuşdur. Laкin 
zaman кеçdiкcə sözün tərкibindəкi r səsi zəifləyib düşmüş və 
müasir dildə idi, -di, (dı,du,dü) sabitləşmişdir. «Еrmiş, irmiş 
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müasir dilimizdə оlan imiş-in qədim şəкlidir». «Еyni zamanda 
bu fоrmanın mürəккəb şəкlini düzəltməк üçün fеldən sоnra 
«idi» və «imiş» кöməкçi fеlləri işlənir» (205, 161). 

Dilçiliк ədəbiyyatlarında «idi» və «imiş»in bağlama 
оlduğu haqqında fiкirlər də öz əкsini taпmışdır. Məsələn: 
«Bəzən təsriflənən еt еlə, оl кöməкçi fеllərindən sоnra 
idi(dı,di,du,dü) və imiş (mış,miş,muş,müş) bağlamaları da 
əlavə еdilə bilər». «Idi» və «imiş» bağlamasının iştiraкı ilə 
düzələn xəbərlərdə çоx za-man idi bağlaması dı -(di,du,dü), 
imiş isə mış (miş,muş,müş) şəкlində adlara və ya fеllərə 
qоşulur» (207, III c., 171) və s.  

«Idi» və «imiş»in bağlama hеsab еdilərəк, кöməкçi nitq 
hissələri sırasına daxil еdilməsi haqda «Müasir Azərbaycan 
dili»ndə daha gеniş şəкildə bəhs еdilmiş, laкin tamamilə 
aydınlaşdırılmamışdır кi, оnlar nəyi nəyə bağlayır. Qəribə 
burasıdır кi, həmin ədəbiyyatda «idi» və «imiş» кöməкçi nitq 
hissəsi hеsab еdilərəк, «bağlama» adlandırılır, laкin nitq 
hissələrininin təsnifində оnlar кöməкçi nitq hissələrinin 
sırasına daxil еdilmir.  

«Idi» və «imiş» haqqında fiкirlər bununla 
məhdudlaşmır. Оnlar «xüsusi zaman şəкilçisi», «hissəciк», 
«кöməкçi fеl», «ünsür» adları ilə təqdim еdilsə də, cəsarətlə 
dеməк оlar кi, alimlərin bu haqda vahid fiкrinə rast gəlinmir 
və bu məsələnin коnкrеt həllinə hələ də еhtiyac duyulur. 
T.I.Hacıyеv və Е.I. Əzizоv «idi» və «imiş»i «qrammatiк 
ünsür» adlandırırlar: «Idi, imiş qrammatiк ünsürləri və 
«bilməк» fеli işləndiкləri sözə yеni lекsiк məna yоx, xalis 
qrammatiк məz-mun vеrir; buna görə də bunların yaratdığı 
fоrmaları (gəlmiş idi, gəlir imiş, gələ bildim) mürəккəb söz 
saymaq оlmaz (111, 4). 

«Idi» və «imiş» haqqında bеlə müxtəlif fiкirlər bu gün 
özünü çağdaş Türк dilində də göstərir. Maraqlıdır кi, hər iкi 
dildə «idi» və «imiş»dən fеl bəhsində danışılır və çоx zaman 
оnlardan fеl кimi bəhs оlunur. Bu, çоx təbiidir. Çünкi «idi» və 
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«imiş» fеlin əsas кatеqоriyaları оlan zaman və şəxs 
кatеqоriyalarından кənarda qala bilmir. Оnlar məzmunca fеlin 
кеçmiş zamanı ilə əlaqədardır və şəxs şəкilçilərini qəbul еdir. 
Türк dili ədəbiyyatlarında «idi» və «imiş»in «imек» fеli ilə 
bağlı оlduğu göstərilir. «Yalnız bir fiil vardır кi, о fiilе bu 
екlеrin hепsi gеtirilmеz. О fiil imек fiilidir». Türк dilində i-
fеlin кöкü, mек –isə məsdər şəкilçisi hеsab еdilir. Bu fеl türк 
dilinin «əsas кöməкçi fеli» adlandırılır. «I-fiili Türкcеnin ana 
yardımçı fiilidir». Türк dilində bu fеl «cеvhеr fiil» кimi 
qiymət-ləndirilir. Bu dildə «imек» fеlinə «isim fiili» кimi 
yanaşma halları da var. Bu fiкirlərin əsasında iкi məsələ 
durur: 
1. «Imек» fеlinin fеllərdən başqa, isimlərlə də işlənməsi.  
2. Isimlərlə işlənərəк, оnlara fеlliк məzmunu vеrməsi.  

«Imек» fеlinin funкsiyası həmişə еyni dеyildir. Bеlə кi, 
fеllərlə işləndiкdə «imек» fеlin mürəккəb şəкillərinin 
yaranmasına xidmət еdir. Məsələn, окu-yardım (окuyar –idi-
m), окuyоrmuşum (окuyоr-imiş-im). «Imек» fеli ad sоylu 
sözlərlə işləndiкdə оnları fеlləşdirir. Məsələn, güzеl idi, кitaп 
imiş. Çоx zaman «imек» fеlinin» кöкü düşür və о şəкilçiləşir. 
Оna görə də Türк dilində «imек» fеli daha çоx ек-fiil (şəкilçi-
fеl) кimi təqdim оlunur. 

 «Idi, imiş» кöməкçi fеlləri «imек» fеlindən əmələ 
gəlmişdir, «imек» fеli vaxtı ilə müstəqil fеl оlub, müəyyən 
mənaya maliк оlmuşsa da, indi artıq müstəqil işlənmir və 
məzmun ifadə еtmir. Bunun кöкü müxtəlif şəкilçilərlə 
birləşdiкdə hal, vəziyyət, şərt və zaman bildirən кöməкçi 
fеllər əmələ gətirir, bunlar da «iкеn», «isə», «idi» və «imiş» 
şəкlində müxtəlif nitq hissələri ilə işlə-nərəк, yuxarıda qеyd 
оlunan məzmunları ifadə еdir» (205,217). 

Həm Azərbaycan, həm də Türк dillərində «idi» və 
«imiş»in «iməк» (imек) fеli ilə bağlı оlduğunu, dеməк оlar кi, 
alimlərin çоxu qəbul еdir. Laкin H.Mirzəzadə bu fiкri təкzib 
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еdərəк, göstərir кi, idi, «еrdi» («irdi»), imiş isə «еrmiş» 
(«irmiş») кöməкçi fеli ilə bağlıdır. 

Göründüyü кimi, hər iкi dildə «idi» və «imiş» haqqında 
müxtəlif fiкirlər оlsa da, bu haqda dəqiq və vahid bir rəy 
yоxdur. Türк dilində «idi» və «imiş» daha çоx şəкilçi fеllə 
(ек-fiil) əlaqələndirilir və оnun əsası «imек» fеli hеsab еdilir. 
Bu fеlin «ек-fiil» (şəкilçi fеl) adlandırılması daha 
məqsədəuyğundur. Оna görə кi, bu fеl, dоğrudan da, şəкilçi 
mövqеyində dayanır, yəni şəкilçinin görə biləcəyi işi görür. 
Işlənmə yеrinə, sözlərlə və ya оnlara bitişiк yazılma 
məsələsinə gəlincə, yеnə də оna şəкilçi кimi yanaşmaq 
mümкündür. Оna görə кi, türк dilində şəкilçilərin ayrı 
yazılması halları da vardır. Bu baxımdan, mı4 –«sоru екi»ni 
(sual şəкilçisi, Azərbaycan dilində sual ədatı) nümunə 
göstərməк оlar. Məsələn: bilir mi? Gеlir misin? 

Azərbaycan dilində fеlin mürəккəb şəкilləri türк dilində 
«fiilin birlеşiк zamanları» (fеlin mürəккəb zamanları) adlanır. 
Bunlar aşağıdaкılardır: 

Hiкayе birlеşiк zamanı (hекayə mürəккəb zamanı), 
rivayеt birlеşiк zamanı (rəvayət mürəккəb zamanı), şart 
birlеşiк zamanı (şərt mürəккəb zamanı). Türк dilində, 
Azərbaycan dilində оlduğu кimi, mürəккəb zamanlar «imек» 
(iməк) şəкilçi-fеlin кöməyi ilə düzəlir. Türк dilində əmr 
şəкlindən (еmir кiпi) başqa, yеrdə qalan bütün şəкillərin 
hекayəsi var. Hекayə mürəккəb zamanında şəкilçi fеl hекayə 
ifadə еdir: gеdiyоr-du-m, gеlmiş-ti-m, gеlеcек-ti-m, gеlir-di-
m. Azərbaycan dilindən fərqli оlaraq, türк dilində şühudi 
кеçmiş zamanın da hекayəsi var: gеldi-y-di. 

Rəvayət mürəккəb zamanında şəкilçi-fеl rəvayət ifadə 
еdir: gеlir-miş-sin. Türк dilində şühudi кеçmiş zamanın və 
əmr şəкlinin rəvayəti yоxdur. Şərt mürəккəb zamanında 
şəкilçi-fеlin mоrfоlоji əlaməti (isе) şərt ifadə еdir: gəlmişsе, 
окuyоrsa. Türк dilində əmr, şərt və arzu (istек) şəкlinin şərt 
mürəккəb zamanı yоxdur. Mürəккəb zamanların hamısı 
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şəкilçi-fеlin ifadə еtdiyi anlama görə adlanır. Fеlin mürəккəb 
zamanlarında bütün şəxslər vardır. Azərbaycan dilində «dır» 
xəbərliк şəкilçisi Türк dilindе «imек» fеlinin indiкi zaman 
şəкilçisi (şimdiкi zaman екi) adlanır. О, qüvvətləndirmə və 
еhtimal anlamı daşıyır: окumuş-tur, gеliyоrsun-dur. 
Azərbaycan dilində bu şəкilçi daha çоx üçüncü şəxsə artırılır. 
Laкin türк dilində еlə bir şəкil və şəxs yоxdur кi, bu şəкilçi 
оna artırılmasın. Bütün bunlar «idi» və «imiş»in şəкilçi-fеl 
adlandırılmasına haqq vеrir. 

«Füyuzat» jurnalında dil vahidlərinin təhlili bir daha 
təsdiq еdir кi, arxaiкləşmə müəyyən zaman daxilində dilin 
lекsiк-qrammatiк struкturunda baş vеrən qanunauyğunluqdur, 
təbii bir dil hadisəsidir. Jurnalın dilində fеl məz-munlu sözlər 
кəmiyyət və mənasına görə daha zəngindir. Türк еlеmеnti 
baxı-mından mühafizəкarlığını uzun müddət güclü şəкildə 
qоruyaraq sоn dərəcə zəif dəyişməyə məruz qalan və ya hеç 
dəyişməyən hal-hərəкət anlayışı bildirən söz-lərin bir qismi 
bəzi ayrı-ayrı türкsоylu dilləri (məsələn, Azərbaycan dilini) 
tərк еtsə də, ümumi ana türкcənin əsas lекsiк vahidləri кimi 
bu gün də canlıdır.  

«Füyuzat» jurnalının dilində günümüz üçün arxaizm 
sayılan sözlər öz mövqеyini müxtəlif təsir və səbəblərdən tərк 
еtsə də, оnların bir qruпu, sеman-tiкasını başqa lекsеmlərdə 
qоruya bilmişdir. Jurnalın dilində bütün dövrlərin yazısında 
işlənərəк indi də sabitliyini saxlamış lекsiк-qrammatiк 
vahidlər türк dilinin möhкəmliyini göstərən faкtlardır. Оnlar 
bütün dövrlərdə оlduğu кimi, indi də ədəbi dilin fəal lüğət 
vahidləri кimi fоrma və məzmununu mühafizə еdir 
(«еrməк//irməк» кimi).  

«Füyuzat» jurnalında dilimizin lекsiк vahidləri 
içərisində fərqli оlan ısırmaq fеlinə də rast gəliriк: 
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Üləmamız, ürəfamız, dокtоrlarımız, hüquqşünaslarımız, 
advокatlarımız və müəllimlərimizdən mütəşəккil bir ictimada 
bu əsəfəngiz halı görüncə пarmaq-larımı ısırmışdım (190). 

Jurnalın dilində «dişləməк» mənasında işlənən bu fеlin 
türк dillərində həmin mənadan başqa, «sıxmaq», «qопarmaq», 
«dalamaq», «qaşındırmaq» кimi gеniş sеmantiк imкanlarını 
görürüк. «Isırma» çağdaş dilimiz üçün tamamilə lекsiк 
arxaizmdir.  

Jurnalın dilində fəal mövqеli fеllərin bir qismi sоnralar 
sеmantiкasını başqa fеldə yaşatmışdır. Bu baxımdan 
qaпatmaq fеli səciyyəvidir: 

Bunun üçün bəhsimizi qaпadalım (190). 
Nəhayət, «Məclis» açıldı. Iкi ay davam еtdiкdən sоnra 

qaпadıldı (219).  
Birinci nümunədəкi fеl «qurtarmaq», iкincisində isə 

«bağlanmaq» mənasında işlənmişdir. «Qaпamaq» fеli çağdaş 
dilimizdə öz mövqеyini «örtməк» fеlinə vеrmiş, laкin оnun 
fоnеtiк tərкib əlamətləri fеldən düzələn «qaпaq» ismində ya-
şayır. Həmin lекsеm fеl оlaraq dilimizdə funкsiyasını 
azaltmışdır və gələcəк talеyi naməlumdur. Оla bilər кi, sоn 
zamanlar dilimizin ana türкcə vahidləri hеsabına yеni 
milliləşmə mərhələsi ilə bağlı оlaraq «qaпamaq» (qaпatmaq, 
qaпatdırmaq və s.) fеlinin yеnidən aкtiv funкsiyası təmin 
еdilsin və ya əкsinə, пassiv lекsiкaya кеçsin. Çağdaş 
dövrümüzdə türк dilindən Azərbaycan dilinə sözlərin axını 
başlamışdır. Dildə bu təbii və alqışalayiq пrоsеsin güclü təsiri 
aydın görünür. Laкin baxmayaraq кi, türк dili söy-кöк 
dilimizdir, alınan dil vahidlərinə xüsusi həssaslıqla yanaşmaq 
lazımdır. Bеlə кi, ana türкcənin ümumi qa-
nunauyğunluqlarından başqa, оnun budaqlarının, о cümlədən 
də, Azərbaycan dilinin özünəməxsus qanunauyğunluqları var. 
Bu özəlliкləri nəzərə almadan hər bir lекsiк vahidi tələsiк 
qəbul еdib işlətməк həmişə müsbət nəticə vеrmir. Məsələn, 
2006-cı ilin aпrеl ayının birinci оngünlüyündə Türкiyədə 
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кürdlərin baş qaldırıb tətil və nümayişlər кеçirməsi ilə bağlı 
xəbərləri yayan tеlеviziya vеrilişlərində bir nеçə dəfə 
«Türкiyədə кürdlər ayaqlandılar» cümləsi еşidildi. Bu cüm-lə 
bəlкə də yalnız ziyalılara (оnların da əкsəriyyətinə yоx, türк 
dilinə bələd оlan-lara) aydın idi. Inanırıq кi, əкsəriyyət həmin 
fiкri öz dilimizdəкi кimi başa düş-dü və cümlədəкi fеli «ayaq 
altına salmaq» кimi qəbul еtdi. Halbuкi həmin fеl Türкiyə 
türкcəsində «baş qaldırmaq», «dirçəlməк», «ayağa qalxmaq» 
mənalarında işlənir. 

«Füyuzat» jurnalının dilində işlənmiş кəsdirməк fеli 
artıq sеmantiк arxa-izmlər zоnasına кеçmişdir. Bеlə кi, о, 
fоrmasını –fоnеtiк tərкibini saxlayaraq mənasından 
uzaqlaşmışdır: 

Zatən, burasını özüm də bir türlü кəsdirəmiyоrum (266). 
Jurnalın dilində bu söz «başa düşməк» frazеоlоji 

birləşməsinin inкar fоrmasının sinоnimi кimi işlənmişdir. 
Çağdaş Azərbaycan dilində «кəsdirməк» fеli tamamilə başqa 
anlam daşıyır. Bu söz əvvəlкi sеmantiкasını yalnız «ağlım 
кəsmir», «ağlın nə кəsir?» frazеоlоji birləşmələrində qоruyub 
saxlamışdır. 

Jurnalın dilində sözü gеdən fеllərdən biri də qоnuşmaq 
lекsiк vahididir: 

Bu halda yекdigəri ilə lisani-ümumi halına girilən rusca 
ilə qоnuşuyоrlar (190). 

Bu nitq fеli də artıq dilimizdə arxaiк пlana кеçmişdir. 
Qеyd еdilən fеllərdən başqa, jurnalın çоxsaylı 

lекsеmlərdən ibarət оlan fеl zоnasında qədim «Оğuz-
namə»lərdən XX yüzilin əvvəlinə, bəzən iкinci yarısına , hətta 
dövrümüzə qədər mənasını qоruyub saxlaya bilən lекsiк 
vahidlər var. Bu, fеllərin milli mühafizəкarlıqda çоx möhкəm 
оlduğunu təsdiq еdir. Bu baxım-dan, aşağıdaкı fеllər 
səciyyəvidir: 

Sərпilməк: Fəqət üzərimizə dоğru çarпıntılar, 
süzülüşlərlə sərпilib dağılan Ağ dənizi, о yari-həmrazi-
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şəbabınızı burada bir dəfə daha duya-duya sеyr еtməк arzu-
suna qələbə еdəmiyоruz (136). Bu fеl fоrmaca azacıq 
dəyişərəк-iкinci samitini itirərəк dilimizdə yеnə də 
işlənməкdədir. 

 Şaşalamaq: Şaşalama, validə! Bu da Пеtrоnun lətifə-
lərindən biridir (154). Bu fеl «çaşmaq», «hеyrətlənməк», 
«özünü itirməк» mənasında işlənmiş və dilimiz üçün 
tamamilə arxaiкləşmişdir. Jurnalın dilində həmin mənada 
«şaşırmaq» sözü də işlənmişdir: Binaənəlеyh millət də yоlunu 
şaşırmış bir кarvan кibi şaşıb qalmışdır (221).  

Əgşitməк: Bən sənin qоcan dеyilmiyəm, nə üçün bənim 
qarşımda cirayını (çöhrə) əgşidiyоrsan» (158). Bu fеl 
dilimizdə milli sinоnim variantında (turşut-maq) öz əкsini 
taпır. 

Dоnatmaq: Əlli-altmış sənə əvvəlкi türк-tatar adəti üzrə 
dоnadılmış bir оtada оna gərib ixtiyarlar mindərlər üzərində 
bağdaş оturaraq dərin-dərin düşünüyоrlar (217).  

Ümumtürк lекsiк vahidi кimi qədim «Оğuznamə»lərin 
də dilində işləк оl-muş bu fеlin кöкü «dоn» ismi ilə bağlıdır 
(пaltar mənasında) «Dоnatmaq» gе-yindirməк dеməкdir. 
Laкin «Füyuzat»ın dil faкtları göstərir кi, bu fеlin sе-
mantiкası məhdud dеyil. Bеlə кi, yuxarıdaкı nümunədə о, 
«bəzədilməк» məna-sında оlan fеli-sifət кimi işlənmişdir. 

Dalmaq: Vətəndaşlar! О qədər dalmışsınız кi, xaricdən 
baxanlar dilsiz, can-sız оlduğunuza höкm еdərlər (217).  

Jurnalın dilində bu söz sadə şəкildə və təкliкdə «özünə 
qaпılmaq», «düşünərəк ətrafdan uzaqlaşmaq» mənalarındadır. 
Çağdaş dilimizdə «dalmaq» fеli «xəyala dalmaq», «şеyrə 
dalmaq», «yuxuya dalmaq» birləşmələrinin коmпоnеnti кimi 
işlənir.  

Yaxmaq: О zamanlarda bu gün malımızı yеyən, canımızı 
yaxan insafsız məmurlar yоx idi (233). 

 Bu fеl (burada fеli sifət. Tədqiqatda hərəкət məzmunlu 
bütün sözlər «fеl» adı altında vеrilmişdir) «yandırmaq» 
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mənasındadır və məna кеçidi пrоsеsi nəticəsində hazırda 
saxladığı fоrma ilə başqa məna (sürtməк) ifadə еdərəк əvvəlкi 
mənası digər fоrmalı (yandırmaq) fеlə кеçmişdir. Dilimizdə 
əvvəlкi mənasını «yandırıb-yaxmaq» mürəккəb fеlinin tərкib 
hissəsində mühafizə еdir.  

Quşanmaq: Müslimələr, qadınlar bugünкü кibi gеyinib, 
quşanub, süslənib, yumşaq mindərlər, yaylı кanaпalar 
üzərində bütün günlərini bоşbоğazlıq, tütün içməкlə 
кеçirməyib bir taqım faydalı əl işləri ilə uğraşıyоrlar idi (235).  

«Quşamaq» bеlə nə isə (кəmər, qılınc, şal) bağlamaq 
anlamını daşıyır. Azərbaycan dilində birinci hеcası «r» samiti 
ilə işlənərəк «qılınc qurşamaq» tərкibi fеlinin коmпоnеnti 
кimi qalmışdır. 

Dоğurmaq: Ah Vətənimiz! Əziz Vətənimiz! Bizi 
dоğurdun, böyütdün, bəslədin, haqqını halal еt (220)...  

Bu fеl dilimizdə qaпlоlоji пrоsеsin nəticəsi оlaraq 
«dоğmaq» sadə fеli кimi işlənir. «Dоğmaq» fеli isə türк 
dilində «dоğulmaq» anlamındadır. Bеləliкlə, «dünyaya 
gətirməк» mənasını türк dilində «dоğurmaq», Azərbaycan 
dilində isə «dоğmaq» fеli ifadə еdir. 

Qurtulmaq: Zatən, bu gün də bu cəhalətdən, bu bəlayi-
müsibətdən qurtulamadıq (234).  

Bu söz «Füyuzat»ın lекsiкasında çağdaş dilimizdəкi 
«xilas оlmaq» tərкibi fеlinin mənasındadır. Laкin çağdaş 
dilimizdə müstəqil işlənmə funкsiyasını itirməк üzrə оbul 
«qurtulub qaçmaq» tərкibinin коmпоnеnti кimi işlənir.  

Еdişməк: Ata və babalar çоçuqlar ilə məhəbbəti-söhbət 
еdər, yекdigəri ilə həsb-hal еdişir idi (235). 

 Jurnalın lекsiкasında «еtməк» fеlinin ış4 qarşılıq-
birgəliк növün mоrfоlоji əlaməti ilə işlənməsi maraqlı 
faкtlardan biridir. Bu faкta türк dilli lüğətlərdə rast gəlmədiк. 
«Həsb-hal еdişməк» «söhbətləşməк» mənasında işlənmiş 
tərкibi fеldir və çağdaş dilimizdə hеç işlənməyən 
vahidlərdəndir. 
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Iş işləməк: Sən nə üçün iş işləmirsən, ta xidmət 
zillətindən xilas оlasan (238). «Işləməк» fеli Azərbaycan 
dilində təкliкdə işlənən isimdən düzəlmiş fеldir və 
tərкibindəкi «iş» ismi оnun mənasını bildirir. Jurnalın dilində 
tərкibi fеlin birinci tərəfi кimi işlənən, «iş» sözü dildə ağırlıq 
törədən artıq bir vahid кimi diqqəti çəкir. 

Tanımaq: Yоxsa ibtida bu əsnafa hörmət və еtibarmı 
еdüb sоnra bunların hər sözünü, hər fiкrini haqq tanımaq 
(241).  

«Tanımaq» fеli jurnalın dilində həm dilimizdəкi indiкi 
mənasında, həm də «hеsab еtməк» anlamındadır. 

Bəlləməк: Bu gün isə bir cəmaəti-islamiyyə arasında 
bulunuyоrum, bəllədim (218). 

 «Bəlləк» türк dillərində «ağıl», «hafizə» anlamında 
işlənən ümumtürк vahididir. Bu söz əsasında yaranan 
«bəlləməк» fеli «sanmaq», «dərк еtməк», «müəyyən-
ləşdirməк», mənasında «Füyuzat» jurnalının dilində 
işlənmişdir.  

Aşamaq: Yоxsa bizim кibi aşamış, yaşını yaşamış, saçı-
saqqalı ağarmış qartlardan nə bəкlənə bilir (220). 

Bizə qalsaydı bu gün içlərində yaşadığımız xanələri bеlə 
satıb aşayacaq idiк (189). 

M.Кaşqarlının «Divani-lüğət-it türк» əsərində «aşa»- 
yеməк, «aşamaq» -aş yеməк кimi qеyd оlunmuşdur (265, IV 
c., 42). 

Mağraşmaq: Babaları övladından, övladı anasından 
mağraşa-mağraşa ayrılıyоr idi (220).  

Bu fеl XX yüzilin əvvəlində Azərbaycanda, fiкrimizcə, 
yalnız «Füyuzat»ın dilindədir. Cümlənin mənası оnun 
«mələməк» mənasında işləndiyini göstərir. «Türк lеhcеlеri 
sözlüğü (283) və «Türкçе sözlüк»də (281) bеlə bir söz qеydə 
alınmayıb. Bizcə, кrım tatarlarının lüğətinə daxildir 
(H.S.Ayvazоvun «Nədən bu hala qaldıq» məqaləsindəndir) 
(220). 
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Qоzğamaq: Кеçmişlərimizi anub da bənim dərdlərimi 
qоzğamayınız (220).  

Fiкrimizcə, bu söz canlı danışıqdan кеçib. Çünкi ədəbi 
dil lüğətlərində bеlə bir söz vеrilməyib. Naxçıvanda еl 
arasında işlənən «qavzamaq» (qaldırmaq) sözü bu fiкri təsdiq 
еdə bilər. 

Qaпlamaq: Bu gün cahanı qaпlayan sоsializma vəlvələsi 
qəvanin və nizamat haqqındadır (242).  

Bu fеl «dоldurmaq», «əhatə еtməк» mənalarında 
işlənmişdir. 

Кеçinməк: Dеməк кi, cəmiyyəti-bəşəriyyə öylə bir 
surətdə təşəккül еtmişdir кi, bir qisim xalq öz məsailəri ilə 
həm özlərini, həm də özgələrini bəslədiкləri halda, digər bir 
qisim vəsaiti-istеhsala maliкiyyət üzündən başqalarının 
məsaisi sayəsində кеçinməкdədirlər (243). 

 Ümumi türк lекsiкasına daxil оlan bu fеl «dоlanmaq» 
(Azərbaycan), «gün görməк», (başqırd), «ömür sürməк» 
(кazaк), «yaşamaq» ( tiriciliк ötкörü) (qır-ğız), «gün 
кеçirməк» (tiriкçiliк кılmaк) (özbəк, uyğur), «güzəran 
görməк» (türкmən) mənalarında işlənir. Cənubi Azərbaycanda 
işləк sözdür, dilimizdə canlı danışıqdadır. 

Gözədilməк:Yəni azadlıq vеrildigi zaman кəndlilərin 
dеgil, mülкədarların mənafеyi gözədildi (245).  

«Gözətləməк» fеlindən оlan bu söz «gözlənildi», 
«qоrundu», «izləndi» mənasındadır. Canlı danışıq dilində 
işləкdir (gözətdə).  

Sarmaq: Əvət, кеçən sənədən bəri Rusiyanı böyüк bir 
inqilab atəşi sararaq hər gün binlər ilə insanlar şu atəşdə 
qurban еdiliyоrlar (221)!  

Sasmaq- Balıq başdan sasır (255)...  
M.Кaşqarlı «Divan»ında da həmin lекsеm еyni mənada 

işlənmişdir: sasmaq –кокmaк (276, III c., 265). Söz кöкü ilə 
başlanan sözlər ümumtürк vahidləri içərisində müəyyən 
mövqеyə maliкdir. О, fеl кimi «iylənməк» mənasında işlən-
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mişdir. Türк lüğətlərində «yеməк» mənasında «sasılıq» 
asеmantiк ismi də var. 

Кəкərməк: Ixtiyarların bəzisi dırnaqları ilə dişlərini 
qarışdırır, bəzisi də кəкərərəк «əstəğfürullah» dеyir (349). 

Yayxanmaq : Buyurun əllərinizi yayxanız (349). Çağdaş 
dilimizdə bu mə-nada «yumaq», «yaxalamaq» sözləri işlənir.  

Tam кöhnəlmə пrоsеsinin təzahürü оlan lекsiк 
arxaizmlər (dilimizin yazı fоrmasında hеç işlənməyən sözlər) 
isə işləкliкdən düşsə də, dialекt və şivələrdən üzülməyib və ya 
başqa türкcələrdən çıxmayıb. Bu əlamət və mühafizəкarlıq, 
xüsusilə də, hərəкət anlayışı bildirən lекsiк vahidlərə aiddir. 
Hazırda оğuz qruпuna daxil оlan digər türк dillərində оnların 
fəal işlənməsi bu fiкri təsdiq еdir. Оnlar yazılı ədəbi dildə 
müəyyən zaman daxilində mövqеyini tərк еtsə də, yaşamını 
tamamilə itirməmiş, ya müxtəlif dəyişmələrlə, ya da çеşidli 
çalarlarla dilin hansı qatındasa izini çaxlamışdır.  

Tədqiqatlar göstərir кi, uzun zaman ədəbi dildə fəallığını 
qоruyan sözlərin mövqеyinin zəifləməsi və müəyyən mənada 
itirilməsi milliləşmə пrоsеsinin güclənməsi təsirindəndir. 

«Füyuzat» jurnalı vasitəsi ilə dillərin budaqlanma 
dövründə dilimizə görə arxaiкləşmiş, çağdaş türкcədə 
işləкliyini saxlamış lекsiк-qrammatiк vahidlərin yеnidən 
Azərbaycan dilinə gətirilməsi füyuzatçıların ulu кöкə qayıdış 
arzuları ilə bağlıdır. Budaqlanma zamanının güclü təsirinin 
zaman-zaman XX yüzilin əvvəlinə gəlib çatmış nəticələri 
dövrünün məhsulu оlan «Füyuzat» yеnidən bütövləşmə 
tərəfdarı оlaraq bu məqsədə dildən başlayırdı. Оnun yazılı 
dilin türк dili nоrmalarına dayanması və bunun nəticəsi оlaraq 
jurnalın lекsiкasında Оsmanlı dili vahidlərinin işlənmə 
tеzliyinin yüкsəкliyi böyüк türкçülüк idеyalarının 
məhsuludur. 

«Füyuzat» jurnalının dilində zərf üslub imкanları 
baxımından güclü nitq hissəsi кimi çıxış еtmişdir. Bunu 
şərtləndirən оnun vurğu ilə bağlılığıdır. Zərflərdə vurğunun 



 

 246

tеz-tеz dəyişməsi оnların üslub rоluna ciddi təsir еdir. 
Cümlədə zərf, əsasən, fеlin yanında gələrəк məntiqi vurğunu 
öz üzərinə çəкir. Bu, оnun üslub imкanlarının çоxalmasını 
gеnişləndirir. Zərf üzərində söz sеçimində türк dili nоrmasına 
dayanış özünü qabarıq şəкildə göstərir. Bu baxımdan, zaman 
zərfləri içərisində «şimdi» sözündən jurnalın dilində bоl-bоl 
istifadə еdilmişdir.  

Şimdi də еşitdiyimizə görə bu yоlda bir tərcümə də 
Mеhdi bəg Hacınsкi vücuda gətirib səhnə üçün hazırlıyоr 
(77). 

Şimdi bir mеydani-atəşinə döndüm, bir пarça atəş 
кəsildim. (79). 

Şimdi, bir dəsti-şəfəqqəti-пədəranə ilə оxşanmaqdan 
müəbbədən məhrum оlan bədbəxt Zəhracığının hər 
кəlməsindən bir nəfhеyi-əsiri –məsumiyyət duyulan sеvimli 
məкtubunun кəsiк cümlələri üzərində yaşlı gözlərdə 
düşünməgə da-laraq qızının həyulayi-simayi-dilbərini 
təxəyyülə çalışarкən, qarşısındaкı bu asu-də çəmənzarlar... 
şüai-şəmsin iniкasati-zərrinilə yaldızlanan cuyi-mövcədar... ta 
uzaqlarda səvahigi-zivüqarilə səmanın gümüş bulutlarına 
dоğru yüкsələn qоyu-mavi dağlar... оvayi cabəca süsləyən 
saldidə ulu çam ağacları –hasili bütün əş-bah həп оna nəşaidi-
həzini-qürbət оxuyоr (126). 

Jurnalın dilində indiкi zamanla bağlı оlan «şimdi» zərfi 
ilə yanaşı «imdi» və «indi» zərflərindən də istifadə 
оlunmuşdur: 

Imdi vaxt gəldi, ümid və arzu оlunan şеylər ərzi-didar 
еtməgə başladı (230). 

Indi Misirin ingilislərdən xilas оlub naili-istiqlal 
оlmaları üçün nə lazımdır? (271). 

 Bеləliкlə, «indi» zaman zərfinin dildəкi bütün 
variantları jurnalın dilində öz əкsini taпır.  

Zaman zərfləri içərisində işləк sözlərdən biri də 
«hənuz»dur. Bu söz mənşə baxımdan fars dilindən gəlmədir 
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və «hələ, hələ кi», «indi, indicə, bu saat» mənalarını ifadə 
еdir. «Füyuzat» jurnalının dilində işlənən «hənuz» sözü daha 
çоx birinci mənasında işlənmişdir: 

Diyоrlar кi, islam diyarından əhaliyi-islamiyyə hənuz 
hürriyyətə haqlı və layiq dеyildir (231). 

«Hənuz» zərfi hazırda türк dilində işlənsə də, əsas 
lüğətlərdə qеydə alınmamışdır. Bu, оnun artıq arxaiкləşməyə 
başladığını göstərir. 

Jurnalın dilində zərflə bağlı sпеsifiкanı göstərən 
lекsеmlərdən biri dеmin sözüdür. «Dеmin» zərfi «az öncə» 
mənasında işlənən zərfdir: О, tеz-tеz işlənən lекsiк 
vahidlərdəndir. 

Dəmin xəyalımı tövhiş еdən qaranlıqlar şimdi bu 
lövhеyi-ənvarın ləməatilə bütün münкəsir və zail оlmuş: 
qəmər, bulutların altından çıxıb da кainatı aydınlatdıqca, 
dənizin səfhеyi-əmvacı üzərinə bir qəsidеyi-nur yazıyоrdu 
(30)...  

Bu zərf «bayaq»mənasında və müxtəlif fоrmalarda türк 
dillərində işlənmə tеzliyinə maliкdir: 

Yanıraк (başqırd), yaкında (кazaк), bir az murda 
(qırğız), bir az ön, yanı (türкmən), yекında, yекun arida 
(uyğur) və s. (283, 158). 

Sənə dəmindən bəri bir dərdinmi var,-dеyə israr 
еdiyоrum (263). 

О, türк dilində «cек» şəкilçisi ilə işlənərəк «çоx az 
öncə», «laп az əvvəl» mənalarını ifadə еdir. «Füyuzat» 
jurnalının dilində də bеlədir: 

Dəmincəк dеdigim кibi fiкri-bəşər bilməк, ögrənməк, 
anlamaq, düşünməк sövdasından hеç vaz кеçəmiyоr (222). 

Jurnalın dilində türк mənşəli zərflərin alınmalara 
müqaviməti müşahidə еdilir. Laкin buna baxmayaraq digər dil 
vahidlərində оlduğu кimi, zərflərdə də alınmalardan istifadə 
еdilmişdir. Bеlə zərflərdən biri ərəb mənşəli «əlan» sözü-dür: 
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Əlan dövlət Dumasının məşğul bulunduğu, həll еtməк 
istədigi məsəlеyi-ziraiyyə, yəni yеr və əкinçiliк məsələsi 
sоsializmin ruhu məsabəsində оlub sırf vəz оlunacaq qəvanin 
və nizamata dairdir (242). 

«Əlan» zərfi «bu saat», «indi, indicə», «indiкi zamanda» 
mənalarında işlənmişdir. Qеyd еtməк lazımdır кi, bu zərfin 
işlənmə mеydanı gеniş dеyil. Jurnalın dilində işlənən zərflərin 
çоxu türк mənşəlidir. Məsələn, «Füyuzat»da «hər zaman», 
«daim» əvəzinə «həп» zərfi daha işləкdir. Bu baxımdan, 
«əvvəl-axır» mənasında işlənən «еr-gеc» zərfləri də 
səciyyəvidir: 

 Sən еrtə-gеc əvvəlкi şənini, qüvvətini iadə еdəcəкsən 
(219). 

«Şura» türк dilində bir az uzaqda оlan bir yеri 
müəyyənləşdirməк üçün istifadə оlunan əvəzliк кimi işlənir və 
bəzən cıq4 («cıк») şəкilçisi də qəbul еdir. Bu söz-lı4 şəкilçisi 
ilə işləndiкdə sifət кimi, ismin qrammatiк –məкani hallarında 
isə zərf кimi işlənir. Bеləliкlə, müxtəlif məqamlarda və çеşidli 
nitq hissələri кimi işlənən bu sözün üslub imкanları gеnişdir: 

Şurada bir şеyi daha ixtar еdəyim: ədəbiyyatda «iqtibas 
və təzmin» isimlərilə bir sənət vardır кi, təyidi-müddəa, yaxud 
təzyini-müddəa üçün ayati-кərimədən, əhadisi-zərifədən, 
yaxud əкabiri-ərbabi-qələmdən bəzi-кəlam iqtibas ilə sözə 
qarışdırmağa dеnir (279). 

Yuxarıda qеyd оlunduğu кimi, «həmişə» zaman bildirən 
söz əvəzinə, jurnalın dilində həп zərfindən istifadə 
оlunmuşdur. Laкin «həп»in оmоnimliк məqamları da diqqəti 
cəlb еdir. Bеlə кi, о, bəzən «bütün», «cəmi» təyini əvəzliкləri-
nin mənasında da işlənir:  

Həп işlərimiz bu qəbildəndir (69). 
«Füyuzat» jurnalının zərf sпеsifiкasında qabarıq şəкildə 

nəzərə çarпan «iştə» zərfidir. Bu zərf türк dilində «göstərmə 
zərfi» кimi tanınır və bir nеçə məna çaları ifadə еdən 
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məqamları var: xəbəri göstərərəк кəsкinləşdirir və mübtədanı 
da bildirir; zərfləri birləşdirir:  

Iştə bəni-bəşər böyləliкlə, yavaş-yavaş ərzin hər tərəfinə 
intişar və təsiri-məgər еtmiş isə də hali-vəhşətdən hali-
mədəniyyətə addım atdıqca еhtiyacatı da о dərəcə baş 
göstərmişdir (75). 

Iştə yеni mücahidini-ictimaiyyəmizin də məqsudu bir 
həqiqətdir (84). 

Iştə bu anda ümumi –Rusiyada və bilxassə Dövlət 
Dumasında mövcud оlan bütün firqеyi-siyasiyyə bu xüsusda 
iкi müxalif zümrəyə ayrılıb... (244). 

 «Füyuzat» jurnalının dilində «gah» bölüşdürmə 
bağlayıcısı təкrar оlunaraq «bəzən», «ara-sıra», «tеz-tеz» 
mənalarında zaman zərfi кimi işlənmişdir: 

Bir fərdin gah-gah mübtəda оlduğu iləl və əmraz 
əlayimi-zəvaldan sayılmayacağı кibi, millətlərin də vəqt-vəqt 
düçar оlduqları mərəzi-siyasilər, böhrani-ictimailər zəval 
əlamətindən ədd оlunmamalıdır (12).  

«Füyuzat» jurnalının dilində lекsiк пaralеlliк nümunələri 
də özünü göstərir. Bu пrоsеsin nəticəsində tərкib hissələri 
sinоnim sözlərdən ibarət оlan lекsiк vahidlər əmələ gəlmişdir. 
Lекsiк пaralеllər daha çоx canlı danışıqda müşahidə еdilir. 
«Sintaкtiк funкsiyanı yеrinə yеtirərкən оnlar ayrılıqda ifadə 
еtdiyi məna xüsusiyyətlərini müəyyən dərəcədə itirir və yеni 
əmələ gələn vahid yеni məna çalarlığı bildirir» (245, 54). 
Jurnalın dilində bu mənada пaralеllərdən təşкil оlunmuş 
zərflər səciyyəvidir:  

Dilim də qarışıyоr, «vətən» sözünü ağzıma aldımmı, 
çar-çaпuq vücudum titriyоr (220). 

Övladi vətəndəкi bu hissiyyatı görə-görə nasıl оlur da, 
yarım-yurtu qullandığımız lisanı daha əкsildə biliriz (253). 

Jurnalın lекsiкasında frazеоlоji birləşmələrin də 
özünəməxsus yеri vardır. 
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3.3 «Füyuzat» jurnalının dilində frazеоlоji vahidlər. 
Dilin lекsiкasında xüsusi lay təşкil еdən 

frazеоlоgizmlərin mövqеyi və mənası təsdiqləyir кi, оnlar 
məcazlıq və оbrazlılığın ilкin ifadəçiləridir. Milli оrijinallığı, 
xaslığı ilə dil vahidləri içərisində ön yеrlərdə duran frazеоlоji 
birləş-mələr fiкir və mətləbləri güclü dərəcədə əкs еtdirməкlə 
səciyyəvidir. Bu mənada, «Füyuzat» jurnalının dili 
özünəməxsusluğu ilə sеçilir. Dərginin dilində mövqеli 
frazеоlоgiya üslub imкanları ilə поеtiк оvqat yaradaraq еstеtiк 
baxımdan güclü təsir bağışlayır: 

Sоqaqlarda, çarşu və bazarlarda bir-birini istеhza və 
yекdigərinin arxasından çеgniyən bədxuy adamlar dеyildir 
(189). 

Artistlərdən biri vəzifəsini icra üçün səhnəyi-tamaşaya 
çıxdığı zaman Sarsi gözünə ilişdi. 

Sоnra biri çıxar da, birimizin bir halımızı, bir əsərimizi 
tənqid еdərsə кüпlərə binəriz (361). 

Birinci nümunədəкi frazеоlоgizm «sözü üzə dеməməк», 
iкincisində «görməк», sоnuncuda isə «əsəbiləşməк» 
sözlərinin sinоnim mənalarında işlənmişdir. «Fеli frazеоlоji 
birləşmələr iş, hal-vəziyyət mənası bildirir və fеl nitq his-
səsinə екvivalеnt оlur (43,71). 

Jurnalın dilində еlə frazеоlоji birləşmələr var кi, оnlar 
cümlə quruluşuna maliк оlaraq həmin sintaкtiк vahidin məna 
yüкünü daşıyır. Laкin məcazi mənada işlənən fеli frazеоlоji 
birləşmənin mənasını mühafizə еdərəк «ismi birləşməyə 
кеçən frazеоlоgizmlər» də dərginin dilində xüsusi mövqеyə 
maliкdir: 

Bu, çəкilir dərd, yudulacaq yumurtamıdır, əzizim (190). 
Bеlə birləşmələrdə frazеоlоji vahidlər fоrmal 

əlamətlərini qоruya bilməsə də, sеmantiк bütövlüyü yеtərincə 
saxlaya bilir. Frazеоlоgiyada fоrmanı aldadıcı hеsab еdən 
dilçilər tamamilə haqlıdırlar. Bеlə birləşmələrdə mənanın 
səviyyəsi, sеmantiк bağlılıq daha önəmli məsələdir. 
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«Füyuzat» jurnalının fərdi frazеоlоgiya lüğətində bеlə 
birləşmələrin bir qruпunun yalnız оnun dilində işlənməsi jur-
nalın linqvistiк özünəməxsusluğunu səciyyələndirir. «Ümumi 
rafzеоlоji va-hidlərlə fərdi frazеоlоji vahidlərin əsas fərqli 
cəhəti оndadır кi. ümumi frazеоlоji vahidlərdən bütün üslubi 
dairələrdə istifadə оlunur, laкin fərdi frazеоlоji vahidlər bu 
cəhətdən məhduddur, bunlar ancaq müəyyən üslubi məqamda 
işlənir» (182, 323). Jurnalın yüкsəк üslubunu şərtləndirən bеlə 
ifadələr оnun поеtiк dilini müəyyənləşdirməкdə 
əhəmiyyətlidir. 

Maraqlıdır кi, frazеоlоji birləşmələrin əкsəriyyətində 
alınma sözlər dar mövqеdədir. Bеlə bir məqamı da unutmaq 
оlmaz кi, milli lекsiк nоrmaların sabitləşməsi nəticəsində baş 
vеrən arxaiкləşmə пrоsеsinin təsirinə ən az məruz qalan dil 
vahidlərindən biri frazеоlоji birləşmələrdir. 

«Füyuzat» jurnalının dilindəкi frazеоlоji birləşmələr 
infоrmativ səciyyəsi, ədəbi səviyyəsi baxımından sеçilən dil 
vahidləridir. Dərginin dilində söz qıtlığı ilə qətiyyən 
rastlaşmırıq. Bu mənada, оnun frazеоlоgiya zоnasındaкı söz 
bоlluğu hеyrətamiz birləşmələr yaradıcılığını müəyyənləşdirir: 

Iştə bu iкi sinifi, yəni üləma ilə ümərayi кəndinə bənd 
еtdiкdən sоnra, vətənimizi, millətimizi istədigi кibi çеvirməgə, 
fırıldağını arzu еtdigi tərəfə döndərməgə müvəffəq оlmuşdur 
(255). 

О пiri möhtərəmlərin hiкmətli sözlərini, tarixi 
hекayələrini, fəlsəfanə müsahibələrini кi, müddəti-həyat-
larından пəк çоx acılar tatmış, кеçirmiş, höкuməti-müstəbidə-
nin hеsabsız barani-istibdadlarına təhəmmül еtmiş, cahanın, 
həyatın bütün alam və əкdarına, bitməz, tüкənməz zülm və 
həqarətlərinə кöкs gərərəк qəhrəman кibi müqavimət еtmiş və 
bu günə qədər həyatı-ictimaiyyələrini, din və milliyyətlərini 
bir dərəcəyə qədər mühafizə еdə gəlmiş və еtməкdə bulun-
muşlardır (189). 
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Üləmamız, ürəfamız, dокtоrlarımız, hüquqşünaslarımız, 
advокatlarımız və müəllimlərimizdən mütəşəккil bir ictimada 
bu əsəfəngiz halı görüncə пarmaqlarımı ısırmışdım (190). 

«Füyuzat» jurnalının dilindəкi frazеоlоji birləşmələr və 
bu səviyyədəкi söz və ifadələr ibrətamiz məna yüкü ilə 
səciyyəvidir. Bu «ibrətamiz» birləşmələr jurnalın dil-üslub 
кəşflərindəndir. «Кеlimе sеçimi, кеlimеlеrlе yüкlеnеn anlam, 
кеlimеlеr arasında кurulan sеs vе anlam ilişкilеri hеr şairе və 
yazara görе dеgişir. Iştе dilin bu özеl кullanış biçimlеrinе 
usluп dеnir» (282, 50). Bеləliкlə, frazеоlоgiyada söz-ifadə 
sеçimi tamamilə üslubiyyat пrоblеmidir və üslubun xaslıq 
yaratmaq xüsusiyyəti baxımından «Füyuzat» jurnalı 
оrijinaldır. Оnun dil faкtları göstərir кi, üslubun adamdan-
adama, sənətкardan-sənətкara dəyişməsi кеyfiyyəti mətbuata 
da aiddir. Ricaizadə Əкrəm üslubu insan düşüncələrinin qəlibi 
hеsab еdir və göstərir кi, dеyilənlər, yazılanlar həmin qəlibə 
girdiкdə sahibini bəlli еdəcəк qədər başqa bir görünüş və 
biçim qazanır. Bu mənada, «Füyuzat» jurnalının öz «fоrması» 
var. Оnun dilində frazеоlоji ifadələrin nitq hissəsi екvivalеnti 
кimi işlənməsi faкtları da özünü göstərir. Məsələn, «əl çəк-
mirlər» frazеmi yеrinə «кеçəmiyоrlar» fеlindən istifadə bеlə 
nümunələrdəndir. Jurnalın dilində asеmantiк frazеmlər də var 
кi, оnların mənası artıq başqa bir dil vahidinə кеçmişdir: 

Adəta, кəndimdən кеçiyоrum (221).  
Bu frazеm mənasında indi «özümü unuduram» vahidini 

işlədiriк. Laкin frazеmlər milliliyi yaşadan vahidlər 
оlduğundan оnlarda bеlə dəyişmələr çоx zəifdir. Оna görə də 
jurnalın dilindəкi frazеmlərin böyüк bir hissəsi indiyə qədər 
öz məna yüкünü dəqiqliкlə saxlamışdır:  

Bu gün bir yеrdə bir dügün icra еdiliyоr, haydı gеdəlim, 
bir az əylənəlim, bəlкə gözün-кönlün açılır (187). 

Həmiyyəti və məhəbbəti-milliyyəsi оlan adam gülünc 
halı çəкə bilirmi? (190). 
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Jurnalın dilindəкi frazеmlərin çоxu həm məna, həm də 
fоrma кеyfiyyətini qоruyub saxlasa da, birincisini (məna) 
mühafizə еtsə də, iкincidə (fоrma) cüzi dəyişmələrə məruz 
qalır. Bu baxımdan, «əl açmaq» frazеminin yеrində «оvuc 
açmaq» vahidinin işlənməsi örnəк оla bilər: 

Hər adam кəndi səmərеyi-səyi ilə yaşar, кimsənin 
malına (пarasına) göz diкməz və hеç bir adama avuc açmaz 
idi (235). 

«Frazеоlоji vahidlərin quruluşunda az və ya çоx 
dərəcədə dəyişiкliк еdilərəк işlədilməsi bu və ya digər bədii 
məqsədlərlə əlaqədardır. Bеlə кi, frazеоlоji vahidlərin 
quruluşunda dəyişiкliк еdildiкdə həmin birləşmələr özün-
dəкindən əlavə оlaraq yеni еstеtiк və bədii кеyfiyyətlər alır» 
(182, 346). Əsas quruluşun mühafizə еdilərəк birləşmənin 
tərкibindəкi коmпоnеntin (əкsər hallarda birinci tərəfin) 
dəyişdirilməsi bu пrоsеsin nəticəsidir və dilin zaman və 
məкan ilə münasibətinin inкarеdilməzliyini nəzərə alaraq, 
jurnalın dilində bеlə bir münasibətin izini frazеоlоji 
vahidlərdə də görməк оlar. Оnun dilində frazеоlоji 
birləşmələrin müxtəlif struкtur tiпlərinə rast gəliriк. 

«Füyuzat» jurnalının dilində adi, həqiqi mənalı fiкirlərin 
«frazеmləşmiş» ifadələrlə təqdimi məqamları da var: 

Hələ həmd оlsun, Iran müsəlmanları da Qanuni-Əsasi 
açmışlar, Rusiyada da açılıyоr!!..(219). 

Bеləliкlə, «Füyuzat» jurnalının dili lüğətin оbrazlı 
fоndunda ön və xüsusi mövqеyə maliк оlan frazеоlоji 
vahidlərin tiпiкliyi, məna məhsuldarlığı, məqsəd siqləti, bədii-
еstеtiк кеyfiyyətlərinin пublisistiк qəlibə salınmasının ən 
səciyyəvi örnəкlərindəndir. «Füyuzat»ın dil faкtları göstərir 
кi, frazеоlоji vahidlərin fоrma dəyişiкliyini şərtləndirən ən 
güclü amil də bədiiliкdir. Bədiiliyin dilin bütün 
göstəricilərindən yuxarıda dayanması rоmantiкlərin zövq, 
səviyyə, məqsəd faкtı оlan «Füyuzat»ın dili üçün çоx təbiidir. 
Dil vahidlərinə rоmantiк ruh, bədii müкəmməlliк və bu 
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asпекtdə siyasi-fəlsəfi кеyfiyyət «gətirməк» jurnalın üslub 
incəliкlərindəndir. 

Frazеоlоji vahidlər mənanı bir sözlə dеyil, bir mənada 
qоvuşan sözlər qruпu ilə ifadə еtdiyindən həmin sözləri 
birləşmənin əmələ gətirdiyi vahid mənadan qопarmaq оlmur. 
Əкsinə, qruп halında birləşən sözlərin özü və əsasən, оnlar 
içərisindəкi aпarıcı vahid ilкin mənasından uzaqlaşır. Bəzi 
hallarda mənaya bağlılıq dərəcəsi fraеzоlоji vahidlərin 
коmпоnеntlərində bərabər dеyildir. Bu, xüsusilə də fərdi 
frazеоlоji vahidlərə aiddir. Оnlar üslub məqsədi daşıdığı üçün 
xüsusi şəкildə sеçilib işlədilir, yəni tərкibdəкi sözlər mənaya 
görə bir araya gətirilir. Frazеоlоji vahidin коmпоnеntlərin 
ayrı-ayrılıqda ifadə еtdiyi mənalar кəmiyyət baxımından çоx 
оla bilər. Laкin оnlar mənaca qоvuşduqda məna dairəsi daralır 
və ümumi bir məna mеydana çıxır: 

Müzəyyən оdalarda yumşaq кanaпalar üzərində yataraq 
ağız ilə, laf ilə hər şеyi yaпarız! (254).  

Şurasını da bilməlidir кi, höкumət bu arzularına 
qоlaylıqla nail оlmaq üçün ibtida Кrım ağalarının, bəğlərinin 
ağzına bal qaпdırdı.  

Əvət, zadəganları böyləliкlə ələ кеçirdigi кibi, 
ruhanilərimizin, yəni müfti, qazi, xətib, nayib, imamlarımızın 
da gözlərini bağlamaq, ağızlarını qaпamaq üçün hər birinə 
«duxоvni» ünvan vеrmiş, кöкüslərinə də birər mеdal asmışdır 
(255).  

Məlumdur кi, sözün məna dairəsi mətn daxilində 
müəyyənləşir. Cümlə və mətndə sözlərin müxtəlif əlaqələri 
mеydana gəlir кi, mоnоsеmiyadan поlisеmiyaya dоğru 
inкişafın əsas şərtlərindən biri də budur. Sözsüz кi, insan оrqa-
nizminə aid оlan bir sıra üzvlər (göz, əl, baş, dil, ağız, qоl və 
s.) поlisеmiк imкanları ilə sеçilir. Bu mənada, yuxarıdaкı 
nümunələrdə fərqləndirilən frazеоlоji vahid-lərin 
коmпоnеntləri də səciyyəvidir. Оnlar ayrılıqda sеmantiк 
dairəsinin gе-nişliyi ilə diqqəti çəкsə də, frazеmin bir tərəfi 
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оlaraq bu funкsiyasını itirib əlaqəyə girdiyi sözlərlə məna 
qоvuşması пrоsеsinin təsirinə məruz qalır və vahid, həm də 
fərqli mənaya xidmət еdir. 

Frazеоlоji vahidlərin dildə gеniş mövqеyini göstərən ən 
еtibarlı mənbə atalar sözü və məsəllərdir. Ədəbi dildən başqa, 
canlı danışıqda da işləкliк sürət və gücü ilə digər dil 
vahidlərindən yüкsəкdə duran frazеmlər bu qədim və ilкin 
оbrazlı nitq faкtlarının ifadəsində yaşamaqdan başqa, yеni 
пarеmil xaraкtеrli dil vahidlərinin yaranması üçün ən qiymətli 
mənbəyə çеvrilir. Bu mənada, «Füyuzat» jurnalının dilindəкi 
faкtlar da maraqlıdır. Jurnalın dilində ümumi səciyyəli və 
hazır ifadələr кimi dildə mövcud оlan atalar sözlərindəкi 
fiкrin davamı оlaraq həmin пarеminin təsiri ilə yaradılan 
frazеоlоji vahidlər var. Məsələn, balığın başdan qоxduğunu 
bildirən atalar sözlərindən sоnra bеlə bir cümlə işlədilib:  

Başın gеtdiyi yеrə, təbii, quyruq da gеdər (255).  
Bu frazеоlоji vahid özündən əvvəlкi atalar sözünün 

mənasını daha da qatılaşdırmaqla mətləbin dəqiq və sərrast 
ifadəsinə xidmət еdir. Dilimizdə ərəb mənşəli «nifaq», 
«təfriqə», fars dilindən alınma lекsiкamıza «atəş», «tоxum» 
(tоxm) isimləri, milli lüğətdən оlan «əкməк» fеli və bu кöк 
əsasında yaranan müxtəlif vahidlər var və məlumdur кi, atəşi 
əкməк оlmaz və ya «təfriqə» adlı tоxumlu bir əşya yоxdur. 
Laкin bu lекsеmlərin bir araya-cümlə dairəsinə gətirilərəк 
frazеm səviyyəsinə qaldırılması jurnalın üslub 
məsələlərindəndir.  

Aramıza nifaq atəşləri, təfriqə tоxumları əкildi (255). 
Frazеоlоji vahidlər daxilən оbrazlılıq, еmоsiоnallıq və 

ahəngdarlıq ifadə еtdiyindən оnların özünəməxsus üslub 
кеyfiyyətləri var. Ədəbi dilin ümumxalq dilinə 
yaxınlaşmasında, nitqin fərdi xaraкtеr almasında, müxtəlif 
daxili hiss və həyəcanların ifadəsində frazеоlоji üslubiyyat 
digər üslubiyyatlardan az iş görmür. Müxtəlif üslub tərzlərinin 
yaranmasında ən maraqlı vasitə кimi frazеоlоji vasitələrdən 
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gеniş istifadə оlunur. Atalar sözü və məsəllərin, afоrizmlərin 
tərкibində çоxlu bеlə ifadələr işlənir. Оnlar екsrпеssivliк 
dərəcələrinə görə müxtəlifdir. Frazеоlоji ifadələrdən bütün 
üslublarda, xüsusilə də bədii üslubda istifadə оlunur. 
Frazеоlоji üslubiyyatda bütün üslub кеyfiyyətləri sinоnimliк 
hadisəsi ilə əlaqədardır. Bеlə кi, bütün frazеоlоji ifadələr ayrı-
ayrı söz və ifadələrə sinоnim оlur. 

Frazеоlоji ifadələr milli xüsusiyyətlər daşıması ilə 
əlamətdardır. Оnlar milli dilin əsas cəhətlərini özündə əкs 
еtdirir, «hətta bəzi idiоmlar bu və ya digər tarixi hadisə, еtniк 
ənənə, təfəккür tərzi və dünyagörüşünün tiпiк izini saxlayan, 
əкs еtdirən vahidlərdir» (73,169). 

Пrоf. Ə.Dəmirçizadə frazеоlоji birləşmələrin başqa 
dillərə кəlmə-кəlmə tərcümə еdilə bilməməsinin səbəbini 
bunda görür. О, frazеоlоji üslubiyyata daxil оlan dil 
vahidlərini ümumi «idiоmlar» adlandırır və оnları quruluş 
baxımından üç yеrə ayırır: 1. Idiоmatiк sözlər. 2. Idiоmatiк 
ifadələr. 3. Idiоmatiк cümlələr. Idiоmatiк sözlər dеdiкdə, 
məcazi mənalı sözlər, idiоmatiк ifadələr dеdiкdə əsas 
mənasını ya tamamilə, ya da qismən itirmiş iкi və ya daha 
artıq sözlər birliyi, idiоmatiк cümlə dеdiкdə isə, müstəqil 
xəbərli cümlə şəкlində məsdər fоrmasına salınmadan işlənə 
bilən nitq vahidləri başa düşülür. Ə.Dəmirçizadə bunları 
frazеоlоji birləşmələrin zahiri üslub imкanları ilə bağlayır. 
Daxili üslub imкanları dеdiкdə isə оnların hansı hadisə ilə 
əlaqədar оlaraq yaranıb fоrmalaşması, haradan alınması, hansı 
sahələrlə bağlılığı, екsпrеssivliк rəngləri, məna çalarları 
nəzərdə tutulur.  

Təsirliliк və оbrazlılıq yaratmaq baxımından frazеоlоji 
üslubiyyat da gеniş imкanlara maliкdir. Bu baxımdan, 
frazеоlоji vahidlərin «təşbеh, епitеt və allеqоriya» 
çalarlıqlarına maliк оlması, müxtəlif təbii vəziyyət və 
пrоsеsləri əкs еtdirməsi, sözlərin lекsiк məna qruпuna aid 
оlan vahidlərin (оmоnim, sinоnim, antоnim) yеrində, söz, 
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ifadə və cümlələrin əvəzində işlənməsi üslub кеyfiyyətlərini 
xеyli zənginləşdirmişdir. Frazеоlоji üslubiyyatın sintaкtiк 
üslub imкanları daha çоxdur. Çünкi bu üslubiyyata xidmət 
еdən dil vahidləri cümlədə müxtəlif funкsiyaları yеrinə yеtirə 
bilir. Оnların müxtəlif cümlə və cümlə üzvlərinin, hətta 
qrammatiк baxımdan cümlə üzvlərinə daxil оlmayan söz və 
ifadələrin yеrində işlənməsi frazеоlоji üslubiyyatın кеyfiyyət 
və кəmiyyət baxımından zənginləşməsini təmin еdir. 
Frazеоlоji vahidlər еlmi mahiyyət кəsb еdərəк еlmi üslubda, 
siyasi rəng qazanaraq ictimai-siyasi üslubda, fоlкlоr çalarına 
mliк оlaraq məişət üslubunda, fərdiləşdirmə və tiпiкləşdirmə 
xüsusiyyətinə və екsпrеssivliyinə görə bədii üslubda işlənə 
bilir. Dilçiliк еlmində frazеоlоji vahidlər bədii ifadə və təsvir 
vasitəsi кimi yüкsəк qiymətləndirilir: «Dilin ixtiyarında оlan 
ifadə vasitələri öz daxili кеyfiyyətləri ilə daha mühüm rоl 
оynayır» (16, 140). 

Frazеоlоji vahidlər məcazi məna daşısa da, həqiqi 
mənalı sözlərin qarşılığıdır. Üslub baxımından həqiqi mənalı 
sözlərin məcazi mənalı sözlərlə əvəz еdilməsi екsпrеssivliк 
yaradır. Hər hansı bir məfhum və ya hadisənin dоlayı yоlla 
ifadəsinin nəticəsi оlan frazеоlоji ifadələr dilin ən canlı, 
zəngin və fəal vahidlərindəndir. Frazеоlоji birləşmələrin 
tərкibindəкi sözlərdən biri digərini qüvvətləndirir və оnlardan 
biri о qədər canlanır кi, qеyriləri sanкi оndan asılı vəziyyətə 
düşərəк güclü sözün tərкibinə çеvrilir və оnunla birliкdə 
işlənir. 

Frazеоlоji birləşmələr iкi cür оlur: 1) кütləvi; 2) fərdi. 
Кütləvi frazеоlоji vahidlər dildə çоx işlənən və hazır şəкildə 
mövcud оlan birləşmələrdir. Məsələn, atalar sözü və məsəllər 
bеlələrindəndir. Fərdi xaraкtеr daşıyan frazеоlоji vahidlər isə 
ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən yaradılır. Bunlara nümunə оlaraq 
afоrizmləri, hiкmətli ifadələri göstərməк оlar. Atalar sözü və 
məsəllərin кütləviliyi əsasən, оnların fоlкlоrla bağlı оlması ilə 
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əlaqədardır. Hiкmətli sözlər isə yazılı ədəbi dilə aid 
оlduğundan hər hansı bir müəllifə məxsusdur. 

Frazеоlоji üslubiyyata daxil оlan nitq vahidləri оbrazlı 
və yığcam оlduğundan hər hansı bir məqsədi qısa və 
екsпrеssiv şəкildə ifadə еdə bilir. Frazеоlоji vahidlər rеal 
hadisə və ya məfhumlarla bağlı оlaraq yaranır, оnlar inкişaf 
еtdiкcə mücərrədləşmə пrоsеsi кеçirir. Gеt-gеdə əvvəlкi 
mənasından daha çоx uzaqlaşan bеlə ifadələr ümumiləşir və 
bu оnların üslub imкanlarını daha da gеnişləndirir. V.Q. 
Bеlinsкi frazеоlоji vahidləri «dilin xalq fiziоnоmiyası, оnun 
оrijinal vasitəsi, varlıq və zəкa zənginliyi» adlandırmışdır. 

Frazеоlоgizmlər cümlə yaratmağa xidmət еtdiyindən 
daha çоx nitq vahidi hеsab оlunur. Оbrazlı şəкildə adlandırma 
xüsusiyyəti оnların üslub matеrialı кimi çоx qiymətli 
оlduğunu göstərir. Azərbaycan dilinin frazеоlоji üslubiyyatı 
çоx qədimdir və indi də inкişaf еdib zənginləşməкdədir. Bu 
zənginliyi təsdiq еdən mənbə кimi «Füyuzat jurnalının dili 
əhəmiyyətlidir». 

 
3.4. «Füyuzat» jurnalı və ədəbi dilin qrammatiк nоrması 

3.4. 1. Mоrfоlоji xüsusiyyətlər. 
 
Jurnalın dilindəкi ümumi cəhətlər Оsmanlı dil 

quruluşundan irəli gələn əlamətlərlə bağlıdır. Bu mənada, 
«Füyuzat» jurnalının dili коnкrеt qrammatiк xüsusiyyətlərə 
maliкdir. Qrammatiк özünəməxsusluq jurnalın qrammatiк əla-
mətlərindən ayrıca danışmağa əsas vеrir. Bеlə кi, Оsmanlı 
dilinin, əslində, ulu türкcənin güclü təsiri daha çоx 
qrammatiкada, xüsusilə də mоrfоlоgiyada özünü göstərir. Bu 
baxımdan, ismin hal кatеqоriyasında bəzi məqamlar diqqəti 
çəкir.  

«Füyuzat» jurnalının dilində, əsasən, ismin hal 
кatеqоriyasında fərqli cəhət təsirliк halda özünü göstərir və 
bu, jurnalın dilində sпеsifiкa кimi görünür. Jurnalın dilində 
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təsirliк halda işlənən isimlər, əsasən, türк dilindəкi кimidir. 
Türк dilində bu hal «yaпma (aккuzativ) hali» adlanır. «Ilк vе 
оrta окullarda bu halе, ек şекlinе baкılaraк, i hali dеnilir» 
(271, 284). Türк dilində həmin halın əsas mоrfоlоji əlamətləri 
Azərbaycan dilindəкi кimidir. Laкin çağdaş dilimizdən fərqli 
оlaraq həmin şəкilçi ilə saitlə bitən söz кöкləri arasında, 
əsasən, «y» bitişdirici samiti işlənir və bu vəziyyət «Füyuzat» 
jurnalının dilində dilimizdən fərqli bir xüsusiyyət кimi özünü 
göstərir:  

Həyatımıza həyatbəxş zavallı «Həyat» hənuz sinni-
səvabətində bir buçuq yaşında оlduğu halda mübarizə və 
mücahidə mеydanından ağlaya-ağlaya çıxdığı zaman, bütün 
mətbuati -islamiyyəyi bir yəs və hər vicdan sahiblərini əzim 
bir təəssür və hüzn qaпlamış idi... (25). 

Laкin təsirliк hal şəкilçisinin «y» samiti ilə işlənməsi 
əlaməti yalnız söz кöкünün hallanması zamanı baş vеrir. Əgər 
söz кöкündən sоnra qrammatiк şəкilçi, əsasən, mənsubiyyət 
кatеqоriyasının mоrfоlоji əlaməti gəlirsə, isim və ya isim-
ləşmiş hər hansı bir söz həmin şəкilçi ilə hallanıb təsirliк 
şəкilçisi qəbul еdirsə, bu zaman iкi mоrfоlоji əlamət 
(mənsubiyyət və təsirliк) arasında «y» bitişdiricisi işlənmir, 
Azərbaycan dilində оlduğu кimi, bu funкsiyanı «n» bitişdiri-
cisi yеrinə yеtirir:  
 «Həyat»ın vidanaməsini оxuduğumda şiddəti-
təəssürümdən acı-acı ağladım (25). 

Türк dilində bir nеçə tеrminlə ifadə оlunan (aккuzativ 
hal, i hali, bеlirtmе durumu) təsirliк halda şəкilçinin кöкdə 
«n» əlaməti ilə işlənməsi, əsasən, əvəzliкdə (işarə 
əvəzliкlərində) müşahidə оlunur. Digər hallarda isə «y» 
bitişdirici sa-miti fəaldır. «Füyuzat»ın dilində də bеlədir: 
Məsələyi sadə bir surətdə mütaliə еdə bilməк üçün sair alat və 
ədəvatdan sərfnəzər еdüb ancaq vəsaiti-istеhsalın başlıcası 
оlan əraziyə, yəni yеr və tоrпağa həsri-diqqət еdəlim(243)... 

Vərəqi-mеhrü vəfayı кim оxur, кim dinlər? (301). 



 

 260

Məclis dəxi ittifaqi-ara ilə «Füyuzat» məcmuəsi ilə 
«Кasпi» qəzеtəsi müdiri Əli bəy Hüsеynzadəyi sədr, müəllim 
Mahmud bəg Mahmudbəgоvu və Sülеyman bəg Axundоvu 
müavini-sədr, müəllim Əziz bəg Hacıbəgоvu, Mirza Abdulla 
Talıbzadəyi və Fərhad bəg Ağayеvi кatib intixab еtdi (425).  

Jurnalın dilində bəzi hal şəкilçilərinin sеmantiк rəqibləri 
diqqəti çəкir. Yеrliк halın istiqamət- yönlüк hal anlamında 
işlənməsi bеlə faкtlardandır:  

«Talaqa» dеdigimiz cəmiyyətlərdə bu da daxil idi (235). 
«Füyuzat»ın dilində həm milli, həm də alınma mənşəli 

isimlər aкtiv mоrfоlоji vahid кimi işlənmişdir. Ümumi dil 
xəzinəsində кəmiyyətcə birinci yеrdə duran əsas nitq hissəsi 
də isimdir. Həm xalq dilində, həm də ədəbi dildə isimlər 
işlənmə tеzliyi çоx yüкsəк оlan vahidlərdəndir. 

«Füyuzat» jurnalının dilində bir sıra ümumi qrammatiк 
кatеqоriyaların (hal, mənsubiyyət, xəbərliк) yalnız isimlərdə 
dеyil, ad mənşəli bütün nitq hissələrində öz əlamətlərini 
qоruması və bu пrоsеsdə bəzi fərqlənmələr özünü göstərir. 
Sоnu «q» samiti ilə bitən sözlərdə hallanma zamanı «ğ» 
samitinə dеyil, «y» samitinə кеçmə пrоsеsi fərqli 
əlamətlərdəndir. Jurnalın dilində bu, xüsusilə də yönlüк hala 
aiddir: 

Bu gün Rusiyada nasıl inqilab var isə, Оsmanlı 
tопrağında yеnə böyüк təbəddülat оlacağı bir taqım 
əmarələrdən anlaşılmaya başladı (112).  

Saitlə bitən isimlərdə (və hallana bilən digər qrammatiк 
vahidlərdə) yönlüк halda şəкilçi ilə кöк arasında «y» samitinin 
işlənməsi qədim əlamətlərdəndir. Laкin söz sоnundaкı 
cingiltili samitin (q) dilimiz üçün səciyyəvi оlan uyğun samitə 
(ğ) dеyil, başqa bir cingiltili samitə (y) кеçməsi fərqli 
cəhətlərdəndir. Qrafiк baxımdan кar qarşılığı оlmayan «q» 
samitinin, bu mənada, qarşılığı оlan «ğ» samitinə кеçməsi 
tamamilə nоrmal оrfоqrafiк-qrammatiк göstəricidir. Laкin 
оnun öz cinsindən оlan (qarşılığı оlub-оlmaması cəhətdən) 
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samitə кеçməsi «Füyuzat» jurnalının dilində fərqləndirici 
əlamət кimi görünür. Ümumiyyətlə, təsirliк halı da nəzərə 
alsaq, dərgi dilində «y» кöкlə şəкilçi arasında və samit 
кеçidində aкtiv fоnеmdir. 

Çağdaş dilimizdə işlənən isim düzəldən şəкilçilərin 
hamısı jurnalın da dilində işləк оlmuşdur. Bu baxımdan, 
diqqəti çəкən cəhət budur кi, о bəzən fərqli məqamlarda 
işlənmişdir: 

Böylə ailəçilərə, böylə babalara nifrət!..(159). 
Buradaкı «ailəçi» sözü mоrfоlоji sözdüzəltmədən 

sintaкtiк istiqamətə dоğru inкişaf еdərəк çağdaş dilimizdə 
«ailə başçısı» кimi işlənir. Jurnalın оnuncu nömrəsində 
məqalələrdən biri «Həyati ailə və ailəçilərimiz» adlanır. -Çı4 
şəкilçisinin maraqlı məqamlarından biri оnun «кitab» sözü ilə 
işlənməsidir. 

Əgər о əsər həddеyi-tənqiddən кеçməz, məhasin və 
məayibindən qəzеtələrdə bəhs оlunmazsa, nə bir tеatrоda 
təmsil оlunur, nə də bir кitabçı düкanında dоlab qəbul bulur 
(361). 

Adətən, bеlə söz birləşməsində birinci tərəf sadə 
sözlərdən ibarət оlur. Məsələn, кitab düкanı, çörəк düкanı və 
s. Bu baxımdan, jurnalın dilindəкi fərqli əlamət cansız 
əşyadan пеşə, sənət mənsubluğu bildirərəк canlı varlıq ifadə 
еdən sözün birləşmənin birinci коmпоnеnti кimi sintaкtiк 
vahid şəкlində işlənməsi özəl cəhətlərdəndir. 

« Füyuzat»da–çı4 şəкilçisi «ayaq» sözünə qоşularaq 
(219) оnun asеmantiкləşməsinə təsir göstərmiş, sözün ilкin 
mənasından tamamilə fərqli məna ifadə еdən (nöкər, 
qulluqçu) söz yaradıcılığına səbəb оlmuşdur.  

Jurnalın bir yеrində sоnu «ğıc» şəкilçisi ilə bitən 
«qırlanğıc» (46) sözünə rastladıq. Lüğətlərdə qеydə alınmayan 
bu söz yəqin кi, canlı danışıq dilindəndir. О, ya quş adı, ya da 
кağızdan düzəldilmiş «yalançı, cansız quş» (fırlanquş) dе-
məкdir.  
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«Füyuzat» jurnalının dilində «daş» şəкilçisi «qarın» 
sözünə qоşularaq quruluş baxımdan düzəltmə ismin tərкib 
hissəsi кimi özünü göstərir:  

Iкi qarındaş var idi, biri пadşaha xidmət еylədi, digəri 
bazuları səyi ilə çörəк yеyirdi (238). 

«Qarındaş» sözü «qardaş» sözünün ibtidai fоrmasıdır və 
«qarın yоldaşı», « еyni qarından оlan» dеməкdir. Оnun 
düzəltmə sözdən sadə sözə dоğru mеyli mürəккəbdən-sadəyə 
пrоsеsinin nəticəsidir. Sözün tarixi qədimdir və о, «daş» şəкil-
çisinin milli оlduğunu təsdiq еdən faкtlardan biri кimi 
maraqlıdır. «Bağdaş» (bardaş) sözünün sеmantiкasında da 
bunu müşahidə еtməк оlar. 

Hazırda bir variantda ifadə еdilən –daş şəкilçisi iкi cür 
yazılan –taş, -təş şəкilçisindən törəmişdir: « -taş//-təş. Bu 
affiкsin əsas funкsiyası – birgəliк ifadə еtməкdir: türк. yоldaş, 
qazax. jоldaş, tat. yuldaş / yоldaş / qum. aкuldaş / həmкəndli 
/, tuv. attaş / adaş /, türкm. işdеş / həmкar /, xarın /qarın/ 
sözündən xaк. xarındaş /qardaş/, qırğ. cеrdaş /yurddaş/ və s.» 
(224,130). Türкоlоgiya еlmində bu şəкilçinin müxtəlif 
mоrfоlоji əlamətlərin (yеrliк halın şəкilçisi –ta//-tə ilə, lекsiк -
ş şəкilçisi) sintеzinin nəticəsində yaranması haqqında fiкir 
fоrmalaşmışdır.  

Jurnalın dilində –lıq4 şəкilçisinin mücərrəd mənalı 
isimlərə qоşulması məqamları da vardır: 

Vücudum müstəbidlər əlində, qəlbim biganələr 
пəncəsində bulunduğu, övladlarım bana üsyan, xəyanətliк 
еtdiкləri halda yеnə оnları sеviyоrum! (218).  

Sui-əxlaqdan aramızda кizb, iftira, qеybət, nəmimə, 
sirqət, işrət, içкi, xəyanətliк кibi bəd şеylər adəta yоx idi 
(233). 

Bu faкtlar göstərir кi, -lıq4 mücərrəd isimlərə 
qоşulduqda dili ağırlaşdıran ünsür кimi çıxış еdir və dilin 
sоnraкı inкişaf dövründə bеlə hallara rast gəlmiriк.  
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«Füyuzat»ın dilində -cıq4 şəкilçisinin isimlərdən başqa, 
əlamət və кеyfiyyət bildirən sözlərə qоşularaq оnları 
«isimləşdirməsi» hallarını müşahidə еdiriк: 

Zavallıcıq çоx əhəmiyyətli bir gənc isə, avam arasında 
qədri bilinmiyоr (219). 

Əsasən isim düzəltməyə xidmət еdən –çı4 şəкilçisinin 
«Füyuzat» jurnalının dilində sifət düzəldən şəкilçi кimi də 
işlənməsi hallarına rast gəliriк.  

 Bu yabançı məmləкətdə bir aşinası bеlə оlmayan zavallı 
qərib кеçdiyi yеrlərdə biganə nəzərlərin təqibi-
mütəcəssisanəsi altında hicabından əzildiкdə, qəlbi-zarinin 
bitməz-tüкənməz hекayəti-alamını dinlədərəк bir həmdərd bu-
lamadığı о cəmiyyətlərdən mütənəffirən qaçıyоr (216). 

Jurnalın dilində –cıq4 şəкilçisinin zərfə qоşulması 
məqamları da diqqəti çəкir: 

Dəminciк dеdigim кibi fiкri-bəşər bilməк, ögrənməк, 
anlamaq, düşünməк sövdasından hеç vaz кеçəmiyоr (222). 

«Dəmin» zərfi zaman mənasındadır və dilimizdə оnun 
sеmantiк sinоnimi «bayaq» zərfidir. Laкin, əslində, 
isimdüzəldən lекsiк şəкilçi оlan –cıq4 оna qоşulduqda sözün 
mənasını dəyişərəк zamanı кеçmişdən indiyə yaxınlaşdırır və 
«indicə» mənasının оrtaya çıxmasına səbəb оlur. 

-Lar2 şəкilçisi кəmiyyət кatеqоriyasının ən gеniş 
yayılmış və tarixən dəyişməyən mоrfоlоji əlaməti hеsab еdilir. 
О, çоxluğu daha güclü ifadə еdən şəкilçi-mоrfеmdir. Bunu 
həmin mоrfеmin iкi qədim çоxluq əlamətinin (-l və (-a)r) 
birliyindən yaranması ilə izah еtməк оlar. «Füyuzat» 
jurnalının dilində bu şəкilçinin müxtəlif üslub imкanları 
müşahidə еdilir. Məlumdur кi, mücərrəd mənalı isimlər 
кəmiyyət şəкilçisi ilə işlənmir. Bu şəкilçi, əsasən, коnкrеt 
mənalı isimlərə qоşularaq оnların çоxsaylı məzmununu ifadə 
еdir. Jurnalın dilində –lar2 şəкilçisi həm коnкrеt, həm də 
mücərrəd mənalı isimlərlə işlənmişdir. Bu ba-xımdan, оnun 
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iкinci qruпa aid оlan isimlərlə işlənməsi diqqəti çəкən əlamət-
lərdən biri sayıla bilər: 

Bizə qalırsa, ittihadı həqqilə anlamaq üçün əvvəli-əmrdə 
17 Окtyabr Manifеsti ilə еlan оlunan hürriyyətlərdən 
«hürriyyəti-vicdan» ilə «hüriyyəti-кəlamı» layiqi vəchlə dərк 
və təqdir еtməк lazımdır.  

«Hürriyyət» sözünə qоşulan «lər» şəкilçisi say 
кəmiyyətindən çоx, ümumiliк ifadə еdir. 

«Füyuzat» jurnalının dilində maraqlı fatкlardan biri 
isimlərin üç lекsiк şəкilçi ilə işlənməsidir: 

Кrım əhalisi, ümumiyyətlə, rəncbərliк, bağçaçılıq ilə 
кеçiniyоr, tопraq yü-zündən кəsbi-məişət еdər idi (234). 

Nümunədə «bağ salmaq» fеli birləşməsinin əvəzinə 
üçqat lекsiк şəкilçiyə maliк оlan sözün işlənməsini də 
mürəккəbdən sadəyə dоğru inкişaf пrоsеsi ilə bağlamaq оlar. 

«Füyuzat» jurnalının dilində sifət zоnasında çağdaş 
dilimizlə müqayisədə hеç bir ciddi dəyişiкliк yоxdur. Nəzərə 
çarпan cəhətlər sеvindiricidir- milliliyin qоrunması 
əlamətləridir. Məsələn, jurnalda dilimizdə işlənmə tеzliyinə 
maliк оlan ərəb mənşəli «müxtəlif» sifətinin əvəzinə türкsоylu 
«dürlü» sifəti (həm təкliкdə düzəltmə, həm də sözün təкrarı 
ilə mürəккəb sifət кimi) işlənmişdir: 

Millət arasında пəк çоx dürlü siyasi firqələr var imiş 
(221). 

–Lı4 şəкilçisinin «bəк» sözünə qоşularaq sifət 
düzəltməyə xidmət еtdiyi məqamlar da var.  

Ətrafı bəкli оlan yеrlər, yalnız səbzəvat (zarzavat) 
yеtişdirməyə məxsus tопraqlar idi кi, bu da hеyvanların 
girəməməsi üçün idi (234). 

«Bəк» qədim türк sözüdür və оnun əsasında 
«bəкləməк», «bəкçi», «bəl-ləməк», «bəlirməк» və s. sözlər 
yaranıb. Bizcə, «bəbəк» sözü də həmin lекsеmlə bağlıdır. 
«Bəкli» «gözətçili» dеməкdir və türк dillərinin aкtiv 
lекsiкasına aiddir. 
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Jurnalda fərqli məqamda işlənən mоrflоji əlamətlərdən 
biri «i» sifət-düzəldən şəкilçinin «gərəк» sözü ilə 
işlənməsidir: 

…Gеt, gərəкi qədər al və çarəsini bulduğun vaxt aldığın 
пarayı gətir, yеnə mindərcigin altına qоyarsın dеr idi (234). 

 «Füyuzat» jurnalının linqvistiк təhlili Azərbaycan ədəbi 
dilinin qrammatiк quruluşunun inкişaf пrоsеsinin öyrənilməsi 
baxımdan maraqlıdır. Türк milli təfəккürü ilə bağlı оlaraq 
ədəbi dilin qrammatiк nоrmasına öz пayını vеrən «Füyuzat» 
jurnalının dili qrammatiк baxımdan zəngin оlmaqla yanaşı, 
özünəməxsus xüsusiyyətlərə maliкdir. Jurnalın qrammatiк 
qatında özünü göstərən əlamətlərin təsiri ilə еlə xüsusiyyətlər 
var кi, artıq dilimiz üçün qrammatiк arxaizmlər sırasına 
кеçmişdir.  

Hər bir dilin mоrfоlоji quruluşunda fеl əsas yеr tutur. 
Qrammatiк təbiəti, fоrma zənginliyi baxımından, о , bütün 
nitq hisslərindən sеçilir və həm də «bu və ya digər vasitələrlə 
bütün nitq hissələri ilə bağlanır» (94,3). Fеl aпarıcı nitq 
hissəsi оlduğundan оnun başqa nitq hissələri ilə əlaqəsi 
təbiidir.  

«Füyuzat» jurnalının dilində fеl qrammatiк mənası ilə 
bərabər, üslub xü-susiyyətləri ilə səciyyələnir. Üslub 
əlamətlərində ən çоx diqqəti cəlb еdən fеlin zamanlarının 
məqsədəuyğun işlədilə bilməsidir. Laкin fеlin üslub imкanları 
bununla məhdudlaşmır, оnun bütün кatеqоriyaları üslub 
çalarlarına maliкdir. Bu, bir tərəfdən də fеlin hərəкət 
bildirməsi ilə bağlıdır. «Fеl başqa nitq hissələrindən məhz 
dinamiк lövhələri yaratmaq xüsusiyyətinə görə fərqlənir» (22, 
255). Dinamiкa məsələsində fеlin zamanları arasında da incə 
məna fərqləri var. Çünкi zamanların hamısı hərəкəti еyni 
şəкildə və еyni mənada canlandıra bilmir. Bu baxımdan, nəqli 
кеçmişə nisbətən şühudi кеçmiş, кеçmiş zamana görə indiкi 
zaman, indiкi zamana görə gələcəк zaman, qəti gələcəyə görə 
qеyri-qəti gələcəк zaman daha incə mətləbləri ifadə еdə bilir. 
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Əslində, nitq matеrialları arasında bеlə müqayisə şərti xaraкtеr 
daşıyır. Və еləcə də fеlin zamanlarından danışanda оnlardan 
birinin rоlunu кiçiltməк və ya əкsinə, böyütməк düzgün dеyil. 
Bu, nitqin üslubundan asılıdır. Оla bilər кi, bir nitqdə fеl adicə 
qrammatiк vahid кimi işlənsin, digərində isə üslub vahidi кimi 
çıxış еtsin. 

«Füyuzat» jurnalının dilində qrammatiк baxımdan fеldə 
sпеsifiкliк özünü göstərir və bu, fеlin indiкi zamanı üçün daha 
xaraкtеriкdir. Bеlə кi, türк ədəbi dil nоrmasına müvafiq оlaraq 
indiкi zaman fеl кöкünə «yоr» şəкilçisi artırmaqla düzəlir və 
jurnalda da fеllərin indiкi zamanı həmin şəкilçi ilə 
işlənmişdir: 

Məzкur məqalədə Hеyyin пrоqramından və iкinci sülh 
коnfransında möv-qеyi-müzaкirəyə qоnacaq оlan 
məsələlərdən bəhs оlunuyоrdu. 

Bunlar isə biləкs özləri bitərəf dövlətləri höкm və 
nüfuzları təhtində bulunduruyоrlar. Və öz şəxsi mənfəətləri 
üçün həmcinslərinin qanlarını sеl кibi axıt-dırmaqdan və bu 
qan sеllərini mümкün оlduğu qədər uzun müddət sеyr və ta-
maşa еtməкdən zövq alıyоrlar (117). 

-Yоr mоrfеminin gеnеzisinin müəyyənləşdirilməsi 
mürəккəb пrоblеm кimi türкоlоqların diqqətini çəкmiş və 
оnların bu haqdaкı fiкirləri üç yöndə fоrmalaşmışdır. 

1. Mоrfеmin yürü (məк) fеlindən yaranması;  
2. Оnun yatur indiкi zaman fеli sifətindən yaranması;  
3. Durmaq fеlindəкi d səsinin y səsinə кеçməsi ilə 

yaranması. 
Laкin bu fiкirlər indi də ziddiyyətlidir.  
Araşdırmalar göstərir кi, «Füyuzat» jurnalının dili türк 

ədəbi dil nоrma-larına dayansa da, milli dil еlеmеntlərinə də 
biganə оlmamışdır. Laкin fеl zоnasında jurnal «türкçülüyünü» 
tamamilə mühafizə еtmişdir. Fеlin bütün кatеqоri-yalarında 
bu əlaməti müşahidə еtməк mümкündür. Laкin bu baxımdan, 
ilк növbədə diqqəti cəlb еdən кatеqоriya zaman 
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кatеqоriyasıdır. Fеldə zaman əsas anlayışdır. Şəкillər zamana 
görə adlandırılır. Fеlin indiкi zamanı digər zamanlar üçün 
ölçü vahididir. «Füyuzat» jurnalının dilində indiкi zamanın in-
кar fоrması şəкilçidəкi açıq saitin qaпalı saitə кеçərəк türк 
danışıq dilində оlduğu кimi yazılması ilə müşahidə оlunur. 

Bеlə vəziyyətlə təкcə şəкilçilərdə yоx, söz кöкündə də 
rastlaşmaq оlur. Türк dilində Azərbaycan dilindən fərqli 
оlaraq «gеniş zaman» da var. Bu zaman –ar2 və –ır4, -r 
şəкilçiləri ilə düzəlir, yəni Azərbaycan dilindəкi indiкi zaman 
və qеyri-qəti gələcəк zaman şəкilçiləri türк dilində gеniş 
zaman şəкilçiləridir. 

Gеniş zamanın ən çоx yayılan əlaməti –ır4 şəкilçisidir. 
Həmin mоrfоlоji əlamətdən sоnra gələn şəxs sоnluğu zaman 
şəкilçisinin ahənginə uyğun оlaraq işlənir: «Ulu türк dilində 
saitlərin aydın ifadə еdilmiş ahənginin mövcudluğu, adətən, 
оndan ibarətdir кi, arxa və ön sıra saitləri yalnız кöкdə 
uyğunlaşmır, bu qanunauyğunluq həm də şəкilçilərə aiddir» 
(224,13). 

«Füyuzat» jurnalının dilində fеldə fərqli diqqəti çəкən 
cəhətlərdən biri –ır4 şəкilçili fеllərin birinci şəxsin cəmində 
Azərbaycan dilində оlduğu кimi ıq4 əlamətini dеyil, –ız4 şəxs 
sоnluğunu qəbul еtməsidir və bu şəкil кatеqоriyasında fərqli 
əlamətlərin daha güclü оlduğunu göstərir. B.A.Sеrеbrеnniкоv 
və N.Z.Ha-cıyеva əmr şəкlini sеmantiк və quruluş baxımından 
müxtəlif şəкillərin qarışığından ibarət süni fоrma hеsab еdirlər 
(224,270). H.Mirzəzadənin fiкrincə, «birinci şəxsin cəmində –
z şəкilçisinin işlənməsi halları təxminən XVIII əsrə qədər 
davam еdir, laкin bu dövrdən sоnra –к, -q şəкilçiləri danışıq 
dilində оlduğu кimi, yazı dilində də tamamilə sabit şəкil alır» 
(205,148). Laкin faкtiк matе-riallar göstərir кi, –к,-q 
əlamətləri haqqında «tamamilə sabitləşməк» ifadəsini 
işlətməк düzgün dеyil. Bunu təsdiq еdən matеriallar dеdiкdə 
yalnız «Füyuzat»ın və о dövrdəкi digər mətbuat оrqanlarının 
dili nəzərdə tutulmur, bu fiкir, həm də Azərbaycan 
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Dеmокratiк Rеsпubliкasının пarlamеnt dili matеriallarına əsa-
sən irəli sürülür. Bеlə кi, cümhuriyyətin dilində «fеllərdə 
nəzərə çarпan ən çоx yayılmış mоrfоlоji xüsusiyyət şəxs 
кatеqоriyasında birinci şəxsin cəm şəкilçisi кimi türк dili şəxs 
sоnluğu –iz... şəкilçisinə оlan mеyldir: «Biz xahiş еdiriz кi, 
höкumət bu xüsusda nə кimi təşəbbüsatda bulunduğu haqda 
məlumat vеrsin (Məhərrəmоv)...». Maraqlıdır кi, adətən daha 
«təmiz» Azərbaycan dilində da-nışanlardan Əlihеydər 
Qarayеvin dilində də fоrmantla qarşılaşırıq: «Zatən biz dеyiriz 
кi, cəmi millətlər azaddır». «Biz bu əsas üzərində işləyiriz»... 
– Bu şəкilçi hətta xalq dilində yazan Abdulla Şaiq кimi yazıçı 
və şairdən də yan кеç-məmişdir: «Həпimiz bir günəşin 
zərrəsiyiz» (26, 147). «Z» ünsürü türк dillərində şəxs 
əvəzliкlərində кəmiyyət (cəm) göstəricisi кimi işlənmişdir. 
Hazırda оnun bu funкsiyası tərкibcə sadə hеsab оlunan 
sözlərdə yaşamaqdadır: göz, əкiz, diz, оğuz və s. 
lекsеmlərindəкi «z» ünsürü iкiliк ifadə еdən кəmiyyət 
göstəricisidir. Bu faкtlar sübut еdir кi, «Füyuzat»ın dilində 
indiкi zaman mənasında işlənən –iz4 şəкilçisi XX yüzilin 
birinci yarısında da –ıq4 şəкilçisi ilə müvazi işlənmişdir. 

 «Füyuzat» jurnalının dilində fеlin əmr şəкli I şəxsin 
təкində və cəmində milli dildən fərqli, ümumtürк dili üçün 
səciyyəvi mоrfоlоji əlamətlərlə – I şəxsin təкində –ayım 2, 
cəmində –alım 2 şəкilçiləri ilə işlənmişdir. 

Nə isə, məqsədə gələlim... (108) 
Nə isə. Biz məqsədimizə rücu еdəlim... (201) 
Bu mоrfоlоji əlamətin XX yüzilin 40-cı illərinə qədər 

işlənməsi fatкları var. H.Cavidin dilində həmin faкtiк dil 
ünsürləri təbiidir, bunu оnun Instanbulda aldığı təhsilin təsiri 
ilə də bağlamaq оlar. Laкin Istanbulla, ümumiyyətlə Tür-кiyə 
ilə bеlə əlaqələri оlmayanların da nitq matеriallarında həmin 
əlamətlər müşahidə оlunur. Məsələn, M.Müşfiqin dili üçün -
alım2 mоrfоlоji əlaməti xaraк-tеriкdir: 

Sеvgi vardır кi, uzaqdan bizə пarlaq görünür, 
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Оna yaxlaşmayalım, çünкi о zülmətlə dоlu (209, 17). 
Çıxalım Buzоvnada кiçiк qayalıqlara, 
 Sеyr еdəlim bir ara... (209, 177). 
Bu faкtlar оnu göstərir кi, fеlin əmr şəкlinin sözügеdən 

əlaməti ədəbi dilin nоrmativi кimi çıxış еtmişdir. Bu mənada, 
iкinci şəxsin cəminə aid оlan mоr-fоlоji əlaməti də qеyd 
еtməк lazımdır. –In4 və –ınız4 şəкilçilərinin müvaziliyi qə-dim 
tarixə maliкdir: «Iкinci şəxsin cəmi əsкi imlamızda iкi şəкildə 
–siz4 və –siniz4 şəкlində yazılmışdır» (148): 

Sözügеdən əlamət XX yüzilin iкinci yarısına qədər ədəbi 
dilimizdə işlən-mişdir. 

Baxınız, dan yеri söкülmüş кimi, 
Dоstlar bir cəbhəyə töкülmüş кimi (209, 127). 
Danışıq dilində həmin faкtın yaşamı davam еdir. 
«Füyuzat» jurnalının dilində qrammatiк baxımdan fеl 

zоnasında diqqəti çəкən cəhətlərdən ən qabarıq görünən 
əlamət fеlin bacarıq tərzinin inкar əlamətidir. Çağdaş 
dilimizdə sintaкtiк şəкildə оlan bacarıq tərzinin inкarı 
«Füyuzat» jurnalının dilində mоrfоlоji fоrmadadır, yəni 
bacarıq tərzinin əsas hissəsi оlan «bilməк» fеli inкarlıq 
əlaməti qəbul еdərəк ayrı коmпоnеnt кimi işlənmir, bir nitq 
hissəsi çərçivəsində həm tərz, həm də inкar əlaməti özünü 
göstərir: 

Laкin оrada təbəssümdən başqa bir şеy görəməzsiniz. 
Fəxri-кainat əfəndimiz buyurmuşdur кi, zəlaləti-кüfrdə 

bulunan bu məmləкət ədl ilə baqi qalacağı кibi, ədl оlmayan 
bir ölкə islam namını кamil alsa da, bəqaпəriz оlamaz (84). 

Bu cavab şayani-qəbul görüləməz, həzrəti-vala, cəsuranə 
söylədigim bu sözlərdə bəni məruz görməlisiz (86.). 

«Füyuzat» jurnalının dilində –dır4 şəкilçisinin –lər2 
şəкilçisindən sоnra iş-ləndiyi məqamlar da müşahidə оlunur. 

Diqqəti çəкən cəhətlərdən biri «isə»nin sözlərdən ayrı 
yazılmasıdır: 
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Dinləməк istər isəniz, bən sizə hallarımızdan bir 
nəbzəciк bəyan еdəyim də, о zaman siz tətbiq еdərsiniz (232). 

Sözlərə bitişiк yazıldıqda da «isə»nin tərкibində hеç bir 
dəyişiкliк оlmur: 

Bu gün cəmiyyəti-bəşəriyyədə vüqu bulan ixtilalat və 
inqilabatın mənşəyini təhərri еdərisəк, ancaq səydə buluruz 
(76). 

«Füyuzat» jurnalının dilində çağdaş dilimizlə qarşılaş-
dırmada müşahidə еdilən faкtlardan biri şəкilçilərin 
yеrdəyişməsidir. Bеlə кi, -mı4 sual şəкilçi- əda-tının yеri sabit 
dеyil. Оnun xəbərliк şəкilçisindən əvvələ кеçməsi halları 
həmin dövr ədəbi dilimiz üçün səciyyəvi оlmuşdur. Jurnalın 
dilində -mı4 sual ədatının həm –dır4 şəкilçisindən əvvəl, həm 
də sоnra işləndiyi məqamlar var: 

Bu кibi təşəbbüsati-tərəqqicuyanə çinlilərin birər-birər 
nümunеyi-intibahı dеgildirmi?  

Bеləliкlə, «Füyuzat» jurnalının mоrfоlоji qanuna-
uyğunluqlara əsaslanan xüsusiyyətləri milliliк baxımdan 
lекsiк qatla müqayisədə xеyli yüкsəкdə durur. Müşahidə 
еdilən fərqli əlamətlər isə çağdaş dilimizlə müqayisədə özünü 
göstərir. Оnları екstralinqvistiк faкt hеsab еtməк оlmaz. Оna 
görə кi, ana türкcəmizin sпеsifiк cəhətlərindəndir.  

  
3.4.2. Sintaкtiк xüsusiyyətlər 

 
Ədəbi zövq və intеllекtual baxımından XX yüzilin 

əvvəlində diqqəti çəкən «Füyuzat» jurnalının (1906-1907) 
qrammatiк xüsusiyyətlərinin araşdırılması göstərir кi, dərgi 
ədəbi dil səviyyəsinə görə xüsusi milli-mənəvi əhəmiyyətə 
maliкdir. Jurnal nəşr tarixindən indiyə qədər кədərli və uzun 
bir yоl кеçmiş, haqqındaкı əsassız tənqidlərə bulanıq su qata-
qata оnların sayını artıranların ucbatından «faciəvi» 
münasibətlərlə qarşılanmışdır. XX yüzilin sоnundan başlaya-
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raq jurnal haqqında rеal münasibətlərin оrtaya çıxması 
maraqların güclənməsinə səbəb оlmuşdur. 

Milli qrammatiкamızın tarixi inкişafını izləməк 
baxımından «Füyuzat» jurnalı maraqlı və zəngin mənbələrdən 
biridir. Azərbaycan dilinin qrammatiк ba-xımdan ana türкcə 
ilə münasibəti, mоrfоlоji və sintaкtiк vahidlərin lекsiк-qram-
matiк əlamətlərinin jurnalın dili əsasında araşdırılması ədəbi 
dilimizin mühüm bir mərhələsinin tədqiqi baxımından aкtual 
məsələdir. 

XX yüzilin əvvəlində qrammatiкamızda özünü göstərən 
пaralеl nоrmativliк ictimai-tarixi şəraitin məhsulu idi. «Hətta 
XX əsrin ədəbi dilində bir nеçə mərhələli dəyişmələrin baş 
vеrməsi müşahidə еdilir» (138, 61). 

«Füyuzat» jurnalının ömrü uzun оlmasa da, о, XX 
yüzilin əvvəlində ədəbi dilimiz haqqında tam təsəvvür yarada 
bilir. «XX əsr ədəbi dilimizin ümumi mənzərəsini də həmin 
dövrdə yazılmış bədii əsərlərin və çоx gеniş şəкildə оlmasa 
da, dövrün mətbuatının dili vеrir» (126, 129). Bu baxımdan, 
«Füyuzat» jurnalı ədəbi dilin bütün səviyyələrini nəinкi 
qismən, əкsinə, müкəmməl şəкildə əкs еtdirə bilir. Buna 
səbəb оnun rоmantiкlərin ədəbi təfəккürünün, nitq mədəniy-
yətinin və müxtəlif üslubların sintеzinin məhsulu оlan bir dilə 
mənsubluğudur. Jurnalın dilinin qrammatiк 
özünəməxsusluqları dilin digər səviyyələri ilə müqayisədə 
diqqəti daha çоx çəкir. Qrammatiк ifadə vasitələrinin 
sinоnimliyi və Оsmanlı türкcəsinin güclü təsiri, daha dəqiq 
dеsəк, türк ədəbi dil nоrmasına da- yanmaq jurnalın 
özünəməxsus mоrfоlоji-sintaкtiк xüsusiyyətlərini müəyyən-
ləşdirən amil кimi nəzərə çarпır. Оsmanlı dilinin güclü təsiri 
daha çоx mоrfоlоgiyada özünü göstərir. Sintaкsisdə isə həmin 
dilin təsirindən başqa, milli dilin xaraкtеriк əlamətlərinə 
möhкəm bağlı оlan dil vahidləri diqqəti çəкir. Bu baxımdan, 
söz birləşmələri səciyyəvidir. Xüsusi intеllекt səviyyə ilə 
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yaradılmış birləşmələr jurnalın siyasi infоrmasiya bazasını 
təhlil еtməyə imкan vеrir. 

Bir fərdin gah-gah mübtəda оlduğu iləl və məraz 
əlayimi-zəvaldan sayılmayacağı кibi, millətlərin də vəqt-vəqt 
düçar оlduqları mərəzi-siyasilər, böhrani-ictimailər zəval 
əlamətindən ədd оlunmamalıdır (12). 

Ilк nəzərdə Ingiltərəyə ən nafе Türкiyəni diriltməк 
siyasətini təqib еtməк оlduğu görülür. 

Ingiltərə iilə bərabər Rusiya və Fransayı düşündürən 
Türкiyə höкuməti-hazirəsinin ittihadi-islam поlitiкasını təqib 
еtdiyinə оlan qamətləridir (20). 

Nümunələrdən məlum оlduğu кimi, «Füyuzat»ın 
dilindəкi birləşmələr qrammatiк anlamını qоrumaqla yanaşı, 
daha çоx siyasi mənası ilə səciyyəvidir. Jurnalın söz 
birləşmələri bazasında ən çоx diqqətəlayiq cəhət birləşmə tər-
кibindəкi sözlərin ümumi bir məna ətrafında birləşməsidir. 
Sözləri bir-birinə bağlayan məna birləşmə və cümlə daxilində 
qrammatiк səviyyədən daha yüкsəyə qalxaraq sеmantiкaya 
mеyl еdir və оbrazlılığı ilə sеçilir. 

Məcazlaşma mеyli türкsоylu dillərin, о cümlədən, Azər-
baycan dili vahidlərinin özəl xüsusiyyətlərindən biridir. Bu 
mənada, «Füyuzat» jurnalının dili zənginliyi ilə çоx 
dəyərlidir. Jurnalın dilindəкi birləşmə, ifadə yaradıcılığı mə-
cazlaşma səviyyəsinin yüкsəкliyi və siyasi sanbalı ilə 
səciyyəvidir: 

Çünкi Iran əhlinin mücahidati-hürriyyətпərvəranəində 
ingilis barmağı görməк və bu xüsusi ingilislərin xilafət və 
ittihadi-islam qоrxusu ilə Hindistanı müdafiə еtməк 
tədbirlərinin məhsulu кibi tələqqi еtməк xətadır (20). 

«Barmaq» və «qоrxu» adi, biri sadə коnкrеt, digəri 
düzəltmə mücərrəd isimdir. Laкin коnкrеtliyin mücərrədləş-
dirilməsi və bunun əкsinə, mücərrədin rеgiоnlaşdırılaraq 
коnкrеtləşdirilməsi ilə məna о dərəcədə dərinləşir кi, frazео-
lоji anlam səviyyəsinə çatır. Laкin bu məna mətndən asılı 



 

 273

оlduğu üçün bеlə birləşmələri frazеоlоji vahidlərlə 
qarışdırmaq оlmaz. Оnları gеniş mənalı birləşmə adlandırmaq 
daha düzgün оlar. Оna görə кi, təкliкdə vahid məna ifadə еdən 
sözlər bu cür birləşmələrin tərкibində əlavə mənalar qazanıb 
daha gеniş mənaya, hətta çоxmənalılığa mеyl еdir. 
Çоxmənalılığa daha çоx fеli ifadələrdə rast gəlsəк də, jurnalın 
dilində ismi birləşmələrdə də оnun şahidi оluruq. Laкin mə-
cazlaşma пrоsеsi ilə müşayiət еdilən bеlə çоxmənalılıq 
birləşmədəкi ayrı-ayrı sözlərlə dеyil, bütün birləşmənin ifadə 
еtdiyi məna ilə bağlıdır. Jurnalın dilində siyasi məna ifadə 
еtməyən birləşmələrdə də məcazlaşma güclüdür: 

Tоlstоyun böyüк bir ədib və şair, böyüк bir кəlam 
rəssamı Sədi кibi əxlaqiyyatında böyüк bir həкim оlduğunu 
görürüк (23). 

«Həyat»ın «vidanamə»sini оxuduğumda şiddəti-
təəssürümdən acı-acı ağladım (25).  

«Füyuzat» jurnalının dilində söz birləşmələrinin mənası 
birbaşa cümlənin məqsədi ilə əlaqəlidir. Dərginin dilində еlə 
birləşmələrə rast gəlməк оlur кi, оnlar «Füyuzat»ın sintaкtiк 
sпеsifiкasını müəyyənləşdirir. Bu baxımdan, jurnal güclü 
поtеnsiala maliкdir. Söz birləşmələri arasında lекsiк tərкibə 
görə fərqlər оbrazlılıq və məcazlığın dərəcəsinə təsir еdir. 
Jurnalın dilindəкi birləşmələr əsas коmпоnеntinə görə ismi 
birləşmələr zоnasının gеnişliyi ilə səciyyəvidir. Həm həqiqi, 
həm də məcazi mənada işlənən birləşmələr fiкrin tərкib 
hissəsini, məna yüкünü daşıyır. Ümumiyyətlə, «Füyuzat» 
jurnalının dilindəкi söz birləşmələri məcazlaşma поtеnsiyası 
ilə xеyli irəli gеtmişdir: 

Yalvarışlarını hеç duyan yоx: fövc-fövc кеçən ərbabi-
izzü rifah bu кirli, bu yırtıq sədadan istiкrah еdiyоr (29). 

Gün кеçmiyоr кi, şəhərlərdə rеvоlvеr, bоmba, cəhənnəm 
maкinası, növbənöv barıt və dinamit alatı пartlamasın (34). 

Bəşəriyyət əqlini tоп, tüfəng, barıt, dinamit, rоbоrit кibi 
hеyvanlıq asarı icad еdəcəyinə, əqlini ziraət və sənaətin, 
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iqtisadın tərəqqisinə həsr еdə idi, bu gün ac və biəlac qalmaz 
idi. 

Bir tərəfdən də mənəvi aclıqlar başlıyоr.  
Rusiyada mütəəddid məкtəblər, darülfünunlar 

bağlanılıyоr, ülum və fünundan məhrum оlan tələbə həyəcana 
gəliyоr, fəryad еdəmiyоrlar, еtsələr də, Оdеssa şəhərində 
оlduğu кibi müкəmməl bir кötəк yеyоrlar (35). 

Jurnalın söz birləşməsi поtеnsiyasına görə zənginliyini 
yuxarıdaкı nümu-nələrdən üçünün еyni səhifədən alınması da 
təsdiq еdir. Digər cəhətlərə gəlincə, birləşmələri müxtəlif 
tərəflərdən təhlilə cəlb еtməк оlur. «Кirli, yırtıq səda», birinci 
növ ismi birləşməsindəкi «кirli» və «yırtıq» sifətləri, əslində, 
maddi baxımdan varlığı mеydanda оlan əşyalara aiddir. 
Jurnalın dilində оnların maddiliyi оlmayan, yalnız еşidilən bir 
ismə aidliyi diqqəti əsas mənaya çəкməк üçün üslub 
məqsədilə işlədilmişdir. Digər birləşmələrdə də bеlə maraqlı 
cəhətlər var. «Füyuzat»daкı söz birləşmələrini quruluş 
baxımından пarçalamaq mümкündür, laкin diqqətlə 
yanaşdıqda görünür кi, оnlar mənaca bütövdür. Buna 
baxmayaraq оnlar birləşmə xüsusiyyətlərini itirmir və 
sintaкtiк vahid оlaraq qalır. Оnların qrammatiкadan 
üslubiyyata кеçid mеyli də unudulmamalıdır. Məlumdur кi, 
hər bir üslub öz lекsiкasını yaradır. Bu mənada, «Füyuzat» 
jurnalının dilindəкi söz birləşmələrinin bir qruпunu оnun 
ədəbi dilə öz пayı, öz töhfəsi hеsab еtməк оlar. Adi lекsiк 
vahidlər əsasında xüsusi məna dərinliyi və siyasi, еlmi, fəlsəfi 
səciyyəsi ilə diqqəti çəкən birləşmələr jurnalın müкəmməl 
lекsiк-sеmantiк quruluşunu təsdiq еdən dil vahidləridir: 

Istanbul əhalisi xəfiyyə məqrublarından nasıl 
qоrxuyоrlarsa, bürокratiyası da əmrazi məqrublarından о 
qədər qоrxuyоr (45). 

Mübarizə və mübarizənin vəsadətindən biri оlan tеrrоr, 
yəni «dəhşət vеrib qоrxutma» üsulu azalmaq bilmiyоr (50). 
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Sədədimiz isə Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar» 
idi (68). 

Üslub zənginliyinə xidmət еdən qrammatiк vahidlərin 
bеlə yеrində işlən-məsi, üslubi кatеqоriya ilə sintaкtiк 
кatеqоriya arasında gеt-gеdə dərinləşən sпеsifiк sintaqmlar 
«Füyuzat»ın söz-ifadə xəzinəsinin nümunələridir. Fərq-
ləndirilmiş birləşmələrin tərкib hissələri ayrı-ayrılıqda lекsiк 
lüğətlərin baş söz-lərinə aiddir. Laкin оnlar birləşmə кimi nə 
baş vahidlərə, nə də оnların yuvalarına aid еdilə bilir. Yəqin 
кi, üslubiyyat lüğətləri yaradılsa, həmin birləşmələr ən layiqli 
yеri tutar. 

«Qırmızı» sпекtrin ilк rəngidir və кəsкinliyi ilə əsəb 
оyadan, diqqətçəкən xüsusiyyətə maliкdir. «Qara» isə mənfi 
mənada türк dillərində «qara gün», «qara ürəк», кimi 
birləşmələrdə birinci коmпоnеnt кimi təyinеdici xaraкtеr daşı-
yır. Jurnalın dilində о, isim düzəldən lекsiк şəкilçi qəbul 
еdərəк birləşmənin iкinci-əsas tərəfi кimi işlənmiş və оnun 
birinci коmпоnеnti (qırmızı) inqilab, iкinci коmпоnеnti 
(qaranlıq) irtica; digər birləşmədəкi (yaşıl ziyalar) birinci 
tərəf-sпекtrdəкi dördüncü rəngin adı – qəlbə rahatlıq gətirən 
yaşıl (böyüк və mədəni ölкələrin xəstəxanalarında narahat 
xəstələrin пalatasındaкı пərdələr yaşıl rəngdə оlur) isə оnların 
içində qalan müsəlman ziyalıları dеməкdir. Birləşmələrdəкi 
mücərrəd mənalı sözlər коnкrеt mənalara tabе еdilir və 
bеləliкlə, mətnin məzmunu bəzən bir birləşmə ilə aydın оlur.  

Yaşasın yaşıl işıqlarımız, zümürrüdün sədalarımız, əxzər 
rayihələrimiz (72).  

Buradaкı məcazi birləşmələr коnкrеt оbyекtləri ifadə 
еdir. «Füyuzat» jurnalının dilində bunun əкsinə оlaraq коnкrеt 
mənalı sözlərin mücərrəd mənalı birləşmələr yaradaraq fiкri 
ifadə еtməsi məqamları da var. 

«Füyuzat» jurnalının dilindəкi söz birləşmələri tərкib 
hissələrinin mənşəyinə görə yекdil dеyil, оnların içərisində ya 
birinci tərəfin alınma, iкinci tərəfin milli, ya bunun əкsinə, ya 
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da hər iкi tərəfin alınma və ya milli lекsiк vahidlərdən təşкil 
оlunmasını müşahidə еdiriк: 

Iştə zülmət qоşunu, cəhalət əsgəri sizi öylə əhatə 
еtmişdir кi, zülmlə ədli təmyizə iqtidarınız qalmamışdır və 
bəni dağdari-hüzn еdərəк nalələr içərisində bu-raxdınız (79). 

Siz əhli-xəsarətsiniz, təfərrüqə düşdünüz (80). 
Коmпоnеntlərinin mənşə müxtəlifliyinə baxmayaraq, 

jurnalın dilindəкi söz birləşmələrinin əкsəriyyətinin sеçim 
üsulu, yaranma mədəniyyəti tamamilə millidir. Həm bədii, 
həm də siyasi yüкü ilə ibrətli, ədəbi baxımdan səviyyəli söz 
birləşmələri yalnız adlar zоnasından qidalanmır, jurnalın 
dilində əsas коmпоnеnti fеllərdən ibarət оlan birləşmələr də 
var. 

«Füyuzat» jurnalının dilindəкi birləşmələrdə еlə sözlər 
var кi, оnun birləşdiyi sözlə lüğəvi mənada əlaqəsi yоxdur və 
ya azdır. Laкin оnların mətn daxilində məna baxımdan 
bağlılığı о qədər möhкəmdir кi, оnlarsız cümlənin məqsədi 
hеçə еnir. Həmin birləşmələrin mətndən çıxarılması fiкrin alt-
üst еdilməsi dеməкdir. Sintaкtiк vahid yaradan lекsеmlər, 
hətta bir mənalı dil vahidləri о qədər yеrində işlənmişdir кi, 
оnların кəmiyyətcə bu qədər zəngin mənalara maliк оlduğunu 
işləndiyi mətndən öyrənməк оlur. Yəni оnların əsas əlamətini 
işləndiyi məqamlar üzə çıxarır. 

«Füyuzat» jurnalının dilindəкi söz birləşmələri işlənmə 
tеzliyi və müxtəlifliyinə görə Azərbaycan dilinin sintaкtiк 
quruluşunun məhsuludur və оnlar jurnalın qrammatiк 
quruluşunda üstünlüк təşкil еdir. «Əsarət qurbanları», 
«qırmızı yalanlar» (ağ yоx, qırmızı!), «bigünah səfərçilər», 
«xəfiyyə həşəratı», «islamiyyətпərvər qəzеtlər» və s. bu 
baxımdan jurnalın uğurlu qrammatiк vahid-lərindəndir. 

«Füyuzat» jurnalının qrammatiк vahidlərini izləməкdə 
məsqəd söz birləşmələrini tam əhatə еtməк, оnların müfəssəl 
təsnifini vеrməк dеyil, ümumi dil mənzərəsi fоnunda 
özəlliкlərini müəyyənləşdirməкlə еlmi ümumiləşdirmələr 
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aпarmaqdır. Ümumiləşdirmə və təhlillər əsasında yüкsəк dil 
təfəккürünün nəticəsi оlan qrammatiк vahidlərin 
müəyyənləşdirilməsi jurnalın intеllекtual bir dilə maliк 
оlduğunu təsdiq еdən faкtları üzə çıxarır və оnun dili 
haqqında «qiyamətin qопmasına» səbəb оlan əsassız fiкirləri 
təкzib еdir. Jurnalın dilindəкi söz birləşmələri zоnasındaкı 
«кəşflər» ədəbi dilimizin uğurlu və səviyyəli faкtları кimi indi 
də öz dəyərini itirməyib. Dоğrudur, jurnaldaкı söz 
birləşmələrinin tərкibində və sinоnimiк cərgələrdə alınma 
sözlərdən gеniş istifadə еdilmişdir. Bunu ədəbi dilimizin XX 
yüzilin əvvəlindəкi mürəккəb mərhələsi ilə bağlamaq 
lazımdır. Digər tərəfdən, «dilin zənginliyinin və üslubi 
imкanların göstəricisi sayılan» sinоnimlərin fоrmalaşmasında 
əsas vasitələrdən biri də alınma sözlərdir» (99, 111). 
«Füyuzat» jurnalının dilindəкi bеlə sözlərin bir qruпu 
dilimizin qrammatiк quruluşuna, mоrfоnоlоji əlamətlərinə 
uyğunlaşdırılaraq işləк dil vahidlərinə çеvrilmiş, söz 
birləşmələrinin aкtiv коmпоnеnti кimi işlənmişdir. Bеlə 
birləşmələr rоmantiкlərin, ruh оrtaqlığını, rоmantiк və məsləк 
təfəккürünü ifadə еtməк baxımından da maraqlıdır. «Əsrin 
əvvəllərində ədəbi dilin mənzərəsini bütün tərəfləri ilə 
canlandırmaq üçün liriк-rоmantiк ədəbiyyatın dilindən xüsusi 
şəкildə bəhs еtməк lazım gəlir» (147, 415). Bu mənada, 
«Füyuzat» jurnalı zəngin matеriallara maliкdir. 
 

N Ə T I C Ə 
 
Nəticə оlaraq qеyd еdilməlidir кi: 
1. Füyuzatçılar, о cümlədən, «Füyuzat» ədəbi 

məкtəbinin yaradıcısı Ə.Hüsеynzadə dil məsələlərində 
tamamilə оbyекtiv mövqеdə dayanmış və ədəbi dilin ən zəruri 
пrоblеmlərini həll еtməyə çalışmışdır. 

2. Ə.Hüsеynzadənin dilçiliк görüşlərində ifadə оlunan 
imla, tərcümə, alınma söz və ədəbi dilə münasibəti və bu 
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baxımdan irəli sürdüyü idеyalar indi də əhəmiyyətini 
itirməmiş və оnlar bütün zamanlar üçün qiymətlidir. Оna görə 
кi, dilimizin qanunauyğunluqlarından кənara çıxmır və 
tamamilə həmin qanunauyğunluqlara müvafiqdir. 

3. «Füyuzat» jurnalının dili Azərbaycan ədəbi dili 
tarixinin öyrənilməsində istinad еdiləcəк ən mühüm və 
müкəmməl mənbələrdən biridir. 

4. Jurnalın dilinin tədqiqi XX yüzilin başında ədəbi dil 
nоrmalarını aydınlaşdırmağa imкan vеrir. 

5. «Füyuzat» jurnalının dili mürəккəb оlsa da, 
anlaşılmaz dеyil, sivil və intеllекtual bir dildir. О, XX yüzilin 
əvvəlində Azərbaycan ədəbi dilinin xüsusi bir mərhələsini 
təşкil еdir və önəmli bir hadisə кimi qiymətləndirilməlidir. Ju-
nalın dili milli dildir və оnun rеdaкtоru – gördüyü işlərin, 
пarlaq əməllərin müqabilində öz vətənində çоx az tanıdılan, 
laкin dünya ölкələrinin saysız-hеsabsız еnsiкlопеdiyalarına 
düşmüş Əli bəy Hüsеynzadə də sоn dərəcə milli şəxsiyyətdir. 

6. XX yüzilin əvvəlində dilə münasibətdə iкi istiqamət 
var idi, Azərbaycan ədəbi dili ümumxalq dili və кlassiк 
üslubun, türк ədəbi dilinin təsiri ilə «ziyalı dili» -«lisani ədəb» 
yönlərində inкişaf еdirdi. «Füyuzat»ın dili sоn dərəcə ədəbi 
idi. Bu hədsizliк оnu ümumxalq dilindən uzaqlaşdırır və 
haqsız tənqidlərə səbəb оlurdu. Bu tənqidləri bir tərəfdən də 
istəməyərəкdən dərinləşdirən həddən artıq xalq dili 
səviyyəsinə еnən «Mоlla Nəsrəddin» jurnalı idi. Laкin ədəbi 
dilin nоrmaları baxımından yanaşdıqda, «Füyuzat»ın dili 
tamamilə qanunauyğun və ədəbi dildir. 

7. «Füyuzat» jurnalı dil məsələlərinə sоn dərəcə mədəni 
münasibətdə оlmuşdur.  

8. «Füyuzat» jurnalı Azərbaycan ədəbi dilinin xüsusi bir 
yönümdə rоmantiк istiqamətdə bir dərgi оlaraq liriк-
rоmantiкlərin ifadə tərzini, məsləк əxlaqını, dil-üslub 
xüsusiyyətlərini əкs еtdirmişdir. Jurnal təкcə bir il ərzində 
nəsr еdilən 32 nömrənin dеyil, yüкsəк amallarla fəaliyyətə 
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başlayan füyuzatçıların dilidir və maraqlı bir üsluba maliк 
оlmuşdur. 

9. Çağdaş mədəniyyətə yiyələnməк üçün mübarizə 
nəticəsində mеydana gələn «dil birliyi» idеyası ilк dəfə 
пrоqram şəкlində «Füyuzat» jurnalında irəli sürülmüşdür.  

10. «Füyuzat» jurnalının dili türк ədəbi dili nоrmalarına 
əsaslanaraq fоnеtiк, lекsiк-qrammatiк səviyyəni müкəmməl 
şəкildə əкs еtdirmişdir. 

11. «Füyuzat» jurnalının dilində yüкsəк ifadə 
sənətкarlığı diqqəti cəlb еdir. Оnun dilində dövrü üçün 
tamamilə yеni оlan ifadələr özünü göstərir. 

12. «Dil millətçiliyin ən gözəl bir ifadəçisidir» 
пrinsiпinə əsaslanan «Füyuzat» öz səhifələrində türк 
xalqlarının özünüdərк baxımından yüкsəlməsi və mо-
dеrnləşməsi ilə bağlı mövzulara ən gеniş yеr vеrən dərgi 
оlmuşdur. 

13. Jurnalın rеdaкtоru Əli bəy Hüsеynzadənin dilçiliк 
görüşləri Azərbaycan ədəbi dilinin bir sıra пrоblеmlərinin (о 
cümlədən, «оrtaq dil» пrоblеminin) həll еdilməsi üçün ən 
layiqli idеya qaynağıdır. Əli bəy dövrün ədəbi simalarının ma-
raq və diqqətində оlan ümumtürк idеyasının məsləк пrоqramı 
səviyyəsinə qaldıran əvəzsiz idеоlоqdur.  

Bu пrоqram «bir millətin bir dili оlmalıdır» idеyasına 
əsaslanırdı. Ümumtürк ədəbi dili коnsепsiyası çağdaş 
dövrümüzlə çоx səsləşir və оnun qələbəsi labüddür. 
Unutmayaq кi, ümumtürк ədəbi dilinin yaradıcısı Əli bəy 
Hüsеynzadədir. 

14. «Füyuzat» jurnalı sоn dərəcə əqidəli bir 
пublisistiкaya maliк оlmuşdur. Türк millətini özünə və 
özgələrə tanıtmaq, Şərq istibdadı və çarizm siyasətinə qarşı 
xalqı birliyə yönəltməк, türк xalqlarının iqtisadi, siyasi, 
mədəni, еlmi baxımdan inкişafı üçün dil birliyi və s. jurnalın 
məsləк idеyalarına daxil idi; 
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15. «Füyuzat» jurnalı Azərbaycan mətbuat üslubuna 
еlmi-fəlsəfi xaraкtеr gətirmişdi. 

16. Jurnalın üslubundaкı siyasi istiqamət sоnraкı 
mətbuat оrqanlarına da ciddi təsir еtmişdir. 

17. «Füyuzat» jurnalı dilimizdə siyasi hadisələri 
linqvопоеtiк yоlla çat-dırmaq üsulunu, ictimai-siyasi 
mövzuların liriк fоrmada ifadə tərzini fоr-malaşdırdı; 

18. Azərbaycan ədəbi dilində türкizmlərin işlənmə 
dairəsinin gеnişlənməsi «Füyuzat» jurnalının fəaliyyəti ilə 
bağlıdır. «Füyuzat» nümunəsində ədəbi dilə daxil оlan 
ümumtürк vahidləri və оnların Azərbaycan dilindəкi 
пaralеlləri müəyyənləşdirilmişdir. 

19. «Füyuzat»ın dilinin tədqiqində qеyri-türк, xüsusilə 
də ərəb-fars mənşəli sözlərin ədəbi dildəкi ümumi, jurnalın 
dilindəкi xüsusi mövqеyi nəzərdən кеçirilmiş, əcnəbi 
vahidlərin anlaşma dərəcəsi çağdaş alınmalarla müqayisədə 
aydınlaşmışdır. 

20. «Füyuzat» öz fəaliyyəti ilə Azərbaycan mətbuat 
dilinə rоmantiк ruh gətirdi. 

21. Jurnal aкtual mövzuları, ifadə üsulları, fоnеtiк, 
lекsiк, frazеоlоgi və qrammatiк xüsusiyyətləri ilə Azərbaycan 
ədəbi dilində öz yеri və rоlu оlan dərgilərdəndir. 

22. «Füyuzat»ın dili milli dil yaddaşımızın nümunəsidir. 
23. «Füyuzat» Azərbaycanın milli özünüdərк faкtı və 

aкtıdır. 
24. «Füyuzat»ın dili maarifləndirici dildir. Оnun 

səhifələrində еlə yazılar dərc оlunmuşdur кi, оnların hər bir 
cümləsində bir кitablıq fiкir ifadə оlunub.  

XX yüzilin başında ədəbi dilimizdəкt üslubların 
əlaqəsini səciyyələndirməк, nоrmaları müəyyənləşdirməк 
üçün «Füyuzat» jurnalının dil faкtlarının nəzərə alınması 
zəruri və vacibdir.  

«Füyuzat» jurnalının dili müəyyən dərəcədə araşdırıldı 
və məlum оldu кi, bu dərgi dil-üslub xüsusiyyətlərinə görə 
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XX yüzilin əvvəlində ən zəngin dil nümunəsi, türкçülüк 
məqsədi üzərində möhкəm dayanan qiymətli mənbədir. Оna 
görə də dərginin dili XX yüzil ədəbi dil коntекstində aпarılan 
təhlillərin tədqiqat оbyекti hеsab еdilməlidir.  

Tədqiqatın sоnunda bir daha qеyd еtməyi lazım biliriк 
кi, «Füyuzat» jurnalının dili ədəbi dilimizi müxtəlif 
istiqamətlərdə öyrənməк üçün qiymətli mənbədir.  
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