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Giriş
“Dil” adını verdiyimiz məfhum, bəlkə də, tək bir dil fomasından inkişaf edə

rək indiki vaxtda danışılan minlərlə dilə çevrilmişdir. Hər hansı bir dili cəmiyyət- 
siz və cəmiyyəti də dilsiz düşünmək olmaz. Dilin sosial diferensiasiyası antik dövr
dən günümüzə qədər daima insanları düşündürmüşdür. Türk dilləri uzun tarixi yol 
keçərək, müxtəlif dildaxili və dilxarici səbəblərlə diferensiasiyaya məruz qalaraq 
fərqli ləhcələrə ayrılmışdır. Bu dillərin diferensiasiyasında dinin dəyişməsi, coğrafi 
məkanın dəyişməsi, zamanın keçməsi, köç edilməsi, müharibələrin baş verməsi, 
təbii fəlakətlər kimi faktorlar vardır.

Diferensiasiyanın baş verməsindəki faktorladan biri də mədəniyyət faktoru
dur ki. bu da türk dillərinin diferensiasiyasında mühüm rol oynamışdır. Bu diferen
siasiya bu xalqların təkcə öz mədəniyyətlərinin inkişafı ilə olmamış, təbii ki, qonşu 
olduğu ölkələrin də təsiri ilə baş vermişdir. Türk dilləri zaman keçdikcə dəyişib 
bir-birilərindən fərqlənməyə başlayıb. Bu diferensiasiya türk dillərinin fonetikasın
da, leksikologiyasında və morfologiyasında daha çox özünü göstərmişdir. Türk dil
lərinin zaman keçdikcə ən az diferensiasiyaya məruz qalan hissəsi sintaksisidir. 
Belə ki, karaim və qaqauz dillərindən başqa digər türk dillərinin sin-taksisinə bax
dıqda cümlə üzvlərinin sırası, demək olar ki, çoxunda eyni şəkildədir. Qədim Türk 
dili dövrü ilə müasir oğuz qrupu türk dillərini qarşılaşdıranda hansı diferensiasiya
ların olduğunu asanlıqla görə bilərik. Oğuz qrupu türk dillərinin qədim dövr ilə 
müasir dövründə işlənən sözlər tələffüz cəhətdən fərqliləşə bilər, leksik cəhətdən 
yeni mənalar qazanaraq məna genişlənmələri və məna daralmaları kimi diferensia
siya hadisələri baş verə bilər və ya qədim türk dilində olan hər hansı bir şəkilçi 
oğuz qrupu türk dillərinin hər birinə fərqli formada keçə bilər və ya qədim türk dili 
dövründə qalıb müasir dövrümüzə qədər gələ bilməyərək ölmüş də ola bilər. Ölən 
hər hansı bir söz və ya şəkilçinin yerini zaman keçdikcə yeniləri almış olur ki, bu 
da oğuz qrupu türk dillərinin diferensiasiyasına səbəb olur.

İllər keçdikcə türk xalqlarının müəyyən səbəblərə görə fəth etdikləri müxtəlif 
ərazilər, yaşayış tərzlərini əks etdirən sosial və psixoloji vəziyyət, yaşadıqları mə
dəni mühit və şərait onların dillərinə də öz təsirini göstərmişdir. Bunu zaman keç
dikcə türk dil ailəsinin bölünməsində, onların müxtəlif dil qruplarına şaxələnməsin- 
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də, dillərinin diferensiasiyasında da görmək mümkündür. Türk dillərinin 
diferensiasiyasını düzgün tədqiq etmək üçün türk dillərinin təsnifatı da düzgün 
aparmaq lazımdır. Ona görə də əvvəlki tədqiqatlara nəzər yetirdikdə görülür ki, 
tədqiqatçılar tipoloji, fonetik, morfoloji və etnik xüsusiyyətləri əsas götü-rərək türk 
dillərini müxtəlif cür təsnif etmişlər.

1. Diferensiasiya terminin məzmunu və mahiyyəti
Diferensiasiya nədir? Qrammatikada bu termin hansı mənaları bildirir? Türk 

dillərinin diferensiasiyasının sosial kökləri dedikdə nə nəzərdə tutulur? Dilçilikdə 
hansı sahələrdə diferensiasiya baş verir? Dilçilikdə bununla bağlı yazılmış müxtəlif 
nəzəri məlumatlar, fərqli təriflər vardır.

Yunan mənşəli diferensiasiya sözü vahidin, bütövün fikrən hissələrə ayrıl
ması, inteqrasiya isə əksinə, hissələrin qarşılıqlı əlaqə nəticəsində tama, bütövə 
çevrilmə prosesidir. Bu terminlər riyaziyyat, pedaqogika, iqtisadiyyat və digər elm
lərdə istifadə edildiyi kimi dilçilik elmində də işlədilir.

Dilçilikdə diferensiasiya termininin ikinci işlənmə dairəsi lüğət tərkibindəki 
sözlərin mənalarının semantik və üslub təbəqələşməsi şəklində özünü göstərir. 
Buna “Semantik diferensiasiya” və ya “Üslub diferensiasiyası” da deyilir.' Eyni 
fikri M.Adilov da təsdiqləyir. Əlavə olaraq dildəki diferensiasiyanın üçüncü bir is
tiqamətini qeyd edir: diferensiasiya dil təkamülünün elə bir əlamətidir ki, bunun tə
siri ilə dialektlərdən biri digərindən fərqlənməyə, xüsusiləşməyə və müstəqil dil ki
mi formalaşmağa başlayır. Əslində qohum dillər də diferensiasiya nəticəsində mey
dana gəlir. Qrammatik diferensiasiya - dilin inkişafını təmin edən əsas daxili amil- 
lərdən biri kimi formaların ayrılıb fərqlənməsidir. Məsələn, vaxtilə eyni məna daşı
yan -ır, -ir, -ur, -ür və -ar,-ər şəkilçiləri müasir dövrdə diferensiasiya olun
muşdur”.1 2

1 Ахманова О. C. Словарь Лингвистических Терминов Издательство «Советская Энциклопедия» Москва, 
1966, 608 с.
2 Adilov M.İ., Verdiyev Z.N., Ağayeva F.M. İzahlı dilçilik terminləri, Bakı, Maarif nəşriyyatı, 1989, s.91.
’ Vcysəlli F. "Dilçilik ensiklopediyası” 1 cild, Bakı, Mütərcim, 2006. səh.394.
4 İmcr K., Kocaman A.. Sumru Özsoy A. Dilbilim Sözlüğü, Boğaziçi Ünivcrsitcsi Yayıncvi, İstanbul 2011, 359 s.

F.Veysəlli diferensiasiyam Azərbaycan dilində “fərq”, “fərqlənmə” mənala
rına gəldiyini qeyd edir və minimum bir cüt fonemi fərqləndirən əlamət kimi izah 
edir.3

Türkcə dilçilik terminlər lüğətində bu termin dildə dəyişmə (language 
change) şəklində adlandınlaraq tarixi dilçiliyin obyekti olduğu və bir dildə müəy
yən bir müddətdə görülən dəyişiklik nəzərdə tutulduğu qeyd edilir. Bu mövzunu ilk 
dəfə XIX əsrdə müqayisəli dilçiliyin mütəxəssisləri tərəfindən izah olunduğu, lakin 
hal-hazırda sosiolinqvistlər və tarixi dilçiliyin tədqiqatçıları dildə dəyişmə ilə ma
raqlandıqları qeyd edilir. Dilin bütün istiqamətlərində diferensiasiya hadisəsi olma
sına baxmayaraq, ən çox söz və səslərdəki diferensiasiyanın tədqiqata cəlb olundu
ğu göstərilir.4
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Bəzi insanlar dil dəyişikliyini, diferensiasiyanı dilin sadədən mürəkkəbə 
doğru inkişafı olaraq düşünür. Amma belə düşünmək üçün əldə hər hansı bir dəlil 
yoxdur. Dil inkişaf, tərəqqi, tənəzzül və ya təkamül çərçivəsində hərəkət etmir. O 
yalnız cəmiyyət dəyişdikcə dəyişir. Əgər dil ölərsə, onun statusu cəmiyyətdə dəyi
şir. Belə ki başqa mədəniyyətlər və dillər onun rolunu nəzarətə götürürlər. O ölmür, 
çünki o çox qədimdir, və ya “çox mürəkkəb vəziyyətə düşür”. Həmçinin dil dəyi
şən zaman, onlar müəyyən bir istiqamətdə hərəkət edirlər. Bəziləri sözlərin şəklinin 
dəyişməsini itirdiyi halda, bəziləri isə onlan əldə edir, bəziləri ardıcıllıqla hərəkət 
edir, feildən sonra obyekt gəlir, digərləri başqa ardıcıllıqla gedir: obyekt feildən əv
vəl olur. Bəzi dillər saitləri itirir, samitləri qazanır, digəri isə bunun əksini edir.

Dil dəyişikliklərindən, dildəki diferensiasiyadan şikayətə ilk dəfə ingilis 
mənbələrində rast gəlirik. Belə ki, ilk dəfə ingilis dilindəki səs dəyişikliklərindən 
şikayətlənən Vilyam Kekston (1422-1492) olmuşdur. İngilis dili ən böyük dəyişik
liyini yaşayan zaman o yazırdı: “İngilis dilində əsas dəyişiklik tələffüzdə baş ver
mişdi. Fransız dilindən yeni sözlərin axım sayəsində demək olar ki, anqlo-sakson 
fleksiyası tamamilə itmişdi. Mən doğularkən danışılan dil variasiyalara uğrayıb, 
hal-hazırda bizim istifadə etdiyimiz dildən fərqli bir forma almışdır.” Kekston o 
dövr üçün İngilis dilində dil standartının olmamasına görə şikayətlənirdi və hər 
bölgənin özünə görə fərqli yazı və fərqli sözlər işlədərək dil dəyişikliyinə və 
insanların bir-birini anlamamasına səbəb olduğunu qeyd edirdi. İngilis dilində yazı 
standartı formalaşandan sonra dilin dəyişməsindən yaranan problem o qədər də 
ciddi hesab edilmədi. Bu mənada maraqlıdır, görəsən, türk dillərində bölünmə, 
diferensiasiya və ya dil fərqliliyi nə zaman ortaya çıxmışdır?

A.Fərəcov sosial diferensiasiyanın tarixindən bəhs edərkən yazır: “Qədim 
dövr dilçiliyinə nəzər saldıqda aydın olur ki, bu məsələyə ötəri şəkildə olsa da, hər 
halda müəyyən münasibət bildirilmişdir. Qədim hind dilçiliyində konkret olaraq bu 
məsələyə fikir bildirilməyib, lakin qədim hind dilçiliyinin yaranmasının əsasında 
dilin istifadəsinin sosial fərqlərinin dayandığını desək, yanılmarıq. “Qədim hind 
dilçiliyi hindlilərin ədəbi dili olan sanskritlə xalq dili (prakrit) arasında get-gedə ar
tan ciddi fərqlərin nəticəsində yaranmışdı”.5

5 Axundov A.Ümumi dilçilik. Bakı: Şərq-Qərb, 2006, s.7

Qədim Çin dilçiliyində də hind dilçiliyinə bənzər şəkildə münasibət görürük. 
Çin dilçiliyində e.ə. I əsrin sonunda yaşayan Yan Sinin “Fanyan” (Yerli şivələr) 
əsərində ədəbi-yazılı nitqə kanonik (qayda - A.F.) olmayan yerli şivə və dialektlər, 
sadə xalq danışıq dilinin variantları təsvir və təhlil edilir. Sadə xalq dilinin variant
larının təhlil edilməsi dilin sosial və ərazi baxımdan fərqli istifadəsi artıq Çin dilçi
liyində öz əksini tapırdı. Qədim yunan və Roma dilçiliyində dilin sosial diferensial- 
laşması ilə bağlı heç bir fikrə rast gəlinmir. Ərəb dilçiliyində isə ərəb dilinin yalnız 
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ərazi dialektləri çərçivəsində məsələyə toxunulur. Ərəb dilinin fonetik sisteminin 
müxtəlif cür tələffüz olunması leksik mənaların diferensiallaşmasma yol açırdı.”6

6 Fərəcov A. Antik dövrdən XX əsrin əvvəllərinə qədər dilin sosial diferensiallaşması probleminə baxışlar/ 
“Dilçilik institutunun əsərləri’' (AMEA-nın Nəsimi adma Dilçilik institutu) .№1.
7 Qurbanov A. Ümumi Dilçilik II hissə Bakı, Maarif nəşriyyatı,1993, s. 207, (548 s.)
8 Qasımov Ə.Y. Dilin sosial-fəlsəfi mahiyyəti, // Bakı Universitetinin Xəbərləri №4 Sosial-siyasi elmlər seriyası 
2010, s.108
9 Alan Y. “Dil planlaması ve sosyal değişim” https://godulkoyu.wordpress.eom/2016/01/l  1 /dil/
10 Lars Johanson "Türkçe dil ilişkilerinde yapısal ctkcnlcr" Çeviren Nurettin Demir 2 baskı. Ankara 2014. Türk Dil 
Kurumu Yaymlan, s.25,26

2. Mədəniyyətin sosial diferensiasiyaya təsiri
Dil ilə mədəniyyət arasında möhkəm əlaqə vardır. Dil ilə mədəniyyətin geniş 

əlaqəsi əsasında bunlar arasında qarşılıqlı təsir münasibəti yaranmışdır. Buna görə 
də dil mədəniyyətin, mədəniyyət də öz növbəsində dilin inkişafına imkan və şərait 
yaradır. Dünya ədəbi dillərinin meydana gəlməsi, formalaşması, inkişaf edib zən
ginləşməsi mədəniyyətlə sıx bağlıdır. Millətin əsas əlamətlərindən olan dil o dildə 
danışan xalqın milli mədəniyyətim ifadə edir.7 8

Humboldt hesab edir ki, dıl mədəniyyəti tanıma vasitəsidir. Mədəniyyət dil
də öz əksini tapır və təkrarlanır. Əslində, dil və mədəniyyəti biri-birindən ayrılıqda 
təsəvvür etmək olmaz. Dil və dil sistemini təşkil edən işarələrin köməyi olmadan 
mədəniyyətin yaranması və inkişafı mümkün deyildir. Eyni zamanda mədəniyyətin 
dilə və dilin inkişafına təsiri də danılmaz faktdır?

Bunları nəzərə alaraq biz türk dillərinin diferensiasiyasına təsir edən səbəblə
ri bu şəkildə sıralaya bilərik:

1. Dinin dəyişməsi
2. Mədəniyyətin dəyişməsi
3. Coğrafi məkanın dəyişməsi
4. Zamanın keçməsi
5. Köç
6. Müharibələr
7. Təbii fəlakətlər
Dildəki dəyişiklikləri sosial yönlərinin aşağıdakı səbəbləri ola bilər:
1. Yeni terminologiyanın yaranması.
2. Yeni dil qəliblərinin formalaşması.
3. Yeni fikirlərin və düşüncə tərzlərinin meydana çıxması.
4. Kommunikasiya texnologiyalarında yeniliklər9
Lars Johanson isə türk dillərinin diferensiallaşmasma başqa prizmadan yana

şır: “Türk dilləri tarix boyunca, başqa səbəblərlə yanaşı əlaqə nəticəsində da bir- 
birindən uzaqlaşmışdır. Türk xalqlarının son dərəcə hərəkətli olmaları nəticəsində 
dillərinin istifadə edildiyi bölgələrin sərhədləri həmişə dəyişməyə məruz qalmışdır. 
Türkcədə əsas diferensiallaşma regional dəyişikliklərdən asılıdır və yeni, genetik 
cəhətdən müstəqil regional tipoloji davamlılıqlardan ortaya çıxmışdır. 10
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İctimai hadisə olan dil başqa ictimai hadisələrlə qarşılıqlı əlaqədə inkişaf 
edir. Dil müstəqil inkişaf qanunlarına malik olsa da, cəmiyyətin bütün sahələrində
ki dəyişikliklərə, geriləmə və irəliləyişlərə reaksiya verir. Dilin lüğət tərkibində bir 
sıra sözlər arxaikləşir, dildə aktiv işləkliyini itirir. İstehsalın, sənayenin, elmin, tex
nikanın, bütövlükdə mədəniyyətin inkişafı yeni anlayışların yaranmasına səbəb 
olur ki, bunlar da dil vasitəsilə ifadə olunur. Mədəni inkişaf geniş anlayışdır, cə
miyyətin bütün sahələrini əhatə edir. Cəmiyyətin bütün yaradıcılıq və fəaliyyət sa
hələri özünəməxsus mədəni inkişafla müşayiət olunur. Adi ailə-məişət sahəsində 
də, yüksək əqli-intellektual inkişafda da mədəniyyət nizamlayıcı faktordur. Mədəni 
inkişaf dildə yeni terminlərin yaranmasını şərtləndirir. Bu, dilin lüğət tərkibinin 
zənginləşməsi deməkdir. Müasir radio-televiziyanın kütləviləşməsi xalqda nitq mə
dəniyyətinin yüksəlməsinə güclü təsir göstərir. Cəmiyyətdə insanlarm mədəni 
səviyyəsinin qalxması ədəbi dilin sferasını, fəaliyyət dairəsini genişləndirir, ədəbi 
dilin orfoepik, orfoqrafik, qrammatik normalarını möhkəmləndirir. Nəticədə dia
lektin sosial fəaliyyət dairəsi və tezliyi məhdudlaşır. Beləliklə, dilin inkişafı xalqın 
tarixi ilə bilavasitə bağlıdır. Bu bağlılığı iki istiqamətdə görmək mümkündür: Biri 
odur ki, bir dövlətin ərazisində qohum tayfaların birləşməsi nəticəsində xalq forma
laşdığı kimi, həmin tayfaların dili də qarışaraq, birləşərək həmin xalqın dilinə 
çevrilir. Məsələnin başqa tərəfi odur ki, müəyyən mədəni-tarixi hadisələrin aydın
laşmasında dil faktları mühüm rol oynayır. Dil faktları xalqın mədəni-tarixi səviy
yəsi haqqında aydın məlumat verir.

Hər bir xalqın mənsub olduğu bir dili vardır. Bu dil öz qidasını müxtəlif mə
dəniyyətlərdən alaraq zaman keçdikcə zənginləşir, leksik tərkibi artır, müxtəlif 
sintaktik variantlara, şəkillərə düşür. Mədəniyyət zənginləşdikcə dil inkişaf edir, dil 
inkişaf etdikcə mədəniyyət yüksəlir. Mədəniyyətlər dilləri bir-birinə yaxınlaşdırdığı 
kimi bir-birindən də uzaqlaşdırma gücünə malik bir ünsürdür. Dil mədəniyyətin 
aynasıdır.

Mədəniyyət deyəndə nə başa düşülür? Gözəl geyinmək, yaxud gözəl danış
maq, adət-ənənə yoxsa elm və təhsil? Mədəniyyət dilin diferensiasiyasına necə 
təsir edir? Bunu müəyyənləşdirmək üçün mədəniyyətin tərifini, əhatə dairəsini, 
onun nələri əhatə etdiyini dəqiqləşdirmək lazımdır.

Mədəniyyət nədir? Mədəniyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur? Onun sərhədləri 
nələrdir? Dil bir cəmiyyətin mədəniyyətini əks etdirə bilər? Fərqli dillər, fərqli mə
dəniyyətlər o dilləri danışanların fərqli düşünməsinə, dünyanı fərqli dərk etməsinə 
yol aça bilər? Mədəniyyət və ya kiiltür dedikdə ağlımıza ilk nə gəlir?. Bu kimi 
sualları cavablandırmaq üçün mədəniyyətin tərifinə nəzər yetirək.

İngilis dilli lüğətlərdə təhsillilik, təhsilli olma, təhsilin nəticəsi, incəlik və nə- 
zakətlilik, bir növ sivilizasiya kimi tərif edilir. Alman dili lüğətində bir cəmiyyətin 
intellektual və bədii incəsənətdə əldə etdiklərinin cəmi, fransız dili lüğətlərində in
sanın biliyini artırmaq, xüsusilə təhlil etmək və incəsənət sahələrində əqli qabiliy
yətləri inkişaf etdirmək və təkmilləşdirmək üçün istifadə etdiyi vasitələrin məcmu
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su kimi izahı verilir. Dil və mədəniyyət arasında möhkəm əlaqə vardır. Hər hansı 
bir dövlətin mədəniyyəti inkişaf etdikcə onun lüğət fondunda yeni sözlər formalaşır.

Mədəniyyət - insanın və cəmiyyətin inkişafının müasir səviyyəsi, insanın 
yaratdığı və nəsildən ııəsilə ötürdüyü maddi və mənəvi dəyərlərdir. “Mədəniyyət” 
anlayışının latın dilindən alternativi/u/ture “becərmək, bəsləmək, yaxşılaşdırmaq” 
mənalarına gəlir. Bu sözün ilkin mənası “torpağın becərilməsi, əkinçilik, torpağın 
işlənilməsi” idi. Tədricən insanların fəaliyyət dairəsi genişləndi və kültür yaxud 
ingiliscə culture sözü daha geniş bir məna daşımağa başladı: maarifçilik, savad, 
tərbiyə.

Mədəniyyət sözü həmçinm “Mədinə” sözündədir və mənası “şəhərsalma” 
anlamına gəlir. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində mədəniyyət sözünə “insan 
cəmiyyətinin istehsal sahəsində, ictimai və mənəvi həyatda əldə etdiyi 
nailiyyətlərin məcmusu. Maddi mədəniyyət nümunələri. 2. Hər hansı bir xalqın və 
ya sinfin müəyyən dövrdə əldə etdiyi belə nailiyyətlərin səviyyəsi. 3. Savadlılıq, 
elmlilik, biliklilik” kimi təriflər verilir, semantik mənaları izah edilir. 11

11 Azərbaycan dilinin İzahlı lüğəti dörd cilddə. 111 cild, Bakı, Şərq-qərb 2006, səh.317
Büyük Türkçe Sözlük, səh.2326; 4041 s.

Türk dilinin lüğətdə mədəniyyətin qarşılığı olan kültür sözünə aşağıdakı 
şəkildə izah verirlər.

“Tarixi, sosial inkişaf prosesində yaradılan bütün maddi və mənəvi dəyərlər 
və bunların davam etdirilməsi məqsədilə gələcək nəsillərə ötürmək üçün insanın 
təbii və sosial mühitə hakimliyinin ölçüsünü göstərən vasitələrin cəmidir.”

“Bir cəmiyyətə və ya ictimaiyyətə aid düşüncə və sənət əsərlərinin 
toplusudur.”

“Mühakimə, zövq və tənqid qabiliyyətlərinin təlim və təcrübə yolu ilə 
inkişaf etdirilmiş formasıdır.”12

Mədəniyyət və dil anlayışlarının bir-birləri ilə möhkəm bağlı olduğu bir çox 
tədqiqatçılar tərəfindən qeyd edilir. Mədəniyyətlə dil arasındakı əlaqələr iki cəhət
dən izah edilə bilər. Bir qrup tədqiqatçıların görüşünə görə bir millətin dili, mə
dəniyyət tərəfindən təyin edilir. Digər bir görüşə görə isə, əksinə dil mədəniyyəti 
təyin edir və ya ona şəkil verir. Bu əks fikirləri əslində, bu şəkildə birləşdirmək 
mümkündür: Bir tərəfdən dil mədəniyyətin içində yaşayıb inkişaf edir, digər tərəf
dən mədəniyyət öz ifadəsini dildə tapır. Hər mədəniyyətin bir dili olduğu kimi hər 
dilin də bir mədəniyyəti vardır. Bununla yanaşı bir də bunu qeyd edə bilərik ki, mə
dəniyyət dilləri bir-birinə inteqrasiya etdiyi kimi, həm də onların bir-birindən dife
rensiasiyasına da səbəb ola bilir.

Maddi mədəniyyət dedikdə buraya nələri aid etmək olar? Bu sualın cavabını 
da tədqiqatçılar müxtəlif cür cavablandırırlar. Belə ki, maddi mədəniyyət element
lərinə ...əmək alətləri, silahlar, nəqliyyat və yükdaşıma vasitələri, yaşayış məskən
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ləri, evləri və təsərrüfat tikililəri, qida və içkilər, geyimlər və bəzəklər, qab-qacaq- 
lar və digər ev avadanlıqları daxildir.b

Fransız filosofu Etiyen de Kandilyak “Bütün göstəricilər bir dilin, o dili da
nışan xalqm xarakterini ifadə etdiyini təsdiq edir” deyə yazır. Kondilyakın gənc 
müasiri alman filosofu İohann Qottfrid Herder də tamamilə eyni fikirdəydi: “Hər 
bir dilə, onu danışanların anlayış və xarakteri əks olunur. Çalışqan millətlərin dillə
rində çoxlu sayda hərəkət formaları vardır, daha inkişaf etmiş millətlərin dillərində 
isə isimlər mücərrəd anlayışlara çevrilmişdir”. Bir sözlə, bir millətin düşüncə quru
luşunu ən yaxşı əks etdirən dilin fiziologiyasıdır. 13 14

13 Həvilov H.A. Azərbaycan ctnoqrafiyası/oçcrklər. Bakı: Elm, 1991. s.223.
14 Guy Dcutschcr, Dilin aynasından kclimclcr dünyamızı nasıl rcnklcndirir, s. 11
15 Behbudov S.M. Azərbaycan dilinin Zəngilan şivəsi, Nam. Dis. Bakı 1966, s. 278
16 A.Axundov. Ümumi dilçilik - dilçiliyin tarixi, nəzəriyyələri və metodları. Bakı: Şərq-Qərb, 2006,280 s.
1' Ə.Y.Qasımov, Dil və mədəniyyətin qarşiliqli əlaqəsi və təsiri xüsusiyyətləri, Bakı Universitetinin xəbərləri s. 121-126

3. Mədəniyyətin türk dillərinin diferensiasiyasına səbəb olan 
faktorlardan biri kimi

Türk dillərini digər dıl ailələrindən fərqləndirən əsas xüsusiyyəti istifadəçilə
rinin uzun müddət köçəri həyat sürməsi və buna bağlı olaraq bu dillərin mədə
niyyətlərinin bir-birinə mütəmadi təsir etmiş olmasıdır. Türk dillərinin ortaq sözlə
rə malik olmaları ilə yanaşı, onların cümlə strukturları, sintaksisi də eyni olaraq 
qalmışdır. Buna görə də Türk dillərinin bir dil ailəsi olmadığı, tək bir dilin ləhcələri 
olduğu fikri də məşhurdur və “Türk ləhcələri”, “Çağdaş Türk yazı dilləri” və ya 
“Türk dilinin qolları” kimi adlandınlmalanna da rast gəlirik.

Azərbaycan mədəniyyətində səciyyəvi olan çörək adları da böyük maraq 
doğurur. Çörək adları: yuxa “nazik şəkildə yayılıb bişirilən çörək”, yayma, sirocı 
“bir-birinin üstündə bişirilən yuxa”, şirazi //sirajı// kunan sığırdilli “uşaq üçün bi
şirilən, mal dilinə oxşar kökə”, sığır quyruğu, tapı “təndirdə bişirilən bir qədər qa
lın çörək”, xəmirəli “acıdılmış xəmirdən sacda bişirilən yumşaq çörək, qalın sacda 
bişirilən qalın çörək,” xitəf //xitab// kətə, lavaş “təndirdə bişirilən çörək, fətir”, 
fəsəli “sacın içində bişirilən yağlı çörək” işdi fətir// kömbə, kökə “uşaq üçün bişiri
lən kiçik çörək” //kükə// “yağda bişirilən iri çörək”, kömbə “dəyirmanda bişirilən 
duzsuz çörək”.15

Mədəniyyətlərarası əlaqə və mədəni zəmində baş verən inkişaf (maddi texni
ki və mənəvi sahədə) və mədəni mübadilədə dilin inkişafına, onun lüğət bazasının 
zənginləşməsinə və onun fəaliyyət səviyyəsindəki müxtəlif dəyişikliklərə səbəb 
olur. Məsələn, mədəniyyətlərarası əlaqə və mübadilə nəticəsində dillərin lüğət tər
kibi dəyişir. “Dillərin lüğət tərkibinin dəyişilməsi ilə müşayiət olunan inkişafın 
təsirini purizm hadisələrində də görmək olar. Məlum olduğu üzrə, purizm alınma 
sözlərdən təmizləmə hadisəsinə deyilir”16. Təbii olaraq həmin təmizləmə prosesi 
təmizlənən dildə yeni terminlərin, lüğətlərin yaradılması və alınma sözlərlə dəyişil
məsi və nəticədə dilin lüğət bazasının zənginləşməsi ilə sona çatır.17
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Dillər arasında söz mübadiləsində dil əlaqəsi mühüm rol oynayır. Qonşu di
lin geneoloji təsnifatda hansı dilə daxil olması dil əlaqəsində də mühüm əhəmiy
yətə malikdir. Hər bir dil zənginliyi onun leksikası ilə deyil, leksikasındakı sözlərin 
işlədilmə tezliyi ilə bağlıdır. İnkişaf etmiş mədəniyyət digər mədəniyyətlərə də tə
sir edir. Musiqi bir mədəniyyətin tanıdılmasında digər insanlara təsir etməsində ən 
gözəl vasitədir. Səyahət əsnasında insanlar ünsiyyətə keçir və bu zaman söz müba
diləsi hadisəsi baş vermiş olur.

Qloballaşan dünyamızda mədəniyyətləri qovuşduran ən önəmli vasitə inter
net, televizor və s. kimi texnoloji vasitələrdir. Texnologiyalar inkişaf etdikdə yeni 
məfhumların, anlayışların ortaya çıxması zərurət təşkil edir. Bu məfhum və anla
yışları formalaşdırarkən dil və mədəniyyət faktorlarını nəzərə almaq vacibdir.

Hər nə qədər siyasət beynəlxalq xarakter daşısa da, mövcud mədəniyyətin 
izlərini həmin ölkənin siyasətində görmək çətin deyildir.

İnsanların təməl ehtiyaclarından biri də qidalanma ehtiyacıdır. Qidalanma 
bizim həyatımızın vazkeçilməz bir cəhətidir. Qidalanma mövsümdən mövsümə, 
iqlim şərtlərinə görə dəyişə bildiyi kimi, adət və inanclara görə də fərqlilik göstərə 
bilir. Mədəniyyət məhz bu məqamda ortaya çıxar.

Dil ilə mədəniyyət arasındakı əlaqə semantik səviyyədə, həmçinin o dilin 
leksik tərkibində ən bariz şəkildə özünü göstərir. Bir dilin leksik tərkibi, o dili danı
şan xalqın adət-ənənələri, inandan, həyata baxışı haqqında məlumatları da ehtiva 
edir. Buna görə də bir xalqın yaşayış tərzində ortaya çıxan dəyişikliklər, o xalqın 
danışdığı dilə - onun lüğət tərkibinə birbaşa təsir edər.

Don sözünə “Qədim türk lüğəti”ndə “libas, paltar” mənasında izah edilmiş
dir: jarj'i ar'iy ton kedip: “yeni və təzə paltarını geyindi” (DTS, 574). Hazırda türk 
dillərində müxtəlif fonetik variantlardadır: tür., tof. don, alt., qum., kar., noq., qır., 
uyğ., ur., şor. ton, tat., baş., tuv., Sib.tat., özb. tun, yak. son, çuv. tum//tom, türkm. 
doon. s. uyğ. ton//tun. Göründüyü kimi, sözün kar anlautu (başlanğıcı) müasir türk 
dillərində daha çox işlənir.11*

Türk dillərində qohumluq bildirən sözlər ana və ata xətti üzrə iki qrupa ayrı
lır. Həmçinin tarixən yaşca böyük və kiçikliyə görə də semantik ayrılma olmuşdur. 
Həmin ənənə əksər türk dillərində indi də mühafizə olunur. Bu xüsusiyyət türk qo
humluq terminologiyasının səciyyəvi əlamətlərindəndir. Məsələn, Sib.tat. adji 
“böyük qardaş”, pedje “böyük bacı”, qır. baybişe “böyük arvad”, Alt. aça “kişi 
xətti üzrə böyük qohum, yəni yaşlı qardaş və ya əmi, dayı”, yak. ubay “böyük 
qardaş”, ini “kiçik qardaş”, ediy “böyük bacı”, balış “kiçik bacı”, qaz. aqa “böyük 
qardaş”, ini “kiçik qardaş”, tür. abi “böyük qardaş”, abla “böyük bacı”, özb. oğa- 
ini “böyük və kiçik qardaş”, tat. tətəy “böyük bacı”, bikem “ərin böyük bacısı”,

18 B.Məhərrəmli, Türk dillərində isim köklərində leksik-scmantik inkişaf (müqayisəli-tarixi istiqamətdə), Bakı, 
Elm və təhsil 2012. səh.67 
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bikeçey “ərin balaca bacısı”, çuv. piçi “böyük qardaş”, xak.dia. çeçe “böyük 
qardaş” və s.19

” B.Məhərrəmli, Türk dillərində isim köklərində leksik-semantik inkişaf (müqayisəli-tarixi istiqamətdə), Bakı, 
elm və təhsil 2012, səh.85
“° Johanson. Lars / Csatö. Eva Agnes (cds.) 1998. The Turkic languages. London
21 Rəcəbli Ə.Ə. Sosiolinqvistika. Bakr Nurlan, 2004, s.366
J Dictionary of the turkic languages, (cnglish: azeraijani, kazakh, kyrgyz, tatar, turkish, turkmcn, uighur, uzbek,
London and New York 1999, p. 9

Dil özünə xas bir sistemi, norması olan və bu sistem və norma çərçivəsində 
meydana gəldiyi gündən bəri davamlı olaraq inkişaf edən və dəyişən canlı bir 
varlıqdır. Bu inkişaf və dəyişikliklər daha çox coğrafi xüsusiyyətləri, qonşu dillərin 
təsiri, mədəniyyətin dəyişməsi, din dəyişikliyi və s. səbəblərlə ola bilər. Əsasən 
dünya üzərində qədimdən bu günə kimi dəyişməmiş, sabit qalmış heç bir dil yox
dur. Dünyada dəyişən digər dillər kimi türk dilləri də zaman keçdikcə fərqli forma
larda dəyişikliklərə məniz qalmışdır. Bu mənada da türk dillərinin birdən-birə bir- 
birindən necə diferensiasiyaya məniz qaldığını bilmək iiçün bu xalqlar haqqında 
tarixi demoqrafik məlumatları araşdırmaq çox vacib məsələdir. Türk dilinin mey
dana çıxış tarixi dəqiq olaraq bilinmir.

Hal-hazırda türk dillərində danışan xalqların çoxu Türkiyə, MDB, İran, 
Əfqanıstan, Çin, bir neçə Şimal-qərbi Avropa ölkəsi və dünyanın digər bölgələrin
də yaşayır. Türk dilinin günümüzdəki ən mühüm qollanm türk, Azərbaycan, 
türkmən, qazax, qara-qalpaq, qirğiz, özbək, uyğur, tuva, yakut, taqaloq, başqırd və 
çuvaş dili fonnalaşdırır. Bölgə çox sayda fərqli xalqı və dili, Sovet İttifaqının dağıl
masından sonra milli dilləri türkcə olan bir çox yeni muxtar dövləti də əhatə edir. 
Türk dillərinin danışıldığı bölgə. Anadolu, Azərbaycan, Qafqaz, İran, İraq, Əfqa
nıstan, Qərb və Şərqi Türkistamn çoxu, Cənubi, Şimali və Qərbi Sibir və Volqa 
bölgəsini ehtiva edir. Türkcə danışılan dünya dedikdə, keçmişdə Xəzər bozqırlann- 
dakı bölgələri, Krımı, Balkanları və s. də ehtiva edirdi. Bu bölgələrdə danışılan 
Türk dillərinin bir hissəsi iyirminci əsrin sonundakı hadisələrə görə getdikcə artan 
siyasi əhəmiyyət qazanmışdır. Bir hissəsi isə hələ, xüsusilə də rus dilinin təzyiqi 
altındadır.2"

Ə.Rəcəbli qeyd edir ki, dilin sosial-peşə diferensiallaşmasının əsasında 
cəmiyyətin, həmin dildə danışan adamların sosial, funksional və sosial-peşə dife- 
rensiallaşması ilə şərtlənən ictimai faktorlar durur. Bu üç tip diferensiallaşma 
arasında müəyyən ümumilik vardır. Onların hər üçü çarpazlaşan törəmə sosial mü
nasibətlərin yaranması prosesində meydana çıxar. Uyğun olaraq, dilin sosial, 
funksional və sosial-peşə diferensiallaşması da çarpazlaşır. Sosial, funksional və 
sosial-peşə diferensiallaşmanın sosial-linqvistik bazasını ilkin sosiallaşan münasi
bətlər təşkil edir.21 Türk dillərində bəzi sözləri qarşılaşdırsaq, görərik ki, onlar ara
sında müəyyən fəqliliklər var. Məsələn:

Qol (Azərb.), kol (qazax.), kol (qırğız), kul (tatar), kol (türk), qol (türkmən), 
bilek (uyğur), qol (özbək)22 *
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Ordu (Azərb.), armiya (qazax), armiya (qırğız), qasgər (tatar), ordu (türk), 
qoşun (türkmən), armiya (uyğur), qoşin (özbək)23

4Dictionary of the turkic languages, (english: azeraijani. kazakh, kyrgyz, tatar, turkish, turkmen, uighur, uzbek, 
London and New York 1999 s.l 1
25 Yenə orada s. 12
26 Ə.Rəcəbli Rəcəbli Ə.Ə. Sosiolinqvistika. Bakı: Nurlan, 2004, s.367
27 Yenə orada s. 15
2* Yenə orada s. 15
2’ Yenə orada s. 18
’° Yenə orada s. 15

Xala, bibi (Azərb), apa (qazax), tay eje, eje (qırğız), apa, tətəy (tatar), teyze, 
hala (türkcə), dayza, ejeke (türkmən), hamma (uyğur), xola, amma (özbək)24

Balta (Azərb.). balta (qazax), balta (qırğız), balta (tatar), balta (türkcə), palta 
(türkmən), palta (uyğur), polta (özbək)25

Burada “qol” sözünün müqayisəsində görürük ki, uyğur dilində bu söz ta
mamilə fərqli formada “bilək” kimi adlandırılmışdır. Halbuki “bilək” sözü digər 
türk dillərində qolun müəyyən hissəsinə verilən addır. Bu mənada onlar arasında 
müəyyən fərqlər ortaya çıxır. Ə.Rəcəbli dilin sosial ərazi diferensiallaşmasının tari
xinin maldarlığın əkinçilikdən ayrıldığı dövrə, yəni əməyin ilk ictimai bölünməsi 
dövrünə gedib çıxdığını qeyd edir. Dilin sosial-ərazi diferensiallaşması prosesi 
feodalizm dövründə daha da güclənir və ərazi dialekt və şivə şəklinə düşür. Kapita
lizm dövründə mərkəzi dövlətin qüvvətlənməsi, millətin təmərküzləşməsi, iqtisa
diyyatın və iqtisadi əlaqələrin inkişafı, ayrı-ayrı feodal torpaqları arasında 
sərhədlərin ləğv edilməsi, elm, sənaye, və kənd təsrrüfatının inkişafı, həmin dildə 
danışanların arasında müxtəlif əlaqələrin yaranması və intensivləşməsi və s. səbəb
lərə görə nəinki dialekt və şivələrin yaranması prosesi dayanır, hətta əks proses - 
dialekt və şivələrin milli dil şəklində təmərküzləşməsi prosesi başlanır.26 Bu məna
da türk dillərində bəzi sözlər arasındakı fərqə diqqət edək:

Çörəkçi (Azərb.), naubayşı (qazax), naabayçı (qırğız), ikmek peşerüçe 
(tatar), fırmcı (türk), çörekçi (türkmən), navay (uyğur), nowoy (özbək)

Qarın (Azərb), qarın (qazax), karın (qırğız), əç (tatar), karın (türkcə), qarın 
(türkməncə), qorşaq (uyğur), qorin (özbək)27 *

Kəmər (Azərb), belbeu (qazax), bel boo (qırğız), bilbau (tatar), kemer 
(türkcə), quşak (türkmən), bəlbəgh (uyğur), kamar (özbək)25

Türk dillərində rənglərin adlandınlmasını müqayisə etdikdə onlar arasında 
çox da fərq olmadığını görürük. Məsələn:

Qara (Azərb.), qara (qazax) kara qırğız), kara (tatar), siyah (türkcə), qara 
(türkmən), qara (uyğur), qora (özbək)29 *

Göy (Azərb), kök (qazax), kök (qırğız), zənggər (tatar), mavi (türkce), gök 
(türkmən), kök (uyğur), kok (özbək)20

Ərazi dialektlərinin cilalanması dialektlərdə daxili inkişaf prosesləri deyil, 
sosial faktorların və ədəbi dilin hər yerdə yayılmasının nəticəsidir. Bu proseslərin 
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genişlənməsində xalqların ümumitəhsil səviyyəsinin yüksəlməsi və kənd əhalisinin 
mühüm hissəsinin şəhərlərə köçməsi kimi sosial faktorlar da böyük rol oynayır. 
Dilin sosial-ərazi diferensiallaşması dilin sosial diferensiallaşmasınm ən dəyanətli, 
sabit tipidir. Dilin ərazi-sosial diferensiallaşmasınm müəyyən sosial və struktur-ti- 
poloji xüsusiyyətləri vardır/’ Bunlar təkcə yeni bir dilin yerli dialektlərində deyil, 
müxtəlif dillərdə özünü göstərir. Məsələn:

Bədən (Azərb.), dene (qazax), dene (qırğız), qəüdə (tatar), beden (türk), 
beden (türkmən), bədən (uyğur), badan (özbək)’2

Sümük (Azərb.), süyek (qazax), söök (qırğız), söyak (tatar), kemik (türkcə), 
siink (türkmən), söngək (uyğur), suyak (özbək)31 32 33

31 Ə.Rəcəbli. Sosiolinqvistika. Bakı: Nurlan, 2004, s. 367-368
32 Dictionary of the turkic languages, (english: azeraijani, kazakh, Kyrgyz, Tatar, Turkish,Turkmen, uighur, 
ıızbck, London and New York 1999 s. 19
33 Yenə orada s. 19
34 Yenə orada s. 19
j5 Yenə orada s. 19 «

Dictionary of the turkic languages, (english: azeraijani, kazakh, Kyrgyz, Tatar, Turkish,Turkmen, uighur, 
ıızbck, London and New York 1999 s.19
37 Yenə orada s. 19

Çəkmə (Azərb), yetik (qazax), ötük (qırğız), itck (tatar), çizme (türk), ədik 
(türkmən), ötük (uyğur), etik (özbək)34

şüşə (Azərb.), şişa (qazax), bötölkö (qırğız), şeşə (tatar), şişe (türk), çüyşe 
(türkmən), botulka (uyğur), şişa (özbək)’5

Yay (Azərb), sadaq (qazax), saadak (qırğız), jəya (tatar), yay (türkcə), yay 
(türkmən), ya (uyğur), kaman (özbək)36 37

kasa (Azərb), kese (qazax), kese (qırğız), kasə (tatar), kase (türkce), okara 
(türkmən), qaça (uyğur), kosa (özbək) 17

Nümunələri müqayisə etdikdə eyni ailədən olan türk dilləri arasında diferen
siasiyanı görə bilirik. Biz dünya daxilində və sosial cəmiyyət arasında dil dəyişik
liklərini müşahidə edə bilirik. Eyni dili danışan təcrid olunmuş alt qruplar arasında 
dəyişikliklərin çoxu ortaq olmur. Bunun nəticəsi olaraq, bu kimi alt qrupların dili 
ayrı inkişaf edir və axırda bir-birilərini başa düşmələri çətinləşmiş olur. Müasir 
dünyada, dil dəyişməsi əsasən sosial problemlidir. Qədim dövrə getdikcə görürük 
ki, əvvəl fərqli ləhcələr tamamilə qarşılıqlı olaraq anlaşıqlığını itirərək, xüsusilə ün
siyyətdə çətinliklər və anlaşmazlıqlar göstərməyə başlayırlar. Dildəki fərqliləşırrəni 
öyrənmək üçün diferensiasiyanı iki istiqamətdə araşdırmaq məqsədəuyğundur:

1.Xarici faktorlar, 2. Daxili faktorlar
Xarici faktorlar coğrafi dəyişikliklər, sosial nüfuz ilə dildə dəyişikliklər kon

tekstində baş verir. Daxili faktorlarda isə diksiya rahatlığı, dil əlaqələri əsasında 
olur.

Nəzəri olaraq dil dəyişikliyinin səbəbləri dilin daxildən dəyişməsi, coğrafi 
ayrılmalar, başqa dillərdən söz almalar nəticəsində baş verir. Bununla yanaşı, dilin 
dəyişməsi üçün başqa yollar da vardır. Dəyişikliklərin yaranması dil öyrənmə, dil 
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əlaqəsi, sosial fərqliləşmə, dilin istifadəsində baş verən təbii proseslərdə dəyişmələr 
zamanı da baş verə bilər. Dil bir nəsildən digər nəslə ötürülərkən diferensiasiya baş 
verir. Köçlər, müharibələr və ticarət əlaqələri zamanı başqa dildə danışanlar ilə əla
qə nəticəsində dil dəyişikliyə uğrayır və yeni dil formalaşa bilir. Bəzi yerlərdə ailə
lər, uşaqlar ikidilli olur. Uşaq ikinci dili öyrənərkən böyüklərdən fərqli olaraq ikin
ci dili daha az yadda saxlayırlar. Bu vəziyyətdə dil əlaqəsinin bir nəticəsi olaraq 
sözlər, səslər, strukturlar başqa dillərdən alına bilinir.

İmmiqrantlar, ya da fəth edilən yerlər, yeni bir dil öyrəndiyi zaman, onların 
L 1 (Language 1) xüsusiyyətləri L 2 (Language 2) üzərinə köçürülmüş olur. Bu ye
ni öyrənənlər gələcək nəsillərə bu qüsurları ötürürlər. Bu şəkildə qüsurlar kod par
çası şəklində və tez-tez yeni bir ləhcə kimi ortaya çıxır. Məsələn ingilis dilində 
“Black English” də olduğu kimi. Bn ingilis dilinin diferensiasiyasında əsas faktor
lardan biridir. Çünki bu dil bir çox immiqrantlar tərəfindən daima qəbul edilib öy
rənilməkdədir. Türk dillərinin tarixində də bu kimi hallar baş vermişdir.

Bəzən yuxarıda göstərilən immiqrantların sələfləri öz qüsurlarını aradan qal
dırmaq üçün əlavə səylər göstərirlər. Lakin onların düzəlişi zamanı dil böyük kor
roziyaya və şişirdilmiş düzəliş funksiyalarına düşür, beləliklə, onlar yeni xüsusiy
yətlər “istehsal edirlər”, bununla da əsas kod fondu formalaşmış olur. Məsələn:

oğlan (Azərb.), ul bala (qazax), erkek bala (qırğız), ir bala (tatar), oğlan 
(türk), oqlan (türkmən), oqhul bala (uyğur), oğil bola (özbək)’8

beyin (azərb.), mi (qazax), mee (qırğız), mi (tatar), beyin (türk), beyni 
(türkmən), menge (uyğur), miya (özbək)

budaq (azərb.) butaq (qazax), butak (qırğız), botak (tatar), dal (türkcə), şaxa 
(türkmən), şax (uyğur), şox (özbək)

çörək (azərb.), nan (qazax), nan (qırğız), ikmək (tatar), ekmek (türk), çörek 
(türkmən), nan (uyğur), non (özbək),

döş (azərb.), yemşek (qazax), emçek (qırğız), imçək (tatar), göğüs (türk), 
gövüs (türkmən), köks (uyğur), kokrak (özbək),

gəlin (azərb.), kalmdık (qazax), kelin (qırğız), kilen (tatar), gelin (türk), 
durmuşa çıkyaıı kız (türkmən), kelin (uyğur), kelin (özbək),

bəy (azərb), küyev (qazax), kiiyöö (qırğız), kiyaü (tatar), güvey (türk), 
öylenyen yigit (türkmən), kiiyoghul (uyğur), kuyov (özbək),

süpürgə (azərb.), sıpırğış (qazax), şıpırqı (qırğız), seberke (tatar), süpürge 
(türk), sübse (türkmən), süpürgə (uyğur), süpürgi (özbək),

qardaş (azərb.), ağa, ini (qazax), aqa, ini (qırğız), abıy, ene (tatar), erkek 
kardeş (türk), doqan (türkmən), aka, uka (uyğur), aka, uka (özbək),

buğa (azərb), buqa (qazax), buka (qırğız), ügez (tatar), boğa (türk), buga 
(türkmən), buqa (uyğur), buqa (özbək)

’8 Dictionary ofthcturkic languages, english: azeraijani, kazakh, Kyrgyz, Tatar, Turkish,Turkmen, uighur, uzbek, 
London and New York 1999 s. 19
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uşaq (azərb.), bala (qazax), bala (qırğız), bala (tatar), çocuk (türk), çağa 
(türkmən), bala (uyğur), bola (özbək).

Qay Douça qeyd edir “İnsanın bədən üzvlərini müqayisəyə cəlb edək. Məsə
lən, həyatda ən çox əhəmiyyət daşıyan sadə üzvlər arasında əllər, ayaqlar, barmaq
lar və boyundan daha sadəsini düşünmək belə çətindir. Amma bu fərqli adlandırı
lan vücud hissələri, təbiət tərəfindən böyük bir diqqətlə bir-birindən ayrılmamışdır. 
Məsələn, əl və qol, Asiya və Avropa qitələrinin bədəndəki qarşılığıdır. Bunlar tək 
bir məfhumdur, yoxsa iki ayrı məfhum? Cavabı hansı mədəniyyətdə, hansı mühitdə 
yetişməyinizdən asılı olaraq dəyişir. Mənim ana dilim də daxil olmaqla bir çox 
dildə əl və qol tək bir anlayışdır və ikisi üçün eyni etiket istifadə edilir. Əl və bar
maq üçün eyni sözü istifadə edən dillər də vardır’”9

Türk Azərb. Qazax Qırğız Tatar Türkmən Uyğur Özbək
ağaç ağac agaş cıgaç agaç agaç däräh daraht
uçak təyyarə samolyot samolyot oçkıç uçar ayropilan tayyora
dağ dağ taw too tau dag tag tog
dün dünən keşe keç ее kiç a düyn tiinügün keça
çürü- çürü- şiri- çiri- çeri- çüyre- çiri- çiri-
dur- dayan- tokta- tokto tukta- dur- tohta- tohta
İŞÇİ fəhlə jumısşı cumuşçu eşçe işgär İŞÇİ İŞÇİ
ilaç dərman däri darı daru derman dora dori
köy kənd awıl ayıl avıl oba yeza kişlok
küçük balaca kişkentay kiçinekay kiçkene kiçi kiçi kiçik
pire birə bürge bürgö borça büra bürgä bürga
söyle- söylə- ayt- ayt- äyt- ayt- eyt- ayt-
ses səs dıbıs dabış tavış ses tavuş •tovuş
yön cəhət jak cak yak Ugur täräp tomon
yılan ilan jılan cilan yılan yılan yilan i İon
yardım kömək jardem cardam yardäm yardam yardam yardäm

Fonetik diferensiasiyaya səbəb dilin daxili inkişafı ilə yanaşı iqlim, coğrafi 
şərtlər, bölgə ağsaqqallarının tələffüzü, təhsil sistemi, orqan çatışmazlığı və s. fərqli 
vasitələrdən qaynaqlana bilər.

4. Leksik diferensiasiya
Türk dillərinin hər birinin özünəməxsus leksikası vardır. Ancaq bu leksika- 

mn yalnız bir hissəsi bir-biri ilə məna və səslənmə cəhətdən üst-üstə düşür. Məsə
lən, oğuz qrupundan Azərbaycan və türk dillərinin, Qıpçaq qrupundan qazax və 
qırğız dillərinin öz aralarında oxşarlıqlar çox olduğu halda, iki qrupun dilləri ara
sındakı oxşarlıq bir qədər azlıq təşkil edir. Türk dillərində sözlərin bir-birinə uyğun 
gəlməsinin əsas səbəbi eyni dil qrupuna aid olmalarıdır. Ancaq müqayisə zamam 
bəzən görürük ki, alınma söz müxtəlif Türk xalqlarında, eyni şəkildə işlənir. Bunun

39 Gııy Dcutschcr Dilin aynasından. Metis Yayınlan 2010, s.23,24 
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əsas səbəbi iqtisadi, mədəni, dini, siyasi cəhətdən məruz qaldıqları yad təsirlərin 
eyni olmasıdır. Eyni dil qrupuna daxil olmayan Azərbaycan və özbək dillərinin 
sözlərinin bir-biri ilə eynilik dərəcəsini daha çox ərəb və fars sözləri, tarixi və so
sial səbəblər artırır. Bununla yanaşı Sovet İttifaqından əvvəl Kazanla İstanbul ara
sında olan intensiv əlaqələr Kazan tatar dilinə bir çox Osmanlı sözlərinin girməsinə 
səbəb olmuşdur. Bu vəziyyət iki dilin bir-birinə bənzəmə dərəcəsini artırmışdır. 
Çar Rusiyasının və Sovet İttifaqının hakimiyyəti altında yaşamış türk xalqlarının 
dilində işlək olan rus sözləri bu dillərin bir-birinə bənzəməsini artırmışdır.

Türk dillərinin hər birinin özünəməxsus leksikası müəyyən dərəcədə bir-biri 
ilə həm məna, həm səslənmə cəhətdən üst-üstə düşür. Buna görə də türk dilləri 
arasında olan sözləri 3 qrupa ayırmaq mümkündür:

1=1
Bir türk dilində işlənən sözün mənası ilə digər türk dilində işlənən sözün 

mənası və səslənməsi tam eyni olan sözlərdir. Bu sözləri də aşağıdakı kimi 
qruplaşdıra bilərik.

a) Türk dillərində həm səslənməsi, həm də mənası eyni olan sözlər. Məsələn: 
türk, at ~ Az. at = başq. at = qaz. at - qırğ. at - özb. at = tat. at = türkm. at - uyğ.

. 40 at.
Gördüyümüz kimi, at sözü bir çox türk dillərində tələffüz və məna cəhətdən 

eynidir. Lakin cümlə daxilində ifadə etdiyi məna cəhətdən türk dillərində diferen
siasiya vardır. Məsələn, Türkiyə türkcəsində “Atı alan Üsküdarı geçti” deyimi 
“fürsəti əldən vermək” mənasında işlənən deyimdir. Burada at fərqli bir semantik 
don geymişdir ki, bu yalnız Türkiyə türkcəsində işlədilir. Başqa bir nümunə türk. 
bir “1” = Az. bir - başq. bir = qaz. bir = qırğ. bir = özb. bir = tat. bir - türkm. bir 
- uyğ. bzr.* 41 * 43 Burada bir bütün türk dillərində eyni tələffüz və eyni mənay malikdir. 
Məsələn, qırğız dilində “1900”-ü bir min toğuz cüz şəkildə ifadə edilir. Bu hal 
Azərbaycan dilində olmadığı üçün bunu da diferensiasiya saymaq olar.

411 Ercilasun, A. B. ve diğerl., 1991, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1, (= KüWür Ba-kan-’lığı Yaymlan 
1371), Ankara. S. 32-33
41 Ercilasun, A. B. ve diğerl., 1991, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, (- Kül tür Ba-kan-’lığı Yaymlan 
1371), Ankara. S. 70-71
4“ Ercilasun, A. B. vc diğerl., 1991, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü L (= Kül~tiir Ba-kan-’lığı Yaymlan 
1371), Ankara. S. 61-63
43 Ercilasun, A. B. vc diğerl.. 1991, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1, (= Kül-tür Ba-kamriığı Yaymlan 
1371), Ankara. S.988-989

b) Türk dillərinin leksikasında olan sözlər eyni mənanı verdikləri halda 
zaman keçdikcə müəyyən səs diferensiasiyasına məruz qalmışdır. Məna cəhətdən 
isə sözlərin uyğunluq dərəcəsi bir-birinə çox yaxmdır: Məsələn Türk, beş = Az. beş 
= başq. biş = qaz. bes = qırğ. beş = özb. beş - tat. biş = türkm. beeş = uyğ. bäşn

Ancaq bu tip sözlərdə də bəzi türk dillərində semantik məna inkişaf edib 
yeni mənalar qazana bilir. Bu zaman iki türk dili arasında diferensiasiya baş vermiş 
olur. Məsələn: Türk, yıldız = Az. ulduz = qaz. juldız = qırğ. cddız = özb. yulduz = 
tat. yoldız = türkm. yıldız.^' Azərbaycan dilində “ulduz” sözü yeni semantik məna 
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qazanaraq “star” sözünün qarşılığı mənasında işlənir. Yəni hər hansı bir sahədə 
məşhur, tanınmış şəxs haqqında. Elm aləminin məşhur ulduzları. Kino ulduzu (ən 
məşhur kinoartist) mənasmı da verir.44 Bu məna bəzi türk dillərində mövcud 
deyildir.

44 https://azerdict.com/az/izahli-luget/ulduz
45 Ercilasun, A. B. ve diğerl., 1991, Karşılaştırmah Türk Lehçeleri Sözlüğü I, (= Kül’tür Ba-kanHığı Yayınlan 
1371), Ankara. S. 992-993
46 Ercilasun, A. B. ve diğerl., 1991, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1, (= Kül-tür Ba-kanHığı Yayınlan 
1371), Ankara. S 52-53
4 Taymas, A. [Çeviren], 1994, Kırgız Sözlüğü I, (= Türk Dil Kurumu Yayınlan 93), Ankara. S.96
48 Ercilasun, A. B. ve diğerl., 1991, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1, (= Kül-tür Ba-kan-'hğı Yaymlan 
1371), Ankara. S.8-9
49 Ercilasun, A. B. ve diğerl., 1991, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, (= Kül~tür Ba-kan-'hğı Yayınlan 
1371), Ankara. S.918-919
50 Ercilasun, A. B. vc diğerl., 1991, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü L (= Kül-tür Ba-kan-’hğı Yaymlan 
1371), Ankara. S. 194-195; 560-561
51 Yenə orada s. 782
52 Yenə orada s. 982-988

Türk, yol = Az. yol = başq. yul = qaz. jol - qırğ. col = özb. yol = tat. yul = 
tiirkm. yool = uyğ. yol45 46; türk, baş = Az. baş = başq. baş — qaz. bas = qırğ. baş = 
özb. baş = tat. baş = türkm. baş = uyğ. baş; türk, başla- = Az. başla- = başq. başla- 
= qaz. basta- = qırğ. başta- = özb. başla- = tat. başla- = türkm. başla- = uyğ. başli- 
46 sözləri türk dillərində bir-birinə oxşardır. Ancaq qırğız dilində col başta- 
“bələdçilik etmək.”47 48 və ya qazax dilində jol bastavşı - “bələdçi” mənasında 
işlənməsi ilə Azərbaycan dili ilə məna, həm də səslənmə diferensiasiyasına səbəb 
olmuşdur.

Başqa bir nümunə türk, ağaç = Az. ağac - başq. ağas = qaz. ağaş = qırğ. 
cığaç = tat. ağaç = türkm. ağaç = uyğ. yağaç4S; türk, usta = Az. usta - başq. osta = 
qaz. usta = qırğ. usta = özb. ustä ~ tat. osta = türkm. ussa = uyğ. usta 49 sözləri 
səslənməsi bır az fərqli mənaları eyni olmasına baxmayaraq, bəzi türk dillərində 
diferensiasiya formasında işlədilir. Qırğ. cığaç usta və türkm. ağaç ussası sözləri 
Azərbaycan dilində dülgər, türk dilində “marangoz" şəklində işlədilir.50

c. Yazılışı və deyilişi diferensiallaşmış olan, lakin mənası eyni olan sözlərə 
türk dillərində müşahidə etmək mümkündür. Məsələn Azərb. sinək = Türk, sinek - 
qaz. şıbın 51; Azər, yemək = qırğ. tamak - özb. ävkat = türkm. nahar.52

l = ln
Azərbaycan dilində olan hər hansı bir söz digər türk dillərində bir neçə 

sözə qarşılıq ola bilər.
Azərbaycan dilində olan hər hansı bir sözün, qavrayışın mənası digər türk 

dillərində birdən çox sözə uyğun gələ bilər. Bu zaman bir sözün qarşılığrbirdən 
çox olmuş olur ki, bunu da semantik diferensiasiya adlandırmaq olar. Bu tip sözləri 
aşağıdaki kimi sinifləndirmək olar:

a) Səs və quruluş cəhətdən eyni olan, söz məna cəhətdən tam qarşılığı olma
yan sözlər. Məsələn Qazax dilində kol = qırğ. kol = özb. kol sözlərinin qavrayışı 
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Azərbaycan dilində qol+əl mənalarına qarşılıq gəlməkdədir.53 Azərbaycan dilində 
olan min- feili, qırğız dilində heyvan üçün min- + vasitə üçün otur- feillərinə uyğun 
gəlir. 54 Azərbaycan dilində evlən- feilinin mənası isə, kişilər üçün qırğ. üylön- = 
özb. üylän- = tat. öylän- = türkm. öylen-', qadın üçün qırğ. erge tiy- = özb. 
turmuşgä çık- = tat. kiyävgä çık- = türkm. durmuşa çık- feillərinə uyğun gəlir.55

53 Ercilasun, A. B. ve diğerl., 1991, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, (= Kül~tür Ba-kanlığı Yayınlan 
1371), Ankara. S 208-209; 492-493
54 Yenə orada 70-71
” Yenə orada s.228-229
56 Taymas, A. [Çeviren], 1994, Kırgız Sözlüğü 1, (= Türk Dil Kurumu Yayınlan 93), Ankara. S. 321
57 Yenə orada s. 369
38 Ercilasun, A. B. ve diğerl., 1991, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, (= Kültür Ba-kanHığı Yayınlan 
1371), Ankara. S. 660
59 Parlatir. İ. ve diğerl., 1998, Türkçc Sözlük, (= Türk Dil Kurumu Yayınlan 549), Ankara. S.862; Ercilasun, A. B. 
ve diğerl., 1991, Karşılaşttrmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, (= Kültür Bakanlığı Yayınlan 1371), Ankara s. 276
1,0 Ercilasun, A. B. ve diğerl., 1991, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü /.(-Kültür Bakanlığı Yayınlan 1371), 
Ankara s. 188

Azərbaycan dilində qardaş, sözü qazax dilində karındas və qırğız dilində 
karındaş olarak istifadə edilir. Türkiyə türkcəsində isə kardeş sözü kızkardeş və ya 
erkek kardeş ifadələrinin tərkibində istifadə edilir. Bu söz qırğız dilində məna 
diferensiasiyası göstərir. Belə ki karındaş “kiçik bacı”; ece “böyük bacı” 56; ini 
“kiçik qardaş” və ağa “böyük qardaş” şəklində işlədilir.57

b) Səs və quruluş cəhətdən eyni olmayan, qarşılığı birdən çox olan sözlər. 
Məsələn; Türkiyə türkcəsində olgun sözü həm insan, həm də meyvələr üçün 
istifadə edilir. Qırğız dilində isə insan için cetilgen, meyvə üçün bışkan sözləri isti
fadə edilir.58 59 * Azərbaycan dilində göbək, türkiyə türkcəsində göbek sözləri qırğız di
lində diferensiasiya olaraq fərqli formada işlənir. Belə ki, “qamın ortasında olan 
çuxur yer” mənasında kindik, “kök” mənasında isə çofi kursak istifadə edilir.54 
Beləliklə bir sözün iki diferensiallaşmış forması özünü qırğız dilində göstərmiş 
olur. Azərbaycan və Türkiyə türkcəsində işlədilən dön sözünün mənaları 1. yerində 
dönmək, fırlanmaq, 2. Geri qayıtmaq və s. mənalarda işlədilir. Ancaq bu söz qırğız 
dilində diferensiasiya olaraq hər biri üçün fərqli sözdən istifadə edilir. Qırğız 
dilində “bir şeyin ətrafında dönmek” üçün aylan-, “geri dönmək” üçün kayt-, “bir 
yere dönmək” üçün burıl-A} sözləri olmaqla ən az üç fərqli sözdən istifadə edilir.

Hər hansı bir türk dilində olan söz digər türk dillərində olmaya bilər:
1 = 0
Bu zaman hər hansı bir türk dilində olan söz və ya məfhumun digər türk 

dilində qarşılığı olmaya bilər. Bu zaman diferensiasiya 1 = 0 şəklində özünü 
göstərmiş olur. Bu diferensiasiyanın səbəbi daha çox müqayisəyə cəlb olunan türk 
dilinin mədəniyyəti, etnoqrafiyası ilə bağlı olur. Bu zaman həmin söz bir türk 
dilindən digər türk dilinə tərcümə edilərkən həmin söz olduğu kimi istifadə 
edilmək məcburiyyətində qalmır.

Məsələn qazax dilində işlədilən dombıra sözünün (qazax xalqının milli mu
siqi aləti) digər türk dillərində qarşılığı yoxdur. Türkiyə türkcəsində istifadə edi-lən 
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bağlama (üç ciit simli musiqi aləti) sözünün digər türk dillərində qarşılığı istifadə 
edilmir. Və ya Türkiyə kulinariyasına aid olan kamı yank yeməyi Azərbaycan di
lində “badımcan dolması”, qırğız dilində baklacan tamağı “badımcan yeməyi” ola
raq açıqlanılır.61 Türkcə korsan Azərbaycan dilində dəniz quldıırıı, özbək dilində 
karäkçi “quldur” şəklində diferensiasiya olunmuş olur.62

61 Yenə orada s. 444
62 Yenə orada s. 500; 324; 566

Beləliklə, nəticə olaraq deyə bilərik ki, türk dillərinin diferensiasiyasında üç 
forma özünü göstərmiş olur:

a. Qaynaq dildəki bir söz həm tələffüzü, həm də semantik mənası digər türk 
dillərində eyni ola bilir, sadəcə deyimlərdə dıferensiallaşır.

b. Qaynaq dildəki bir söz digər türk dilləri ilə müqayisədə ya tələffüzü, ya da 
mənası diferensiallaşdığı üçün birdən çox qarşılığı ola bilir.

c. Qaynaq dildəki bir söz müqayisə edilən dildə qarşılığı olmadığı üçün sa
dəcə məna izahı ilə difemesiallaşır.
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