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Ümumi məlumat 

 

Azərbaycan Respublikasının əhalisinin gündəlik ünsiyyət vasitəsi və rəsmi dövlət dili Azərbaycan dilidir.  

Azərbaycan dili İran İslam Respublikasında yaşayan 30 milyonluq azərbaycanlının da ana dilidir. Rusiyada, 

ABŞ-da, Türkiyədə və Qərbi Avropa ölkələrində bir neçə milyon azərbaycanlı yaşayır. Bir neçə yüzilliklər 

ərzində müxtəlif ölkələrin sakinləri olmalarına baxmayaraq, bu gün də hansı ölkədə yaşamalarından asılı 

olmayaraq, azərbaycanlılar bir-birlərini sərbəst anlayırlar. Beləliklə, yer üzündə hazırda Azərbaycan dilində 

danışan 50 milyondan çox adam yaşayır.  

Azərbaycan dili genealoji təsnifata görə, türk dillərindən biri olub, Ural-Altay dilləri ailəsinin oğuz qrupuna 

daxildir və ən yaxın qohumları olan türk, türkmən və qaqauz dilləri ilə birlikdə ərazi prinsipinə görə türk dilləri 

arealının cənub-qərb qrupunu təşkil edirlər.  

Ənənəvi-morfoloji və ya tipoloji təsnifat baxımından Azərbaycan dili iltisaqi (aqlütinativ) dillər qrupuna 

daxildir. Bu qrupa daxil olan bütün dillər kimi, Azərbaycan dilində də insirafi (flektiv) dillərdən fərqli olaraq 

bütün söz kökləri özümlü leksik və qrammatik mənası olan müstəqil sözlərdir; qrammatik mənalar və 

qrammatik əlaqələr isə həmişə söz kökündən və əsasından sonra gələn təkmənalı (monosemantik) şəkilçilər 

vasitəsilə ifadə olunur.  

Azərbaycan xalqının etnik əsasını təşkil edən türklər indiki Azərbaycan ərazisində eramızdan əvvəl 

görünməyə başlamış, birinci minilliyin əvvəlindən isə başqa mənşədən olan çoxsaylı tayfalarla birlikdə bu 

torpağın qədim sakinləri olmuşlar. Türk mənşəli Azərbaycan dilinin və həmin dildə danışan xalqın yaranması, 

başqa sözlə, bu dilin ümumi ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsi uzun sürən, bir neçə əsr davam edən bir proses 

olmuşdur. Əhalinin etnik tərkibində türk tayfalarının sayı, habelə iqtisadi, siyasi, mədəni təsiri artdıqca dilin 

fəaliyyət dairəsi də genişlənmiş və beləliklə, bəzi etnik və antropoloji xüsusiyyətlərini bu gün də qoruyub 

saxlaya bilən çeşidli etnik qruplar ümumi mədəni-mənəvi və dini birliyi olan bir xalq halında birləşmişlər.  

Azərbaycan dili böyük inkişaf yolu keçmiş qədim ədəbi dillərdən biridir. "Kitabi-Dədə Qorqud" 

dastanlarının dili ədəbi dilimizin şifahi növü kimi qəbul edilərsə, hazırda xalqa ünsiyyət vasitəsi kimi xidmət 

edən dilin yaşı 1300 ildən çox sayıla bilər. Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin tarixi isə hələlik əldə olan 

materiallara görə XIII əsrdən başlayır.  

Azərbaycan ədəbi dili öz 800 ilə yaxın inkişafı müddətində iki böyük dövrü əhatə edir. Əski dövr 

adlandırılan birinci dövr XIII əsrdən XVIII əsrə qədər olan dövrü, yeni adlandırıla bilən ikinci dövr isə XVIII 

əsrdən yaşadığımız günlərə qədər olan bir dövrü əhatə edir.  

Birinci dövr Azərbaycan ədəbi dilinin xidmət göstərdiyi areal öz iriliyi ilə fərqlənir. Həmin dövrün 

Cəlairilər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər kimi Azərbaycan dövlətlərinin saray və ordu dili olan bu dil 

bütün Ön Asiyada ədəbi dil kimi xidmət etmişdir. Bu dövr Azərbaycan ədəbi dili yeni dövr Azərbaycan dilindən 

öz dil xarici (ekstralinqvistik) xüsusiyyəti ilə yanaşı dildaxili (linqvistik) xüsusiyyətləri ilə də seçilir.  

Leksik cəhətdən mövcud olan fərqlərdən birincisi budur ki, birinci dövr Azərbaycan dilində ərəb və fars 

sözləri çoxdur. O dövrün dil üslubları, xüsusən aparıcı poetik janr və vasitələr ədəbi dilimizə külli miqdarda 

alınma sözlərin axıb-gəlməsinə səbəb olmuşdu. İkinci dövrdə isə realist şeir məktəbinin, realizm ədəbi 

metodunun bir yaradıcılıq metodu kimi yaranması və aparıcı yaradıcılıq metodu kimi formalaşması dilimizin 

əsas lüğət fonduna keçə bilməyən alınma sözlərin ədəbi dili tərk etməsinə səbəb olmuşdu.  

İkincisi, əski Azərbaycan ədəbi dilinin osmanlı dili ilə müştərək olan bir sıra sözləri (şimdi, şöylə, şu, kəndi 

və s.) yeni dövrdə artıq işləkliklərini tamamilə itirmişdilər. Bu türk ədəbi dilləri sahəsində ayrılma 

(differensiyasiya) hadisəsinin tam başa çatmasının nəticəsi idi.  

Dövrlər arasındakı fərqlər fonetik səviyyədə də güclüdür. Belə ki, yeni dövr Azərbaycan ədəbi dili eyni 

zamanda fonem tərkibinin sabitləşməsi ilə də səciyyələnir. Birinci dövrə xas olan o//a sait, h//q//x samit 

müvaziliyi artıq birincilərin (o və h) qələbəsi ilə nəticələnir.  

Oxşar vəziyyət qrammatika sahəsində də özünü göstərir. İsmin birinci dövrə məxsus təsirlik hal 

şəkilçilərinin -yi, -yı, -yu, -yü // -ni, -nı, -nu, -nü müvaziliyi ikinci dövrdə artıq aradan çıxır. Felin -isər qəti 

gələcək zaman şəkilçisi öz vəzifəsini tamamilə -acaq // -əcək şəkilçisinə verir.  

Əski Azərbaycan dilində söz birləşmələrinin quruluşu daha çox ərəb və fars dillərinin sintaktik modelində 

olmuşdur: fəsli-gül (gül fəsli), tərki-təriqi-eşq (eşq təriqinin (yolunun) tərki), daxili-əhli-kamal (kamal əhlinə 

daxil)… Yəni təyin edən söz təyin olunan sözdən sonra işlənmişdir. İkinci dövr Azərbaycan dilində tamamilə 

əksinədir: təyin edən söz təyin olunan sözdən mütləq və həmişə əvvəl işlənir.  
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Digər sintaktik fərq kimi, birinci dövrdə budaq cümlənin baş cümlənin içərisində yerləşdiyi tabeli 

mürəkkəb cümlələr daha çox işləndiyi halda (kimi kim, bivəfa dünyada gördüm, bivəfa gördüm), yeni dövrdə 

bu tipdən olanların əvəzinə daha çox feli sifət tərkiblərinin işləndiyini görürük.  

Hər iki dövrün ədəbi dili öz növbəsində müxtəlif mərhələləri əhatə edir.  

Birinci dövr Azərbaycan dili öz inkişafında iki mərhələdən keçmişdir: 

1) ədəbi dilin təşəkkül mərhələsi (XIII-XIV əsrlər), 

2) klassik şeir dili mərhələsi (XV-XVII əsrlər). 

İkinci dövr Azərbaycan dili isə üç mərhələni əhatə edir: 

1) ədəbi dilin xəlqiləşməsi mərhələsi (XVIII əsr), 

2) milli dilin yaranması və inkişafı mərhələsi (XIX-XX əsrin əvvəli), 

3) müasir mərhələ (XX əsri 1-ci rübündən sonra).  

Yeni dövr. Azərbaycan dili böyük inkişaf yoluna özünün ikinci inkişaf mərhələsində (Milli ədəbi dilin 

təşəkkülü və inkişafı mərhələsində) çıxır. Bu dildə şeirlə yanaşı, nəsr və dram əsərləri yazılır, qəzet və jurnallar 

nəşr edilir, o bəzi rəsmi sənədlərdə, elmi tədqiqatlarda da işlənməyə başlayır. O dövrdə Azərbaycana gələn 

xaricilər, ruslar və almanlar da ona maraq göstərir, bəziləri bu dili öyrənməyə başlayır. Məsələn, rus şairləri 

Lermontov, Bestujev-Marlinski, alman şərqşünası Bodonştedt. Sonuncusu XIX əsr Azərbaycan şairi Mirzə 

Şəfidən Azərbaycan dilini və onun şeirlərini almancaya tərcümə edərək Berlində ayrıca kitab şəklində nəşr 

etdirmişdir. Orta əsrlərdə əski Azərbaycan dilinə aid tərcümə lüğətləri və qrammatik tədqiqatlar aparılmış olsa 

da, Azərbaycan dilinə aid elmi əsərlər və dərsliklər XIX əsrdən etibarən yazılmağa başlayır. Mirzə Kazımbəyin 

rusca yazdığı "Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası" əsəri məşhurdur. M. Vəzirovun, L. Budaqovun, 

Q. Makarovun, N. Nərimanovun, M.L. Məmmədovun, S.M. Qəniyevin Azərbaycan dilinə aid dərslikləri də rus 

dilində yazılmışdır. L. Budaqovun ikicildlik lüğəti də ("Сравнительный словарь турецко-татарских языков") 

var. M. Əfşarın Azərbaycan dilinə aid "Fənni-sərfi-türki" ("Türk dilinin qrammatikası") adlı dəyərli əsəri isə 

azərbaycancadır. 

Azərbaycan dilinin inkişafı da, problemləri də daha çox XX əsrlə bağlıdır. Məhz bu dövrdə Azərbaycan 

ədəbi dili bənzərsiz bir problemlə qarşılaşır. Əsrin əvvəllərindən başlayaraq, ədəbi dildə üç meyl, üç istiqamət 

özünü göstərir. Təbiidir ki, bu ən çox bədii əsərlərin dilinə və mətbuata aiddir. 

1. Birinci meyl, ədəbi dili bacardıqca xalq dili ilə eyniləşdirmək meyli. Bu özünü "Molla Nəsrəddin" 

jurnalının və bu jurnalın əməkdaşlarının (C. Məmmədquluzadə, Ə. Haqverdiyev və b.) əsərlərində göstərir. Burada 

ədəbi dil ilə danışıq dili, dialektlər arasındakı fərq götürülür. Xalq bu dili asan başa düşür.  

2. Daha çox osmanlı (indiki türk) və əski Azərbaycan dilinin ənənəsinə söykənən ədəbi dil yaratmaq meyli. 

Bu "Füyuzat" və "Həyat" kimi bir çox jurnal və qəzetlərin və əksərən bu redaksiyada işləyənlərin 

(Ə. Hüseynzadə, Səbribəyzadə və b.) əsərlərinin dilində özünü göstərir. Xalq bu ədəbi dili çətin anlayır. Bu dil o 

vaxtkı türk ədəbi dilindən, demək olar ki, seçilmirdi. 

3. Hamı tərəfindən anlaşılan, ədəbi dil normalarına əsaslanan ədəbi dil yaratmaq meyli. Bu dil heç bir 

dialekt təsirini qəbul etməyən bir dil idi. Bu dili A. Şaiq, C. Cabbarlı, S. Hüseyn, A. Səhhət kimi şair və 

yazıçılar yaradırdılar. Ədəbi dil sahəsindəki bu vəziyyət əsrin əvvəllərindən 1930-cu illərədək davam etdi.  

Yeni dövr Azərbaycan ədəbi dilinin üçüncü, yəni müasir mərhələsində dil həyatının mühüm hadisələrindən 

biri Azərbaycan ədəbi dilinin dövlət dili statusu almasıdır. 

Azərbaycan dilinin ölkənin dövlət dili kimi elan edilməsində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin çox böyük xidmətləri olmuşdur. Bəlli olduğu kimi, dövlət dili sahəsindəki fəaliyyətə Heydər Əliyev 

ölkəyə rəhbərliyə gəldiyi ilin (1969) ilk günlərindən başlamışdır. 

Azərbaycan ədəbi və xalq danışıq dilini dərindən bilən, bu dilin zəngin lüğət tərkibinə yaxşı bələd olan və 

qrammatik imkanlarından fitri istedadı sahəsində səmərəli istifadə etməyi bacaran Heydər Əliyev yüksək 

səviyyəli yığıncaqlarda, məsələn, BDU-nun 50 illiyinə həsr olunmuş yubiley toplantısında, yenə həmin ali 

məktəbin partiya konfransında yüksək dövlət səviyyəsində aparılan başqa müşavirələrdə ana dilində parlaq 

çıxışlar edərək, özünə böyük hörmət və məhəbbət qazandı. O çox yaxşı bilirdi ki, onun qazandığı bu böyük 

hörmət və məhəbbət eyni zamanda onun istifadə etdiyi, danışdığı dilə - Azərbaycan dövlət dilinə çox böyük 

hörmət və məhəbbət yaradır. Bütün bunlar təbii olaraq, ölkədə aşağıdan yuxarıya və eyni zamanda yuxarıdan 

aşağıya güclü bir dövlət dili ab-havası yaratmağa xidmət edirdi. 

1977-1978-ci illər respublika rəhbərini çətinliklər qarşısında qoydu. Məlum olduğu kimi, 1977-ci ildə 

SSRİ-nin yeni Konstitusiyası təsdiq edildi. Həmin konstitusiya bütün respublikalarda hazırlanan yeni 

konstitusiyalar üçün bir nümunə rolunu oynamalı idi və faktiki olaraq oynayırdı. Həmin konstitusiyada isə elə 

əvvəldən dövlət dili haqqında maddə yox idi. Ayrı-ayrı respublikalarda qəbul edilmiş konstitusiyaların heç 

birində həmin maddə öz əksini tapmadı. 
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Azərbaycanda isə vəziyyət başqa cür idi. Heydər Əliyev ana dilinin dövlət dili olması üçün mübarizəsini 

davam etdirirdi. De-fakto dövlət dili uğrunda ardıcıl mübarizə aparan respublika rəhbəri həmin dilin 

konstitusiyada qeyd olunmamasına dözə bilməzdi. Respublikanın rəhbəri ziyalıları, bütün xalqı ana dilinin 

dövlət dili kimi yaşamaq hüququ uğrunda mübarizəyə cəlb edərək bütün qüvvəsi ilə mübarizə apardı və bütün 

çətinliklərə və maneələrə böyük hünərlə sinə gərdi. 

1978-ci il aprel ayının 2-də doqquzuncu çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Azərbaycan Sovet Sosialist 

Respublikası Konstitusiyasının (Əsas qanununun) layihəsi və onun ümumxalq müzakirəsinin yekunlarına həsr 

olunmuş yeddinci sessiyasında məruzə ilə çıxış edən Heydər Əliyevin təklifi ilə 73-cü maddəni aşağıdakı 

redaksiyada vermək təklif olunur: "Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir". 

Azərbaycan SSR Dövlət orqanlarında və ictimai orqanlarında və maarif idarələrində və başqa idarələrdə 

Azərbaycan dilinin işlədilməsini təmin edir və onun hərtərəfli inkişafına dövlət qayğısı göstərir.  

1978-ci il Konstitusiyası həqiqətən Heydər Əliyevin öz dövləti, öz xalqı, öz vətəni qarşısında göstərdiyi 

böyük xidmət idi. 

Müstəqil Azərbaycanın 1995-ci ildə ümumxalq referendumunda qəbul edilmiş yeni Konstitusiyasında 

Azərbaycan dili dövlət dili kimi öz layiqli yerini tutur: 

Konstitusiyanın 21-ci maddəsində yazılır “Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir”.  

Ana dilinə həmişə xüsusi diqqətlə yanaşan, dilimizin dərin bilicisi Heydər Əliyev dövlət dilinin yeni inkişaf 

dönəmində yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq 2001-ci il iyun ayının 18-də "Dövlət dilinin tətbiqi işinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında" fərman imzalamışdır. 

Fərmanda dilimizin öz tarixi inkişafı boyu əldə etdiyi uğurlarla yanaşı, yaşadığımız dövrdə dövlət dili 

sahəsində yaranmış problemlər də geniş təhlil edilmiş və həmin problemlərin həlli yolları göstərilmişdir. 

Bu yolların bəziləri artıq uğurla başa çatmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

2004-cü il yanvarın 12-də imzaladığı "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi 

haqqında"kı sərəncamı, şübhə yoxdur ki, ölkədə əlifba ilə bağlı problemləri həll edəcəkdir. 

İkinci dövr ədəbi dilimizin bütün üç inkişaf mərhələsi üzrə bəzi özəlliklər var. Əvvəldə göstərildiyi kimi, 

Azərbaycan dili hazırda Azərbaycan Respublikası ilə yanaşı, İran İslam Respublikasında və İraqda da 

işlənməkdədir. Folklor əsərləri də aydın göstərir ki, həmin ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların dilləri arasında 

elə bir fərq yoxdur. Lakin ədəbi dil baxımından çoxlu fərqlər mövcuddur və bu fərqlər özünü çap olunmuş 

əsərlərin, qəzet və jurnalların, radio və televiziya verilişlərinin dilləri arasında aydın göstərir. Təbii, bunun 

tarixi, sosial səbəbləri var. 

İran və Rusiya arasında gedən müharibələrin nəticəsində bu iki dövlət arasında Gülüstan (1813), 

Türkmənçay (1828) müqavilələri bağlandı və həmin müqavilələrə əsasən Azərbaycan iki yerə bölündü. 

Beləliklə, 200 ilə yaxındır ki, eyni bir xalq bir-birindən aralı, tamamilə fərqli bir mühitdə və şəraitdə yaşayır. 

İstər İran, istərsə də Rusiya iki hissəyə ayrılmış bu xalqın heç bir iqtisadi əlaqəsinə imkan vermədi. Azərbaycan 

1991-ci ildən müstəqillik əldə etdikdən sonra müəyyən əlaqələr yaransa da, bu ayrılıq xüsusən dil baxımından 

davam etməkdədir. 

Bu iki yüzillik fərqli mühit bütün sahələrdə olduğu kimi, ədəbi dil sahəsində də davam etməkdədir. 

Müstəqil Azərbaycanın dilində rus, güney Azərbaycanın dilində isə fars dilinin təsiri özünü hələ də göstərir. 

Hazırda Şimal və Cənubi Azərbaycan ədəbi dilləri arasında leksik, fonetik və müəyyən qrammatik fərqlər 

(xüsusən sintaksis sahəsində) qalmaqda davam edir.  

Bu fərqlərin ekstralinqvistik səbəbləri var. 1991-ci ilə kimi Rusiyanın tərkibində olmasına baxmayaraq, 

Azərbaycan dilinin orta məktəblərdə tədrisinin əsryarımlıq, universitet və institutlarda tədrisinin isə 76 illik 

tarixi var. Azərbaycan dili, onun tarixi, dialektləri geniş surətdə tədqiq edilmiş, bu sahədə Azərbaycan dilində 

yüzlərlə, bəlkə daha artıq əsərlər çap edilmişdir. Demək olar ki, elə bir xalq qalmamışdır ki, onların 

ədəbiyyatının görkəmli nümunələri, Qədim Yunan ədəbiyyatı və fəlsəfəsindən tutmuş bu günədək mövcud olan 

bədii və elmi əsərlər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməmiş olsun. Hazırda bütün fənlərə (riyaziyyat, fizika, 

kimya, təbabət və s.) aid Azərbaycan dilində dərsliklər yazılmış və ya həmin dərsliklər başqa dillərdən 

Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. 

Bir-iki qəzet-jurnal nəzərə alınmazsa, İran Azərbaycanında Azərbaycan ədəbi dili faktiki olaraq işlənmir. 

İraq azərbaycanlılarının Azərbaycana köçmələrinin 3-4 əsrlik müddəti, ərazi uzaqlığı, əlaqəsizlik onların 

ədəbi dillərinin başqa istiqamətdə getməsinə səbəb olmuşdur. İraq azərbaycanlıların ədəbi dilinə müasir türk 

dilinin təsiri güclüdür. 

Son illər müxtəlif ölkələrdə yaşayanların ədəbi dillərinin yaranması və inkişafı prosesində Azərbaycan 

ədəbi dilinə yaxınlaşmaq meylləri aydın hiss olunur və bu prosesin uğurla nəticələnəcəyinə ümidlə baxmaq olar. 
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Türk dillərindən biri kimi müasir Azərbaycan dili özümlü xüsusiyyətləri ilə fərqlənən fonetik və qrammatik 

quruluşu olan bir dildir. Öz fonetik qanunauyğunluqlarına görə, bu dildə əmələgəlmə yerinə görə fərqlənən 

saitlər, yəni ön sıra (i, ü, e, ə, ö) və arxa sıra (ı, u, a, o) saitlər eyni bir söz və ya forma daxilində işlənə bilməz 

(işıq, ildırım kimi i saiti ilə başlayan bir neçə söz istisnadır): eyni zamanda bu dildə dilortası samitlərin (g, k) 

arxa-sıra, dilarxası saitlərin (k, q, ğ, x) ön sıra saitlərlə bir hecada işlənməsi də mümkünsüzdür. 

Azərbaycan dilinin fonem tərkibində 15 sait və 25 samit vardır. Bu 40 fonem Azərbaycan əlifbasında 32 

hərflə işarə edilir. 

Azərbaycan dilində 9 qısa (i, ü, e, ö, ə, a, o, u, ı), 6 uzun (i:, e:, ö:, ə:, a:, u:) sait vardır. Uzun saitlər bu dil 

üçün səciyyəvi deyil, onlar demək olar ki, yalnız alınma sözlərdə çox az hallarda işlənir. 

Fonetik vurğu, bir qayda olaraq, sonuncu hecaya düşür. Fonematik vurğunun yeri sözün mənasından asılı 

olaraq dəyişmir: alma-alma. 

Azərbaycan dilində söz əvvəlində işlənməyən 2 fonem var: ı saiti və ğ samiti. 

Azərbaycan dilinin morfoloji quruluşuna əsas (isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, fel) və köməkçi (qoşma, 

bağlayıcı, ədat, modal sözlər, nida) nitq hissələri daxildir. 

İsimlərin kəmiyyət, mənsubiyyət, hal, xəbərlik kateqoriyaları var. Bu kateqoriyalar isimləşən 

(substantivləşən) 

digər nitq 

hissələrinə də 

aiddir. 

Azərbaycan 

dilində ismin 6 halı 

(adlıq, yiyəlik, 

yönlük, təsirlik, 

yerlik, çıxışlıq), 

felin 5 (şühudi 

keçmiş, nəqli 

keçmiş, indiki, qəti 

gələcək, qeyri-qəti 

gələcək) zamanı 

var. Felin şəkil 

kateqoriyası 6 

formanı (əmr, arzu, 

şərt, vacib, lazım, 

xəbər) əhatə edir. 

Fellər subyekt, 

obyekt, hərəkətin 

münasibətinə görə 

müxtəlif 5 

qrammatik növdə 

(məlum, məchul, 

qayıdış, qarşılıqlı-

müştərək, icbar) 

işlənə bilir. 

Azərbaycan 

dilinin sintaktik 

qanununa görə, bir 

qayda olaraq, 

mübtəda cümlənin 

əvvəlində, xəbər 

cümlə üzvü sonda, təyin etdiyi sözdən qabaqda gəlir. 

Azərbaycan dilində sözyaradıcılığında əsasən morfoloji (dəmirçi, üzümçü, təbliğatçı; dəmirçilik, 

üzümçülük, təbliğatçılıq; dolça, qazança, otluq, meşəlik; qaldırıcı, endirici; sevinc, gülünc; yavaşca, indicə və s.) 

və sintaktik (otbiçən, vaxtamuzd, boyunbağı, gündoğan, sarıköynək, əlidolu, adlı-sanlı, qırxayaq, beşaçılan və 

s.) üsullardan istifadə edilir. 

Hazırda Azərbaycanda latın qrafikası əsasında yaradılmış Azərbaycan əlifbasından istifadə edilir. 
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İşləndiyi sahələrlə bağlı olaraq, Azərbaycan ədəbi dili dörd əsas üslubu özündə birləşdirir: işgüzar, mətbuat, 

bədii, elmi üslublar. Azərbaycan ədəbi dilinin müasir mərhələsində bu üslubların hamısı yüksək dərəcədə 

inkişaf etmişdir. 

Ölkənin siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni həyatında baş verən böyük dəyişikliklər müasir Azərbaycan dilinin 

lüğət tərkibində terminlərin sürətlə artmasına səbəb olmuşdur. Bu proses ədəbi dilin bütün üslublarında, 

özəlliklə, işgüzar və elmi üslublarda, müəyyən dərəcədə mətbuat üslubunda aydın müşahidə olunur. 

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri dörd qrupdan ibarətdir: 1) şərq qrupu (Bakı, Quba, Şamaxı dialektləri 

və Lənkəran, Muğan şivələri); 2) qərb qrupu (Gəncə, Qazax, Qarabağ dialektləri və Ayrım şivəsi); 3) şimal 

qrupu (Şəki dialekti, Zaqatala-Qax şivəsi); 4) cənub qrupu (Naxçıvan, Ordubad dialektləri). 

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların dilləri İran dilləri və iber-Qafqaz dilləri qruplarına daxil olan 

dillərdəndir. Onlardan biri İran dillərinin şimal-qərb yarımqrupuna daxil olan talış dili, digəri isə həmin qrupun 

cənub-qərb yarımqrupuna mənsub olan tat dilidir. Azərbaycan kürdlərinin dili də İran dilləri qrupuna aiddir. 

Azərbaycanda fəaliyyət sahəsi yalnız bir-iki yaşayış məntəqəsi ilə, hətta bir kəndlə məhdudlaşan buduq, xınalıq, 

qrız, udi, ingiloy kimi dillər də var. Onların hamısı iber-Qafqaz dilləri qruplarına daxildir. 

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların hamısının dilləri tədqiq olunmuş və öyrənilmişdir. 

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. 25 cilddə.  

“Azərbaycan” cildi. Bakı, 2007, səh.151-152. 
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Azərbaycanda etnolinqvistik proseslər 

 

Azərbaycanda yaşayan xalqların dil təsnifatı. Etnik birlikləri qruplaşdırmaq və müəyyən əlamətlərinə görə 

sistemləşdirmək məqsədilə etnoqrafiya elmində müxtəlif təsnifat növlərindən istifadə olunur. Məsələn, xalqların 

coğrafi, dil, təsərrüfat-mədəniyyət, antropoloji və s. təsnifatları mövcuddur. Dil xalqların və etnik birliklərin ən 

mühüm əlamətlərindən biri olduğuna görə, linqvistik təsnifat etnoqrafiya elmində daha geniş yayılmışdır. Bu 

təsnifat genealoji xarakter daşıyır və dilləri mənşə qohumluğu prinsipi ilə ayrı-ayrı dil ailələrində qruplaşdırır. 

Hazırda Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış xalqların dilləri, əsasən, dörd böyük dil ailəsinə - türk, 

Şimali Qafqaz, hind-Avropa və kartvel dil ailələrinə mənsub olsalar da, ölkədəki müasir etnolinqvistik durumda 

dominantlıq türk dillərinin oğuz qrupuna daxil olan Azərbaycan dilinə məxsusdur. Belə ki, Azərbaycan 

Respublikası əhalisinin tam əksəriyyəti məhz bu dildə danışır. Müasir Azərbaycan dili 1-ci minilliyin 

əvvəllərindən indiki Azərbaycan ərazisində məskunlaşmağa başlamış türk mənşəli tayfaların dilləri əsasında, 

uzun tarixi inkişaf prosesinin gedişində formalaşmışdır. 

Şimali Qafqaz dilləri Azərbaycan ərazisində ləzgi, avar, saxur, udi, xınalıq, buduq və qrız dilləri ilə təmsil 

olunmuşdur. Bu dillər başlıca olaraq ölkənin şimal-şərq rayonlarında yayılmışdır. Azərbaycan ərazisində 

daşıyıcılarının sayına görə Şimali Qafqaz dilləri içərisində ən geniş yayılanı ləzgi dilidir. Ləzgi dili Şimali 

Qafqaz dil ailəsinin Dağıstan qrupunun ləzgi yarımqrupuna daxildir. 

Şimali Qafqaz dil ailəsinin ləzgi yarımqrupuna udi dili də aid edilir (bu dilin ləzgi yarımqrupuna 

mənsubluğu elmdə mübahisəlidir). Hazırda udilər Qəbələ rayonunun Nic kəndində və Oğuz rayon mərkəzində 

məskunlaşmışlar. 

Azərbaycan ərazisində Dağıstan dilləri qrupunun ləzgi yarımqrupuna saxur dili də daxildir. Saxurlar 3 

rayonun - Qax (Qum və Sarıbaş kəndləri), Zaqatala (Yeni Suvagil, Gezbarah, Kaç və Muxax kəndləri) və 

Balakən ərazilərində məskunlaşmışlar. 

Azərbaycanın şimal-şərqində yayılmış "Şahdağ qrupu" - xınalıq, buduq və qrız dillərini də Dağıstan dilləri 

qrupunun ləzgi yarımqrupuna aid edirlər. Xınalıq dilində Quba rayonunun eyni-adlı kəndinin sakinləri 

danışırlar. Buduqlar Quba rayonunun Buduq, Güney Buduq və Dəli Qaya kəndlərində, qrızlar isə həmin 

rayonun Əlik, Cek və Haput kəndlərində yaşayırlar. 

Əsasən, Zaqatala və Balakən rayonlarının ərazisində yayılmış avar dili isə Şimali Qafqaz dil ailəsinin 

Dağıstan qrupunun avar-ando-didoy yarımqrupuna daxildir. 

Hind-Avropa dil ailəsinin İran qrupu dilləri Azərbaycan ərazisində tat, talış və kürd dilləri ilə təmsil 

olunmuşdur. 

Tat dili İran dillərinin cənub-qərb yarımqrupuna daxildir. Bu dil, əsasən, Abşeron yarımadasının bir neçə 

kəndində, eləcə də Xızı, Siyəzən, Dəvəçi və Quba rayonlarının ərazisində yayılmışdır. Tatlar dini 

mənsubiyyətinə görə üç qrupa bölünür: müsəlman tatlar, xristian tatlar (monofızitlər), iudaist tatlar və ya dağ 

yəhudiləri. 

Talış dili İran dillərinin şimal-qərb yarımqrupuna daxildir. Bu dil Azərbaycanın cənub-şərqində - 

Lənkəran, Astara, Lerik və Masallı rayonlarının ərazisində yayılmışdır. 

Kürd dili İran dillərinin qərb yarım-qrupuna aiddir. Kürd dili Laçın, Qubadlı, Kəlbəcər və Azərbaycanın 

bəzi başqa cənub-qərb rayonlarının ərazisində yayılmışdır. 

Hind-Avropa dil ailəsi Azərbaycan ərazisində, həmçinin, rus və erməni dilləri ilə təmsil olunmuşdur. 

Rus dili hind-Avropa dil ailəsinin slavyan qrupunun şimal-slavyan yarımqrupuna daxildir. Rus dilinin 

daşıyıcıları, əsasən, Azərbaycan şəhərlərində və ilk növbədə Bakıda məskunlaşmışlar. 

Erməni dili isə hind-Avropa dillərinin ayrıca qrupunu təmsil edir. Erməni dili Qarabağın dağlıq hissəsinin 

bir neçə rayonunda yayılmışdır. 

Kartvel dil ailəsi Azərbaycanda gürcü dili ilə təmsil olunmuşdur. Bu dilin daşıyıcıları xristian və 

müsəlman ingiloylardır. Onlar, əsasən, Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarında məskunlaşmışlar. 

Etnolinqvistik proseslərin inkişafında əsas mərhələlər və dil siyasətinin xüsusiyyətləri. XIX-XX 

əsrlər Azərbaycan dilinin ən sürətli tərəqqi və çiçəklənmə dövrü olmuş, bunun nəticəsində də Azərbaycan dili 

müasir dünyanın funksional baxımdan ən inkişaf etmiş dillərindən birinə çevrilmişdir. 

XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda etnolinqvistik proseslərin inkişafında dörd əsas mərhələni qeyd etmək 

olar: Rusiya imperiyası tərkibində (XIX əsr – 1917-ci il); Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü (1918-1920-ci 

illər); sovet dövrü (1920-1991-ci illər); dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonrakı dövr (1991-ci ildən sonrakı 

mərhələ). 

Bu mərhələlər bir-birindən dövlət səviyyəsində həyata keçirilən dil siyasətinin əsas xüsusiyyətlərinə görə 

fərqlənir. Dil siyasəti dövlətin dil sahəsində iradəsini həyata keçirməyin ən effektiv və güclü vasitəsidir. 
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Son 200 il ərzində ölkədəki etnolinqvistik proseslərin inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirən əsas amillər 

sırasında ilk növbədə ölkənin Rusiya imperiyası tərəfindən işğalmı qeyd etmək lazımdır. Rusiya imperiyasının 

müstəmləkə siyasətinin ideoloji əsasmı ruslaşdırma xətti təşkil etdiyi üçün ölkədə dillərin qeyri-bərabərliyi 

prinsipi qanunvericilik səviyyəsində təsbit olunmuşdu. Rusiya imperiyasının hakim dairələri sərt dövlət dili 

siyasətini həyata keçirirdilər. Bu siyasətin ən səciyyəvi xüsusiyyətləri bir tərəfdən rus dilinin dövlət dili elan 

olunaraq onun zorla qeyri-rus xalqlara qəbul etdirilməsi, digər tərəfdən isə əsarətdə olan xalqların ana dillərinin 

inkişafı qarşısında müxtəlif süni əngəllərin yaradılmasından ibarət idi. 

Qonşu regionlar, məs., Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə ruslaşdırma siyasəti Azərbaycanda 

xüsusilə kobud və amansız formada həyata keçirilirdi. Belə ki, gürcü və erməni dillərinə nisbətən çarizmin 

Azərbaycan dilinə münasibəti daha dözülməz idi və bu dilin cəmiyyət həyatının əsas sahələrindən sıxışdırılıb 

çıxarılması üçün çeşidli qadağalar tətbiq olunurdu. 

Tanınmış etnolinqvist Y. Deşeriyevin hesablamalarına görə, Rusiya imperiyası dövründə Azərbaycan dili 

ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni və elmi həyatın 22 əsas sahəsindən yalnız 9-da fəaliyyət göstərirdi. Qalan 

sahələrdə isə rus dili hökm sürürdü. 

Lakin çarizmin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan dilinin funksional inkişafının qarşısını almaq 

mümkün olmadı. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində baş verən köklü sosial-iqtisadi dəyişikliklər, kapitalist 

münasibətlərinin bərqərar olması, Azərbaycan millətinin formalaşması prosesi milli dilin funksional inkişafı 

prosesində ciddi dəyişikliklərə - onun tətbiq sahələrinin xeyli artmasına gətirib çıxardı. Azərbaycan dilinin 

dünyəvi təhsil sistemində tətbiq miqyası genişləndi, bu dildə mətbuat və teatr yarandı, ədəbiyyat nəşr edildi. 

Digər tərəfdən, hətta belə əlverişsiz şəraitdə də Azərbaycan dili Cənubi Qafqaz və Dağıstan ərazisindəki 

millətlərarası münasibətlərdə əsas ünsiyyət vasitəsi kimi öz rolunu qoruyub saxlaya bilmişdi. Hələ 19 əsrin 

əvvəlində bir çox rus tədqiqatçıları Azərbaycan dilinin bu keyfiyyətini qeyd edərək, onun regiondakı rolunu 

fransız dilinin Avropadakı rolu ilə müqayisə edirdilər. Bu vəziyyət XIX əsrin sonlarına kimi davam edirdi. Belə 

ki, XIX əsrin 80-ci illərində Qafqazda olmuş Y. Veydenbaum qeyd edirdi ki, sadəliyi və öyrənmək üçün 

asanlığı Azərbaycan dilini bütün Şərqi Qafqaz üçün beynəlxalq dilə çevirmişdir. 

Azərbaycan dilinin funksional inkişafı sahəsində köklü dəyişikliklərə isə yalnız 1918-ci il mayın 28-də 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsindən sonra nail olmaq mümkün oldu. Bu hadisə Azərbaycan 

dilinin funksional inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu. Belə ki, dil sahəsində milliləşdirmənin 

həyata keçirilməsi bu dövrdə milli hökumətin fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biri idi. Dil sahəsində 

milliləşdirmə siyasətinin əsas mahiyyətini Azərbaycan dilinin müstəmləkəçilik dövründə itirilmiş mövqelərinin 

bərpası və keçmiş metropoliya dilinin tədricən cəmiyyətin əsas sahələrindən sıxışdırılıb çıxarılması təşkil edirdi. 

Bu sahədə ilk addım müvafiq hüquqi bazanın yaradılması oldu. 1918-ci il iyunun 27-də milli hökumətin 

qərarı ilə yeni və ən yeni dövrdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilinə dövlət dili statusu verildi və dövlət 

orqanlarında kargüzarlığın bu dildə aparılmasına başlandı. 1918-ci il avqustun 28-də Azərbaycan dilində savadlı 

milli kadrların hazırlanması məqsədilə ölkədəki təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi haqqında qərar qəbul 

olundu. Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin yaradılması və Azərbaycan əlifbasının 

islahatı üçün ilk addımların atılması da 1918-1920-ci illər müstəqillik dövrünün əsas nailiyyətlərindəndir. 

Bu baxımdan 1918-1920-ci illər dövrünü son iki yüz ildə Azərbaycan dilinin funksional inkişafında dönüş 

nöqtəsi hesab etmək olar. Belə ki, XX əsrin sonrakı onilliklərində bu sahədə baş verən proseslər 1918-1920-ci 

illərdə əsası qoyulmuş tendensiyaların xeyli dərəcədə inkişafı və dərinləşməsinin təzahürü idi. 

1920-ci ilin aprelində hakimiyyəti ələ keçirmiş bolşeviklər qeyri-rus xalqlarının sovet hakimiyyətinə 

münasibətdə loyal-lığını təmin etmək məqsədilə milli dillərin inkişafı üçün minimum şərait yaratmağa məcbur 

idilər. Bolşevik hakimiyyətinin milli ucqarlarda möhkəmləndirilməsi zərurəti də bunu tələb edirdi. 

Bu məqsədlə 1921-ci il martın 29-da Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri N. Nərimanov Azərbaycan 

SSR idarələrində türk dilində kargüzarlığın tətbiqinin təşkili haqqında sərəncam imzaladı. 1923-cü il iyunun 27-

də isə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin dekreti ilə türk dili Azərbaycan SSR-in dövlət dili elan edildi. 

Bütün bu dövlət sənədləri hüquqi normadan daha çox siyasi deklarasiya xarakteri daşıyırdı. Belə ki, SSRİ-

nin bütün ərazisində olduğu kimi, Azərbaycanda da dövlət dili de-fakto rus dili idi. Buna baxmayaraq, milli 

dillər üçün yaradılmış məhdud imkanlar belə XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan dilinin təhsil, mətbuat və 

kitab çapı sahəsində funksional inkişafına təkan verdi. Məsələn, 1939/40-cı tədris ilində Azərbaycanın ibtidai və 

orta məktəblərində oxuyan 638427 şagirddən 68,6 %-i Azərbaycan, 18,9 %-i rus, 12,1 %-i erməni və 0,4 %-i 

gürcü dillərində təhsil alırdı. 

1939-cu ildə respublikada Azərbaycan dilində 81, rus dilində 46, digər dillərdə isə 9 qəzet çap olunurdu. 

Həmin ildə respublikada buraxılan qəzetlərin ümumi tirajının 55,7%-i Azərbaycan, 33,7%-i rus, 10,6%-i isə 

digər dillərin payına düşürdü. 
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Eyni tendensiya kitab çapı sahəsində də müşahidə olunurdu (Cədvəl 1). 

Lakin Azərbaycan dilinin nisbətən sərbəst inkişafı üçün belə əlverişli dövr uzun çəkmədi. Artıq XX əsrin 

30-cu illərinin sonundan başlayaraq SSRİ rəhbərliyi milli fərqlərin aradan qaldırılması prosesini süni şəkildə 

sürətləndirmək xəttini götürdü ki, bu da mahiyyət etibarilə xalqların ruslaşdırılması siyasəti demək idi. 

Milli əlifbaların latın qrafikasından kirill qrafikasına keçirilməsi, rus dilinin funksional inkişafı üçün 

imtiyazlı şəraitin yaradılması bu siyasətin əsas ünsürləri və tərkib hissəsi idi. 1938-ci ilin martında SSRİ XKS 

və ÜK(b)P MK tərəfindən qəbul edilmiş qərarla 1938/39-cu tədris ilindən rus dilinin istisnasız olaraq bütün 

ümumtəhsil məktəblərində məcburi tədrisinə başlandı. 

Lakin 50-ci illərin ortalarından başlayaraq milli dillərin inkişafına diqqət artırıldı. 1956-cı il avqustun 21-

də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 4-cü çağırış 3-cü sessiyasında Azərbaycan dili haqqında xüsusi qərar qəbul 

edildi. Bunun ardınca respublikanın dövlət idarələrində Azərbaycan dilinin tətbiqi üçün real addımlar atılmağa 

başlansa da, az sonra mərkəzi hakimiyyətin təzyiqi ilə bu proses dayandırıldı. 

60-cı illərin ortalarında isə SSRİ-də milli münasibətlər, o cümlədən dil sahəsində nisbi mülayimləşmə 

dövrünə birdəfəlik son qoyuldu. Bu dövrdən başlayaraq SSRİ-nin dağılmasınadək ruslaşdırma siyasəti Sovet 

dövlətinin daxili siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edirdi. Maraqlıdır ki, bu siyasət milli-rus 

bilinqvizminin (ikidillilik) inkişafı pərdəsi altında aparılırdı. Buna görə də milli-rus bilinqvizmi heç də rəsmi 

təbliğatın təqdim etməyə çalışdığı kimi müxtəlif dillərin qarşılıqlı inkişafı və zənginləşməsinə deyil, birtərəfli 

surətdə azərbaycanlılar arasında rus dilinin yayılmasını sürətləndirmək və bu dilin ictimai həyatın müxtəlif 

sahələrində hökmranlığının təmin olunmasına xidmət edirdi. 

Lakin mərkəzin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, respublikanın 1978-ci ildə qəbul olunmuş yeni 

Konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dili olması haqqında ayrıca maddə salındı. Həmin maddənin o 

dövrdə xeyli dərəcədə formal xarakter daşımasına baxmayaraq, bu, Azərbaycan xalqının ciddi mənəvi-psixoloji 

qələbəsi idi. Belə ki, SSRİ-nin 15 müttəfiq respublikasından yalnız üçünün - Azərbaycan, Gürcüstan və 

Ermənistanın konstitusiyalarında dövlət dili haqqında xüsusi maddə var idi. 

 

Cədvəl 1 

1926-1939-cu illərdə Azərbaycanda kitab çapı sahəsində müxtəlif dillərin funksional inkişafının 

dinamikası 

 

 1926-cı il 1939-cu il 1926-39-cu 

illərdə 

tiraja görə artım 
 Kitabların 

sayı 

(ədədlə ) 

Tiraj 

(min nüsxə) 

Kitabların sayı 

(ədədlə ) 

Tiraj 

(min nüsxə) 

Cəmi 

o cümlədən: 

383 1776,8 1046 7622,0 4,3 dəfə 

Azərbaycan  

dilində 

350 1689,6 640 5762,0 3,4 dəfə 

Rus dilində 27 74,1 379 1790,0 24,2 dəfə 

Digər dillərdə 6 13,1 27 70,0 5,3 dəfə 

 

SSRİ tərkibindəki müttəfiq respublikaların əksəriyyətindən fərqli olaraq, Azərbaycanda XX əsrin 60-80-ci 

illərində milli dilin ictimai həyatın əsas sahələrində, ilk növbədə təhsildə və kitab çapında mövqelərinin 

möhkəmlənməsi prosesi müşahidə olunurdu (Cədvəl 2 və 3). 

1991-ci ildə SSRİ-nin dağılması və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra dil 

sahəsindəki əsas vəzifə sovet dövründən miras qalmış problemlərin qısa müddətdə aradan qaldırılmasından 

ibarət idi. 

2002-ci ildə qəbul olunmuş dövlət dili haqqında qanun bu məqsədlərin həyata keçirilməsi istiqamətində 

mühüm mərhələ oldu. Qanunda göstərilirdi ki, Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsi Azərbaycan 

Respublikası suverenliyinin başlıca şərtlərindən biri və onun tətbiqi, qorunması, inkişaf etdirilməsi dövlət 

siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir. 

 

Cədvəl 2 
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1959-1980-ci illərdə Azərbaycanın ümumtəhsil sistemində müxtəlif dillərin sosial funksiyalarının 

inkişaf dinamikası 

 

 

 

 

 

 

Bütün 

məktəblər 

üzrə 

 

o cümlədən: 

 

1959/60-cı tədris ili 1980/81-ci tədris ili 1959-1980-ci  

illərdə  

dəyişiklik 

dinamikası 

(%-lə) 

Şagirdlərin 

sayı 

Şagirdlərin  

ümumi sayında 

xüsusi çəkisi  

(%-lə) 

Şagirdlərin 

 sayı 

Şagirdlərin  

ümumi sayında  

xüsusi çəkisi  

(%-lə) 

617216 100 1394072 100 +125,8 

Azərbaycan 

dilində 

422651 68,5 1163210 83,4 +175,2 

Rus dilində 151888 24,6 196480 14,1 +29,4 

Digər dillərdə 42677 6,9 34382 2,5 -19,5 

 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa olunduqdan sonra ölkədə dil sahəsində əldə olunmuş ən mühüm 

nailiyyətlərdən biri də azsaylı xalqların dillərinin funksional inkişafının təmin olunması sahəsində atılmış 

addımlardır. Onların sovet dövründə ictimai sahələrdə işlədilməsinə qoyulmuş qadağalar aradan qaldırılmış, bu 

dillərdə ilk mətbu orqanları işıq üzü görmüş, ibtidai məktəblərdə tədrisinin əsası qoyulmuşdur. 

Əlifba islahatları. Çoxəsrlik yazı ənənələri olan Azərbaycan dilində zəngin ədəbiyyat yaradılmışdır. XX 

əsrin 20-ci illərinin sonuna kimi Azərbaycan dilinin yazısı ərəb qrafikasına əsaslanmış, yalnız 1929-cu ildə latın 

qrafikalı əlifbaya keçilmişdir. Ərəb əlifbasının islah olunması sahəsində ilk təşəbbüs XIX əsrin 60-cı illərində 

M.F.Axundzadə tərəfindən irəli sürülmüş və sonradan bu ideya bir çox Azərbaycan ziyalıları tərəfindən 

dəstəklənmişdir. Lakin əlifba islahatı sahəsində ilk praktiki addımlar 1918 ilin mayında Azərbaycanın 

müstəqilliyi elan olunduqdan sonra atılmışdır. 1919-cu ilin martında milli hökumət yeni Azərbaycan əlifbasının 

layihəsini hazırlamaq məqsədilə xüsusi komissiya yaratmışdı. Komissiyaya üç müxtəlif layihə təqdim olunsa da, 

Abdulla bəy Əfəndiyevin hazırladığı və Azərbaycan yazısının latın qrafikasına keçirilməsini nəzərdə tutan 

layihə bəyənilmişdir. 

Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının layihəsi 1919-cu il avqustun 20-dən sentyabrın 1-nə kimi Bakıda 

keçirilmiş Azərbaycan müəllimlərinin qurultayında təsdiq olunduqdan sonra parlamentin müzakirəsinə 

verilmişdir. Lakin Aprel işğalı (1920-ci il) milli hökumətə bu layihəni reallaşdırmağa imkan vermədi. 

Azərbaycanda əlifba islahatını ölkədə hakimiyyəti zor gücünə ələ keçirmiş bolşeviklər reallaşdırdı. 

Azərbaycan MİK 4-cü sessiyasının 1928-ci il 11 oktyabr tarixli qərarı ilə respublika latın əlifbasına keçdi. 

Azərbaycan əlifbasının islahatı respublikada dil quruculuğuna təkan verdi. Azərbaycanın dilçi alimlərinin 

bilavasitə iştirakı ilə XX əsrin 20-ci illərinin sonunda respublikanın azsaylı xalqlarının - ləzgilərin, avarların, 

saxurların, tatların, talışların, kürdlərin, udilərin latın qrafikalı əlifbaları yaradıldı. Lakin 1938-ci ildə SSRİ 

rəhbərliyinin kobud müdaxiləsi nəticəsində Azərbaycanda dil quruculuğunun təbii inkişaf axarı pozuldu. 

Mərkəzi hakimiyyətin qərarı əsasında azsaylı xalqların yeni yaradılmış əlifbaları ləğv olundu. 

 

Cədvəl 3 

1959-1979-cu illərdə Azərbaycanda kitab çapı sahəsində müxtəlif dillərin sosial funksiyalarının 

inkişaf dinamikası 

 

 

 

 

1959-cu il 1979-cu il Tirajın 

dəyişməsi 

dinamikası  

(%-lə) 

Kitabların  

sayı 

Tiraj 

(min nüsxə) 

Kitabların sayı Tiraj 

(min nüsxə) 

Cəmi o 

cümlədən: 

 

1144 10258,8 1301 13846,7 +34,6 
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Azərbaycan 

dilində 

837 7890,4 834 11141,2 +41,2 

Rus dilində 283 2242,5 430 2189 -2,4 

 

1939-cu il iyulun 11-də Azərbaycan SSR Ali Soveti 1940-cı il yanvarın 1-dən latın qrafikasından kirill 

qrafikasına keçmək haqqında qərar qəbul etdi. 

Kirill qrafikası əsasında hazırlanmış yeni türk əlifbaları arasında çox ciddi fərqlər var idi. Belə ki, bir çox 

hallarda eyni fonemlər ayrı-ayrı əlifbalarda, bir qayda olaraq, müxtəlif işarələrlə təsvir olunurdu. Bu da türk 

dilləri arasında fərqləri süni surətdə dərinləşdirmək məqsədilə edilmişdi. Təsadüfi deyil ki, XX əsrin 80-ci 

illərində SSRİ-nin dağılması prosesi başlayanda Azərbaycan ictimaiyyətinin irəli sürdüyü ilk tələblərdən biri 

latın qrafikasına qayıdışla bağlı oldu. Milli şüurun oyanışının təzahürü olan bu tələb yalnız məhdud linqvistik 

əhəmiyyət kəsb etməyib geniş etnosiyasi xarakter daşıyırdı. 

1990-cı ilin əvvəllərində latın qrafikasını bərpa etmək məqsədilə işçi qrup yaradıldı və həmin ilin 11 

sentyabrında o, Əlifba komissiyasına çevrildi. Komissiyanın hazırladığı layihə 1991-ci il dekabrın 25-də 

Azərbaycan parlamenti tərəfindən təsdiq olundu. Lakin müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblər üzündən yalnız 

Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin 2001-ci il 18 iyun tarixli fərmanından sonra bütün Azərbaycan 

ərazisində latın əlifbasına keçildi. 

Aydın Balayev 

 

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. 25 cilddə.  

“Azərbaycan” cildi. Bakı, 2007, səh.147-150. 
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Qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar, qərarlar 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Şurasının bəyannaməsinin dərc olunması haqqında qərar 

(21 iyun 1918) 

 

Постановление об опубликовании декларации Совета Министров  

Азербайджанской Республики 

(21 июня 1918) 

 

Опубликовать декларацию правительства на тюркском и русском языках. 

 

Государственный Архив АР, ф. 2898, оп. 1, д. 1, л. 3; 

Вестник Азербайджанского правительства. 1918. 19 июля. 

 

Mənbə: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 188. 
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Dövləti lisan türkcə qəbul edilərək müvəqqətən hökuməti müəssisələrdə rus lisanı 

istemalına müsaidə edilməsi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı 

(27 iyun 1918) 

 

 

Hökumət 27 iyun 1918-də qərar verdi: 

 

Dövləti lisan türk dili qəbul edilərək, içəridə bütün məhkəmə, idareyi-daxiliyyə və sair dəvair vəzifələri başında 

duranlar bu lisanı bilənlər olana qədər hökuməti müəssisələrdə rus dili istemalına da müsaidə edilsin. 

 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin qanun və binagüzarlıqları məcmei, №1, 

15 təşrini-sani, 1919, s. 18; 

 

Государственный Архив АР, ф. 100, оп. 2, д. 7, л. 9; 

 

Mənbə: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920).  

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c.201. 
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Birinci və ikinci dərəcə ibtidai məktəblərin, həmçinin 

orta təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  

Nazirlər Şurasının Qərarı* 

(28 avqust 1918) 

 

1. Bütün birinci dərəcə ibtidai təhsil müəssisələrində təhsil, dövlət dili olan türk dilini artırılmış həcmdə məcburi 

qaydada tədris etməklə, şagirdlərin ana dilində aparılsın. 

2. İkinci dərəcə ibtidai məktəblərdə və orta təhsil müəssisələrində tədris dövlət dili olan türk dilində aparılsın. 

Lakin ikinci dərəcə ibtidai məktəblərin milliləşdirilmiş siniflərində tədris şagirdlərin ana dilində davam etdirilsin və 

eyni zamanda 1918-1919-cu illərdə, lazım gələrsə ondan sonrakı tədris ilində də türk dilinin həcmi artırılmış tədrisi də tətbiq 

edilsin ki, həmin müddət başa çatanda dövlət dilində təhsil almayan şagirdlər bütünlüklə türk dilində tədrisə keçə 

bilsinlər. 

3. Orta tədris müəssisələri siniflərinin bütünlüklə erməni dilində (milliləşdirilmiş) dərs keçilən paralel 

şöbələri, habelə həmin tədris müəssisələrinin kiçik və böyük yaşlı uşaqlar üçün olan hazırlıq siniflərinin 

bütünlüklə rus dilində (milliləşdirilmiş) dərs keçilən paralel şöbələri ləğv edilsin. 

4. Həmin tədris müəssisələrinin birinci, imkan olduqda həmçinin ikinci sinifləri milliləşdirilsin və tədris 

türk dilində aparılsın; bununla belə, əgər həmin siniflərdə türk dilini bilməyən şagirdlər olsa, onlar üçün paralel 

şöbələr açılsın və həmin şöbələrdə tədris rus dilində aparılsın. Həm bu siniflərdə, həm də 4-cü sinif daxil 

olmaqla sonrakı siniflərdə dövlət dili elə həcmdə tədris olunsun ki, iki il sonra bütün şagirdlər türk dilində 

təhsilə keçə bilsinlər. 

5. Orta tədris müəssisələrinin 5-ci sinfindən etibarən isə şagirdlər həmin tədris müəssisələrinin kursunu 

bitirənədək tədris rus dilində aparılsın; bununla yanaşı xalq maarif nazirinə bir vəzifə olaraq tapşırılsın ki, orta 

təhsil müəssisələrinin bütün siniflərində türk dilinin artırılmış həcmdə tədris olunmasına nəzarət etsin. 

 

Qeyd: Ulduzla işarələnmiş sənədlər rus dilindən tərcümə edilmişdir 

 

Mənbə: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 225-226. 
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Məktəblərin milliləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının Qərarının 

dəyişdirilməsi haqqında qərar 

(13 noyabr 1918) 

 

Постановление об изменении постановления о национализации школ  

(13 ноября 1918) 

 

Во изменение постановления правительства от 28 августа сего 1918 года в тех городах, где 

имеется одно среднеучебное заведение, допустить, начиная со старшего приготовительного класса, 

открыть по усмотрению министра народного просвещения параллельные отделения с преподаванием на 

русском языке, а где несколько учебных заведений одного типа, часть таковых, согласно 

вышеозначенному постановлению, национализировать, а в остальной части преподавание во всех 

классах вести на русском языке с обязательным преподаванием тюркского языка. 

Обязать детей мусульман обучаться в национализированных или подлежащих национализации 

учебных заведениях, причем дети, вовсе не умеющие говорить по-тюркски, каждый раз с особого 

разрешения министра народного просвещения могут быть допущены и в ненационализированные 

классы учебных заведений. 

 

Государственный Архив АР, ф. 51, оп. 2, д. 185, л. 87. 

 

Mənbə: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 251. 
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Azərbaycan ordusunun geyim formasının və süvari nizamnaməsinin türk dilində təsdiq edilməsi haqqında 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  

Nazirlər Şurasının qərarı 

(11 fevral 1919) 

 

Постановление об утверждении кавалерийского устава на тюркском языке и формы одежды 

Азербайджанской армии 

(11 февраля 1919) 

 

1. Перевод командных слов Кавалерийского устава утвердить. 

2. Представленный военным министром проект формы войсковых частей Азербайджана утвердить. 

 

 

Mənbə: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 273. 
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Ərəb əlifbası islahatı üzrə komissiyanın yaradılması haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  

Nazirlər Şurasının qərarı 

(21 март 1919) 

 

 

Постановление об образовании комиссии по реформе арабского алфавита  

(21 марта 1919) 

 

Поручить министру народного просвещения совместно с членом правительства X. б. Мелик-

Аслановым организовать специальную комиссию по вопросу о реформе арабского алфавита, 

заключение коей представить на рассмотрение Совета Министров. 

 

Государственный Архив АР, ф. 51, оп. 2, д. 4, л. 29. 

 

Mənbə: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 290-291. 
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Xalq məktəblərinin kitabxanaları üçün türk dilində kitablar əldə edilməsi üçün 1 milyon manat ayrılması 

haqqında Parlament qanunu 

(18 sentyabr 1919) 

 

Закон Парламента об отпуске 1 млн. руб. на приобретение для библиотек народных училищ книг 

на тюркском языке 

(18 cентября 1919) 

 

ЗАКОН 

 

1. Отпускается из средств Государственного казначейства в распоряжение министра народного 

просвещения один (1000000) млн. руб. на приобретение новых книг на тюркском языке для библиотек 

народных училищ. 

 

За председателя Парламента старший его товарищ                         Г. А гаев 

Секретарь                                         А. Пепинов 

Начальник канцелярии                     М. Векилов 

 

 

Mənbə: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 103. 
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Azərbaycan İnqilab Komitəsinin birinci və ikinci 

dərəcə məktəblərdə lisan təlimi haqqında əmrnaməsi 

(18 sentyabr 1920) 

 

1. Birinci və ikinci dərəcə məktəblərdə təlim lisanı şagirdlərin ana dilində olmalıdır. 

2. 2-ci dərəcə məktəblərdə birinci təlim sənəsindən (altıncı təlim sənəsi) hər qruppada həftədə 4 saat olaraq 

türk, həmçinin rus lisanlarının təlimi məcburi olur. 

3. Əkəliyyət millətlərin məktəblərində türk və rus məcburi dillərindən biri 2-ci dərəcədə ikinci təlim 

sənəsindən (yeddinci təlim sənəsi) idxal edilir. Həftəlik dərslərin miqdarı böylə hesab ilə götürülməlidir ki, 

təlimi qeyd edilən məcburi lisan kursu təmamilə icra edilmiş olsun. 

4. Yazısı olmayan millətlərin məktəblərində təlim lisanı həmin millətin özü qəbul etdiyi lisan etiraf 

olunmalıdır. 

5. Fransız və alman lisanlarının təlimi vahid zəhmət məktəbində məcburi hesab edilmir. 

6. Vahid zəhmət məktəblərində latın lisanının təlimi tamamilə ləğv edilir. 

7. Əkəliyyət millətləri şagirdləri olan 2-ci dərəcə məktəblərində hər qruppada (klasda) 3 həftəlik dərs ilə 

həmin millətin lisanı təlim edilir. 

 

Qeyd: Qruppada 10-dan az şagird olmamalıdır. 

 

Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri:                         N. Nərimanov 

Xalq Maarifi Komissarı:                         D. Bünyadzadə 

Katib:            Qabriçidze 

 

"Kommunist" qəzeti, 20 sentyabr 1920-ci il. 
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Sovet idarələrində kargüzarlığın rus və türk dillərində aparılmasını tətbiq etmək haqqında 

Azərbaycan İnqilab Komitəsinin əmri 

(8 fevral 1921) 

 

Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin bərpası ilə əlaqədar həm mərkəzdə, həm də yerlərdə bütün idarə və 

müəssisələrdə kargüzarlığın rus dilində aparılması respublikada inzibati-təsərrüfat quruculuğunun təşkili 

sahəsində Sovet hakimiyyətinin bütün tədbirlərinin həyata keçirilməsi işinə əngəl törətdiyinə və əsasən yalnız 

türk dilini bilən və anlayan geniş zəhmətkeş təbəqələrinin bu idarələrin işində bilavasitə və fəal iştiraka tam cəlb 

olunmasına imkan vermədiyinə və bununla da onları əslində bu işdən kənarlaşdırdığına görə həmin əmrlə bütün 

idarə və müəssisələrə təklif olunur ki, bu əmrin dərc olunduğu gündən etibarən üç ay ərzində həm mərkəzi 

idarələrdə, həm də yerlərdə onların tabeçiliklərində olan idarə və müəssisələrdə bütün kargüzarlığın paralel 

olaraq türk dilində aparılmasını tətbiq etsinlər. 

Bu əmrin icrası şəxsi məsuliyyət daşımaqla məsul idarə başçılarına həvalə olunsun. 

Fəhlə-Kəndli Müfəttişliyinə təklif olunur ki, bu əmrin icrasına nəzarət etsin 

 

Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri                    N. Nərimanov 

Fəhlə-Kəndli Müfəttişliyi xalq komissarı                 D. Bünyadzadə 

 

Azərbaqycan Respublikası Dövlət Arxivi, f.411, siy.3, iş 2, v. 14; 

Ədəbiyyat: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, Bakı-2007, s.300  
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Respublikanın dövlət idarələrində dövlət dilini və əhalinin əksəriyyətinin və 

azlıqda qalan millətlərin dillərini tətbiq etmək haqqında Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 

dekreti 

(27 iyun 1924) 

 

Sovetlərin Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin ikinci sessiyasının dil haqqındakı bəyannaməsinin 3-

cü bəndinin icrası üçün Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi qərara alır: 

1. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət dili türk dilidir. 

2. Azərbaycan SSR-in dövlət idarələrində həmin dekretdə yazılanlara əsasən qeyri-türk milləti əhalisinin 

əksəriyyətinin dilini (7-ci maddə), həmçinin azlıq təşkil edən millətlərin dilini (8-ci maddə) işlətməyə yol 

verilir. Belə dillər rus, erməni və gürcü dilləridir. 

QEYD: göstərilən aktların şərhində şübhə oyandıqda əsl mətn türkcəsi hesab olunur. 

3. Respublikanın bütün ərazisində əhali tərəfindən icra edilməsi məcburi olan bütün qanunvericilik aktları, 

habelə mərkəzi hakimiyyət orqanlarının inzibati aktları dövlət dilindən əlavə əvvəlki maddədə göstərilən azlıq 

təşkil edən millətlərin dillərində elan edilir. 

4. Yerli orqanların əhali tərəfindən icra edilməsi məcburi olan qərarları, sərəncamları və elanları dövlət 

dilində, müəyyən qəzanın əhalisinin əksəriyyətinin dilində (7-ci maddə) və bu dekretin ikinci maddəsində 

göstərilən azlıq təşkil edən millətlərin (8-ci maddə) işlətdiyi dildə elan edilir. 

5. Respublikanın dövlət idarələrində kargüzarlıq aşağıda göstərilən istisnalarla dövlət dilində aparılır. 

QEYD: 1-ci. Az. MİK, XKS, Xalq Maarif Komissarlığı, XDİK, XƏQ, Xalq Səhiyyə Komissarlığı, XTK və 

Xalq İctimai Təminat Komissarlığı milli aparat, yəni öz aralarında yazışmanı dövlət dilində aparan idarələr 

hesab olunurlar. Adları çəkilən idarələr milliləşdirilməyən idarələrlə yazışmanı paralel olaraq türk və rus 

dillərində aparırlar. 

QEYD: 2-ci. Milliləşdirilməli olan idarələr milliləşdirilmiş idarələrlə yazışmanı və əlaqəni türk dilində və 

ya paralel olaraq rus və türk dillərində aparmalıdırlar. Milliləşdirilməyən idarələr öz aralarında yazışmanı 

paralel olaraq türk və rus dillərində aparırlar. 

6. Hər bir vətəndaşın, mərkəzi dövlət idarələrinə istər dövlət dilində, istərsə də 2-ci maddədə göstərilən 

azlıq təşkil edən millətin işlənən dillərindən birində yazılı və şifahi ərizələr, şikayət və məlumat verməyə, 

həmçinin sənəd və elanların bu dillərdən birinə tərcümə olunmaqla verilməsini tələb etməyə ixtiyarı vardır. 

7. Son statistika məlumatına görə əhalinin əksəriyyəti (nisbətən) qeyri-türk milləti yaşayan qəza, vilayət və 

rayon idarələrində kargüzarlıq əhalinin əksəriyyətinin dilində aparılır. Göstərilən qayda Sovetlərin Mərkəzi 

İcraiyyə Komitəsinə qəza icraiyyə komitəsinin təqdimatı üzrə müəyyən edilir. 

8. Qəza və vilayət idarələrində azlıqda qalan millətin işlətdiyi dil bu dekretin 2-ci maddəsində göstərilən 

dillərdən biri sayılır, bu şərtlə ki, bu dil son statistika məlumatına əsasən qəza və ya vilayət əhalisinin 15 

faizindən çoxunun danışdığı millətin dili olmuş olsun. Qəza idarələrində işlənən dili müəyyən etmək, qəza 

icraiyyə komitəsinin təqdimatı üzrə Sovetlərin Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə aiddir. 

9. Qəza və vilayət idarələrinə və ya qəza və yaxud vilayətin vəzifəli şəxslərinə müraciət edən vətəndaşlar 

hər yerdə dövlət dilindən, əhalinin əksəriyyəti türk olmayan qəzalarda və vilayətlərdə əksəriyyətin dilindən, 

həmçinin bu dekretin 6-cı maddəsində göstərilən hüquqlar dairəsində olmaq şərtilə müəyyən qəzada və ya 

vilayətdə 8-ci maddəyə əsasən işlənən dildən istifadə edə bilərlər. 

10. Bu dekretin 7-ci maddəsinə əsasən kargüzarlıq əhalinin əksəriyyətinin dilində aparılan qəza və vilayət 

idarələrinin mərkəzi hakimiyyət orqanları ilə və axırıncıların birincilərlə məktubları qəza idarələrinin 

kargüzarlığı aparıldığı dildə aparılır. Müxtəlif kargüzarlıq dillərində münasibətdə olan qəza idarələrinin 

məktubları dövlət dilində və 2-ci maddədə göstərilən dillərdən biri ilə aparılır. 

11. Qəza orqanlarından aşağı inzibati orqanlar müvafiq icraiyyə komitələrinin qərarına əsasən kargüzarlığı 

dövlət dilində və ya bu dekretin 2-ci maddəsində qeyd edilən dillərdən birində apara bilərlər, lakin mərkəzi qəza 

idarələri ilə qəzanın apardığı kargüzarlıq dilində, əhali ilə isə münasibət bu dekretin 9-cu maddəsində göstərilən 

qaydalarda aparılır. 

12. Dilləri respublikanın bütün ərazisində və ya qəzalardan birində işlənən dil hesab edilən millətlərə 

mənsub olmayan şəxslərə bütün idarələrdə bu dekretin 6-cı maddəsində nəzərdə tutulan hüquqlar əsasında rus 

dilindən istifadə etməyə icazə verilir. 

13. Respublikanın məhkəmə idarələrində mühakimə dili cinayət və mülki prosessual məcəllələri ilə 

müəyyən edilir. Dövlət dilini və ya müəyyən yerin əhalisinin əksəriyyətinin dilini bilməyən tərəflərə: a) müəyyən 

qəzada azlıq təşkil edən millətin işlətdiyi dildə şikayətlər, ərizələr və ümumiyyətlə mühakiməyə aid kağızları 

verməyə, b) eyni dildə şifahi izahat verməyə, v) bütün mühakimə əməliyyatını, müqabil tərəfin ərizə və 
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vəsatətlərinin, prokuror nəzarəti rəylərinin, məhkəmə orqanları hökmlərinin, qətnamələrinin, qərarlarının, 

şahidlərin ifadələrinin və mütəxəssislərin rəylərinin bilavasitə məhkəmə və ya tərcüməçi tərəfindən həmin dildə 

şifahi tərcümə olunmasını tələb etməyə, q) məhkəmə orqanlarının hökmləri, qətnamələri və qərarlarının, 

protokolların və digər mühakimə aktlarının, həmçinin şəhadətnamələrin, vəsiqələrin və arayışların sürətlərinin 

həmin dildə tərcüməsinin verilməsini və d) çağırış vərəqələri, bildiriş və elanların göstərilən dildə 

göndərilməsini tələb etməyə ixtiyarı vardır. 

14. Həmin dekret elan edildiyi gündən etibarən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan SSR Qanunları, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanları və  

Azərbaycan SSR hökuməti qərarlarının xronoloji külliyyatı. I cild, səh. 37-39. 

 

Ədəbiyyat: Balayev Xaqan. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən (XVI-XX).  

Bakı-2002, səh.118-120 
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Yeni türk əlifbası haqqında IV Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayının qərarı 

(mart, 1925) 

 

О новом тюркском алфавите 

 

1. Ввести с 1925/26 учебного года новый тюркский алфавит во всех школах 1-й ступени с тем, 

чтобы по мере ежегодного перехода в следующие группы к концу восьмилетнего срока, т. е. в 1932/33 

учебном году, во всех школах 1-й 2-й ступени обучение велось по новому тюркскому алфавиту. 

В тех группах, где переход на новый алфавит не состоялся, преподавание в течение 

восьмилетнего срока ведется по старому алфавиту. 

2. По завету тов. Ленина, в 1929 г. неграмотность должна быть ликвидирована. Принимая во 

внимание краткость этого срока и непригодность старого алфавита, вынести постановление о том, чтобы 

работы по ликвидации неграмотности велись по новому и старому алфавиту. 

3. Для усиления издательской работы, ведущейся по новому алфавиту, предложить всем 

учреждениям, ведающим издательской работой, определенный процент своих изданий выпускать на 

новом алфавите и всем типографиям приобрести в достаточном количестве новый тюркский шрифт. 

4. Для ведения письмоводства (делопроизводства) в центральных государственных учреждениях 

Азербайджана и его уездах по новому алфавиту организовать курсы по изучению нового алфавита для 

государственных учреждений и вести другие подготовительные работы. 

5. Принимая во внимание вопрос о предстоящем переходе всей азербайджанской тюркской 

печати (издательское дело) на новый алфавит и крупные задачи, стоящие в этом да перед новым 

алфавитом, необходимо в центре Азербайджана гор. Баку организовать словолитню. 

 

Mənbə: Резолюции и постановления съездов Советов  

Азербайджанской ССР (1921-1937). Баку, 1961, с.74-75. 
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I Ümumittifaq türkoloji qurultayın qətnamələri 

(6 mart 1926) 

 

Qurultayın yeni türk əlifbası haqqında qətnaməsi 

 

1. Yeni türk (latın) əlifbasının ərəb və islah olunmuş ərəb əlifbaları üzərində üstünlüklərini və texniki 

üstünlüyünü, həmçinin, yeni əlifbanın ərəb əlifbası il müqayisədə nəhəng mədəni-tarixi və mütərəqqi 

əhəmiyyətini qeyd edən Qurultay, yeni əlifbanın qəbulunu və onun ayrı-ayrı türk-tatar respublikaları və 

vilayətlərində həyata keçirilmə üsullarını hər bir respublikanın və hər bir xalqın öz işi sayır. 

2. Bununla əlaqədar, Qurultay Azərbaycanın, SSRİ-nin vilayət və respublikalarının (Yakutiya, 

Qırğızıstan, İnquşetiya, Qaraçay-Çərkəz, Kabardin, Balkar, Osetiya və Çeçenistan) yeni əlifba qəbul etmələrini, 

Başqırdıstan, Türkmənistan, Özbəkistanda və Adıgey-Çərkəz vilayətində latın əsaslı yeni əlifba qəbulu uğrunda 

geniş hərəkata başlanması kimi nəhəng müsbət əhəmiyyətə malik faktı qeyd edir. 

Sadalanan vilayət və respublikaların yeni türk (latın) əlifbasının qəbulu sahəsində gördükləri 

təqdirəlayiq işi qeyd edən və qızğın alqışlayan Qurultay, həmin islahatın onlarda da həyata keçirilə bilməsi üçün 

bütün türk-tatar xalqlarına Azərbaycanın və SSRİ-nin digər vilayət və respublikalarının təcrübəsini və üsullarmı 

öyrənməyi tövsiyə edir. 

 

Türk dillərinin araşdırılması və türk dillərinin digər dil ailələri ilə əlaqələri haqqında 

 

Canlı və ədəbi türk dillərinin və dialektlərinin araşdırılması haqqında məruzəni dinləyən Qurultay, 

aşağıdakıları yaxın gələcək üçün vəzifələr sayır: 

1. Dil materiallarının toplanması və çapı, ayrı-ayrı elmi qrammatikalar və lüğətlərin tərtibi yolu ilə ayrı-

ayrı dillər, ləhcə və şivələrin dərindən, hərtərəfli araşdırılması. 

2. Müqayisəlitarixi qrammatika, müqayisəli etimoloji lüğət və türk dil və dialektlərinin təsnifi üzrə 

hazırlıq işləri. 

3. Türkologiyaya dair biblioqrafiyanın tərtibi. 

4. Türk dillərinin digər Altay və uqrofin dillərinə münasibətinin yafəs nəzəriyyəsinin nailiyyətləri 

nəzərə alınmaqla davam etdirilməsi. 

5. Beynəlxalq miqyasda türkoloji işin müəyyən plan əsasında kollektiv iş əsasında və çap işi təmin 

edilməklə təşkili. 

 

Doğma dilin tədrisi metodikası üzrə 

 

1. Türk xalqlarında doğma dilin müvəffəqiyyətlə tədrisi ayrı-ayrı dillərin və onların dialektlərinin ciddi 

araşdırılması və müəllimlərin yaxşı linqvistik təhsili olmadan həyata keçirilə bilməz, odur ki, həm orta, həm də 

ali pedaqoji təhsil müəssisələrində bu təhsil elementləri müstəqim əhəmiyyətə malik olmalıdır. 

2. Savad öyrədərkən, bütöv söz (Amerika) üsulu tarixi orfoqrafiyaya malik dillərdə daha çox 

əhəmiyyətə malikdir. 

3. Səs üsulu fonetik orfoqrafiyalı dillərdə uğurla tətbiq oluna bilər. 

4. Təlimin Montessorinin səs üsulu ilə təşkilinə diqqət yetirilməsi məsləhət görülür. 

5. Sırf mexaniki köçürmə yazmaq öyrədilməsi üçün əlverişsiz vasitədir. Yaxşı nəticələr əldə edilməsi 

üçün yazı ilə paralel, şagirdlərin diqqətinin dilin xarici formalarına cəlb edilməsi, bunun üçün yazı ilə əlaqədar 

müvafiq səs məsələlərinin təhlili, həlli yolundan istifadə olunması zəruridir. 

6. Nitqin inkişafı üzrə məşğələlər də eyni üsullarla, yəni dilin təhlili və onun ayrı-ayrı elementlərinin 

mənasının müəyyənləşdirilməsilə müşayiət olunmalıdır. 

7. Şagirdlərin bir çoxunun təbii ikidilliliyi bu cür məşğələlər üçün əlverişli şərt olmalıdır, həm 

şagirdlərin ümumi mədəni inkişafı, həm də sırf əməli məqsədlər - üsluba yiyələnmək üçün hər vəchlə inkişaf 

etdirilməli və istifadə olunmalıdır. 

8. Qrammatikanın tədrisi zamanı formalardan çıxış edilməli, onların mənası axtarılmalıdır. Lakin 

unutmaq lazım deyil ki, dilin ifadə vasitələri təkcə sözlərin yox, söz birləşmələrinin də formaları və digər 

sintaktik vasitələrdir. Hər halda, dildə nə morfoloji, nə də sintaktik şəkildə əks olunmayan kateqoriyalar 

axtarmaq lazım deyil. 

9. İkinci mərhələdə müstəqil fənn kimi elmi qrammatikanın öyrənilməsi arzu edilir. 
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10. Birinci pillədə əsas təlim materialları türk xalqlarının xalq yaradıcılığı olmalıdır. 

11. İkinci pillədə ədəbiyyat həm epizodik planda, ictimaiyyətşünaslıqla əlaqəli və müasir ədəbiyyata 

üstünlük verməklə, həm də tarixi-ədəbi baxımdan öyrənilməlidir. Tarixi-ədəbi oçerkə digər türk xalqlarının 

ədəbiyyatları ilə qısa tanışlıq da daxil edilməlidir. Bununla əlaqədar xüsusi müntəxəbatlar çap olunmalıdır. 

 

"Türk xalqlarının tarixinin araşdırılmasının müasir durumu və ən yaxın vəzifələri" məruzələri 

üzrə 

 

Məruzəçilərin tezislərini və komissiyanın iclasındakı fikir mübadiləsini nəzərə alan Komissiya 

aşağıdakıları təklif edir: 

1. SSRİ-nin türk xalqlarının maddi mədəniyyət abidələrinin araşdırılmasına ciddi diqqət yetirilməsi 

zəruridir. İlk növbədə mövcud qədim abidələrin qeydiyyatı həyata keçirilməlidir. Bir çox tarixi abidələr 

dağılmaqda olduğundan, onların qorunması üçün təcili tədbirlər görmək, ən böyük abidələri qoruq elan etmək 

lazımdır. 

2. Bütün şərq respublika və vilayətlərində qazıntı işlərini inkişaf etdirərkən, onları məlum plan əsasında 

aparmaq lazımdır. İlk növbədə, Orta Asiyadan Volqaboyu və Qara dəniz sahillərinə, İrandan Xəzər dənizi sahili 

boy Volqanın mənsəbinə aparan ticarət karvan yollarının arxeoloji araşdırılması məsləhətdir. Yaxın beş il üçün 

arxeoloji işlərin planının tutulması arzu edilir. 

3. Arxeoloji ekspedisiyaların təşkili zamanı yerli əhalidən olan işçilərin də cəlb olunması zəruridir. 

4. Arxeoloji ekspedisiyalarla yanaşı, yazılı materialların toplanması üçün arxeorqrafik ekspedisiyalar da 

son dərəcə zəruridir. 

5. Türk xalqlarının tarixinin öyrənilməsi sahəsində həm monoqrafik araşdırmaların, həm də sosioloji 

baxımdan işıqlandırılan ümumi tarix icmalların tərtibi üzrə işlərin gücləndirilməsi zəruridir. 

6. Tarixi araşdırmalarda ən yeni dövrlərin, xüsusən, indiyədək çox araşdırılmış iqtisadi və sosial tarix 

məsələlərinin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

7. Türk xalqları arasında xalq və inqilabi hərəkatların araşdırılmasına ciddi diqqət yetirilməsi zəruridir. 

Son dövrün inqilabi hadisələrinin araşdırılma zamanı hər cür yazılı materialların toplanmasından savayı, inqilabi 

hadisələrin şahidi və iştirakçıları olanlar arasında sorğular aparılmasına son dərəcə böyük ehtiyac var. 

8. Türk xalqlarının mədəniyyətlərinin öyrənilməsi üzrə ekspedisiyaların nəticələrinin çap olunması, 

SSRİ-nin şərq respublika və vilayətlərindəki abidələrin elmi təsvirinin və arxeoloji xəritələrinin nəşri çox 

vacibdir. 

9. Türk xalqlarının tarixinə dair həm artıq çap olunan, müxtəlif salnamələr, qanun topluları, jurnallar və 

i.a. səpələnən, həm də indiyədək çap üz görməyən arxiv materiallarının yerli türk dillərinə tərcümə edilməklə 

sistemli şəkildə çapına başlamaq lazımdır. 

10. SSRİ-nin türk xalqlarının tarixinə dair arxiv materiallarının siyahılarının (soraq kitabçalarının) tərtib 

olunması zəruridir. 

11. Rus və əcnəbi alimlərin türk xalqlarının tarixinə dair ən mühüm əsərlərinin türk dillərinə tərcüməsi 

arzu edilir. 

12. II Türkoloji Qurultayadək bir sıra arxeoloji ekspedisiyalar keçirmək və İttifaqın türk əhalisi olan 

bütün şərq respublika və vilayətlərində tarixi materialları çap etmək məqsədəuyğundur. 

 

Diyarşünaslıq haqqında məruzə üzrə 

 

1. Türkoloji işin yeganə geniş və etibarlı mədəni təməli kimi, Qurultay Diyarşünaslığın böyük 

əhəmiyyətini qəbul edir. 

2. Qurultay müvəffəqiyyət əldə edilməsində maraqlı olan bütün türk respublikalarının Xalq Maarif 

Komissarlıqlarının diqqətini onların büdcələrindən Diyarşünaslığın düzgün maddi əsasının yaradılması üçün 

kifayət edə biləcək vəsaitin ayrılmasının zəruri olduğuna cəlb edir. 

3. Qurultay belə hesab edir ki, diyarşünaslıq təşkilatının əsas formaları aşağı diyarşünaslıq özəkləri, 

daha sonra isə ayrı-ayrı respublikalar və vilayətlər üzrə mərkəzi bürolardır. 

4. Qurultay belə hesab edir ki, bütün diyarşünaslıq təşkilatları nəzdində diyarşünaslıq məsələləri üzrə 

müvafiq kartotekaların yaradılması zəruridir. 

 

Türk dillərinin orfoqrafiyası haqqında 
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1. Türk dilləri üçün orfoqrafiya məsələsi üzrə I Ümumittifaq Türkoloji Qurultay aşağıdakı qənaətə gəlir: 

mədəni dillərdə mövcud olan müasir dörd əsas elmi imla qaydalarından türk dili üçün ən uyğun gələni, əsasən, 

etimoloji (morfoloji) prinsiplə bu və ya digər dərəcədə kombinə edilmiş fonetik prinsipdir. 

2. Etimoloji prinsipin tətbiqi ədəbi ənənənin mövcudluğundan, həmin dilin az və ya çox dərəcədə 

dialekt parçalanmasından və hər bir ayrıca götürülmüş halda etimoloji prinsipin yazıda bütün dialektlərin 

birləşdirilməsinə nə dərəcədə yardımçı olmasından və başqa cür danışanlar üçün imla qaydalarını nə dərəcədə 

əsaslandırmasından asılı olmalıdır. 

3. İmla qaydaları üçün yalnız həmin dildə danışanların hamısı üçün aydın olan etimologiyalardan 

istifadə edilə bilər. Etimoloji prinsip tarixi prinsiplə qarışdırılmamalıdır və həmin sonuncu prinsipdən uzaq 

olmağa səy göstərilməlidir. 

4. Türk dillərinə daxil olan ərəb və ümumiyyətlə, yabançı sözlərin (Avropa və s.) həmin xalqın 

deyiminə uyğun fonetik yazılışı prinsipi zəruridir, çünki o, xeyli hissəsi hələ də savadsız olan xalq kütlələrinin 

savada yiyələnməsini asanlaşdırar, yalnız ərəb dilini bilən nisbətən azsaylı ziyalılar təbəqəsi üçün çətinlik 

törədər. 

5. Fonetik prinsip tələffüzə əsaslanır; odur ki, canlı türk dilləri üzərində müşahidələrdə hecaların 

növlərini, onlarda sait və samit səslərin iştirakını, xüsusən, sait və samit səslərin sözün əvvəli, ortası və sonunda 

işlənməsini aydınlaşdırmaq lazımdır. 

6. Türk-tatar dilləri üçün hazırda mövcud olan üç əlifbadan olduğu kimi tətbiq edilən ərəb əlifbası türk 

dillərindən heç birinin fonetik yazı tələblərinə cavab vermir. İslah olunmuş ərəb əlifbası, hələlik, ardıcıl işlənib 

hazırlanmış orfoqrafiya üçün təməl olmayıb; Azərbaycanda, digər respublikalar və muxtar qurumlarda qəbul 

edilən latın əlifbası isə ənənəyə malik olmaması sayəsində yazının kifayət qədər fonetikliyi tələblərini ödəyə 

biləcək orfoqrafiyanın yaradılması üçün daha əlverişli şərait yaradır. 

7. Konkret ədəbi dildə vahid orfoqrafiya formalarının qorunub saxlanmasını məsləhət görən Qurultay, 

bəzi türk dillərində rast olunan əyalətçilik (pərakəndəlik) meyllərini rədd edir. 

8. Türk dillərinin səmərəli fonetik imla qaydalarının müəyyənləşdirilməsi üçün türk-tatar dillərinin 

orfoqrafiya lüğətlərinin yaradılması zəruridir. 

9. Qurultay türk-tatar dillərindəki bütün səslərin ötürülməsi üçün latın əlifbası əsasında vahid elmi 

fonetik transkripsiyanın yaradılması məsələsinin müvafiq elmi müəssisələr tərəfindən işlənib hazırlanmasını 

məqsədəuyğun sayır. 

 

Türk dillərində elmi terminologiya sistemi 

haqqında 

1. Qrupun digər üzvlərilə əlaqənin itirilməməsi üçün doğma türk dillərində terminologiya bərqərar 

edərkən, hər bir dilin müəyyən qrupa mənsub olması ilə hesablaşmaq. 

2. Terminologiyanın əsası kimi həmin dildə ən geniş yayılan və ona ən müvafiq olan sözlərin 

götürülməsi. 

3. Həmin qrupda müvafiq sözlər olmadığı halda, başqa türk qruplarından sözlər əxz etmək, qeyritürk 

sözlərinə nisbətən, həmin sözlərə üstünlük vermək. 

4. Türk dillərində müvafiq sözlər olmadıqda, geniş kütlələrin mənimsədikləri ərəb-fars terminlərini 

saxlamalı, bir şərtlə ki, onlar türk qrammatika qaydalarına tabe edilsin. 

5. Türk dilləri üçün bundan sonra ərəb-fars sözlərinin iqtibası mümkünsüz sayılaraq, ərəbizmlərə və fars 

terminlərinə qayıdışdan birdəfəlik imtina edilsin və yeni terminlər seçimi zamanı ümumavropa yönünə üstünlük 

verilsin. 

6. Ümumavropa sözlərinin yalnız kökləri qəbul olunsun və onlar türk artikulyasiyasının təbiətinə 

uyğunlaşdırılsın. Qeyri-türk dillərindən artıq qəbul edilən, səslərin, yaxud hecaların yerinin və ya özlərinin 

müəyyən qədər dəyişməsilə artıq türk artikulyasiyasına uyğunlaşmış sözləri olduqları şəkildə saxlamalı. 

7. Bu köklərlə bağlı olan bütün sonrakı etimoloji təbəqələri türk dillərinin təbiətinə tabe etməli. 

8. Pedaqoji məqsədlərdən çıxış edərək, məktəb ədəbiyyatı üçün terminlər tərtibi zamanı, imkan 

daxilində, aşağıdakıları əsas tutmaq lazımdır: 

-I pillə məktəbləri üçün yerli respublika ləhcələrini; 

- II pillə məktəbləri üçün qrup terminlərini (əlavə terminləri); 

- ali məktəblər üçün ümumavropa terminlərini (əlavə terminlər). 

9. Geniş kütlələrin dili əsasında yaradılmış elmi dilin hüdudlarının müəyyənləşdirilməsi zaman 

terminləri elə sistemləşdirmək lazımdır ki, əhalinin yuxarı və aşağı təbəqələrinin dili kimi dillər yaranmasın. 
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Söz yaradıcılığı qanunlarmı nəzərə almaqla, hamı üçün anlaşıqlı olması məqsədilə yeni anlayışlar üçün 

iki türk söz kökündən ibarət mürəkkəb sözlər yaratmaq lazımdır. 

10. Bir çox mənaları olan sözləri, dəqiqləşdirmək məqsədilə, yalnız bir - həmin anlayışa ən yaxın ruhlu 

mənada işlətmək lazımdır. 

11. Terminlər tərtib edərkən anlaşıqlığı və kütlələr tərəfindən işlədilmələrini asanlaşdırmaq üçün süni 

olaraq qısaldılmış sözlərdən uzaq olmaq lazımdır. 

12. Hər bir respublikada daimi terminoloji komissiyalar fəaliyyət göstərməli, onlar digər komissiyalarla 

təcrübə mübadiləsi aparmalı və bunun üçün onlardan hər hansı birinin təşəbbüsü ilə vaxtaşırı müşavirələr 

çağırılmalı, bu sahədəki bütün nailiyyətlər ümumiləşdirilməlidir. 

13. Hər bir respublikanın ayrılıqda işinin yüngülləşdirilməsi üçün ümumtürk elmi terminlər lüğətinin 

yaradılması zəruri sayılsın. 

 

Ədəbiyyat:1926-cı il I Bakı türkoloji qurultayı. (Stenoqram materialları, biblioqrafiya və foto-

sənədlər) Ruscadan tərcümə, ön söz və şərhlərin müəllifləri: Professor Kamil Vəli Nərimanoğlu, Elmi işçi 

Əliheydər Ağakişiyev. «ÇİNAR-ÇAP», Bakı, 2006, səh.424-430. 
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Azərbaycan yazısının latin əlifbasından rus əlifbasına keçirilməsi haqqında 

11 iyul 1939-cu il tarixli Qanundan çıxarış 

 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Ali Soveti qərara alır: 

 

1. Azərbaycan yazısı 1940-cı il yanvarın 1-dən başlayaraq latın əlifbasından rus əlifbasına keçirilsin.  

2. Kütləvi məktəblərdə yeni əlifbada dərs keçilməsinə və təlim verilməsinə 1940-cı il sentyabrın 1-dən 

etibarən ilk növbədə aşağı siniflərdə başlanılsın; bunun üçün qabaqcadan müəllim kadrları hazırlansın və 

məktəblər üçün yeni əlifbada lazımi dərsliklər nəşr olunsun. 

3. Dövlət idarələrinin, ictimai təşkilatların kargüzarlıq işləri və dövri mətbuat 1940-cı il yanvarın 1-dən 

etibarən tədricən yeni əlifbaya keçirilsin. 

 

Mənbə: Azərbaycan SSR qanunları məcmuəsi 1938-1966. Bakı, 1966, səh. 269. 
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Azərbaycan SSR Konstitusiyasına Azərbaycan SSR dövlət dili barəsində 

maddə əlavə edilməsi haqqında Azərbaycan KP MK bürosunun Qərarı 

(24 iyul 1956) 

 

 

1. Azərbaycan SSR Konstitusiyasına Azərbaycan SSR dövlət dili barəsində maddə əlavə edilməsi haqqında 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin aşağıdakı məzmunda təklifi qəbul edilsin: 

"Azərbaycan SSR-in dövlət dili Azərbaycan dilidir. 

Azərbaycan SSR ərazisində yaşayıb azlıq təşkil edən millətlərə həm öz mədəniyyət idarələrində, həm də 

dövlət idarələrində ana dilini sərbəst inkişaf etdirmək və işlətmək hüququ təmin edilir." 

2. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə tapşırılsın ki, bu təklifi Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 

üçüncü sessiyasının müzakirəsinə çıxarsın. 

 

Mənbə: ARSPİHDA, fond 1, siyahı 43, iş 87, vərəq 113. 
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Azərbaycan SSR Konstitusiyasına (Əsas Qanununa) Azərbaycan SSR 

dövlət dili barəsində maddə əlavə edilməsi haqqında Qanun 

(21 avqust 1956) 

 

MADDƏ 1. Azərbaycan SSR Konstitusiyasına (Əsas Qanununa) Azərbaycan SSR Dövlət dili barəsində 

maddə əlavə edilsin və həmin maddə 151-ci maddə ilə aşağıdakı məzmunda yazılsın: 

"Maddə 151. Azərbaycan SSR-in Dövlət dili Azərbaycan dilidir. 

Azərbaycan SSR ərazisində yaşayıb azlıq təşkil edən millətlərə həm öz mədəniyyət idarələrində, həm də 

dövlət idarələrində ana dilini sərbəst inkişaf etdirmək və işlətmək hüququ təmin edilir." 

MADDƏ 2. Azərbaycan SSR Konstitusiyasının XIII fəsli: 

"Dövlət dili, gerb, bayraq, paytaxt" adlandırılsın və Konstitusiyanın mövcud olan 151-154-cü maddələrinin 

nömrələri dəyişdirilərək müvafiq sürətdə 152-55 nömrələrilə nömrələnsin. 

 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri              M. İbrahimov 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin katibi                    S. Cəfərov 

 

Bakı səhəri, 21 avqust 1956-cı il. 

 

"Kommunist" qəzeti, 25 avqust 1956-cı il. 
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Azərbaycan SSR-in 1978-ci il Konstitusiyasından çıxarış 

 

 

Maddə 73. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. 

Azərbaycan SSR dövlət orqanlarında və ictimai orqanlarda, mədəniyyət, maarif müəssisələrində və başqa 

idarələrdə Azərbaycan dilinin işlədilməsini təmin edir və onun hərtərəfli inkişafına dövlət qayğısı göstərir. 

Azərbaycan SSR-də rus dilinin, habelə əhalinin danışdığı başqa dillərin bütün bu orqanlarda və idarələrdə 

hüquq bərabərliyi əsasında azad sürətdə işlədilməsi təmin edilir. 

 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası (Əsas Qanunu). 

Bakı, 1978-ci il, səh. 25. 
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Yeni Azərbaycan əlifbası layihəsinin hazırlanması haqqında 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Qərarı 

(2 fevral 1991) 

 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti yanında yeni Azərbaycan əlifbasının tərtibi üzrə 

komissiyanın sədri F. Q. Muradəliyev yoldaşın məlumatını dinləyərək Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət 

Heyəti qeyd edir ki, komissiya latın əlifbasına keçilməsi məsələsini hərtərəfli öyrənmək üçün xeyli iş görmüş, 

nüfuzlu mütəxəssisləri, elm xadimlərini və xalq təhsili idarələrinin, müvafiq nazirliklərin, baş idarələrin 

nümayəndələrini bu işə cəlb etmiş, respublika ictimaiyyətinin, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin fikrini nəzərə 

almışdır. Latın qrafikası əsasında hazırlanmış əlifbanın layihəsi və bu əlifbaya keçmək barədə tövsiyələr 

Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən baxılmağa və müzakirə edilməyə layiqdir. 

 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti qərara alır: 

 

1. Latın qrafikası əsasında Azərbaycan əlifbası layihəsinin tərtibi üzrə komissiyanın işi bəyənilsin. 

2. On ikinci çağırış Azərbaycan SSRİ Ali Sovetinə tövsiyə olunsun ki, Azərbaycan əlifbası layihəsinin 

hazırlanması məsələsini birinci sessiyanın gündəliyinə daxil etsin. 

 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sədri  

 

Bakı şəhəri, 2 fevral 1991-ci il,  

№ 1980-XI. 
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Yeni Azərbaycan əlifbası layihəsinin tərtibi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Qərarı 

(9 fevral 1991) 

 

 Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin 1990-cı il sentyabrın 11-də təşkil etdiyi yeni Azərbaycan 

əlifbasının tərtibi üzrə komissiyanın sədrinin məlumatını dinləyərək Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 

qərara alır: 

 

1. Latın qrafikası əsasında hazırlanmış Azərbaycan əlifbasının layihəsi və bu əlifbaya keçmək barədə 

tövsiyələr Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Mədəniyyət və dini əqidə məsələləri komissiyasının və Xalq 

təhsili, elm və elmi texniki tərəqqi komissiyasının müzakirəsinə verilsin. 

 

2. Göstərilən daimi komissiyalara tapşırılsın ki, yeni Azərbaycan əlifbasına keçmək məsələsinə dair xalq 

müzakirəsinin keçirilməsi barədə öz təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə təqdim etsinlər. 

 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri 

 

Bakı şəhəri, 9 fevral 1991-ci il,   

№ 70-XII. 
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Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(25 dekabr 1991) 

 

Geniş müzakirə və elmi diskussiyaların nəticəsi olaraq, 1926-cı ildə Bakı şəhərində keçirilən I 

Ümumittifaq Türkoloji qurultayın tövsiyəsi ilə Azərbaycan xalqı türk xalqları ilə birlikdə latın qrafikalı əlifbanı 

qəbul etmişdi. Azərbaycan dilinin səs quruluşu ilə uzlaşıb orfoqrafiya qaydalarının sadələşməsinə imkan açan, 

qısa müddətdə kütləvi savadlanmaya səbəb olan və xalqlar arasında elmi, mədəni əlaqələri genişləşdirən 

Azərbaycan əlifbası xalqın iradəsinə zidd olaraq, Mərkəzin təzyiqi ilə 1939-cu ildə kiril əlifbası ilə əvəz 

olunmuşdu. Bu akt 30-cu illərin kütləvi respressiyasının məntiqi davamı olub, türk xalqlarının milli özünüdərk 

prosesinin qarşısını almaq, onları tədricən yadlaşdırıb bir-birindən uzaqlaşdırmaq məqsədi güdürdü. 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası yol verilmiş tarixi ədalətsizliyi aradan qaldırmaq 

üçün qərara alır: 

1. «Azərbaycan əlifbasının latından rus əlifbasına keçirilməsi haqqında» 11 iyul 1939-cu il tarixli 

Azərbaycan SSR-in Qanunu bu gündən qüvvədən düşmüş hesab edilsin. 

2. 1940-cı ilə qədər Azərbaycanda istifadə edilən 32 hərfdən ibarət latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası 

kiçik dəyişikliklərlə bərpa olunsun. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 25 dekabr 1991-ci il 

№ 33 
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"Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə 

minməsi qaydası barədə Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Milli Şurasının Qərarı 

(25 dekabr 1991) 

 

 "Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul 

edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası qərara alır: 

1. 32 hərfdən İbarət latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası kiçik dəyişikliklərlə aşağıdakı kimi sıralansın: 

Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Əə, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Xx, Iı, İi, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, 

Uu, Üü, Vv, Yy, Zz 

 

2.  Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpası aşağıdakı əsas mərhələlərlə həyata keçirilsin: 

- 1992-ci ildə:  

Sentyabr ayından orta məktəblərin 1-ci siniflərində dərslər yeni əlifba ilə keçirilsin. 

- Orta məktəblərin yuxarı siniflərində, texniki-peşə, orta ixtisas və ali məktəblərdə latın qrafikalı əlifbanı 

öyrədən fakültativ məşğələlər təşkil edilsin. 

- Bütün təhsil ocaqlarında müəllimlərin və dikər işçilərin latın qrafikalı əlifbanı öyrənməsi üçün 

lektoriyalar yaradılsın. 

- Bütün makinaçıların, korrektorların, mətbəə işçilərinin, qəzet-jurnal, nəşriyyat əməkdaşlarının latın 

qrafikalı əlifbaya yiyələnməsini təmin edən tədbirlər həyata keçirilsin. 

- Respublika qəzet və jurnalları rus əlifbası ilə paralel həm də latın qrafikalı əlifbadan istifadə etsinlər. 

- Poliqrafiya avadanlıqları hazırlayan müəssisələrlə müqavilələr bağlanılması, avadanlıqların alınması və 

quraşdırılması təmin edilsin. 

- Kitab, qəzet mətbəələrində, habelə nazirliklərin, idarələrin, institutların və sair təşkilatların poliqrafiya 

sahələrində şrift təsərrüfatı tədricən yenidən qurulsun. 

- Möhür, ştamp və blank şəxslərinin yenidən qurulması və bütün təşkilatların möhürlərinin, blanklarının 

dəyişdirilməsinə başlansın. 

- Xəritələr yenidən çap edilsin, şəhər, kənd, qəsəbə, küçə adlarının lövhələri, vəsiqələr, VVAQ, notariat, 

statistika, uçot-hesabat sənədlərinin yenidən hazırlanmasına başlanılsın. 

- Respublika televiziyası ilə latın qrafikalı əlifbanı təbliğ edən və öyrədən lektoriyalar təşkil edilsin. 

Verilişlərin adları, titrlər, alanlar Yeni əlifba ilə də verilsin. 

- Latın qrafikalı əlifbanı öyrənmək istəyənlər üçün ictimai əsaslarla işləyən kurslar açılsın. 

- Mədəniyyət ocaqlarında latın qrafikalı əlifbanın tətbiqi həyata keçirilsin. 

- Elmi-tədqiqat institutları tədricən latın qrafikalı əlifbaya keçsin. 

- Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti hazırlanıb latın qrafikalı əlifbada çap olunsun. 

- Yaşayış məntəqələrində latın qrafikalı əlifbanın öyrədilməsi və təbliqi ilə məşğul olan mərkəzlər 

yaradılsın.  

- Küçə adlarının, vitrin və reklamların, idarə və müəssisə adlarının tədricən latın qrafikalın əlifba ilə 

yazılması təmin edilsin. 

 

1993-cü ildə: 

- Orta, orta ixtisas və ali məktəb dərslikləri latın qrafikalı əlifba ilə çap edilsin. 

- Orta məktəblərin ibtidai siniflərində latın qrafikalı əlifbanın öyrənilməsinə başlansın. 

- Təhsil sisteminin bütün sahələri üzrə latın qrafikalı əlifbanın tətbiqi başa çatdırılsın. 

- Mətbəələrin işinin latın qrafikalı əlifbaya uyğunlaşdırmaq üçün kompleks tədbirlər görülsün; materiallar 

dəyişdirilsin, fotoyığım və dikər bilgisayar (kompüter) sistemi, sətirtökən maşınlar, kitab və qəzet mətbəələrinin 

texniki vasitələrinin yeni əlifbaya uyğunlaşdırılması başa çatdırılsın. 

- Respublikanın bütün qəzet və jurnallarının, bədii elmi-texniki, ictimai-siyasi və sair kitabların, topluların 

latın qrafikalı əlifba ilə çapı təmin edilsin. 

 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının 

bərpası üçün lazımi təşkilati tədbirlər görsün. 

 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri  

Bakı şəhəri, 25 dekabr 1991-ci il,  

№ 34. 
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Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında  

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(22 dekabr 1992) 

 

 Azərbaycan Respublikası türk dilinin dövlət dili kimi işlədilməsini öz suverenliyi üçün əsas şərtlərdən 

biri sayaraq onun tətbiqi, qorunması və inkişafı qayğısına qalır, öz sərhədlərindən kənarda yaşayan 

azərbaycanlıların ana dilində təhsil almalarına və milli-mədəni tələbatlarını ödəmələrinə himayəçilik edir. 

 Bu Qanun Azərbaycan Respublikası ərazisində türk dilinin hüquqi statusunu müəyyən edir. 

 Bu Qanun fərdlərarası qeyri-rəsmi münasibətlərdə hansı dillərdən istifadə edilməsini tənzimləmir. 

 

I. Ümumi müddəalar 

 

 Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili türk dilidir. 

Azərbaycan Respublikasının bütün dövlət orqanlarında iş türk dilində aparılır. Türk dili respublikanın 

dövlət dili kimi siyasi, iqtisadi, ictimai, elmi və mədəni həyatın bütün sahələrində işlədilir və respublika 

ərazisində millətlərarası ünsiyyət vasitəsi vəzifəsini yerinə yetirir. 

Başqa millətlərin nümayəndələrinin türk dilini öyrənməsi təqdir edilir və bu işdə onlara yardım göstərilir. 

 

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasında dilin hüquqi statusunu və tətbiqi sahələrini, habelə onun 

ərazisində yaşayan xalqların dillər işlədilməsi prinsiplərini Azərbaycan Respublikasının ali dövlət hakimiyyəti 

orqanları müəyyənləşdirir. 

 

II. Vətəndaşların dil seçmək hüququ 

 

Maddə 3. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının təhsil üçün dil seçmək azadlığı təmin edilir. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində elliklə yaşayan xalqlara və etnik qruplara respublika dövlət orqanları 

vasitəsi ilə ana dilində məktəbəqədər müəssisələr, orta ümumtəhsil məktəbləri və ya müxtəlif tipli tədris 

müəssisələrində ana dilində ayrıca siniflər və qruplar təşkil etmək hüququ verilir. 

Təlimin başqa dildə keçildiyi tədris müəssisələrində məcburi fənn kimi Azərbaycan Respublikasının 

dövlət dili olan türk dilinin öyrənilməsi təmin edilir. 

 

Maddə 4. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarına göndərdikləri təklif, ərizə və 

şikayətlərə cavablar Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində verilir. 

 

Maddə 5. Mühakimə icraatı və notariat əməliyyatları türk dilində aparılır. İşdə iştirak edən, mühakimə 

icraatının aparıldığı dili bilməyən şəxslərə işin materialları ilə tərcüməçi vasitəsi ilə tanış olmaq, məhkəmədə 

tərcüməçi vasitəsilə iştirak etmək və ana dilində çıxış etmək hüququ verilir. 

 

Maddə 6. Şəxsiyyəti və ya onun haqqında məlumatı təsdiq edən rəsmi sənədlər (pasport, əmək kitabçası, 

hərbi bilet, tədris müəssisələrini bitirmək haqqında attestat və diplom, doğum, nikah, ölüm haqqında 

şəhadətnamə və s.) türk dilində yazılır. 

 

Maddə 7. Xidmət sahəsinin (ticarət, tibbi yardım, nəqliyyat, məişət xidməti, şəhərlərarası rabitə və s.) 

işçiləri iş vaxtı Azərbaycan Respublikasının dövlət dilini işlədirlər. 

Dili bilməmək bəhanəsi ilə xidmət etməkdən boyun qaçırılması yolverilməzdir. 

 

III. Dövlət orqanlarının, müəssisələrinin və təşkilatlarının işində istifadə edilən dil 

 

 Maddə 8. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyaları türk dilində aparılır. Digər millətə mənsub 

olub Azərbaycan Respublikasının dövlət dilini bilməyən Azərbaycan Respublikası xalq deputatlarına başqa 

dildə çıxış etmək hüququ verilir. 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin, onun komissiyalarının müzakirəsinə verilən qanunların və digər 

hüquqi aktların layihələri Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində təqdim edilir. 
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Maddə 9. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və onun komissiyalarının, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin qəbul etdikləri qanunlar və digər hüquqi aktlar türk dilində dərc edilir. 

 

Maddə 10. Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət hakimiyyət və 

idarəetmə orqanları aktlarının rəsmi nəşrləri Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində buraxılır. 

 

Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının prezidentliyinə, Ali Sovetinə və yerli Sovetlərə seçkilərə aid 

sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində hazırlanır və mərkəzi seçki komissiyasına həmin dildə 

təqdim edilir. 

 

Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrdə, idarələrdə və 

təşkilatlarda kargüzarlıq türk dilində aparılır. 

Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası nazirlikləri, idarələri, müəssisələri, təşkilatları 

blanklarının, möhürlərinin, ştamplarının və ad lövhələrinin mətnləri türk dilində yazılır. 

 

Maddə 13. Energetika və nəqliyyat sistemlərinin (magistral dəmir yolu, hava, dəniz, boru kəməri 

nəqliyyatının və s.) təhlükəsiz və fasiləsiz işini təmin etmək məqsədilə dispetçer danışıqlarında, sənədlərin, 

sorğu xarakterli elanların tərtibində, gömrük xidmətində türk dilindən və qəbul olunmuş beynəlxalq dildən 

istifadə edilir.  

 

Maddə 14. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində, daxili və sərhəd qoşunlarında Azərbaycan 

Respublikasının dövlət dili işlədilir. 

 

  

IV. İnformasiya dili və xüsusi adlar 

 

 Maddə 15. Azərbaycan Respublikası ərazisində kütləvi informasiya vasitələrində dövlət dilindən başqa, 

digər dillərdən də istifadə edilə bilər. 

Yazılı elan, məlumat, reklam və digər vizual informasiya respublikanın dövlət dilində və zərurət olsa, eyni 

zamanda uyğun beynəlxalq dildə tərtib edilə bilər. 

Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan malların etiketləri, sənaye və ərzaq məhsullarının adları, 

onlara aid təlimat türk dilində və zərurət olsa, uyğun xarici dildə yazılır. 

 

Maddə 16. Azərbaycan Respublikası ərazisindəki yaşayış məntəqələrinin, inzibati bölgü və başqa coğrafi 

obyektlərin adları dövlət dilində yazılır, onların xəritələrdə yazılışı dövlət tərəfindən təsdiq edilmiş xüsusi sorğu 

və məlumat kitabları vasitəsi ilə müəyyənləşdirilir. 

 

Maddə 17. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, nazirliklərin, dövlət komitələrinin və idarələrin, 

müəssisələrin, təşkilatların və onların bölmələrinin adları türk dilində yazılır. 

 

Maddə 18. Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan milliyyətindən olan vətəndaşının xüsusi adı öz 

adından, atasının adından, familiyasından (soyadından) ibarətdir. Ata adı “oğlu” və “qızı” sözləri ilə işlənir. 

Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşının öz milli mənsubiyyətinə uyğun familiya götürmək hüququ var. 

Respublika ərazisində yaşayan başqa millətlərin nümayəndələrinin ad və familiyasının yazılışı bu Qanunla 

tənzimlənmir. 

  

V. Dövlət dili haqqında qanunun pozulmasına görə məsuliyyət 

 

 Maddə 19. Azərbaycan Respublikasının bütün dövlət orqanlarının, müəssisələrinin, idarələrinin, 

təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri dövlət dili haqqında Qanunun pozulmasında təqsirkar olduqda Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə cəlb edilirlər. 

  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 22 dekabr 1992-ci il, № 413. 
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“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında”  

Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı 

(22 dekabr 1992) 

 

 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 

 

1. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu dərc edildiyi 

gündən qüvvəyə minsin. 

 

2. Müəyyən edilsin ki, respublika qanunvericiliyi “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılanadək Azərbaycan Respublikasının qüvvədə” olan 

müvafiq qanunvericilik aktlarının bu Qanuna zidd olmayan hissəsi tətbiq edilir. 

 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası hökumətinin 

qərarlarını “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğunlaşdırsın. 

 

4. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun həyata 

keçirilməsinə nəzarət Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Təhsil, elm, din və mədəniyyət məsələləri 

komissiyasına tapşırılsın. 

 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri  

 

Bakı şəhəri, 22 dekabr 1992-ci il,  

№ 414. 
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Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il Konstitusiyasından çıxarış 

 

Maddə 21. Dövlət dili 

I Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin 

inkişafını təmin edir. 

II Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 

Bakı, 1996-cı il, səh. 17. 
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“Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(18 iyun 2001) 

 

Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Müstəqil dövlətimizin rəsmi dili statusunu 

almış Azərbaycan dilinin geniş tətbiq edilməsi və sərbəst inkişafı üçün münbit zəmin yaranmışdır. Tarixin 

müxtəlif mərhələlərində dilimizə qarşı edilmiş haqsızlıqların, təzyiq və təhriflərin aradan qaldırılması üçün 

hazırda ölkəmizdə çox əlverişli şərait mövcuddur. Dil öz daxili Qanunları əsasında inkişaf edirsə də onun tədqiq 

və tətbiq edilməsi üçün yaradılmış geniş imkanlar bu inkişafın daha sürətli və dolğun olmasına təkan verir. 

Bütün xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan xalqının da dili onun milli varlığını müəyyən edən başlıca 

amillərdəndir. Dilimiz xalqın keçdiyi bütün tarixi mərhələlərdə onunla birgə olmuş, onun taleyini yaşamış, 

üzləşdiyi problemlərlə qarşılaşmışdır. O, xalqın ən ağır günlərində belə onun milli mənliyini, xoşbəxt gələcəyə 

olan inamını qoruyub möhkəmləndirmişdir. İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir, 

ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu babalardan miras qalan bu ən qiymətli milli 

sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir. Bu, onun müqəddəs 

vətəndaşlıq borcudur. 

Azərbaycan dili bu gün dərin fikirləri ən incə çalarlarınadək olduqca aydın bir şəkildə ifadə etmək 

qüdrətinə malik dillərdəndir. Düşüncələrdəki dərinliyi, hisslərdəki incəlikləri bütünlüklə ifadə etmək kamilliyinə 

yetişə bilməsi üçün hər hansı xalqa bir neçə minillik tarix yaşaması lazım gəlir. Azərbaycan dilinin bugünkü 

inkişaf səviyyəsi göstərir ki, Azərbaycan xalqı dünyanın ən qədim xalqlarındandır. 

Azərbaycan dilinin dünya dilləri arasında ən kamil dillərdən biri olduğu həqiqətini bir çox xalqların 

görkəmli nümayəndələri də dönə-dönə etiraf etmişlər. Onlar öz əsərlərində bu dili XIX əsrdə Avropada geniş 

yayılmış fransız dili ilə müqayisə edərək, onu Avrasiyanın hər tərəfində işlənilən bir dil kimi yüksək 

qiymətləndirmişlər. Milyonlarla azərbaycanlının hazırda mədəni inkişaf vasitəsi olan bu dil tarixən nəinki 

Qafqazda yayılmışdır, hətta müəyyən dövrlərdə daha geniş məkanda müxtəlif dilli xalqların da istifadə 

elədikləri ümumi bir dil olmuşdur. 

Neçə-neçə böyük mədəniyyətin yaradıcısı olan xalqımızın tarixi qədər onun dilinin təşəkkülü tarixi də 

olduqca qədimdir. Azərbaycan dili türk mənşəli ümumxalq canlı danışıq dili zəminində əmələ gəlib şifahi ədəbi 

dilə çevrilənədək və sonradan bu əsasda Azərbaycan ədəbi dilinin yazılı qolu təşəkkül tapana qədər yüz illər 

boyunca mürəkkəb bir yol keçmişdir. 

Qədim və zəngin tarixə malik türk dil ailəsinin oğuz qrupuna daxil olan Azərbaycan dilinin tarixi miladdan 

əvvəlki dövrlərə gedib çıxır. Ayrı-ayrı türk boy birləşmələrinin ümumi anlaşma vasitəsi olan bu dil IV-V 

əsrlərdən etibarən ümumxalq danışıq dili kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdı. Dilimizin özəyini ta 

qədimlərdən Azərbaycan torpaqlarındakı türk əsilli boyların və soyların dili təşkil etmişdir. 

Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin geniş Avrasiya məkanına yayılan türk xalqlarının az qala bütün dil 

xüsusiyyətlərini əks etdirəcək qədər rəngarəng olmasının da başlıca səbəbi ta qədimlərdən bu torpaqlarda etnik 

baxımdan eyni köklü türk etnoslarının mövcud olmasıdır. Şifahi şəkildə yayılan ilkin ədəbiyyat nümunələri - 

dastanlar, nağıllar, bayatılar, laylalar və sair Azərbaycan şifahi ədəbi dilinin erkən formalaşması və təkamülü 

zərurətini yaratmışdır. 

Azərbaycan ədəbi dilinin yazılı qolu da əlverişli tarixi şəraitdə ümumxalq dili əsasında təşəkkül tapmışdır. 

Xalq şifahi şəkildə yaratdıqlarını əbədiləşdirmək üçün sonradan onları yazıya köçürmüşdür. Bu prosesin də yazı 

dilinin təşəkkülü və sabitləşməsində böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Bu baxımdan "Kitabi-Dədə Qorqud" eposu 

olduqca səciyyəvidir. Abidənin bədii dilinin özünəməxsus səlisliyi bir daha göstərir ki, "Kitabi-Dədə Qorqud"un 

meydana çıxa bilməsi üçün Azərbaycan dili böyük tarixi-ədəbi hazırlıq mərhələsi keçməli idi. 

Qaynağını uzaq keçmişdən alan Azərbaycan dilinin ilk və ən qədim yazılı nümunələri günümüzədək gəlib 

çatmasa belə, ölkəmizin ərazisində qədim əlifbaların varlığı, həmçinin yazı dilimizin bədii məna kamilliyi və 

digər amillər bu dilin tarixi köklərə malik olduğunu sübuta yetirir. Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin, Nəsimi kimi 

söz sənətkarları Azərbaycan ədəbi dilinin belə bir bünövrəsi üzərində yüksəlmişdir. 

XVI əsr Azərbaycan dilinin mövqelərinin möhkəmlənməsi ilə əlamətdardır. Səfəvilər dövlətinin yaranması 

ilə Azərbaycan dili dövlət dili səviyyəsinə qalxaraq, rəsmi və dövlətlərarası yazışmalarda işlədilməyə başlandı. 

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili sarayda və orduda tam hakim mövqe tutaraq dövlət dili kimi rəsmiləşdi. 

Ana dilli ədəbiyyatın böyük ustadları Şah İsmayıl Xətai və Məhəmməd Füzuli, xalq ədəbiyyatımızın adı bizə 

bəlli ilk qüdrətli nümayəndəsi Aşıq Qurbani bu dövrdə yetişmişdir. Əgər şifahi şeir dili Qurbaninin əsərlərində 

əks olunmuşdursa, xalq şeiri dilinin yazılı qolu Şah İsmayıl Xətai və Məhəmməd Əmaninin yaradıcılığı ilə 

təmsil olunmuşdu. Füzulinin dolğun dili isə elmi və fəlsəfi olduğu qədər də xəlqi idi. 
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XVII əsrin xalq şeirində cərəyan edən proseslər XVIII əsrdə şifahi xalq ədəbiyyatının bədii dilə təsiri 

şəklində özünü göstərir. Ədəbi dildə sadəliyə, canlı danışıq elementlərinə meylin gücləndiyi bu dövrdə 

Azərbaycan dilinin yeni inkişaf mərhələsi məhz Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığı ilə başlanır. 

XVIII əsrdə Azərbaycan ədəbi dilində üslub baxımından da zənginləşmə prosesi gedir. Elmi üslubun 

təşəkkülü üçün şərait yaranır, ayrı-ayrı elm sahələrinə dair bir çox əsərlər yazılır. 

XIX əsr ədəbi dilimizin inkişafı xalqımızın həyatında baş verən köklü bir hadisə ilə yaxından bağlıdır. Bu, 

Azərbaycanın ikiyə parçalanması və nəticədə iki ayrı dövlətin tabeçiliyində bir-birindən fərqli mədəni mühitdə 

yaşamağa məhkum olması hadisəsidir. Müstəmləkəçilik siyasəti ilə yanaşı, Rusiyanın Şimali Azərbaycanda 

oynadığı mədəniləşdirici rol başqa elm sahələri kimi, dilçiliyin də inkişafına zəmin yaratmışdır. XIX əsrin 

ortalarından etibarən Azərbaycan dilinə aid bir sıra dərsliklər və dərs vəsaitləri yazılıb nəşr olunmuşdur. Milli 

maarifçi ziyalılar özləri ana dilini öyrənməyin, onu qoruyub saxlamağın ən əsas yolunun məktəblərdə tədrisin 

ana dilində aparılmasında gördüklərindən, Azərbaycan dilinə aid dərsliklər və lüğətlər yazmağa başlamışlar. 

Azərbaycan dilinə dair ilk dərsliklərin yazılmasında o dövrün görkəmli maarifçiləri Mirzə Kazım bəy, Mirzə 

Şəfi Vazeh, Seyid Əzim Şirvani, Aleksey Çernyayevski, Mirzə Əbülhəsən bəy Vəzirov, Seyid Ünsizadə, Rəşid 

bəy Əfəndiyev, Sultan Məcid Qənizadə, Məmmədtağı Sidqi, Nəriman Nərimanov, Üzeyir Hacıbəyov, Abdulla 

Şaiq və başqalarının xidmətlərini qeyd etmək lazımdır. 

Zaman keçdikcə dövrün tələbinə uyğun olaraq Azərbaycan dilinin istifadə dairəsi də genişlənmiş, onun 

tətbiqinin və inkişafının elmi əsaslar üzərində aparılması ehtiyacı meydana çıxmışdır. Rusca-azərbaycanca və 

azərbaycanca-rusca lüğətlər, təcrübi-tədris kitabları nəşr olunmuşdur. Məhz bu dövrdən başlayaraq Azərbaycan 

ədəbi dilinin normalarının müəyyənləşməsində nəzəri-dilçilik ideyaları təzahür edir. Bu baxımdan Mirzə Fətəli 

Axundovun ədəbi dil haqqında milli ədəbiyyatın realist məzmununa uyğun gələn tezisləri xüsusilə diqqəti cəlb 

edir. 

Dram, satira, realist nəsr dilinin yarandığı XIX əsrdə elmi üslubun əsası kimi müasir elmi-fəlsəfi dilin ilk 

nümunələrinə də rast gəlirik. Mətbuat dili də bu əsrin məhsuludur. "Əkinçi"dən başlayaraq yaranmış milli 

mətbuat bu dilin inkişafında mühüm rol oynamışdır. 

XX yüzillik isə Azərbaycan ədəbi dilinin ən sürətli tərəqqisi və çiçəklənməsi dövrüdür. Ədəbi dil məsələsi 

hələ əsrin əvvəlindən ictimai-siyasi mübarizənin tərkib hissəsi olmuşdur. Həmin dövrdə ana dili kitabları 

hazırlanmış, dərsliklər buraxılmış, müntəxəbatlar tərtib olunmuşdur. Azərbaycan dilinin səs quruluşuna və 

qrammatik sisteminə dair kitablar yazılmışdır. 

Mətbuat ana dili, ədəbi dil uğrunda mübarizənin önündə gedirdi. Ədəbi dil normasının müəyyənləşməsində 

bütün görkəmli ziyalılar iştirak edirdilər. Xalq dili xəzinəsinin qapıları "Molla Nəsrəddin" vasitəsilə ədəbi dilin 

üzünə açılırdı. Bu dövrdə yaranan səhnə sənəti də yeni milli-mədəni şəraitdə ədəbi dilə bədii nitq vasitəsilə öz 

töhfəsini vermişdir. 

Ana dilinin taleyinə heç bir ziyalının laqeyd qalmadığı bu dövrdə Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər 

Sabir, Üzeyir Hacıbəyov, Ömər Faiq Nemanzadə kimi görkəmli söz ustaları Azərbaycan dilinin saflığı və onun 

yad ünsürlərdən qorunması uğrunda fədakarcasına mübarizə aparırdılar. 

Azərbaycan ədəbi dilinin tarixində bundan sonrakı yeni mərhələ sovet dövrü ilə başlayır. Ərəb əlifbasını 

daha uyğun bir əlifba ilə əvəz etmək məqsədilə 1921-ci ildə Əlifba Komitəsi yaradıldı və həmin komitəyə 

Azərbaycan dili üçün latın qrafikalı əlifba tərtib etmək tapşırıldı. Bir qədər sonra isə yeni əlifbaya keçildi. 1926-

cı ildə Bakıda birinci beynəlxalq türkoloji qurultay çağırıldı. Bu, türk dünyası üçün böyük tarixi əhəmiyyəti olan 

bir hadisə idi. Qurultayın Bakıda keçirilməsini 20-30-cu illər Azərbaycanının dilçilik sahəsindəki elmi 

potensialına verilən qiymət kimi səciyyələndirmək olar. 

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, sonralar qurultayın qərarlarının yerinə yetirilməsi yolunda süni maneələr 

yaradıldı, türkdilli xalqların mədəni inteqrasiyasına yönəldilmiş bu nəcib iş siyasi məqsədlərə qurban verildi. 

Azərbaycanın dilçi alimlərinin böyük əksəriyyəti isə totalitar rejimin repressiyalarına məruz qaldı. 1939-cu ildə 

latın qrafikalı əlifbadan kiril qrafikası əsasında yaradılmış yeni Azərbaycan yazısına qəti və məcburi keçmək 

haqqında qərar verildi. Beləliklə, 1924-cü ildən 1939-cu ilə qədər keçən on beş il ərzində xalqın yazı 

mədəniyyətinə bir-birinin ardınca iki ağır zərbə dəydi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan dili çətinliklə də olsa, 

bütün bu illər ərzində yenə öz saflığını qoruya bilmiş, elmi və bədii ədəbiyyatda, publisistikada böyük imkanlara 

malik olduğunu nümayiş etdirmişdir. 

1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tərkibində müstəqil Dilçilik İnstitutunun yaranması 

dilçiliyimizin bir elm kimi inkişafına da təkan verdi. Dilçilik elmimiz XX əsrdə sürətli inkişaf dövrü yaşamışdır. 

Həmin dövrdə ədəbi dilimizi tədqiq edən Bəkir Çobanzadə, Əbdüləzəl Dəmirçizadə, Muxtar Hüseynzadə, 

Əliheydər Orucov, Səlim Cəfərov, Əlövsət Abdullayev, Fərhad Zeynalov və başqa dilçi alimlərimizin böyük 

ordusu yaranmışdır. Dərin qürur və fərəh hissi ilə demək olar ki, Azərbaycan dilçiliyinin gərgin əməyi sayəsində 
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dilçiliyin bütün sahələrində səmərəli işlər görülmüş, dil tarixi, dialektologiya, müasir dil, lüğətçilik sahələrində 

dəyərli tədqiqatlar aparılmışdır. Keçmiş sovet məkanında, eləcə də beynəlxalq miqyasda Azərbaycan türkoloji 

araşdırmaların önəmli mərkəzlərindən biri olmuşdur. Beləliklə, XX əsr bütünlükdə Azərbaycan dilinin yazı 

mədəniyyətinin əsl inkişaf yoluna qədəm qoyduğu bir dövrdür. Məhz bu dövrdə dilimizin funksional imkanları 

genişlənmiş, üslubları zənginləşmiş, dilin daxili inkişaf meylləri əsasında yazı qaydaları cilalanmışdır. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il noyabrın 12-də referendum yolu ilə qəbul olunmuş 

Konstitusiyasında Azərbaycan dili dövlət dili kimi təsbit edilmişdir. Hər hansı bir dilin dövlət statusu alması, 

şübhəsiz ki, hər bir dövlətin bir dövlət kimi formalaşması ilə bilavasitə bağlıdır. Azərbaycan xalqının tarixində 

Azərbaycan dili XVI əsrdə Səfəvilər hakimiyyəti dövründə dövlət dili səviyyəsinə qalxsa da, milli dövlətçiliyin 

itirilməsi nəticəsində həmin ənənə uzun müddət qırılmışdır. Yalnız 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaranması ilə Azərbaycan dilinin geniş tətbiq olunması yolunda böyük imkanlar açıldı. Bu 

sahədə bəzi addımlar atılsa da, gənc respublikanın ömrünün qısa olması Azərbaycan dilinin cəmiyyətdə dövlət 

dili kimi mövqelərinin tam bərqərar edilməsinə imkan vermədi. 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti yaradıldıqdan sonra qəbul edilmiş ilk Konstitusiyada, ümumiyyətlə dövlət 

dili haqqında heç bir maddə olmamışdır. SSRİ-nin tərkibinə daxil olduqdan sonrakı dövrdə, daha doğrusu 

Azərbaycanın 1937-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyasında belə bir maddə yox idi. Yalnız 1956-cı ildə 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarı ilə 1937-ci il Konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dili olması 

barədə maddə əlavə edildi. Lakin respublikanın o dövrdəki rəhbərliyinin mövcud siyasi vəziyyəti lazımınca 

qiymətləndirə bilməyərək, hadisələri sürətləndirmək cəhdləri bu nəcib işi uğursuzluğa düçar etdi. 

Nəhayət, mərkəzin bütün maneələrinə baxmayaraq, respublikanın 1978-ci ildə qəbul edilmiş 

Konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dili olması barədə maddənin daxil edilməsi müyəssər oldu. Bu, 

həmin dövr üçün çox cəsarətli və qətiyyətli bir addım idi. 

Azərbaycan Respublikası öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan dilinin daha da inkişaf 

etdirilməsi yolunda geniş üfüqlər açıldı. Təəssüflər olsun ki, respublikanın o zamankı rəhbərliyinin səriştəsizliyi 

nəticəsində, xalqın iradəsinə zidd olaraq, dövlət dilinin adı qeyri-qanuni şəkildə dəyişdirildi və məsələyə 

dolaşıqlıq, anlaşılmazlıq gətirildi. Dövlət dili haqqında məsələ 1992-ci ilin dekabrında Azərbaycanın Milli 

Məclisində müzakirə edildi və dövlət dilinin adının dəyişdirilməsini nəzərdə tutan antikonstitusion Qanun qəbul 

edildi. Təəssüf ki, belə taleyüklü məsələnin həlli üçün o zaman Milli Məclisdə cəmi 26 nəfərin lehinə səs 

verməsi kifayət edirdi. Halbuki dövlət dili haqqında müddəa Konstitusiyada nəzərdə tutulduğuna görə, ona hər 

hansı dəyişiklik edilməsi ümumxalq müzakirəsi, ali Qanunvericilik orqanı üzvlərinin ən azı üçdə iki səs çoxluğu 

ilə edilə bilərdi. Lakin o zaman adi Qanunvericilik qaydalarına məhəl qoyulmamış, xalqın iradəsi nəzərə 

alınmadan volyuntarist və məsuliyyətsiz bir qərar qəbul edilmişdir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk 

Konstitusiyasının layihəsinə baxılarkən dövlət dili, daha doğrusu dövlətin dilinin adı haqqında müddəa geniş 

müzakirə obyekti oldu. Həmin məsələ yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyada, kütləvi informasiya 

vasitələrində, müxtəlif elmi forumlarda, yığıncaqlarda, idarə, təşkilat və müəssisələrdə sərbəst, demokratik 

şəraitdə hərtərəfli müzakirə olundu. Nəhayət, xalq 1995-ci il noyabrın 12-də referendum yolu ilə öz mövqeyini 

nümayiş etdirərək, Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin Azərbaycan dili olması müddəasına tərəfdar 

olduğunu bildirdi. Ana dilimizə qarşı edilmiş haqsızlıq aradan qaldırıldı, onun hüquqları qorundu, cəmiyyətdəki 

mövqeləri tam bərpa edildi. 

İndi Azərbaycan dilinin özünəməxsus inkişaf qanunları ilə cilalanmış kamil qrammatik quruluşu, zəngin 

söz fondu, geniş ifadə imkanları, mükəmməl əlifbası, yüksək səviyyəli yazı normaları vardır. Hazırda ölkəmizdə 

cəmiyyət həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki, Azərbaycan dili orada rahat işlədilə bilməsin. 

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının onillik inkişaf yolunun təcrübəsi göstərir ki, digər sahələrdə 

olduğu kimi, ana dilimizin öyrənilməsi və tətbiqi sahəsində də hələ görüləsi işlər çoxdur. Ölkəmizin orta və ali 

məktəblərində Azərbaycan dilinin müasir dünya standartlarına, milli-mədəni inkişaf tariximizin tələblərinə 

cavab verən tədrisi işinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Bir çox kütləvi informasiya vasitələrində, rəsmi 

yazışmalarda, kargüzarlıq və sair sahələrdə Azərbaycan ədəbi dilinin normalarına lazımınca əməl edilmir. 

Azərbaycan dilinin reklam işində istifadə edilməsində ciddi qüsurlar müşahidə olunur. Kəskin tənqidlərə 

baxmayaraq, reklam vasitələrinin hazırlanmasında bir çox hallarda xarici dillərə əsassız olaraq üstünlük verilir. 

Şəhər və qəsəbələrimizin görkəminə xələl gətirən əcnəbi dilli lövhələr gənc nəslin azərbaycançılıq ruhunda 

tərbiyəsinə mənfi psixoloji təsir göstərir. Ölkə ərazisində yayımlanan televiziya kanallarının əksəriyyəti xarici 

dillərdə fəaliyyət göstərir. Kino və televiziya ekranlarında Azərbaycan dilinə dublyaj edilmiş xarici filmlərə 

nadir hallarda rast gəlmək olar, dublyaj edilmiş ekran əsərlərinin tərcümə səviyyəsi isə olduqca aşağıdır. 

Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət sahələrində, xüsusilə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən səfirlik, xarici 

nümayəndəlik və şirkətlərdə Azərbaycan dilinin işlənməsi yarıtmaz vəziyyətdədir. Xaricdə yaşayan 
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soydaşlarımızın Azərbaycan dili dərslikləri, tədris vəsaiti, ana dilində elmi və bədii ədəbiyyat, mətbuat və sairə 

ilə təmin olunması qənaətbəxş deyildir. 

Çox qəribə görünsə də, Azərbaycan dilçiliyinin sovet dövründə əldə edilmiş sürətli inkişaf tempi son illərdə 

aşağı düşmüşdür və bu sahədə bir durğunluq müşahidə olunur. Azərbaycanda nitq mədəniyyəti məsələlərinin 

tədqiqinə və nizamlanmasına kəskin ehtiyac duyulur. Azərbaycan dilinin tətbiq dairəsi bəzən süni olaraq 

məhdudlaşdırılır. Rəsmi və elmi üslubun vəziyyəti heç də ürəkaçan deyildir. Azərbaycan dilinin orfoqrafik, 

izahlı, terminoloji və sair lüğətlərinin yenidən latın qrafikası ilə hazırlanıb çap olunması, ikidilli tərcümə 

lüğətlərinin tərtibi və nəşri məsələləri yubadılır. Latın qrafikasının bərpa olunması barədə qanun qəbul 

edilməsindən on ilə yaxın bir müddət keçməsinə baxmayaraq, onun həyata keçirilməsi olduqca ləng gedir. 

Bütün bu və digər məsələlərin əlaqələndirilməsi və tənzimlənməsinin, onların həlli prosesinə nəzarətin vahid 

mərkəzləşdirilmiş bir qurum tərəfindən həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən sayılan Azərbaycan dilinin tətbiq və inkişaf 

etdirilməsinə dövlət qayğısının artırılması, ana dilimizin öyrənilməsi, elmi tədqiqinin fəallaşdırılması, dilimizin 

cəmiyyətdə tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi və bu işə nəzarətin gücləndirilməsi məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Dövlət Dil Komissiyası yaradılsın. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin İcra Aparatına tapşırılsın ki, komissiya haqqında əsasnaməni bir ay ərzində 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatına tapşırılsın ki, "Azərbaycan Respublikasında 

dövlət dili haqqında" Qanun layihəsini bir ay ərzində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının nazirlik, idarə, təşkilat və müəssisə rəhbərləri öz tabeliklərində olan 

qurumlarda dövlət dilinin və latın qrafikasının tətbiqi işinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı uzunmüddətli kompleks 

planlar hazırlayıb həyata keçirsinlər və 2001-ci il avqustun 1-ə qədər ilkin nəticələr haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versinlər. 

4. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi orta və ali məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi və 

Azərbaycan dilində təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı əsaslı dönüş yaratmaq istiqamətində qəti tədbirlər həyata 

keçirilsin və müvafiq təkliflər proqramını bir ay ərzində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin. 

5. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Yazıçılar Birliyi 

ilə birlikdə latın qrafikası ilə yenidən çap olunması təklif olunan elmi və bədii əsərlərin, lüğət və dərsliklərin çap 

proqramını bir ay ərzində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

6. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası bir ay ərzində Azərbaycan dilçiliyinin müxtəlif sahələri üzrə elmi 

araşdırmaların cari və perspektiv planlarına yenidən baxıb təsdiq etsin və onların yerinə yetirilməsinin gedişi 

barədə hər altı aydan bir Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat təqdim etsin. 

7. Respublikanın şəhər və rayon icra hakimiyyəti başçılarına tapşırılsın ki: 

- Yerlərdə istifadə olunan lövhə, reklam tabloları, şüarlar, plakatlar və digər əyani vasitələrin Azərbaycan 

ədəbi dilinin qaydalarına uyğunlaşdırılması baxımından tədbirlər görsünlər və bu tapşırığın yerinə yetirilməsi 

haqqında 2001-ci il avqustun 1-ə qədər Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə arayış versinlər; 

- Yerlərdə Azərbaycan dilinin və latın qrafikasının tətbiqi işinə nəzarəti gücləndirsinlər və bu işin gedişi 

barədə 2001-ci il avqustun 1-ə qədər Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versinlər. 

8. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə, Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinə 

tapşırılsın ki, əcnəbi ölkələrdə istehsal edilmiş və Azərbaycanda nümayiş etdirilmək üçün alınmış kino və 

televiziya məmulatının Azərbaycan dilinə dublyajı işinin lazımi səviyyədə qurulması və ölkə ərazisində xarici 

kino və telefilmlərin Azərbaycan dilində nümayiş etdirilməsi məsələləri barədə təkliflərini bir ay ərzində 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

9. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki: 

- Ölkədə Azərbaycan dilində çap olunan qəzet, jurnal, bülleten, kitab və digər çap məhsullarının istehsalının 

2001-ci il avqustun 1-ə qədər bütövlükdə latın qrafikasına keçməsini təmin etsin; 

- Azərbaycan Respublikasında Dövlət dilinə qarşı gizli, yaxud açıq təbliğat aparmaq, Azərbaycan dilinin 

işlənməsinə və inkişafına müqavimət göstərmək, onun hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına cəhd etmək kimi 

hallara, latın qrafikasının tətbiq olunmasına maneələr törədilməsinə görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən 

Qanunvericilik aktının layihəsini bir ay ərzində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 

etsin; 

- Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında kargüzarlığın latın qrafikası ilə aparılmasını 2001-ci il 

avqustun 1-ə qədər təmin etsin; 
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- Bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

 

Heydər ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 18 iyun 2001-ci il  
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Dil Komissiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

(4 iyul 2001) 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında» 18 

iyun 2001-ci il tarixli 506 nömrəli Fərmanının yerinə yetirilməsi məqsədilə qərara alıram:  

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin: 

 

Komissiyanın sədri 

Heydər Əliyev — Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Komissiya sədrinin müavinləri 

Ramiz Mehdiyev — Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbəri 

Mahmud Kərimov — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezidenti 

Anar Rzayev — Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Milli Məclisin deputatı 

Komissiyanın üzvləri: 

Vasif Talıbov — Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, Milli Məclisin 

deputatı 

Elçin Əfəndiyev — Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin müavini 

Hacıbala Abutalıbov — Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 

Misir Mərdanov — Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri 

Əbülfəz Qarayev  — Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri  

Nizami Xudiyev — Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinin sədri, 

Milli Məclisin deputatı 

Yusif Hümbətov — Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının Ərazi 

İdarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri 

Əli Həsənov — Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının İctimai-siyasi 

şöbəsinin müdiri 

Fatma Abdullazadə — Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının Humanitar 

siyasət şöbəsinin müdiri 

Nizami Cəfərov — Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, Milli Məclisin deputatı, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 

Bəkir Nəbiyev — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat, Dil və 

İncəsənət bölməsinin akademik-katibi 

Bəxtiyar Vahabzadə — xalq şairi, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının həqiqi üzvü 

Mirvarid Dilbazi — xalq şairi 

Nəbi Xəzri — xalq şairi 

Qabil İmamverdiyev — xalq şairi 

Cabir Novruz — xalq şairi 

Fikrət Qoca — xalq şairi 

Əkrəm Əylisli — xalq yazıçısı 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan. 

Dövlət rəmzləri və atributları 

 

 48 

Vaqif Səmədoğlu — xalq şairi, Milli Məclisin deputatı 

Sabir Rüstəmxanlı — şair-publisist, Milli Məclisin deputatı 

İsmayıl Vəliyev — «Azərbaycan Ensiklopediyası» Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyinin baş 

direktoru 

Kamal Abdullayev — Bakı Slavyan Universitetinin rektoru 

Mübariz Yusifov — Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru 

Ağamusa Axundov — Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 

Yaşar Qarayev — Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 

Vasim Məmmədəliyev — Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin dekanı, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 

Məsud Mahmudov — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutu direktorunun müavini 

Vilayət Əliyev — Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin prorektoru 

Tofiq Hacıyev — Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü 

Yusif Seyidov — Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri 

Adil Babayev — Azərbaycan Dillər Universitetinin kafedra müdiri 

Samət Əlizadə — Bakı Dövlət Universitetinin professoru 

Əzizə Cəfərzadə — Bakı Dövlət Universitetinin professoru 

Elbrus Əzizov — Bakı Dövlət Universitetinin professoru 

Rəhilə Məhərrəmova — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun aparıcı elmi işçisi 

Aydın Ələkbərov — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun böyük elmi işçisi 

Müseib Məmmədov — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun şöbə müdiri 

İsmayıl Məmmədov — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun şöbə müdiri 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 4 iyul 2001-ci il. 

№ 766 
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Kompüterlərdə istifadə edilən latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası kodlarının və klaviaturada hərflərin 

düzümünün vahid cədvəlləri barədə 

(28 iyul 2001) 

 

«Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci 

il 18 iyun tarixli 506 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar olaraq: 

Milli Elmlər Akademiyası və Dövlət Standartlaşdırma və Metrologiya Mərkəzinin birgə təklifi ilə 

razılaşaraq kompüterlərdə istifadə edilən latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası kodlarının və klaviaturada hərflərin 

düzümünün vahid cədvəlləri standart cədvəllər kimi təsdiq edilsin (1-4 nömrəli əlavələr). 

 

A. RASİ-ZADƏ 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

Bakı şəhəri, 28 iyul 2001-ci il 

Sərəncam № 141s 

 

*** 

1 nömrəli əlavə 

 

Azərbaycan əlifbasının ISO 10646 (UNICODE) Beynəlxalq standartına müvafiq standart kod 

cədvəli 

 

Böyü

k hərf 

Unikod Kiçik 

hərf 

Unikod 

A 0041 a 0061 

B 0042 b 0062 

C 0043 c 0063 

Ç 00C7 ç 00E7 

D 0044 d 0064 

E 0045 e 0065 

Ə 018F ə 0259 

F 0046 f 0066 

G 0047 g 0067 

Ğ 011E ğ 011F 

H 0048 h 0068 

X 0058 x 0078 

I 0049 ı 0131 

İ 0130 i 0069 

J 004A j 006A 

K 004 B k 006B 

Q 0051 q 0071 

L 004C l 006C 

M 004D m 006D 
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N 004E n 006E 

O 004F o 006F 

Ö 00D6 ö 00F6 

P 0050 p 0070 

R 0052 r 0071 

S 0053 s 0072 

Ş 015E ş 015F 

T 0054 t 0074 

U 0055 u 0075 

Ü 00DC ü 00FC 

V 0056 v 0076 

Y 0059 y 0079 

Z 005A z 007A 

 

2 nömrəli əlavə 

 

 

*** 

 

3 nömrəli əlavə 

 

Azərbaycan əlifbasının ANSI 1254 kod səhifəsinə 

(ISO 8859-9) müvafiq standart kod cədvəli 

 

Böyü

k hərf 

Hex 

kodu 

Uni

kod 

Kiçi

k hərf 

Hex 

kodu 

Uni

kod 
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A 41 U+

0041 

a 61 U+

0061 

B 42 U+

0042 

b 62 U+

0062 

C 43 U+

0043 

c 63 U+

0063 

Ç C7 U+

00C7 

ç E7 U+

00E7 

D 44 U+

0044 

d 64 U+

0064 

E 45 U+

0045 

e 65 U+

0065 

Ə C6 U+

00C6 

ə E6 U+

00E6 

F 46 U+

0046 

f 66 U+

0066 

G 47 U+

0047 

g 67 U+

0067 

Ğ D0 U+

011E 

ğ F0 U+

011F 

H 48 U+

0048 

h 68 U+

0068 

X 58 U+

0058 

x 78 U+

0078 

I 49 U+

0049 

ı FD U+

0131 

İ DD U+

0130 

i 69 U+

0069 

J 4A U+

004A 

j 6A U+

006A 

K 4B U+

004B 

k 6B U+

006B 

Q 51 U+

0051 

q 71 U+

0071 

L 4C U+

004C 

l 6C U+

006C 

M 4D U+

004D 

m 6D U+

006D 

N 4E U+

004E 

n 6E U+

006E 

O 4F U+ o 6F U+
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004F 006F 

Ö D6 U+

00D6 

ö F6 U+

00F6 

P 50 U+

0050 

p 70 U+

0070 

R 52 U+

0052 

r 71 U+

0071 

S 53 U+

0053 

s 72 U+

0072 

Ş DE U+

015E 

ş FE U+

015F 

T 54 U+

0054 

t 74 U+

0074 

U 55 U+

0055 

u 75 U+

0075 

Ü DC U+

00DC 

ü FC U+

00FC 

V 56 U+

0056 

v 76 U+

0076 

Y 59 U+

0059 

y 79 U+

0079 

Z 5A U+

005A 

z 7A U+

007A 

 

*** 

 

4 nömrəli əlavə 

 

Azərbaycan əlifbasının OEM 857 kod səhifəsinə 

(Latın 5) müvafiq standart kod cədvəli  

Böyük 

hərf 

Hex  

kodu 

Unikod Kiçik 

hərf 

Hex  

kodu 

Unikod 

A 41 U+0041 a 61 U+0061 

B 42 U+0042 b 62 U+0062 

C 43 U+0043 c 63 U+0063 

Ç C7 U+00C7 ç E7 U+00E7 

D 44 U+0044 d 64 U+0064 

E 45 U+0045 e 65 U+0065 

Ə C6 U+00C6 ə E6 U+00E6 

F 46 U+0046 f 66 U+0066 
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G 47 U+0047 g 67 U+0067 

Ğ A6 U+011E ğ A7 U+011F 

H 48 U+0048 h 68 U+0068 

X 58 U+0058 x 78 U+0078 

I 49 U+0049 ı 8D U+0131 

İ 98 U+0130 i 69 U+0069 

J 4A U+004A j 6A U+006A 

K 4B U+004B k 6B U+006B 

Q 51 U+0051 q 71 U+0071 

L 4C U+004C l 6C U+006C 

M 4D U+004D m 6D U+006D 

N 4E U+004E n 6E U+006E 

O 4F U+004F o 6F U+006F 

Ö 99 U+00D6 ö 94 U+00F6 

P 50 U+0050 p 70 U+0070 

R 52 U+0052 r 71 U+0071 

S 53 U+0053 s 72 U+0072 

Ş 9E U+015E ş 9F U+015F 

T 54 U+0054 t 74 U+0074 

U 55 U+0055 u 75 U+0075 

Ü 9A U+00DC ü 81 U+00FC 

V 56 U+0056 v 76 U+0076 

Y 59 U+0059 y 79 U+0079 

Z 5A U+005A z 7A U+007A 
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“Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  

(9 avqust 2001) 

 

Qədim və zəngin mədəniyyətə malik olan Azərbaycan xalqı dünya sivilizasiyasına bir çox dəyərli töhfələr 

vermişdir. Onların ilk nümunələri bəşər tarixinin böyük kəşfi olan yazı vasitəsilə Qobustan və Gəmiqaya 

təsvirləri, həmçinin epiqrafik abidələr şəklində daşların yaddaşına həkk olunaraq günümüzədək yaşamışdır. 

Tarixi faktlar sübut edir ki, bu qiymətli əsərləri yaradarkən Azərbaycan xalqı müxtəlif əlifbalardan istifadə 

etmişdir. 

İslamın qəbuluna qədər olan dövrün yazıları ilə yaradılan bu qiymətli xəzinənin böyük bir qismi məhv 

edilmiş, zaman keçdikcə həmin abidələrin qələmə alındığı yazı şəkilləri unudulmuş və ya ərəb qrafikasına 

keçirilmişdir. İslamın yayıldığı dövrlərdən isə xalqımız ərəb əlifbasından istifadə yolu ilə min ildən artıq bir 

zaman ərzində tariximizin ən yeni mərhələsinədək zəngin mədəni irs yaratmışdır. Ərəb əlifbası yüz illər boyu 

geniş məkanda müsəlman Şərqi xalqlarının ümumi yazı sistemi kimi formalaşmışdır. Böyük Azərbaycan 

ədibləri, alimləri, mütəfəkkirləri islam mədəniyyətinin təşəkkül tapıb inkişaf etməsində mühüm rol oynayaraq 

bəşər sivilizasiyasını zənginləşdirmişlər. Lakin əsrlərlə müxtəlif xalqların mədəni əlaqəsinə xidmət edən ərəb 

qrafikasının dilimizin səs sistemini bütün dolğunluğu ilə əks etdirə bilməməsi, onun quruluşu və xarakteri 

haqqında tam aydın təsəvvür yaratmaması XIX əsrin ikinci yarısından etibarən Mirzə Fətəli Axundov başda 

olmaqla dövrün mütərəqqi maarifçi ziyalılarını əlifba islahatı problemi üzərində düşünməyə vadar etmişdir. Bu, 

Azərbaycan xalqının həmin dövrdə yaşadığı tarixi şəraitdən doğan zərurət idi. Öz qaynağını Avropadan alan 

yeni dövrün maarifçilik hərəkatı Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirmiş və bu da 

yeni mədəniyyət tipinə uyğun müasir əlifbaya olan ehtiyacı aktuallaşdırmışdır. XX əsrin əvvəllərində cərəyan 

edən ictimai-siyasi və mədəni proseslərin gedişatı mövcud əlifbanı daha münasibi ilə əvəz etmək ideyasını 

meydana atmışdır. 

1922-ci ildə Azərbaycan hökumətinin qərarı əsasında yeni əlifba komitəsinin yaradılması, həmin komitəyə 

Azərbaycan dili üçün latın qrafikalı əlifba tərtibinin tapşırılması yeni qrafikaya keçilməsi yolunda atılmış ilk 

ciddi addım idi. 1923-cü ildən etibarən latın əsaslı əlifbaya keçmə prosesi sürətləndirildi. 1926-cı ildə keçirilmiş 

birinci Ümumittifaq Türkoloji qurultayın tövsiyələrinə cavab olaraq 1929-cu il yanvarın 1-dən etibarən 

Azərbaycanda kütləvi şəkildə latın qrafikalı əlifba tətbiq edildi. Qısa bir müddət ərzində latın qrafikasının 

işlədilməsi Azərbaycanda geniş kütlələr arasında savadsızlığın ləğvi üçün olduqca əlverişli zəmin yaratdı. Bütün 

bu nailiyyətlərə baxmayaraq həmin əlifba 1940-cı il yanvarın 1-dən kiril yazısı əsasında tərtib edilmiş yeni 

qrafikalı əlifba ilə əvəz olundu. Yarım əsrdən çox bir müddət ərzində kiril qrafikası ilə Azərbaycan elmi və 

mədəniyyətinin qiymətli nümunələri yaradıldı. Lakin kiril qrafikasının dilimizin səs quruluşuna uyğun 

gəlməməsi Azərbaycan ziyalılarını bu əlifbanın təkmilləşdirilməsi yolunda mütəmadi iş aparmağa sövq etdi. 

Təcrübə göstərdi ki, kiril qrafikasının dilimizin səs quruluşuna uyğunlaşdırılması yolunda nə qədər cəhd 

göstərilsə də, optimal variantın əldə edilməsi mümkün deyildir, bu da onun nə vaxtsa dəyişdiriləcəyi ehtimalını 

gücləndirdi. 

Müstəqilliyimizin qazanılmasından sonra yaranmış tarixi şərait xalqımızın dünya xalqlarının ümumi yazı 

sisteminə qoşulması üçün yeni perspektivlər açdı və latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpasını zəruri etdi. 

Bu isə müvafiq qanun qəbul olunması ilə nəticələndi. 

On ilə yaxın bir müddətdə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçidin ölkəmizdə 2001-ci il avqust ayında 

bütövlükdə təmin edildiyini və yeni əlifbadan istifadənin müstəqil Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi 

həyatında, yazı mədəniyyətimizin tarixində mühüm hadisə olduğunu nəzərə alaraq qərara alıram: 

1. Hər il avqust ayının 1-i Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi 

qeyd edilsin. 

2. Bu fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 9 avqust 2001-ci il 
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“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(30 sentyabr 2002) 

 

Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsini öz müstəqil dövlətçiliyinin 

başlıca əlamətlərindən biri sayır, onun tətbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi qayğısına qalır, dünya 

azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə bağlı milli-mədəni özünüifadə ehtiyaclarının ödənilməsi üçün zəmin 

yaradır.  

 

Bu qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında 

Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu nizamlayır.  

 

I fəsil.  

 

Ümumi müddəalar 

 

Maddə 1. Dövlət dilinin hüquqi statusu  

1.1. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 21-ci maddəsinin 

I hissəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan dilidir.  

1.2. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili kimi Azərbaycan dili ölkənin siyasi, ictimai, elmi və mədəni 

həyatının bütün sahələrində işlədilir.  

1.3. Azərbaycan Respublikası dövlət dilinin işlənməsini, qorunmasını və inkişafını təmin edir.  

1.4. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarında, dövlət 

qurumlarında, siyasi partiyalarda, qeyri-hökumət təşkilatlarında (ictimai birlik və fondlarda), həmkarlar 

təşkilatlarında, digər hüquqi şəxslərdə, onların nümayəndəliklərində və filiallarında, idarələrdə dövlət dilinin 

tətbiqi ilə bağlı fəaliyyət bu qanuna uyğun olaraq həyata keçirilir, o cümlədən kargüzarlıq işləri dövlət dilində 

aparılır.  

1.5. Dövlət dilinin tətbiqinin normaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.  

1.6. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla (və ya onların 

nümayəndəlikləri ilə) və xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəlikləri ilə yazışmalar Azərbaycan 

Respublikasının dövlət dilində və ya müvafiq xarici dildə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmaq şərtilə aparıla 

bilər.  

 

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanunvericilik  

Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasından, bu qanundan, digər normativ hüquqi aktlardan və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 

çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir.  

Maddə 3. Dövlət dilinin işlənməsi, qorunması və inkişafı sahəsində dövlətin əsas vəzifələri  

3.0. Dövlət dilinin işlənməsi, qorunması və inkişafı sahəsində dövlətin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:  

3.0.1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq dövlət dili ilə 

bağlı hüquq qaydalarının müəyyənləşdirilməsi;  

3.0.2. dövlət dilinin tətbiqi işinə, bu dilin işlənməsi və qorunması ilə bağlı qanunvericiliyin müddəalarına 

riayət olunmasının təmin edilməsi;  

3.0.3. dövlət dilinin inkişaf proqramının hazırlanması və dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 

maliyyələşdirilməsinin təmin edilməsi;  

3.0.4. dövlət dilinin saflığının qorunması, dilçilik elminin nəzəriyyəsi və praktikasının inkişafı üçün 

müvafiq şəraitin yaradılması və tədbirlərin həyata keçirilməsi;  

3.0.5. dövlət dilinin işlənməsi üçün zəruri olan maddi bazanın yaradılması;  

3.0.6. xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan dilində təhsil almalarına, bu dildən sərbəst 

istifadə etmələrinə köməklik göstərilməsi.  

 

II fəsil.  

 

Dövlət dilinin işlənməsi, qorunması və inkişafı 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan. 

Dövlət rəmzləri və atributları 

 

 56 

Maddə 4. Dövlət dilinin rəsmi mərasimlərdə işlənməsi  

4.1. Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, dövlət 

qurumlarının keçirdiyi bütün rəsmi mərasim və tədbirlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində aparılır.  

4.2. Bu qanunun 4.1-ci maddəsinin tələbləri Azərbaycan Respublikasının təşkil etdiyi beynəlxalq 

səviyyəli rəsmi mərasimlərə və tədbirlərə, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən digər ölkələrdə 

keçirilən hər hansı rəsmi mərasim və tədbirə şamil olunmur.  

 

Maddə 5. Dövlət dilinin təhsil sahəsində işlənməsi  

5.1. Azərbaycan Respublikasında təhsil dövlət dilində aparılır.  

5.2. Azərbaycan Respublikasında başqa dillərdə təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. Belə müəssisələrdə dövlət dilinin tədrisi məcburidir.  

5.3. Azərbaycan Respublikasında ali və orta peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul zamanı Azərbaycan 

dili fənnindən imtahan verilməlidir.  

 

Maddə 6. Dövlət dilinin televiziya və radio yayımlarında işlənməsi  

Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikası ərazisində təsis edilən və fəaliyyət 

göstərən, dövlət dilində yayımlanan bütün televiziya və radio kanallarının aparıcıları dövlət dilini mükəmməl 

bilməli və səlis danışıq qabiliyyətinə malik olmalıdırlar. Televiziya və radio kanallarında dublyaj olunan filmlər 

və verilişlər dövlətin müəyyən etdiyi dil normalarına uyğun olmalıdır. 

Maddə 7. Dövlət dilinin xidmət sahələrində, reklam və elanlarda işlənməsi  

7.1. Azərbaycan Respublikası ərazisində bütün xidmət sahələrində, reklam və elanlarda dövlət dili 

işlənilir. Əcnəbilərə xidmət göstərilməsi ilə bağlı müvafiq xidmət sahələrində dövlət dili ilə yanaşı, digər dillər 

də tətbiq oluna bilər. Zəruri hallarda reklam və elanlarda (lövhələrdə, tablolarda, plakatlarda və sair) dövlət dili 

ilə yanaşı, digər dillər də istifadə oluna bilər. Lakin onların tutduğu sahə Azərbaycan dilindəki qarşılığının 

tutduğu sahədən böyük olmamalı və Azərbaycan dilindəki yazıdan sonra gəlməlidir.  

7.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində bütün xidmət sahələrində, reklam və elanlarda dövlət dili 

dövlət dilinin normalarına uyğun olaraq tətbiq edilməlidir.  

7.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən, habelə ixrac edilən malların üzərindəki 

etiketlər və digər yazılar müvafiq xarici dillərlə yanaşı, dövlət dilində də olmalıdır.  

7.4. Azərbaycan Respublikasına idxal edilən mal və məhsulların üzərindəki etiketlər və adlar, onlardan 

istifadə qaydaları barədə izahat vərəqələri başqa dillərlə yanaşı, Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə müşayiət 

olunmalıdır.  

 

Maddə 8. Dövlət dilinin xüsusi adlarda işlənməsi  

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının adları, atalarının adları və soyadları dövlət dilində yazılır. 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının adları və soyadlarının dəyişdirilməsi müvafiq qanunvericiliklə 

tənzimlənir.  

 

Maddə 9. İnzibati ərazi bölgüsü ilə əlaqədar dövlət dilindən istifadə  

«Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq 

Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünü təşkil edən inzibati ərazi vahidlərinin - şəhər, rayon, 

inzibati ərazi dairəsi, qəsəbə və kəndlərin adları dövlət dilində yazılmalıdır, onların dövlət dilinin normalarına 

uyğun olaraq yazılışı müvafiq qurum tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bu maddədə göstərilən inzibati ərazi 

vahidlərinin adları dövlət dili ilə yanaşı, xarici dillərdə də yazıla bilər. Belə olan halda inzibati ərazi vahidinin 

adı əvvəlcə dövlət dilində və ondan sonra xarici dildə verilməlidir.  

 

Maddə 10. Coğrafi obyektlərin adlarında dövlət dilinin işlədilməsi  

10.1. Azərbaycan Respublikasında coğrafi obyektlərin adlarının dövlət dilinin normalarına uyğun olaraq 

yazılışı müvafiq qurum tərəfindən müəyyənləşdirilir.  

10.2. Azərbaycan coğrafi adlarının xarici dillərdə verilməsi Azərbaycan dilində səslənməsinə, coğrafi 

adların beynəlxalq yazılış qaydalarına uyğun olaraq müəyyən edilir.  

Maddə 11. Dövlət dilinin hüquq-mühafizə orqanlarında, Silahlı Qüvvələrdə, notariat fəaliyyətində, 

inzibati icraatda, məhkəmə icraatında və inzibati xətalar üzrə icraatda işlənməsi  
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11.1. Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanlarında Azərbaycan Respublikasının dövlət dili 

işlənir. Dövlət dilini bilməyən şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tərcüməçidən istifadə edə 

bilərlər.  

11.2. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində, sərhəd qoşunlarında və daxili qoşunlarda 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, notariat hərəkətinin dövlət dili işlənir.  

11.3. Azərbaycan Respublikasının notariat fəaliyyəti üzrə kargüzarlıq dövlət dilində aparılır. «Notariat 

haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq olaraq notariat hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət 

etmiş şəxs dövlət dilini bilmirsə və ya notariat hərəkətinin hər hansı başqa dildə aparılmasını xahiş edirsə, 

notarius imkan daxilində tərəfindən rəsmiləşdirilən sənədlərin mətnlərini arzu edilən dildə tərtib edə bilər və ya 

mətn tərcüməçi tərəfindən ona tərcümə edilə bilər.  

11.4. Konstitusiya Məhkəməsində icraat dövlət dilində aparılır. Konstitusiya Məhkəməsində baxılan işin 

iştirakçısı olan və icraatın aparıldığı dili bilməyən şəxslərə işin bütün materiallarının onların bildiyi dilə 

tərcüməsi və Konstitusiya Məhkəməsinin iclaslarında ana dilində çıxış etməsi təmin olunur. 

11.5. Azərbaycan Respublikası məhkəmələrində cinayət mühakimə icraatı dövlət dilində aparılır. 

Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada məhkəmələrdə 

cinayət mühakimə icraatı digər dillərdə aparıla bilər.  

11.6. Azərbaycan Respublikası məhkəmələrində mülki işlər və iqtisadi mübahisələr üzrə məhkəmə icraatı 

dövlət dilində aparılır. Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və 

qaydada bütün növ məhkəmə icraatları digər dillərdə aparıla bilər.  

11.7. Azərbaycan Respublikasında inzibati xətalar üzrə icraat dövlət dilində aparılır. Azərbaycan 

Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada inzibati xətalar üzrə icraat 

digər dillərdə aparıla bilər. 

11.8. İnzibati aktın qəbul edilməsi, icra olunması, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi, habelə inzibati 

şikayətlərə baxılması üzrə müvafiq inzibati orqanlar tərəfindən inzibati icraat dövlət dilində və ya müəyyən 

ərazi əhalisinin əksəriyyətinin dilində aparılır. İnzibati icraatda iştirak edən və icraatın aparıldığı dili bilməyən 

şəxslərə tərcüməçinin xidmətindən istifadə etmək hüququ izah və təmin edilir. 

 

Maddə 12. Dövlət dilinin beynəlxalq yazışmalarda işlənməsi  

12.1. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq yazışmaları dövlət dilində aparılır. Belə yazışmalar zəruri 

hallarda dövlət dili ilə yanaşı, müvafiq xarici dillərdən birində də aparıla bilər.  

12.2. Azərbaycan Respublikasının ikitərəfli beynəlxalq müqavilələri dövlət dilində də, çoxtərəfli 

beynəlxalq müqavilələr isə müqavilə bağlayan tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilən dildə (dillərdə) tərtib 

olunmalıdır.  

12.3. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr (sazişlər və s.) və qoşulduğu 

beynəlxalq konvensiyalar (protokollar və s.) dövlət dilində nəşr edilməlidir.  

 

Maddə 13. Dövlət dilinin normaları  

13.1. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya və orfoepiya normaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

təsdiq edilir. Hüquqi, fiziki və vəzifəli şəxslər həmin normalara əməl etməlidirlər.  

13.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq, yazı dili normalarını təsbit edən 

lüğətin (orfoqrafiya lüğətinin) nəşr olunmasını təmin edir.  

 

Maddə 14. Dövlət dilinin əlifbası  

Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin əlifbası latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasıdır.  

 

Maddə 15. Dövlət dilinin nəşriyyat işində işlənməsi  

15.1. Dövlət dilinin nəşriyyat işində işlənməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən 

həyata keçirilir.  

15.2. Azərbaycan Respublikasında dövlət dilində nəşr olunan çap məhsulları latın qrafikalı Azərbaycan 

əlifbasında buraxılmalıdır.  

15.3. Azərbaycan yazı mədəniyyətinin tarixində mühüm rol oynamış ərəb və kiril əlifbalarından xüsusi 

hallarda (lüğətlərdə, elmi nəşrlərdə ədəbiyyat göstəricisi və s.) istifadə edilə bilər.  

Maddə 16. Dövlət dilinin vətəndaşların şəxsiyyətini təsdiq edən rəsmi və vahid nümunəli sənədlərdə 

işlədilməsi  
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16.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının doğum və nikah haqqında şəhadətnamələri, şəxsiyyət 

vəsiqəsi, əmək kitabçası, hərbi bilet və yalnız ölkə daxilində etibarlı sayılan digər rəsmi və vahid nümunəli 

sənədlər dövlət dilində tərtib edilir.  

16.2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pasport və təhsil haqqında sənədləri, zəruri hallarda digər 

sənədləri dövlət dili ilə yanaşı, xarici dillərdə də tərtib edilir.  

Maddə 17. Dövlət dilinin dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi şəxslərin, 

onların nümayəndəliklərinin və filiallarının, idarələrin adında işlədilməsi  

Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi şəxslərin, 

onların nümayəndəliklərinin və filiallarının, idarələrin adları Azərbaycan dilinin normalarına uyğun olaraq 

yazılır. Göstərilən təsisatların adını əks etdirən lövhələr, blanklar, möhürlər və kargüzarlıqla bağlı rəsmi 

xarakterli bütün digər ləvazimatlar dövlət dilindən tərtib olunur.  

 

Maddə 18. Dövlət dilinin qorunması və inkişafı  

18.1. Azərbaycan Respublikasında dövlət dilinə qarşı gizli, yaxud açıq təbliğat aparmaq, bu dilin 

işlənməsinə müqavimət göstərmək, onun tarixən müəyyənləşmiş hüquqlarını məhdudlaşdırmağa cəhd etmək 

qadağandır.  

18.2. Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki bütün kütləvi informasiya vasitələri (mətbuat, televiziya, 

radio və s.), kitab nəşri və digər nəşriyyat işi ilə məşğul olan qurumlar Azərbaycan dilinin normalarına riayət 

olunmasını təmin etməlidirlər.  

 

III fəsil.  

 

Yekun müddəaları 

 

Maddə 19. Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət  

Bu qanunu pozan hüquqi, fiziki və vəzifəli şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində 

nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.  

 

Maddə 20. Qanunun qüvvəyə minməsi  

20.1. Bu qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.  

20.2. Bu qanun qüvvəyə mindiyi gündən «Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» Azərbaycan 

Respublikasının 22 dekabr 1992-ci il tarixli 413 nömrəli qanunu qüvvədən düşmüş hesab edilir.  

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2002-ci il 

№ 365-IIQ 

 

 

10 iyun 2003-cü il tarixli, № 471-IIQD nömrəli; 11 iyun 2004-cü il tarixli, 688-IIQD nömrəli; 9 oktyabr 

2007-ci il tarixli, 430-IIIQD nömrəli qanunlara əsasən əlavə və dəyişikliklərlə  
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“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 

tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı  

(2 yanvar 2003) 

 

"Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

- qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan 

Respublikası Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

- Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin 

qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

- həmin Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanunvericilik aktlarının layihəsini 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 4.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanları»nın 

səlahiyyətlərini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanlarına dair təkliflərini Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 9-cu və 10.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq qurumun səlahiyyətlərini həyata 

keçirən orqana dair təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn 

məsələləri öz səlahiyyətləri daxilində həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki, "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 1.5-ci, 13.1-ci və 13.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanları»nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dil Komissiyası həyata keçirir. 

3. Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 2 yanvar 2003-cü il 
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«Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(27 sentyabr 2003) 

 

«Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin 

etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Müəyyən edilsin ki, «Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında» Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 9-cu və 10.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş «müvafiq qurum»un səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası həyata keçirir. 

2. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 27 sentyabr 2003-cü il 

№ 923 
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Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

(12 yanvar 2004)  

 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında həyatın müxtəlif sahələrində aparılan islahatlar içərisində latın 

qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpa edilməsi böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının 

prezidenti Heydər Əliyevin «Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında» 18 iyun 2001-ci il tarixli 

və «Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün qeyd edilməsi haqqında» 9 avqust 2001-ci il tarixli 

fərmanları ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisə olmuş və latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçidi 

bütövlükdə təmin etmişdir. Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası artıq həyatımızın bütün sahələrində tam yerini 

tutmuşdur. Bununla yanaşı Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və elminin vaxtilə kiril qrafikası ilə çap 

olunmuş qiymətli nümunələrinin latın qrafikasında yenidən kütləvi şəkildə nəşr olunması günün ən vacib 

məsələlərindən biri olaraq qalır. 

Dövlət müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən biri sayılan ana dilinə dövlət qayğısının daha da artırılmasını 

təmin etmək, Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və elminin ən gözəl nümunələrini müasir dövrdə təbliğ etmək 

və gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədilə Azərbaycan dilində əvvəllər kiril qrafikasında çap olunmuş əsərlərin 

latın qrafikası ilə yenidən nəşrinin kütləvi şəkildə həyata keçirilməsi zərurətini nəzərə alaraq qərara alıram: 

1. 2004-cü ildə latın qrafikası ilə ilk mərhələdə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısı təsdiq olunsun 

(siyahı əlavə olunur). 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının bütün kütləvi 

kitabxanalarına və orta tədris müəssisələrindəki kitabxanalara latın qrafikası ilə yenidən çap olunmuş kitabların 

alınması üçün zəruri vəsaitin ayrılmasını təmin etsin. 

3. Azərbaycan Respublikası prezidentinin İcra Aparatına tapşırılsın ki, 

▪ Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə 

birlikdə 2005-2008-ci illərdə latın qrafikası ilə yenidən çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısını 

bir ay müddətində hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının prezidentinə 

təqdim etsin;  

▪ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti respublikanın maliyyə qurumları ilə 

birlikdə müvafiq plan-qrafik tərtib edib latın qrafikası ilə yenidən nəşr olunması nəzərdə tutulan 

kitabların çapını təmin etsin;  

▪ Azərbaycan Respublikasının aidiyyəti qurumları ilə birlikdə yenidən çapı nəzərdə 

tutulan kitabların mətnlərinin elektron daşıyıcıları və internet vasitələri ilə yayılmasını, latın 

qrafikasında Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanasının yaradılmasını təmin etsin.  

4. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 12 yanvar 2004-cü il. 

№ 56 

 

*** 

 

Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə ilk növbədə yenidən nəşri nəzərdə tutulan kitabların siyahısı 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

12 yanvar 2004-cü il tarixli 56 nömrəli 

 Sərəncamı  ilə təsdiq olunmuşdur 

 

Lüğət və ensiklopediyalar: 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti 

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti 

«Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti» ensiklopediyası 

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət 

Azərbaycanca-rusca lüğət 
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«Ədəbiyyat və incəsənət» ensiklopediyası 

İngiliscə-azərbaycanca lüğət 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti 

Rusca-azərbaycanca lüğət 

 

Azərbaycan xalq ədəbiyyatı: 

Aşıq ədəbiyyatından seçmələr, 3 cilddə 

Atalar sözü və məsəllər 

Azərbaycan dastanları, 5 cilddə 

Azərbaycan folkloru (məktəblilər üçün seçmələr) 

Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr (qaravəllilər, xalq tamaşaları və oyunlar) 

Azərbaycan xalq mahnıları (not yazıları ilə), 3 cilddə 

Azərbaycan nağılları, 5 cilddə 

Bayatılar 

Bunu əzbərləməyə dəyər (folklor poeziyasından seçmələr) 

«Əfsanə, əsatir və rəvayətlər» 

«Kitabi-Dədə Qorqud», 3 cilddə 

«Koroğlu» dastanı, 2 cilddə 

«Qaçaq Nəbi»dastanı 

Molla Nəsrəddin lətifələri 

Tapmacalar 

 

Klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı: 

Abbas Səhhət. Əsərlər, 2 cilddə 

Abdulla Şaiq. Əsərlər, 3 cilddə 

Axundov Süleyman Sani. Seçilmiş əsərlər 

Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərlər, 3 cilddə 

Almas İldırım. Əsərlər 

Anar. Seçilmiş əsərlər 

Aşıq Ələsgər. Əsərlər, 2 cilddə 

Azərbaycan şeri antologiyası (XIX əsr) 

Azərbaycan şeri antologiyası (XX əsr) 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası, 3 cilddə 

Azərbaycanın qadın şairləri antologiyası 

Azəroğlu Balaş. Əsərlər 

Bakıxanov Abbasqulu ağa. Seçilmiş əsərlər 

Cabbarzadə Zeynal. Əsərlər 

Cabir Novruz. Əsərlər 

Cəfər Cabbarlı. Əsərlər, 4 cilddə 

Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərlər, 3 cilddə «Dastani-Əhməd Hərami» 

Dilbazi Mirvarid. Əsərlər 

Elçin. Seçilmiş əsərlər 

Əfəndiyev İlyas. Əsərlər, 3 cilddə 

Əhməd Cavad. Əsərlər 

Əkrəm Əylisli. Seçilmiş əsərlər 

Əlağa Vahid. Əsərlər 

Əli Kərim. Əsərlər 

Əlibəyli Ənvər. Əsərlər 

Əvhədi Marağalı. «Cami-Cəm» 

Fədai. «Bəxtiyarnamə» 

Fikrət Qoca. Əsərlər 

Hacıbəyov Üzeyir. Əsərlər, 2 cilddə 

Hadi Məhəmməd. Əsərlər, 2 cilddə 

Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy. Əsərlər, 2 cilddə 

Həbib Sahir. Əsərlər 
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Həmid Nitqi. Əsərlər 

Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərlər 

Hökumə Billuri. Əsərlər 

Hüseyn Arif. Əsərlər 

Hüseyn Cavid. Əsərlər, 4 cilddə 

Hüseyn Mehdi. Əsərlər, 3 cilddə 

Hüseynov İsa. Seçilmiş əsərlər 

Xaqani Şirvani. Əsərlər 

Xəlil Rza. Əsərlər, 2 cilddə 

Xətai Şah İsmayıl. Əsərlər, 2 cilddə 

İbrahimov Hüseyn. Seçilmiş əsərlər 

İbrahimov Mirzə. Əsərlər, 3 cilddə 

İmadəddin Nəsimi. Əsərlər, 2 cilddə 

Kəsəmənli Nüsrət. Əsərlər 

Kişvəri. Əsərlər 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatından seçmələr, 3 cilddə 

Köçərli Firidun bəy. Əsərlər, 2 cilddə 

Kürçaylı Əlağa. Əsərlər 

Qabil. Əsərlər 

Qasımzadə Qasım. Əsərlər 

Qazi Bürhanəddin. «Divan» 

Qövsi Təbrizi. Əsərlər 

Qul Əli. «Qisseyi-Yusif» 

Qutqaşınlı İsmayıl bəy. Əsərlər 

Mədinə Gülgün. Əsərlər 

Məhəmməd Əmani. Əsərlər 

Məhəmməd Füzuli. Əsərlər, 6 cilddə 

Məhsəti Gəncəvi. Əsərlər 

Məlikzadə İsi. Əsərlər 

Məmməd Araz. Əsərlər, 2 cilddə 

Məmmədxanlı Ənvər. Seçilmiş əsərlər 

Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərlər, 4 cilddə 

Məsihi. «Vərqa və Gülşa» 

Mikayıl Müşfiq. Əsərlər 

Mir Cəlal. Əsərlər 

Mirzə Ələkbər Sabir. «Hophopnamə» 

Natəvan Xurşidbanu. Əsərlər 

Nəbati Seyid Əbülqasim. Əsərlər 

Nəbi Xəzri. Əsərlər, 2 cilddə 

Nərimanov Nəriman. Seçilmiş əsərlər 

Nəsirəddin Tusi. «Əxlaqi-Nasiri» 

Nizami Gəncəvi. Əsərlər, 7 cilddə 

Ordubadi Məmməd Səid. Seçilmiş əsərlər, 2 cilddə 

Osman Sarıvəlli. Əsərlər 

Rəfibəyli Nigar. Əsərlər 

Rəfiq Zəka. Əsərlər 

Rəhimov Süleyman. Seçilmiş əsərlər. 

Rəsul Rza. Əsərlər, 5 cilddə 

Rüstəmxanlı Sabir. Seçilmiş əsərlər 

Sabit Rəhman. Əsərlər, 2 cilddə 

Saib Təbrizi. Əsərlər 

Səfərli İslam. Əsərlər 

Səməd Vurğun. Əsərlər, 5 cilddə 

Səmədoğlu Vaqif. Seçilmiş əsərlər 

Səmədoğlu Yusif. Əsərlər 
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Söhrab Tahir. Seçilmiş əsərlər 

Süleyman Rüstəm. Əsərlər, 5 cilddə 

Şəhriyar Məhəmmədhüseyn. Əsərlər, 2 cilddə 

Şıxlı İsmayıl. Əsərlər, 2 cilddə 

Şirvani Seyid Əzim. Seçilmiş əsərlər, 3 cilddə 

Tofiq Bayram. Əsərlər 

Vahabzadə Bəxtiyar. Əsərlər, 2 cilddə 

Vaqif Molla Pənah. Əsərlər 

Vazeh Mirzə Şəfi. Əsərlər 

Vəliyev Əli. Seçilmiş əsərlər 

Vəzirov Nəcəf bəy. Seçilmiş əsərlər 

Vidadi Molla Vəli. Əsərlər 

Zakir Qasım bəy. Əsərlər 

Zeynal Xəlil. Əsərlər 

Zərdabi Həsən bəy. «Əkinçi» 

 

Dünya ədəbiyyatı: 

Andersen Hans Kristian. «Nağıllar» 

Aytmatov Çingiz. Əsərlər 

Cami Əbdürrəhman. Seçilmiş əsərlər 

Çexov Anton. Seçilmiş əsərlər 

Dante Aligyeri. «İlahi komediya» 

Defo Daniel. «Robinzon Kruzo» 

Dostoyevski Fyodor. Seçilmiş əsərlər 

Düma Aleksandr. Seçilmiş əsərlər 

Dünya uşaq ədəbiyyatından seçmələr, 10 cilddə 

Ellada qəhrəmanları 

Əlişir Nəvai. Seçilmiş əsərlər 

Firdovsi Əbülqasım. «Şahnamə» 

Hafiz Şirazi. Əsərlər 

Homer. «İliada», «Odisseya» 

Höte İohann Volfqanq. «Faust» 

Hüqo Viktor. Seçilmiş əsərlər 

Jül Vern. Seçilmiş əsərlər 

«Kəlilə və Dimnə» 

Lermontov Mixail. Seçilmiş əsərlər 

London Cek. Seçilmiş əsərlər 

Mark Tven. Seçilmiş əsərlər 

Ömər Xəyyam. Rübailər 

Puşkin Aleksandr. Seçilmiş əsərlər 

Servantes Saavedra. «Don Kixot» 

Sədi Şirazi. «Bustan», «Gülüstan» 

Stivenson Robert. Seçilmiş əsərlər 

Svift Conatan. «Qulliverin səyahəti» 

Şekspir Uilyam. Seçilmiş əsərlər 

Şiller Fridrix. Seçilmiş əsərlər 

Tolstoy Lev. Seçilmiş əsərlər 

Yunus İmrə. Əsərlər 

 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan. 

Dövlət rəmzləri və atributları 

 

 65 

 “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı  

(5 avqust 2004) 

 

"Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 2 yanvar tarixli 835 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 26 may tarixli 71 nömrəli Fərmanına 

uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları"nın təsdiq edilməsi və 

Azərbaycan əlifbasında bəzi dəyişikliklər edilməsi haqqında" 1958-ci il 24 iyul tarixli 497 nömrəli və 

"Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları"nın 8-ci maddəsinin dəqiqləşdirilməsi haqqında" 1959-cu il 6 aprel 

tarixli 268 nömrəli qərarları qüvvədən düşmüş hesab edilsin. 

3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

A. Rasizadə 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

Bakı şəhəri, 5 avqust 2004-cü il 
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Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları 

(5 avqust 2004) 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2004-cü il 5 avqust tarixli 108 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir 

 

Saitlərin yazılışı 

 

1. O saitli alınma sözlər a və ya o ilə deyilməsindən asılı olmayaraq o ilə yazılır: avtomat, biologiya, 

velosiped, ensiklopediya, kollektiv, kombinat, laborant, obyekt, poeziya, poema, poçtalyon, problem, professor, 

solist, motor, polkovnik. 

2. Ü saitli alınma sözlər ü ilə də yazılır: alüminium, bülleten, büro, jüri. 

3. Aşağıdakı sözlər ədəbi tələffüzdə olduğu kimi, iki heca ilə yazılır: qəbir, qədir, eyib, ətir, zehin, isim, 

nəsil, ömür, səbir, sətir, sinif, fəsil, fikir, şəkil, heyif, meyil, əsil, şeir. 

4. Əslində sonu a ilə bitən alınma sözlərdən aşağıdakılar a-sız yazılır: anket, aptek, armatur, atmosfer, 

vitrin, qəzet, idiom, kayut, kaset, kontor, konfet, lent, maşın, perspektiv, pyes, planet, reklam, sistem, sitat. 

 

Samitlərin yazılışı 

 

5. Birinci hecasındakı samiti həm n, həm də m ilə deyilən sözlər n ilə yazılır: anbar, qənbər, zənbil, günbəz, 

sünbül, şənbə. 

Kombayn, kombinat, kömbə, pambıq sözləri istisnadır. 

6. Əslində sonu qoşa samitlə bitən iki və ya çoxhecalı sözlər bir samitlə yazılır: ekspres, kilovat, kiloqram, 

konqres, metal, mühüm, proses, sərhəd, hüsnxət. 

7. Sonu -iy, -skiy ilə qurtaran xüsusi və ümumi alınma isimlərin sonundakı y yazılmır: Qorki, Yaroslavski, 

Mayakovski, ssenari, planetari, profilaktori, sanatori. 

Qeyd. Kimyəvi element adları əslinə uyğun olaraq yazılır: kalium, maqnezium, natrium. 

8. Rus dilində tərkibində ц olan ümumi isimlər s ilə yazılır: dosent, konsert, sex, sirk, sement, lisey. Vitse 

sözü istisnadır. 

Xüsusi isimlərdə sözün əvvəlində s, sözün ortasında və axırında ts yazılır: Setkin, Sialkovski, Vorontsov, 

Kuznetsov, Motsart, Muromets. 

9. Rus dilində tərkibində щ olan alınma sözlərin əvvəlində və axırında bir ş, sözün ortasında isə iki ş (şş) 

yazılır: Şedrin, Şerba, şotka, borş, Vereşşaqin, Quşşin, meşşan. 

10. Əsli h samitli alınma sözlər h ilə yazılır: Heyne, hektar, Hegel, hegemon, hidrogen, himn, hospital, 

hotel. 

11. Əsil c samitli alınma sözlər c ilə də yazılır: Cek London, cemper, Siciliya. 

12. Əsli q samitli alınma sözlər incə saitli hecalarda g ilə yazılır: biologiya, dialektologiya, genezis, general, 

geologiya, gigiyena, gimnastika, gitara. 

 

Sözün müxtəlif yerlərindəki qoşa sait və samitlərin yazılışı 

 

13. Qoşa saitlə deyilən sözlər qoşa saitlə də yazılır: maaş, saat, camaat, bədii, əmtəə. 

14. Təkhecalı sözlərin sonunda qoşa samitin hər ikisi yazılır: vatt, zənn, zidd, küll, rədd, sirr, fənn, xətt, 

haqq, hiss. 

Bu sözlərə samitlə başlanan şəkilçi əlavə olunduqda söz kökündəki qoşa samitdən biri düşür: ziddir, sirdaş, 

fənlər, xətsiz, hissiz. 

15. İki sait arasında gələn qoşa samitlər qoşa samitlə yazılır: ballada, kassa, şassi, vassal, kapella, klassik, 

libretto, operetta, naqqaş, səyyar, kəmiyyət. 

Qeyd. Qruppa, antenna, tonna, apparat, parallel sözləri və -ma hecası ilə qurtaran sözlər aşağıdakı kimi 

yazılır: qrup, anten, ton, aparat, paralel, diaqram, proqram, stenoqram, teleqram. 

 

Şəkilçilərin yazılışı 

 

16. Sözdüzəldici şəkilçilər aşağıdakı kimi yazılır: 
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1. Bir cür yazılan şəkilçilər: 

1) -i və ya -vi şəkilçisi: daxili, tarixi, həyati, cənubi, şimali, dairəvi, kimyəvi, kütləvi, Gəncəvi; 

2) -vari şəkilçisi: buynuzvari, qalxanvari, yüngülvari, üzükvari. 

2. İki cür yazılan şəkilçilər; 

Kar samitlə bitənlərdə: -qan, -kən; cingiltili samitlə bitənlərdə -ğan, -gən şəkilçiləri: yapışqan, çalışqan, 

döyüşkən, sürüşkən, burulğan, deyingən. 

3. Dörd cür yazılan şəkilçilər: 

1) -kı, -ki, -ku, -kü şəkilçisi: axşamkı, bildirki, səhərki, onunku, gündüzkü, bugünkü; 

2) sifət və isim düzəldən -ı, -i, -u, -ü şəkilçisi: badımcanı, darçını, narıncı, ceyranı, dərbəndi, çərkəzi, 

novruzu, gümüşü. 

3) fel köklərindən isim və sifət düzəldən şəkilçilər:  

sonu kar samitlə bitənlərdə: 

a) -ki, -qı, -kü, -qu: bıçqı, seçki, pusqu, sürtkü; 

b) -kin, -qın, -kün, -qun: bitkin, satqın, ötkün, tutqun; sonu cingiltili samitlə bitənlərdə: 

a) -gi, -ğı, -gü, -ğu: vergi, çalğı, bölgü, vurğu; 

b) -gin, -ğın, -gün, -ğun: əzgin, qırğın, düzgün, yorğun. 

4) -ıstan, -istan, -ustan, -üstan şəkilçiləri samitlə bitən sözlərdə: Dağıstan, Türkmənistan, Monqolustan, 

Türküstan. 

Qeyd. Saitlə bitənlərdə -stan yazılır. 

 

Rəqəmlə yazılan miqdar saylarında şəkilçilərin yazılışı 

 

17. Rəqəmlə yazılan miqdar saylarına mənsubiyyət və hal şəkilçiləri əlavə edildikdə şəkilçidən əvvəl defis 

qoyulur: 20-dən, 3-də, 2-yə, 6-nın, 5-i, 17-si. 

Ərəb rəqəmlərindən sonra ahəngə görə sıra sayının şəkilçisi ixtisarla (-cı, -ci, -cu, -cü) yazılır: 6-cı, 2-ci, 

10-cu, 3-cü. 

 

Mürəkkəb sözlərin yazılışı 

 

18. Bir vurğu ilə deyilən mürəkkəb sözlər bitişik yazılır: arabir, balacaboy, beşillik, beşmərtəbə, 

qalxanabənzər, qanunvericilik, qurultayqabağı, dilucu, günəbaxan, gülərüz, müxtəliftərəfli, özbaşınalıq, 

soyuqqanlı, ümumbəşəri, ucdantutma, bugünkü, hərgecəki, ilbəil, günbəgün, qaçaqaç, Bülbüloğlu, Qənbərqızı, 

Həsənoğlu, Çərkəzqızı, Əliağa. 

19. Tərkibindəki sözlərin səciyyəsindən asılı olaraq aşağıdakı hallarda defisdən istifadə edilir: 

1) qoşa sözlərdə: adda-budda, az-maz, qara-qura, qarma-qarışıq, qonaq-qara, dedi-qodu, əzik-üzük, kağız-

kuğuz, sür-sümük, aşıq-aşıq, top-top; 

2) tərkibində qeyri, əks, külli, anti, eks, vitse, kontr, ober, super sözləri işləndikdə: qeyri-adi, qeyri-iradi, 

əks-inqilab, əks-hücum, külli-ixtiyar, vitse-admiral, kontr-admiral, ober-leytenant, super-market; 

3) izafət tərkiblərində: tərzi-hərəkət, nöqteyi-nəzər, həddi-buluğ, tərcümeyi-hal; 

4) tərkibində mənaca bir-birinə yaxın və ya zidd sözlər işləndikdə: ab-hava, alış-veriş, ölüm-itim, kafe-

restoran, kilovat-saat, cənub-qərb, şimal-şərq, az-çox, elə-belə, gec-tez, ağıllı-kamallı, ucsuz-bucaqsız, pis-

yaxşı, fabrik-zavod, iki-üç, gedər-gəlməz, yazar-yazmaz, bitməz-tükənməz, dinməz-söyləməz. 

 

Köməkçi sözlərin yazılışı 

 

20. İdi, imiş, ikən köməkçi sözləri adlardan (isim, sifət, say, əvəzlik) və saitlə qurtaran fellərdən sonra ayrı, 

samitlə bitən fellərdən sonra həm ayrı, həm də ilk saiti buraxılaraq, şəkilçiləşmiş variantlarda bitişik yazılır: ata 

idi, ata imiş, ata ikən, uşaq idi, uşaq imiş, uşaq ikən, gəlməli idi, gəlməli imiş, gəlməli ikən, gəlmişdi, 

gəlmişmiş, gəlirkən, gəlmiş imiş... 

21. Qoşmalar iki cür yazılır: 

1) birhecalı qoşmalar (-can, -cən, -dək, -tək) aid olduqları sözə bitişik yazılır: dağacan, evəcən, küçəyədək, 

quştək; 

2) ikihecalı qoşmalar (qədər, kimi, ötrü, təki, təkin, üçün, ilə) aid olduqları sözdən ayrı yazılır: evə qədər, 

adam kimi, ondan ötrü, sənin təki, şagird üçün. 

Qeyd. İlə qoşması samitlə bitən sözlərdə ahəng qanununa uyğun olaraq -la, -lə şəklində bitişik yazıla bilər. 
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22. Mənşəcə mürəkkəb olan aşağıdakı bağlayıcılar bitişik yazılır: yainki, yaxud, nəinki, habelə, halbuki, 

həmçinin, hərgah, hərçənd, çünki. 

23. İki sadə bağlayıcıdan və sadə bağlayıcı ilə başqa nitq hissələrindən əmələ gələn bağlayıcılar və 

bağlayıcı sözlər bir-birindən ayrı yazılır: belə ki, buna görə də, bununla da, bunun üçün, və ya, və yaxud, daha 

da, demək ki, yoxsa ki, guya ki, odur ki, ona görə, ona görə də, onun üçün də, tutaq ki, həm də. 

24. Ədatlar sözlərdən ayrı yazılır: di get, gör ha, dedim də, sən ki, daha gözəl, lap pis, ən yaxşı. 

-mı, -mi, -mu, -mü və -sana, -sənə ədatları istisnadır. Onlar aid olduqları sözlərə bitişik yazılır: 

Qəşəngdirmi? Kitabdırmı? Oxudumu? A kos-kosa, gəlsənə, torbanı doldursana? 

Qeyd. -mı, -mi, -mu, -mü sual ədatı da, -də ədatından ayn yazılır: Sən də mi gedirsən? O yenə də mi 

danışacaq? 

25. Eyni nidanın təkrarından əmələ gələn nidalar defislə yazılır: bəh-bəh, vay-vay, pəh-pəh, uy-uy, ha-ha-

ha. 

26. Müxtəlif sözlərdən əmələ gələn nidalar ayrı yazılır: ay aman, ay haray. 

 

Birinci hərfi böyük yazılan sözlər 

 

27. Xüsusi isimlərin (yardımçı sözlərdən başqa) birinci hərfi böyük yazılır: Səməd Vurğun, Üzeyir bəy 

Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli, Uzun Həsən, Süleyman Rüstəm, Süleyman Sani, Bəxtiyar Vahabzadə, 

İsgəndərlər, Mehdi Hüseynzadələr, Nizamilər, Hacı Qaralar... 

28. Bədii əsərlərdə heyvanlar və cansız əşyalar surət kimi işlədildikdə onların adlarının birinci hərfi böyük 

yazılır: Qırat, Alapaça, Bozdar, Məstan... 

29. Tarixi hadisələrin, dövrlərin, sülalələrin, nomenklatur terminlə işlənən yer adlarının, eləcə də qədim 

yazılı abidələrin və s. adlarının birinci sözünün birinci hərfi böyük yazılır: Vətən müharibəsi, Yeddiillik 

müharibə, Versal sülhü, Dəmir dövrü. Orxon-Yenisey abidələri, Çaldıran döyüşü, Sasanilər dövrü, Səfəvilər 

sülaləsi, Xəzər dənizi, Azadlıq meydanı, Şuşa qalası... 

Belə mürəkkəb adlara fərqləndirici söz əlavə olunduqda onun da birinci hərfi böyük yazılır: Orta Paleolit 

dövrü, Son Paleolit dövrü. 

30. Ölkələrin, muxtar respublikaların, vilayət və diyarların rəsmi adlarının tərkibindəki bütün sözlərin ilk 

hərfi böyük yazılır: Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. 

31. Yüksək dövlət vəzifələri (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Baş 

naziri, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri), fəxri adlar, habelə nazirlik, komitə, birlik, cəmiyyət, 

qurum, akademiya, universitet, texnikum, teatr, filarmoniya, siyasi partiya, eləcə də tarixi günlərin və s. 

adlarının tərkibindəki bütün sözlərin (yardımçı sözlərdən başqa) birinci hərfi böyük yazılır: Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikasının 

Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, M. Maqomayev 

adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası, Heydər Əliyev adına Bakı Beynəlxalq Aeroportu, Azərbaycan Dövlət 

Nəşriyyatı, M. Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanası, Beynəlxalq Qadınlar Günü, Ağstafa Rayon 

Təhsil Şöbəsi... 

32. Orden, medal, bədii əsər, opera, balet, kinofilm, qəzet, jurnal, kinoteatr, mehmanxana, nəşriyyat, kafe, 

restoran, düşərgə, yeməkxana, mağaza və s. adları dırnaqda və böyük hərflə yazılır: "İstiqlal" ordeni, 

"Azərbaycan Bayrağı" ordeni, "Ata və oğul" povesti, "Yeddi gözəl" baleti, "Uzaq sahillərdə" filmi, 

"Azərbaycan" qəzeti, "Cücələrim" kafesi, "Bahar" mağazası, "Badamlı", "İstisu" mineral suları... 

Qeyd. Dırnaqda yazılan belə adlara artırılan şəkilçi dırnaqdan kənarda yazılır: "Xalq qəzeti"nin bugünkü 

nömrəsi, "Yeddi gözəl"in ilk tamaşası. 

33. Mirzə, hacı, şeyx, seyid, şah, soltan, ağa, bəy, bəyim, xan, xanım və s. sözlər rütbə, ləqəb və titul 

bildirib sözlərdən əvvəl gəldikdə böyük, sözlərdən sonra gəldikdə isə kiçik hərflə yazılır: Mirzə Fətəli, Hacı 

Qara, Şeyx Nəsrullah., Seyid Əzim, Şah İsmayıl, Soltan Mahmud, Abbas mirzə, Nadir şah, Abbasqulu ağa, 

Fətəli xan, Heyran xanım 

 

İxtisarlar (abreviaturalar) 

 

34. İxtisarlar üç cür yazılır: 

a) tam ixtisarlar aid olduqları sözlərə (xüsusi və ya ümumi isimlər) uyğun olaraq böyük və ya kiçik hərflə 

yazılır: AR (Azərbaycan Respublikası), BMT (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı), MM (Milli Məclis), m. (metr), c. 

(cild).; 
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b) yarımçıq ixtisarlar aid olduqları sözlərə uyğun olaraq, böyük və kiçik hərflərlə, mürəkkəb adların tərkib 

hissələri isə bitişik yazılır: akad. (akademik), prof. (professor), Azərkitab (Azərbaycan kitabı), AzərTAc 

(Azərbaycan Teleqraf Agentliyi)..; 

c) sözün orta hissəsinin düşməsi ilə yaranan ixtisarlar defislə yazılır: d-r (doktor), z-d (zavod)... 

35. İxtisarlara əlavə edilən şəkilçilər onların son hecasına uyğun olaraq yazılır: MEA-dan, BMT-yə, MDB-

nin... 

 

Sözün sətirdən sətrə keçirilməsi 

 

36. Sözlər yeni sətrə hecalarla keçirilir: və-tən, mək-təb-li-lər  

Bir saitdən ibarət hecalar istisnadır: ai-lə-li... 
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 2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

(27 dekabr 2004) 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata 

keçirilməsi haqqında» 12 yanvar 2004-cü il tarixli, 56 nömrəli sərəncamına uyğun olaraq qərara alıram: 

1. 2005—2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısı 

təsdiq edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, Təhsil Nazirliyi, habelə tabeçiliyində ali 

və orta ixtisas məktəbləri olan digər nazirliklərlə birlikdə ali və orta məktəblər üçün latın qrafikası ilə nəşri 

zəruri olan dərsliklərin çapını nəzərdə tutan «Dərslik» Proqramını üç ay ərzində hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 27 dekabr 2004-cü il. 

№ 562. 

 

*** 

 

2005 — 2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşri nəzərdə tutulan əsərlərin 

siyahısı 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

 27 dekabr 2004-cü il tarixli,  

362 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Lüğət və ensiklopediyalar 

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti 

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti 

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti 

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti 

Azərbaycan dilinin tarixi lüğəti 

Azərbaycanca-almanca lüğət 

Almanca-azərbaycanca lüğət 

Azərbaycanca-ərəbcə lüğət 

Ərəbcə-azərbaycanca lüğət 

Azərbaycanca-farsca lüğət 

Farsca-azərbaycanca lüğət 

Azərbaycanca-fransızca lüğət 

Fransızca-azərbaycanca lüğət 

Məktəblər üçün azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-azərbaycanca lüğət 

Azərbaycan kulinariyası ensiklopediyası 

Azərbaycan toponimləri ensiklopedik lüğəti 

Kütləvi tibb ensiklopediyası 

«Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə» ensiklopediyası 

«Novruz» ensiklopediyası 

Politologiya ensiklopediyası 

Uşaq ensiklopediyası, 10 cilddə 

«Üzeyir Hacıbəyli» ensiklopediyası 

 

Azərbaycan dili və tarixi 

Azərbaycan arxeologiyası 

Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası 
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Azərbaycan etnoqrafiyası 

Azərbaycan ədəbi dili tarixi 

Azərbaycan xanlıqları 

Azərbaycan incəsənəti 

Azərbaycan tarixi, 7 cilddə 

Azərbaycanın memarlıq abidələri 

Azərbaycanın neft sənayesi tarixi 

Azərbaycanın tarixi coğrafiyası 

«Qarabağnamə»lər 

Müasir Azərbaycan dili, 4 cilddə 

Axundov Ağamusa. «Ümumi dilçilik» 

Aşurbəyli Sara. «Bakı şəhərinin tarixi» 

Aşurbəyli Sara. «Şirvanşahlar dövləti» 

Balasaqunlu Yusif. «Qutadqu biliq» 

Bünyadov Ziya. Əsərləri, 3 cilddə 

Əfəndiyev Oqtay. «Azərbaycan Səfəvilər dövləti» 

Əliyev Fuad, Əliyev Mirabdulla. «Naxçıvan xanlığı» 

Əliyev Fuad, Həsənov İrfan. «İrəvan xanlığı» 

Hüseynov Heydər. «Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən» 

Kalankatuylu Musa. «Alban tarixi» 

Mahmudov Malik. «Ərəb dilində yazmış azərbaycanlı şair və ədiblər» 

Məmmədov Zakir. «Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi» 

Məmmədova Fəridə. «Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası» 

Salman Mümtaz. «Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları» 

Səfərova Zemfira. «Azərbaycanın musiqi elmi» 

Şirəliyev Məmmədağa. «Azərbaycan dili dialektologiyasının əsasları» 

Yusifov Yusif. «Qədim Şərq tarixi» 

 

Klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatı 

Abbaszadə Hüseyn. Seçilmiş əsərlər 

Ağaoğlu Əhməd. Bədii-publisistik əsərlər 

Aşıq Alı. Əsərlər 

Aşıq Şəmşir. Əsərlər 

Bərdəi Şeyx İbrahim Gülşəni. Divan 

Cəfərzadə Əzizə. Seçilmiş əsərlər 

Çobanzadə Bəkir. Seçilmiş əsərlər 

Divanbəyoğlu Abdulla bəy. Əsərlər 

Əfəndiyev Rəşid bəy. Əsərlər 

Əmin Abid. Seçilmiş əsərlər 

ƏssarTəbrizi. «Mehr və Müştəri» 

Heyran xanım. Əsərlər 

Həbibi. Əsərlər 

Həqiqi Cahan şah. Qəzəllər və rübailər 

Hidayət. Əsərlər 

Hüseynzadə Əli bəy. Əsərlər 

İbrahimbəyov Maqsud. Seçilmiş əsərlər 

İbrahimbəyov Rüstəm. Seçilmiş əsərlər 

Qaracaoğlan. Şeirlər 

Qəmküsar Əliqulu. Əsərlər 

Qənizadə Soltan Məcid. Əsərlər 

Qılman İlkin. Əsərlər 

Qurban Səid. «Əli və Nino» 

Qurbani. Şeirlər 

Marağayi Zeynalabdin. «İbrahim bəyin səyahətnaməsi» 

Məmməd Aslan. Seçilmiş əsərlər 
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Məmməd Rahim. Seçilmiş əsərlər 

Molla Cüma. Əsərlər 

Möcüz Mirzəli. Seçilmiş əsərlər 

Musabəyov İbrahimbəy. «Neft və milyonlar səltənətində» 

Mustafa Zərir. «Yusif və Züleyxa» 

Müznib Əliabbas. Əsərlər 

Nemanzadə Ömər Faiq. Əsərlər 

Nəvvab Mir Möhsün. Divan 

Nəzmi Əli. Seçilmiş əsərlər 

«Oğuznamə» 

Rzaquluzadə Mikayıl. Seçilmiş əsərlər 

Sarabski Hüseynqulu. «Köhnə Bakı» 

Seyid Hüseyn. Seçilmiş əsərlər 

Seyidzadə Mir Mehdi. Seçilmiş əsərlər 

Səhənd. Seçilmiş əsərlər 

Səməd Mənsur. Əsərlər 

Süleymanlı Mövlud. Seçilmiş əsərlər 

«Şəhriyar» dastanı 

Tağı Şahbazi (Simurğ). Əsərlər 

Zəlimxan Yaqub. Əsərlər 

XIX-XX əsərlər Azərbaycan dramaturgiyası (antologiya), 4 cilddə 

XIX-XX əsərlər Azərbaycan nəsri antologiyası, 5 cilddə 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan publisistikası (antologiya) 

 

Dünya ədəbiyyatı 

Alman ədəbiyyatı antologiyası 

Antik ədəbiyyat antologiyası 

Aristotel. «Poetika» 

Balzak Onore. Seçilmiş əsərlər 

Barto Aqniya. Əsərlər 

Bayron Corc. Seçilmiş əsərlər 

Blok Aleksandr. Seçilmiş əsərlər 

Bualo «Poeziya sənəti» 

Bulqakov Mixail. Əsərlər 

Bunin İvan. Əsərlər 

Covanyoli Rafaello. «Spartak» 

Çapek Karel. Əsərlər 

Çexov Anton. Seçilmiş əsərlər 

Çukovski Korney. Əsərlər 

Dəhləvi Əmir Xosrov. Seçilmiş əsərlər 

Dostoyevski Fyodor. Seçilmiş əsərlər 

Drayzer Teodor. Əsərlər 

Dünya fantastikası antologiyası 

Esxil. Əsərlər 

Əziz Nesin. Seçilmiş əsərlər 

Fonvizin Dmitri. Əsərlər 

Fransız ədəbiyyatı antologiyası 

Güntəkin Rəşad Nuri. Seçilmiş əsərlər 

Heminquey Ernest. Seçilmiş əsərlər 

İbsen Henrix. Seçilmiş əsərlər 

İngilis ədəbiyyatı antologiyası 

İrvinq Stoun. Seçilmiş əsərlər 

İspan ədəbiyyatı antologiyası 

Jül Vern. Seçilmiş əsərlər 

Kafka Frans. Seçilmiş əsərlər 
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Korolenko Vladimir. Povest və hekayələr 

Krılov İvan. Əsərlər 

Kuper Fenimor. Seçilmiş əsərlər 

Kuprin Aleksandr. Əsərlər 

«Qabusnamə» 

Qarin-Mixaylovski Nikolay. Əsərlər 

Qaşek Yaroslav. Əsərlər 

Qədim Şərq ədəbiyyatı müntəxəbatı 

Qoqol Nikolay. Seçilmiş əsərlər 

Qonçarov İvan. Əsərlər 

Qorki Maksim. Seçilmiş əsərlər 

Qriboyedov Aleksandr. Əsərlər 

Merime Prosper. Seçilmiş əsərlər 

Mixalkov Sergey. Əsərlər 

«Min bir gecə» nağılları 

Mitskeviç Adam. Əsərlər 

Mopassan. Novellalar 

Nazim Hikmət. Seçilmiş əsərlər 

Nehru Cəvahirləl. «Ümumdünya tarixinə nəzər» 

Oleşa Yuri. Əsərlər 

Ostrovski Aleksandr. Əsərlər 

Paustovski Konstantin. Seçilmiş əsərlər 

Prişvin Mixail. Əsərlər 

Puşkin Aleksandr. Seçilmiş əsərlər 

Rable Fransua. «Qarqantua və Pantaqruel» 

Radişşev Aleksandr. «Peterburqdan Moskvaya səyahət» 

Rus ədəbiyyatı antologiyası 

Rustavelli Şota. «Pələng dərisi geymiş pəhləvan» 

Saltıkov-Şedrin Mixail. Əsərlər 

Sent-Ekzüperi Antuan. Seçilmiş əsərlər 

Seton-Tompson Ernest. Seçilmiş əsərlər 

Skandinav dastanları 

Süleymenov Oljas. Seçilmiş əsərlər 

Şoloxov Mixail. Seçilmiş əsərlər 

Taqor Rabindranat. Seçilmiş əsərlər 

Tofiq Fikrət. Seçilmiş əsərlər 

Tolstoy Aleksey. Seçilmiş əsərlər 

Tolstoy Lev. Seçilmiş əsərlər 

Turgenev İvan. Seçilmiş əsərlər 

Voyniç Etel. «Ovod» 

Yan Vasili. Əsərlər 

Yesenin Sergey. Seçilmiş əsərlər. 
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Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

(24 avqust 2007) 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata 

keçirilməsi haqqında» 2004-cü il 12 yanvar tarixli və «2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası 

ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında» 2004-cü il 27 dekabr tarixli 

sərəncamlarına uyğun olaraq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərləri kütləvi 

tirajla nəşr olunaraq ölkənin bütün kitabxana şəbəkəsinə hədiyyə edilmişdir. Hər iki sərəncam üzrə Azərbaycan 

və dünya ədəbiyyatı, eləcə də lüğət və ensiklopediyalar silsiləsindən ümumi tirajı 9 milyondan artıq kitab 

kitabxanalara göndərilərək oxucuların ixtiyarına verilmişdir. Proses indi də davam etməkdədir. Bu nəşrlər 

sayəsində gənc nəslin latın qrafikası ilə çap olunmuş bədii və elmi ədəbiyyata ehtiyacının ödənilməsi 

istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Lakin həmin kitabların satışının nəzərdə tutulmaması və kitab 

həvəskarlarının öz şəxsi kitabxanalarını latın qrafikasında nəfis şəkildə çap olunmuş ədəbiyyat nümunələri ilə 

zənginləşdirmək tələbatı onların ayrıca olaraq nəşri zərurətini meydana çıxarmışdır. 

Müasir Azərbaycan oxucularının dünya ədəbiyyatına olan mənəvi tələbatını təmin etmək məqsədi ilə 

qərara alıram: 

1. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı nümayəndələrinin əsərlərindən ibarət 150 cildlik «Dünya ədəbiyyatı 

kitabxanası» nəfis tərtibatla nəşr edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tövsiyələrini nəzərə almaqla bu sərəncamın 1-ci bəndində qeyd olunan «Dünya 

ədəbiyyatı kitabxanası»nın nəşri ilə bağlı təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin. 

3. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 24 avqust 2007-ci il 

№ 2354 
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Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilində nəşri nəzərdə tutulan əsərlərinin 

siyahısının təsdiq edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

(30 dekabr 2007) 

 

«Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi 

haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 24 avqust tarixli, 2354 nömrəli Sərəncamına uyğun 

olaraq qərara alıram: 

1. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərindən ibarət 150 cildlik «Dünya ədəbiyyatı 

kitabxanası»na daxil olunmuş əsərlərin siyahısı təsdiq edilsin (siyahı əlavə olunur). 

2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası bu Sərəncamın 1-ci bəndi ilə təsdiq olunmuş Siyahıya daxil 

edilmiş əsərlərin tərcüməsi, tərtibatı və çapa hazırlanması barədə təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin İcra Aparatına təqdim etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

4. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 30 dekabr 2007-ci il. 

№ 2613 

 

*** 

 

«Dünya ədəbiyyatı kitabxanası»na daxil olunmuş əsərlərin 

Siyahısı 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2007-ci il 30 dekabr tarixli 

Sərəncamı ilətəsdiq edilmişdir 

 

I. Klassik dünya ədəbiyyatı 

1. Aleksandr Puşkin. Seçilmiş əsərləri 

2. Anton Çexov. Seçilmiş əsərləri 

3. Artur Konan Doyl. Əsərləri 

4. Cek London. «Martin İden» 

5. Con Milton. Seçilmiş əsərləri 

6. Conatan Svift. «Qulliverin səyahəti» 

7. Çarlz Dikkens. «Oliver Tvistin macəraları» 

8. Daniel Defo. «Robinzon Kruzo» 

9. Edqar Allan Po. Seçilmiş əsərləri 

10. Emil Zolya. Seçilmiş əsərləri 

11. Fenimor Kuper. Əsərləri 

12. Fransua Rable. «Qarqantua və Pantaqruel» 

13. Fridrix Şiller. Seçilmiş əsərləri 

14. Fyodor Dostoyevski. Seçilmiş əsərləri, I cild 

15. Fyodor Dostoyevski. Seçilmiş əsərləri, II cild 

16. Fyodor Dostoyevski. Seçilmiş əsərləri, III cild 

17. Gi de Mopassan. Seçilmiş əsərləri 

18. Henrix Heyne. Seçilmiş əsərləri 

19. Herman Melvil. Seçilmiş əsərləri 

20. Homer. «İliada» 

21. Homer. «Odisseya» 

22. Jül Vern. Seçilmiş əsərləri 

23. İohan Volfqanq Gete. Əsərləri 
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24. Qustav Flober. Əsərləri 

25. Lev Tolstoy. Seçilmiş əsərləri, I cild 

26. Lev Tolstoy. Seçilmiş əsərləri, II cild 

27. Lev Tolstoy. Seçilmiş əsərləri, III cild 

28. Mark Tven. Seçilmiş əsərləri 

29. Mayn Rid. Seçilmiş əsərləri 

30. Migel de Servantes. «Lamançlı Don Kixot» 

31. Nikolay Qoqol. Seçilmiş əsərləri 

32. O’Henri. Seçilmiş əsərləri 

33. Onore de Balzak. Seçilmiş əsərləri 

34. Oskar Uayld. Seçilmiş əsərləri 

35. Prosper Merime. Seçilmiş əsərləri 

36. Redyard Kiplinq. Seçilmiş əsərləri 

37. Robert Stivenson. Seçilmiş əsərləri 

38. Sədi Şirazi. «Gülüstan», «Bustan» 

39. Stendal. Seçilmiş əsərləri 

40. Valter Skott. Seçilmiş əsərləri 

41. Viktor Hüqo. Seçilmiş əsərləri, I cild 

42. Viktor Hüqo. Seçilmiş əsərləri, II cild 

43. Viktor Hüqo. Seçilmiş əsərləri, III cild 

44. Vilyam Şekspir. Seçilmiş əsərləri 

45. Yunus Əmrə. Əsərləri 

 

II. Müasir dünya ədəbiyyatı 

46. Akutaqava Rünoske. Seçilmiş əsərləri 

47. Aqata Kristi. Seçilmiş əsərləri 

48. Andre Morua. Seçilmiş əsərləri 

49. Andrey Platonov. Seçilmiş əsərləri 

50. Antuan Ekzüperi. Seçilmiş əsərləri 

51. Artur Miller. Seçilmiş əsərləri 

52. Ayzek Azimov. Seçilmiş əsərləri 

53. Bertolt Brext. Seçilmiş əsərləri 

54. Cerom Selincer. Seçilmiş əsərləri 

55. Con Apdayk. Seçilmiş əsərləri 

56. Con Faulz. Seçilmiş əsərləri 

57. Corc Oruel. Seçilmiş əsərləri 

58. Çingiz Aytmatov. Seçilmiş əsərləri 

59. Erix Mariya Remark. Seçilmiş əsərləri 

60. Ernest Seton-Tompson. Seçilmiş əsərləri 

61. Frans Kafka. Seçilmiş əsərləri 

62. Fransuaza Saqan. Seçilmiş əsərləri 

63. Frensis Skott Fitscerald. Seçilmiş əsərləri 

64. Fridrix Dürrenmatt. Seçilmiş əsərləri 

65. Henrix Mann. Seçilmiş əsərləri 

66. Herbert Uells. Seçilmiş əsərləri 

67. Xorxe Luis Borxes. Seçilmiş əsərləri 

68. Xulio Kortasar. Seçilmiş əsərləri 

69. Jorj Simenon. Seçilmiş əsərləri 

70. Jorji Amadu. Seçilmiş əsərləri 

71. Karlos Kastaneda. Seçilmiş əsərləri 

72. Leon Feyxtvanger. Seçilmiş əsərləri 

73. Marqaret Mitçell. «Küləklə sovrulanlar» 

74. Marsel Prust. Seçilmiş əsərləri 

75. Mixail Bulqakov. Seçilmiş əsərləri 

76. Nazim Hikmət. Seçilmiş əsərləri 
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77. Nəcib Fazil Qısakürək. Seçilmiş əsərləri 

78. Paulo Koelye. Seçilmiş əsərləri 

79. Somerset Moem. Seçilmiş əsərləri 

80. Stanislav Lem. Seçilmiş əsərləri 

81. Stefan Sveyq. Seçilmiş əsərləri 

82. Stiven Kinq. Seçilmiş əsərləri 

83. Tomas Vulf. Seçilmiş əsərləri 

84. Umberto Eko. «Qızılgülün adı» 

85. Vladimir Nabokov. Seçilmiş əsərləri 

 

III. Nobel mükafatına layiq görülmüş müəlliflərin əsərləri 

86. Alber Kamyu. Seçilmiş əsərləri 

87. Aleksandr Soljenitsın. Seçilmiş əsərləri 

88. Bernard Şou. Seçilmiş əsərləri 

89. Boris Pasternak. Seçilmiş əsərləri 

90. Con Qolsuorsi. Seçilmiş əsərləri 

91. Con Maksvell Kutzee. Seçilmiş əsərləri 

92. Con Steynbek. Seçilmiş əsərləri 

93. Elfrida Yelinek. Seçilmiş əsərləri 

94. Elias Kanetti. Seçilmiş əsərləri 

95. Ernest Heminquey. Seçilmiş əsərləri 

96. Eyvind Yonson. Seçilmiş əsərləri 

97. Fransua Moriak. Seçilmiş əsərləri 

98. Günter Qrass. Seçilmiş əsərləri 

99. Harold Pinter. Əsərləri 

100. Henrix Böll. Seçilmiş əsərləri 

101. Herman Hesse. Seçilmiş əsərləri 

102. Jan-Pol Sartr. Seçilmiş əsərləri 

103. Joze Saramaqo. Seçilmiş əsərləri 

104. İvan Bunin. Seçilmiş əsərləri 

105. Kenzaburo Oe. Seçilmiş əsərləri 

106. Knut Hamsun. Seçilmiş əsərləri 

107. Qabriel Qarsia Markes. Seçilmiş əsərləri 

108. Lüis Sinkler. Seçilmiş əsərləri 

109. Migel Asturias. Seçilmiş əsərləri 

110. Mixail Şoloxov. Seçilmiş əsərləri 

111. Moris Meterlink. Seçilmiş əsərləri 

112. Nadin Qordimer. Seçilmiş əsərləri 

113. Nəcib Məhfuz. Seçilmiş əsərləri 

114. Orxan Pamuk. Seçilmiş əsərləri 

115. Per Lagerkvist. Seçilmiş əsərləri 

116. Rabindranat Taqor. Seçilmiş əsərləri 

117. Romen Rollan. Seçilmiş əsərləri 

118. Samuel Bekket. Seçilmiş əsərləri 

119. Sol Bellou. Seçilmiş əsərləri 

120. Tomas Eliot. Seçilmiş əsərləri 

121. Tomas Mann. «İosif və qardaşları» 

122. Toni Morrison. Seçilmiş əsərləri 

123. Uilyam Folkner. Seçilmiş əsərləri 

124. Uilyam Qoldinq. Seçilmiş əsərləri 

125. Yasunari Kavabata. Əsərləri 

 

IV. Dünya ədəbiyyatı üzrə antologiyalar 

126. Alman ədəbiyyatı antologiyası 

127. Amerika ədəbiyyatı antologiyası 
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128. Antik ədəbiyyat antologiyası 

129. Dünya dramaturgiyası (antologiya), I cild 

130. Dünya dramaturgiyası (antologiya), II cild 

131. Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası, I cild 

132. Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası, II cild 

133. Fransız ədəbiyyatı antologiyası 

134. İngilis ədəbiyyatı antologiyası 

135. İspan ədəbiyyatı antologiyası 

136. İtalyan ədəbiyyatı antologiyası 

137. Qədim yunan-roma əfsanələri 

138. Latın Amerikası ədəbiyyatı antologiyası 

139. Dünya yazıçılarının nağılları 

140. Ərəb ədəbiyyatı antologiyası 

141. Rus nəsri antologiyası 

142. Rus şeiri antologiyası 

143. Skandinav ədəbiyyatı antologiyası 

144. Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası, I cild 

145. Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası, II cild 

146. Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası, III cild 

147. Yapon ədəbiyyatı antologiyası 

148. XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası, I cild 

149. XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası, II cild 

150. XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası, III cild 
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Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşrinin maliyyələşdirilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

(18 sentyabr 2008) 

 

“Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilində nəşri nəzərdə tutulan əsərlərinin 

siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 30 dekabr tarixli 2613 

nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində çapının 

maliyyələşdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan 5 (beş) milyon manat məbləğində vəsait ayrılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən vəsaitin 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına ayrılmasını təmin etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

4. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

İlham Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 18 sentyabr 2008-ci il 

№ 3051 
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Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin 

inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı  

(23 may 2012)   

 

Azərbaycan dili xalqımızın mənəvi sərvəti, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin sarsılmaz təməli, 

dövlətimizin müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən biridir. Bu dildə dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə daxil olan 

misilsiz əsərlər yaradılmışdır. Hər bir azərbaycanlı tarixin ayrı-ayrı dövrlərində dilimizin dövlət dili kimi 

fəaliyyət göstərməsindən böyük qürur hissi keçirir. Ölkəmizin zaman-zaman müxtəlif imperiyalar tərkibində 

yaşamağa məcbur olmasına baxmayaraq, ana dilimiz hətta bu ağır vaxtlarda belə milli məfkurənin, milli şüurun 

və milli-mədəni dəyərlərin layiqincə yaşamasını və inkişafını təmin etmişdir. Bu gün onun qorunması və qayğı 

ilə əhatə olunması müstəqil Azərbaycanın hər bir vətəndaşının müqəddəs borcudur.  

Ana dilimiz öz ifadə imkanlarının zənginliyi, səs quruluşunun səlisliyi və qrammatik strukturunun 

sabitliyi ilə səciyyələnir. Müasir Azərbaycan ədəbi dili siyasi-ictimai, elmi-mədəni sahələrdə geniş işlənmə 

dairəsinə malik, yüksək yazı mədəniyyəti olan və daim söz ehtiyatını zənginləşdirən bir dildir. O, özünün indiki 

yüksək səviyyəsinə görkəmli şair və yazıçıların, maarifpərvər ziyalıların zəhməti sayəsində çatmışdır. Bu 

prosesdə Azərbaycan dilçilik elminin böyük xidməti vardır. 

 Azərbaycanda müasir mətbuatın, teatrın və təhsil sisteminin təşəkkül tapması, xalqımızın ictimai-siyasi 

və mədəni həyatında baş verən dəyişikliklər Azərbaycan dilçiliyinin də inkişaf yolunu müəyyən etmişdir. Ana 

dili ilə bağlı yeni-yeni dərsliklər, lüğətlər və sanballı elmi tədqiqatlar meydana çıxmışdır. Bu sahədə görkəmli 

ziyalılarımız Mirzə Kazım bəy, Mirzə Fətəli Axundzadə, Rəşid bəy Əfəndiyev, Sultan Məcid Qənizadə, 

Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, Nəriman Nərimanov, Üzeyir Hacıbəyli və başqalarının mühüm xidmətləri vardır.  

Ana dilimizin tədqiqi xüsusilə ötən əsrin ilk onilliklərindən başlayaraq bilavasitə diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Həmin dövrdə Üzeyir Hacıbəyli, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Bəkir Çobanzadə, Cavad 

Axundzadə, Xalid Səid Xocayev və digərlərinin dilimizin qrammatikasına dair bir çox tədqiqatları işıq üzü 

görmüşdür. 1926-cı ildə Birinci Türkoloji Qurultayın Bakıda keçirilməsi ölkəmizdə dilçilik sahəsində əldə 

olunan nailiyyətlərin məntiqi davamı kimi yeni-yeni tədqiqatların meydana çıxmasına təkan vermişdir. 

 1920-ci illərdə respublikada aparılan dilçilik tədqiqatları Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətində 

və Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutunda mərkəzləşmişdi. Sonralar SSRİ Elmlər Akademiyası 

Zaqafqaziya filialının Azərbaycan şöbəsinin və SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan Filialının Dil və 

Ədəbiyyat İnstitutunun yaradılması ilə həmin tədqiqatlar daha sistemli və əhatəli aparılmağa başladı. 1945-ci 

ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası təşkil olunduqdan sonra Azərbaycan dilçiliyi yeni mərhələyə qədəm 

qoydu. 1969-cu ildə müstəqil Dilçilik İnstitutunun fəaliyyətə başlaması ilə dilşünaslıq elmimizin sürətli inkişaf 

yolu tutaraq ardıcıl şəkildə müvəffəqiyyətlər qazanması üçün möhkəm zəmin yarandı. Azərbaycan dilçiliyi 

Məmmədağa Şirəliyev, Əbdüləzəl Dəmirçizadə, Muxtar Hüseynzadə, Əliheydər Orucov, Səlim Cəfərov, 

Əlövsət Abdullayev, Fərhad Zeynalov və digər alimlərimizin yüksək elmi səviyyəli tədqiqatları yalnız 

dilşünaslığımızı yox, ümumən Azərbaycan ictimai fikrini zənginləşdirdi.  

Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev respublikamıza rəhbərlik etməyə başladığı ilk vaxtlardan 

Azərbaycan ədəbi dilinə ayrıca diqqət yetirmiş, ana dilimizin Azərbaycan SSR Konstitusiyasında dövlət dili 

kimi xüsusi maddədə göstərilməsinə nail olmuşdu. Heydər Əliyevin hazırlayıb həyata keçirdiyi dövlət 

quruculuğu strategiyasının tərkib hissəsi olan dil siyasətinin nəticəsidir ki, 1970-ci illərdə Azərbaycan dilinin 

tarixi intensiv şəkildə öyrənilmiş, müasir Azərbaycan dilinin problemləri ilə bağlı çoxsaylı elmi-nəzəri əsərlər 

yaradılmışdır. Ali məktəblər üçün yazılmış dörd cildlik “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyi 1974-cü ildə məhz 

ulu öndərin təşəbbüsü ilə milli dilçilik elminin inkişafına töhfə kimi qiymətləndirilərək respublikanın Dövlət 

mükafatına layiq görülmüşdür. Azərbaycan dilinə və ümumiyyətlə Azərbaycan dilçilərinin əməyinə verilən 

qiymət və onlara göstərilən qayğı Azərbaycanın keçmiş sovet məkanında, eyni zamanda beynəlxalq elm 

aləmində türkologiyanın mərkəzlərindən biri kimi tanınmasına gətirib çıxarmışdır. SSRİ Elmlər 

Akademiyasının bu istiqamətdə yeganə “Türkologiya” jurnalı məhz Bakıda nəşr edilirdi.  

Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyinin bərpasına nail olduqdan sonra Azərbaycan dili xalqımızın 

ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və elmi-mədəni həyatında dövlətin rəsmi dili kimi müstəsna əhəmiyyət kəsb 

etməyə başlamışdır. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyun 2001-ci il tarixli və “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanları ilə ədəbi 

dilimizin fəaliyyət meydanı daha da genişləndirilmiş, onun müxtəlif üslublarının potensialı bir daha üzə 

çıxarılmış, bütünlükdə dil mədəniyyətimiz qarşısında yeni üfüqlər açılmışdır.  
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Bununla yanaşı, son dövrlərdə müasir Azərbaycan ədəbi dilinin tükənməz imkanlarından lazımınca və 

düzgün istifadə edilməməsi diqqəti çəkir. Ədəbi dilimizin özünəməxsus inkişaf qanunauyğunluqlarına xələl 

gətirə biləcək yad ünsürlərin üzə çıxarılması və qarşısının alınması istiqamətində mütəxəssislər heç də həmişə 

çeviklik nümayiş etdirə bilmirlər. Nəticə etibarilə dövlət dilimizin tətbiqi sahəsində bir sıra problemlər özünü 

qabarıq şəkildə büruzə verir.  

Dilin böyük ictimai-siyasi hadisə və mənəvi həyatımızın mühüm amili olduğunu çox zaman nəzərdən 

qaçıran bəzi mətbuat orqanlarında, radio və televiziya kanallarında ədəbi dil normalarının pozulması adi hal 

almışdır. Dublyaj edilən filmlərin, xarici dillərdən çevrilən elmi, bədii və publisistik əsərlərin tərcüməsi bir 

qayda olaraq yüksək estetik tələblərə cavab vermir, onlar sönük və yarıtmazdır, dilimizin hüdudsuz ifadə 

imkanları ilə müqayisə edilməyəcək qədər aşağı səviyyədədir. Küçə və meydanlardakı reklamlarda, afişalarda 

Azərbaycan dilinin ən adi leksik və qrammatik qaydalarının pozulması təkcə dil mədəniyyətinin deyil, ümumi 

mədəni səviyyənin də arzuedilməz göstəricisinə çevrilmişdir. 

 Bəzən dilimizin tarixinə aid səslənən səhv fikirlərə vaxtlı-vaxtında cavab verilmir və bu dilin keçdiyi 

inkişaf mərhələlərini etibarlı tarixi mənbələr əsasında dolğun əks etdirən fundamental əsərlər yaranmır. Elmi 

tədqiqatlar üçün bəzi hallarda müasir dünya dilçiliyinin nəzəri səviyyəsindən xeyli geri qalan, heç bir ciddi 

praktik əhəmiyyət daşımayan bəsit mövzular seçilir. 

 Azərbaycan dilində internet resurslarının qıtlığı, elektron və interaktiv dərsliklərin yoxluğu, Azərbaycan 

dilini öyrənən əcnəbi dilli insanlar üçün tədris vəsaitlərinin bir çox hallarda müasir tələblərə cavab verməməsi 

narahatlıq doğurur. Sovet dövründə Azərbaycan dilçilərinin dünya elmində gedən proseslərdən təcrid olunması 

ilə ölkəmizdə dilçilik sahəsindəki nəzərəçarpan boşluq hələ də aradan qaldırılmamışdır. 

 Dilçilik elmimiz təkcə Azərbaycan dili ilə bağlı deyil, həmçinin onun digər türk dilləri ilə 

münasibətlərini öyrənmək istiqamətində ciddi addımlar atmalı, müasir dillərin nəzəri cəhətdən araşdırılmasına, 

eyni zamanda qədim dünya dilləri və mədəniyyətlərinin tədqiqinə yönələn yeni layihələr işləyib hazırlamalıdır. 

 Dövlətçiliyimizin başlıca rəmzlərindən olan ana dilinin istifadəsinə və tədqiqinə dövlət qayğısının 

artırılmasını, ölkəmizdə dilçilik elmi sahəsində vəziyyətin əsaslı surətdə yaxşılaşdırılmasını təmin etmək 

məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram:  

1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi və digər aidiyyəti qurumlarla birlikdə Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın 

tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramının layihəsini hazırlayıb 2012-

ci il oktyabr ayının 1-dək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.  

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamın 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan Dövlət 

Proqramının layihəsini 2012-ci il noyabr ayının 1-dək Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

 3. Azərbaycan dilində termin yaradıcılığı sahəsində işlərin tənzimlənməsi və koordinasiya edilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası yaradılsın. 

 4. Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə tərcümə işinin mərkəzləşdirilmiş qaydada və məqsədyönlü 

aparılması üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi yaradılsın. 

 5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 23 may 2012-ci il. 
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Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin 

inkişafına dair Dövlət Proqramı 

(9 aprel 2013) 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2013-cü il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir 

1. Giriş 

Bu gün Azərbaycan dilinin milli dövlətçiliyin başlıca rəmzlərindən olaraq istifadəsi və əsaslı tədqiqi, 

ölkədə dilçilik elmi sahəsində vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün əlverişli zəmin yaradılmışdır. Eyni zamanda 

elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi hazırkı qloballaşma dövrü Azərbaycan dilinin zənginləşməsi və tətbiqi 

imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində aparılan işlərin yeni səviyyəyə yüksəldilməsini tələb edir. 

Respublikada dil siyasətinin birmənalı şəkildə formalaşdırılması, ana dilinin dövlət dili kimi tətbiqi işinin 

təkmilləşdirilməsi və dünya azərbaycanlılarının ünsiyyət vasitəsinə çevrilərək milli həmrəyliyin göstəricisi kimi 

beynəlxalq aləmdə rolu və nüfuzunun yüksəlməsi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı 

ilə bağlıdır. 

Müstəqil Azərbaycanın 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuş Konstitusiyasında 

Azərbaycan dilinin Azərbaycan Respublikasının dövlət dili kimi təsbiti, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

“Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 2001-ci il 18 iyun tarixli 506 nömrəli və 

“Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” 2001-ci il 9 avqust tarixli 552 

nömrəli fərmanları, eləcə də “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu və dil siyasəti sahəsində normativ hüquqi aktlar, həmçinin digər tədbirlər Azərbaycanda dilçilik sahə-

sinin hüquqi əsaslarını və icra mexanizmini müəyyən etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında” 2004-cü il 

12 yanvar tarixli 55 nömrəli və “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi 

haqqında” 2004-cü il 12 yanvar tarixli 56 nömrəli sərəncamlarına əsasən latın qrafikalı yeni Azərbaycan 

əlifbası ilə dərsliklərin, elmi əsərlərin, lüğətlər və bədii ədəbiyyat nümunələrinin çap olunaraq istifadəyə 

verilməsi milli ədəbi dilin daha da zənginləşməsi ilə yanaşı, dilçiliyin əsaslı inkişafı baxımından da əhəmiyyətli 

olmuşdur. 

Eyni zamanda, Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsi və 

azərbaycançılıq məfkurəsi əsasında hərtərəfli inkişafı baxımından gənc nəslin ana dilinə sevgi və hörmət 

ruhunda tərbiyə olunması, ədəbi dilin normalarına ciddi surətdə əməl edilməsi, o cümlədən dilçilik elminin 

müxtəlif sahələri üzrə yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması dövrün tələbi olaraq qalır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə 

uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında” 2012-ci il 23 may tarixli 2236 

nömrəli və “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun maddi-texniki 

bazasının gücləndirilməsi haqqında” 2012-ci il 29 may tarixli 2240 nömrəli sərəncamları ölkədə dil siyasətinin 

uğurla həyata keçirilməsində mühüm fəaliyyət sənədləridir. “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində 

zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı” (bundan sonra – 

Dövlət Proqramı) həmin sərəncamlardan irəli gələn məsələlərin həllinə yönəlmişdir və 2013–2020-ci illər 

ərzində bu istiqamətdə zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

2. Dövlət Proqramının məqsədi 

Dövlət Proqramının məqsədi Azərbaycan dilinin istifadəsinə və tədqiqinə dövlət qayğısının artırılmasını, 

Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsini, ölkədə dilçilik araşdırmala-

rının əsaslı surətdə yaxşılaşdırılmasını, dilçiliyin aparıcı istiqamətlərində fundamental və tətbiqi tədqiqatların 

inkişafına yönəldilmiş yaradıcılıq səylərinin birləşdirilməsini və dilçiliyin müasir cəmiyyətin aktual problemləri 

ilə əlaqələndirilməsini təmin etməkdir. 

3. Dövlət Proqramının əsas vəzifələri 

3.1. Dövlət Proqramının əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

3.1.1. Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun inkişafı, qorunması, elektron 

məkanda daha geniş istifadəsi və ölkədə dilçiliyin inkişaf etdirilməsi mexanizminin yaradılması; 

3.1.2. dilçilik sahəsində yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasının təkmilləşdirilməsi; 

3.1.3. dünya dilçilik elminin müasir inkişaf meyillərini nəzərə almaqla, elmi tədqiqatların prioritet 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

3.1.4. dilçilik sahəsində dünyanın aparıcı elmi mərkəzləri ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi; 
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3.1.5. dilin inkişafı və tədrisi məsələlərinin uzlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi; 

3.1.6. dilçi alimlərin müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının yaradılmasında iştirakının 

təmin edilməsi; 

3.1.7. dil (ədəbi dil) və mədəniyyət tarixinin daha əsaslı tədqiqini təmin etmək üçün qədim dillərin 

tarixinin öyrənilməsi; 

3.1.8. dilin inkişafını və ədəbi dil normalarının qorunmasını təmin edən qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi; 

3.1.9. dil və nitq mədəniyyətinin yüksəldilməsi; 

3.1.10. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin və qrammatik normalarının sistemləşdirilməsi; 

3.1.11. Azərbaycanda dil situasiyalarının və dil əlaqələrinin öyrənilməsi. 

4. Gözlənilən nəticələr 

4.1.Dövlət Proqramının yerinə yetirilməsindən gözlənilən nəticələr aşağıdakılardır: 

4.1.1. Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsi və ölkədə dilçiliyin 

inkişafının dövlət səviyyəsində təmin olunması; 

4.1.2. dünya dilçilik elminin müasir inkişaf meyilləri nəzərə alınaraq, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasında və respublikanın digər elmi müəssisələrində, ali məktəblərində aparılan fundamental və tətbiqi 

tədqiqatların prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

4.1.3. dilçiliyin inkişafı sahəsində fəaliyyət göstərən elmi müəssisə və qurumların maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi; 

4.1.4. Azərbaycan dilinin və dilçilik elminin inkişafı ilə bağlı qısamüddətli və uzunmüddətli kompleks 

elmi proqramların işlənilib həyata keçirilməsi; 

4.1.5. Azərbaycan dilçiliyinin prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

4.1.6. qədim dillərin öyrənilməsi sahəsində dönüş yaradılması və müasir dünya dilçiliyinin nəzəri 

səviyyəsinə uyğun elmi tədqiqatlar aparılması işinin gücləndirilməsi; 

4.1.7. dilçilik sahəsində ixtisaslı kadrların hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

4.1.8. dünyanın aparıcı mərkəzləri ilə beynəlxalq elmi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, dilçiliyin 

aktuallıq kəsb edən müxtəlif problemlərinə dair birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

4.1.9. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişafı, tədrisi, lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi, qrammatik 

quruluşunun qorunması, söz yaradıcılığı prosesinə nəzarətin gücləndirilməsi və nitq mədəniyyəti sahəsində 

kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

4.1.10. dilin inkişafını və ədəbi dil normalarının qorunmasını təmin edən qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi; 

4.1.11. mətbuat orqanlarında, televiziya və radio kanallarında, internet resurslarında və sosial şəbəkələrdə 

ədəbi dil normalarının pozulması hallarının qarşısını almaq üçün mexanizmlərin müəyyənləşdirilməsi; 

4.1.12. elmi, bədii və publisistik əsərlərin orijinaldan tərcüməsi, eləcə də filmlərin dublyajı sahəsində 

qüsurların aradan qaldırılması üçün tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi; 

4.1.13. reklam, afişa və elanlarda ədəbi dil normalarının pozulması hallarının qarşısını almaq üçün yollar 

müəyyən edilməsi; 

4.1.14. Azərbaycan dilini öyrənən xarici vətəndaşlar və xarici dil öyrənmək istəyən azərbaycanlılar üçün 

tədris vəsaitlərinin daha intensiv hazırlanmasının təmin olunması; 

4.1.15. Azərbaycan dilinin düzgün işlənilməsində çevikliyin təmin olunması üçün müvafiq internet 

resurslarının yaradılması; 

4.1.16. Azərbaycan dilində internet resurslarının, elektron və interaktiv dərsliklərin yaradılması sahəsində 

işlərin görülməsi. 

5. Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsi 

Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlər Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində müvafiq 

dövlət qurumlarının xərclər smetasında elmi tədqiqatların aparılması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər, 

büdcədənkənar vəsaitlər, qrantlar, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan digər 

mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. 

 

6. Dövlət Proqramının icrasına dair Tədbirlər Planı 

 

№ Tədbirin adı İcraçılar İcra müddəti 

(illər üzrə) 
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6.1. Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi 

6.1.1. Dövlət dilinin elm və təhsil 

müəssisələrində istifadəsi və tətbiqi ilə bağlı 

mövcud normativ hüquqi aktların 

təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin 

hazırlanması 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, 

Təhsil Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi 

2013-2015 

6.1.2. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının 

təhsilin bütün pillələri üzrə yeni standartlarının 

hazırlanması 

Təhsil Nazirliyi, 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası 

2013-2015 

6.1.3. Qloballaşma dövrünün tələblərinə uyğun 

olaraq Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun strukturu-

nun təkmilləşdirilməsi və maddi-texniki 

bazasının müasirləşdirilməsinin təmin edilməsi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 

2013 

6.1.4. Milli transliterasiya standartlarının 

hazırlanması 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası 

2013-2014 

6.1.5. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi 

inkişafında və dilin təmizliyinin qorunmasında, 

eləcə də ədəbi dilin normalarına əməl 

olunmamasının, reklamlarda, ictimai iaşə ob-

yektlərində Azərbaycan dilinin leksik və 

qrammatik qaydalarının pozulmasının 

qarşısının alınmasında ictimaiyyətin iştirakının 

təmin edilməsi və operativ tədbirlər görülməsi 

məqsədilə qaynar xəttin yaradılması 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, 

Təhsil Nazirliyi, 

Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyi, 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 

2013-2014 

6.2. Azərbaycan dilinin tədrisinin genişləndirilməsi 

6.2.1. Azərbaycan Respublikasının xaricdəki 

diplomatik nümayəndəliklərində əcnəbi 

vətəndaşlar, diaspor nümayəndələri və digər 

maraq göstərən şəxslər üçün təsərrüfathesablı 

Azərbaycan dili kurslarının yaradılmasına dair 

təkliflərin hazırlanması 

Xarici İşlər Nazirliyi, 

Təhsil Nazirliyi, 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi, 

Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsi 

2015 

6.2.2. Ali təhsil müəssisələrində müvafiq 

ixtisaslar üzrə “Nitq mədəniyyəti” fənninin tədris 

olunmasının təmin edilməsi 

Təhsil Nazirliyi mütəmadi 

6.2.3. Dövlət idarəçiliyində, kütləvi informasiya 

vasitələrində Azərbaycan ədəbi dilinin düzgün 

tətbiq olunması məqsədilə maarifləndirmə 

tədbirlərinin və treninqlərin təşkil edilməsi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, 

mərkəzi və yerli icra 

hakimiyyəti orqanları, 

Mətbuat Şurası, 

Milli Televiziya və Radio 

Şurası 

mütəmadi 

6.3. Azərbaycan dilinin tətbiqinin genişləndirilməsi 

6.3.1. Ölkədə tədrisin digər dillərdə aparıldığı 

ümumtəhsil müəssisələrində dövlət dilinin 

tədrisinin təmin edilməsi 

Təhsil Nazirliyi, 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 

mütəmadi 

6.3.2. Ölkədə qədim dünya dillərinin və qədim 

mədəniyyətlərin öyrənilməsi üçün yeni 

layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

Təhsil Nazirliyi 

mütəmadi 

6.3.3. Türk dillərinin fonetika, leksika və 

qrammatikasının müqayisəli tədqiqi sahəsində 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

2013-2020 
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işlərin intensivləşdirilməsi, ortaq əlifba, 

terminologiya və ədəbi dillə bağlı birgə 

layihələrin hazırlanması 

Təhsil Nazirliyi 

6.3.4. Azərbaycan dilinə daxil olan yeni 

elementlərin öyrənilməsi, sistemləşdirilməsi və 

tətbiqinin genişləndirilməsi ilə bağlı tədbirlərin 

həyata keçirilməsi 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

Təhsil Nazirliyi, 

Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyi 

mütəmadi 

6.3.5. Azərbaycan dilinin müxtəlif dialekt və 

şivələrinin müasir dövrün tələblərinə uyğun 

olaraq öyrənilməsinin təmin edilməsi 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

Təhsil Nazirliyi, 

Xarici İşlər Nazirliyi, 

Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsi 

mütəmadi 

6.3.6. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanda dil 

situasiyasının və dillərin qarşılıqlı əlaqəsinin öy-

rənilməsinin intensivləşdirilməsi 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası 

mütəmadi 

6.3.7. Azərbaycana idxal olunan malların 

etiketlərində və adlarında istehlakçılar üçün 

Azərbaycan dilində zəruri məlumatların olmasına 

nəzarət edilməsi 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi, 

Standartlaşdırma, Metrologiya 

və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 

mütəmadi 

6.3.8. Küçə adları, afişa və reklamlarda 

Azərbaycan ədəbi dilinin normalarının pozulması 

hallarının qarşısını almaq məqsədilə zəruri 

tədbirlərin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, 

Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi, 

Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsi, 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları və bələdiyyələr 

2013-2015 

6.3.9. Milli transliterasiya standartları əsasında 

Azərbaycan əlifbasından digər əlifbalara 

transliterasiyanı həyata keçirən proqram 

təminatının hazırlanması 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, 

Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyi 

2013-2014 

6.4. Azərbaycan dilinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində  

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi 

6.4.1. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi ümumi 

informasiya bazasının yaradılması 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

Təhsil Nazirliyi, 

Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyi 

2013-2015 

6.4.2. Azərbaycan dilinin təkmilləşdirilmiş yeni 

orfoqrafik, izahlı, frazeoloji, terminoloji, tərcü-

mə, ensiklopedik və tezlik elektron lüğətlərinin 

hazırlanması  

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

Təhsil Nazirliyi, 

Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyi 

2013-2020 

6.4.3. Azərbaycan dilində internet resurslarının, 

elektron və interaktiv dərsliklərin yaradılması 

istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

Təhsil Nazirliyi, 

Rabitə və İnformasiya Texno-

logiyaları Nazirliyi 

mütəmadi 

6.4.4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan əlyazmalar-

dan istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

Rabitə və İnformasiya 

2013-2015 
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“Əlyazmaların elektron kitabxanası”nın və 

internet portalının yaradılması 

Texnologiyaları Nazirliyi 

6.4.5. Beynəlxalq standartlar əsasında milli 

terminoloji informasiya sisteminin yaradılması 

Azərbaycan Respublikası 

Standartlaşdırma, Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət Komitəsi, 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 

2013-2015 

6.4.6. Azərbaycan dilində antiplagiat sistemin 

yaradılması 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

Rabitə və İnformasiya Texno-

logiyaları Nazirliyi, 

Müəllif Hüquqları Agentliyi 

2013-2016 

6.4.7. Azərbaycan dilinin daha geniş 

istifadəsinin təmin edilməsi üçün internet 

texnologiyalarının, maşın tərcüməsi sistemlə-

rinin və digər müasir tətbiqi linqvistik 

texnologiyaların yaradılması və inkişaf 

etdirilməsi 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyi 

2013-2020 

6.5. Azərbaycan dilinin kütləvi informasiya vasitələrində təbliği 

6.5.1. Kütləvi informasiya vasitələrində dövlət 

dilinin təbliğinin gücləndirilməsi 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

Təhsil Nazirliyi, 

Milli Televiziya və Radio 

Şurası, 

Mətbuat Şurası 

mütəmadi 

6.5.2. Televiziya və radio verilişlərində, yazılı 

və elektron mətbuatda Azərbaycan ədəbi 

dilinin normalarına əməl olunmasını təmin 

etmək məqsədilə teleradio şirkətləri və kütləvi 

informasiya vasitələri sahəsində çalışan 

mütəxəssislərin dil hazırlıqlarının yüksəldilmə-

sinin təmin edilməsi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, 

Milli Televiziya və Radio 

Şurası, 

Mətbuat Şurası, 

Təhsil Nazirliyi 

mütəmadi 

6.5.3. Teleradio şirkətlərində dil və nitq 

mədəniyyətinin qorunması üçün bədii şuraların 

yaradılması 

Milli Televiziya və Radio 

Şurası 

2013 

6.5.4. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, kütləvi 

informasiya vasitələri nümayəndələrinin 

iştirakı ilə seminarlar, dəyirmi masalar, 

konfranslar, televiziya və radio verilişlərinin 

təşkil edilməsi 

Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

Təhsil Nazirliyi, 

Milli Televiziya və Radio 

Şurası, 

Mətbuat Şurası 

mütəmadi 
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Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

tədbirlər haqqında  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(1 noyabr 2018) 

 

Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan dili cəmiyyətin ictimai-

siyasi, sosial-iqtisadi, elmi və mədəni həyatının bütün sahələrində daha geniş istifadə edilməyə başlamış, onun 

dövlət dili kimi maneəsiz inkişafı üçün münbit zəmin yaranmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi 

altında işlənib hazırlanmış və 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi 

haqqında” 2001-ci il 18 iyun tarixli və “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi 

haqqında” 2001-ci il 9 avqust tarixli fərmanları, 2002-ci ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət 

dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu dilimizin hüquqi statusunu, onun işlənməsi, qorunması və 

inkişafı üçün zəruri olan tədbirləri müəyyənləşdirmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan 

dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət 

Proqramı haqqında” 2012-ci il 23 may tarixli, “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik 

İnstitutunun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi haqqında” 2012-ci il 29 may tarixli, “Azərbaycan dilinin 

qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət 

Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü il 9 aprel tarixli, “Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha 

geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 2018-ci il 17 iyul tarixli sərəncamları, 

həmçinin “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası haqqında 

Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 26 noyabr 

tarixli Qərarı ana dilinə dövlət qayğısının artırılması, dilçilik sahəsində fundamental və tətbiqi araşdırmaların 

keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün əlverişli şərait yaratmışdır. 

Müasir Azərbaycan dili mükəmməl qrammatik quruluşa, zəngin lüğət tərkibinə və ifadə vasitələrinə 

malikdir. Bununla yanaşı, dilimizin hüdudsuz imkanlarından yetərincə və düzgün istifadə edilməməsi halları 

hələ də kifayət qədər geniş yayılmışdır. Televiziya və radio kanallarında, internet resurslarında, mətbu nəşrlərdə 

və reklam daşıyıcılarında ədəbi dilin normalarının kobud şəkildə pozulması, leksik və qrammatik qaydalara 

əməl edilməməsi, məişət danışığından istifadə olunması, əcnəbi söz və ifadələrin yersiz işlədilməsi az qala adi 

hala çevrilmişdir. Bu sahədə hüquqi tənzimləmənin və daimi nəzarətin olmaması dil pozuntularının azaldılması 

və aradan qaldırılması istiqamətində təsirli tədbirlər görməyə imkan vermir. 

Azərbaycan dilinin saflığının qorunmasını və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsini 

təmin etmək məqsədilə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 

tutaraq qərara alıram: 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1. Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin tətbiqinə nəzarət edən, kütləvi informasiya vasitələrində, 

internet resurslarında və reklam daşıyıcılarında ədəbi dil normalarının qorunmasını təmin edən, dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi” 

publik hüquqi şəxs yaratsın; 

2. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitorinq Mərkəzi” (bundan sonra – 

Monitorinq Mərkəzi) publik hüquqi şəxsin təsisçisinin “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 8.2-ci maddəsində qeyd edilən səlahiyyətlərini həyata keçirsin; 

3. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə “Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət 

dilindən istifadənin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı Tədbirlər Planı”nı hazırlayıb bir ay müddətində təsdiq 

etsin; 

4. Monitorinq Mərkəzinin nizamnaməsini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, iki 

ay müddətində təsdiq etsin; 

5. Monitorinq Mərkəzinin strukturunu, işçilərinin say həddini və əməkhaqqı fondunu Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, iki ay müddətində təsdiq etsin; 

6. Monitorinq Mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı müvafiq yer ayrılmasını və zəruri maddi-texniki 

təminat məsələlərini həll etsin; 

7. kütləvi informasiya vasitələrində, internet resurslarında və reklam daşıyıcılarında ədəbi dil normalarının 

pozulması hallarının qarşısını almaq üçün qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər barədə təkliflərini hazırlayıb üç 

ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

8. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

 İlham Əliyev 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 1 noyabr 2018-ci il. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

 

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. 25 cilddə. “Azərbaycan” cildi. Bakı, 2007.  

 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası (Əsas Qanunu). Bakı, 1978-ci il. 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. (1995-ci il). 

 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik topluları. (1997-2010). 

 

Azərbaycan SSR qanunları məcmuəsi. 1938-1966. Bakı, 1966. 

 

Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 3aконoдaтeльные aкты (Сборник 

документов). Бaкy, 1998. 

 

Резолюции и постановления съездов Советов Азербайджанской ССР. (1921-1937). Баку, 1961. 

 

Balayev Xaqan. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən. (XVI-XX). Bakı, 2002. 

 

1926-cı il I Bakı türkoloji qurultayı. (Stenoqram materialları, biblioqrafiya və foto-sənədlər) Ruscadan 

tərcümə, ön söz və şərhlərin müəllifləri: Professor Kamil Vəli Nərimanoğlu, Elmi işçi Əliheydər Ağakişiyev. 

«Çinar-Çap», Bakı, 2006. 

 

İnternet resursları 

 

www.president.az 

www.preslib.az 

www.e-qanun.az 

www.azertag.com 

www.vesconsultancy.com 

 

 

 


