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Xülasə. Məqalədə Azərbaycan dilçi alimi Ağamusa Axundovun riyazi  

dilçilik sahəsində göstərdiyi xidmətləri araşdırılmışdır. Bu sahədə  görkəmli 

alimin yazdığı əsərlər təhlil olunmuş  və riyazi dilçilik sahəsinə gətirdiyi 

yeniliklər göstərilmişdir. 

 

Açar sözlər: tezlik, lingvostatistika, riyazi dilçilik, heroqliflər, maşın 

tərcüməsi. 
       

ACADEMIC AGAMUSA AKHUNDOV AND 

PROBLEMS OF RESEARCH OF THE 

AZERBAIJANI LANGUAGE BY MATHE-

MATICAL-STATISTICAL METHODS  

 

Nargiz Alakbarova 
Institute of Linguistics ANAS, Baku, Azerbaijan 

Azerbaijan University, Baku, Azerbaijan 

 

Abstract. The paper examines the impact of 

Azerbaijani linguist Agamusa Akhundov in the 

field of mathematical linguistics. The works 
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analyzed and the innovations he brought to the 

field of mathematical linguistics were shown. 
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Резюме. В статье исследуются заслуги азер-

байджанского лингвиста Агамуса Ахундова в 

области математической лингвистики. Проана-

лизированы работы, написанные выдающимся 

ученым в этой области, и показаны новшества, 

которые он внес в область математической 

лингвистики.  
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1. Giriş 

Filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi 

üzvü, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi Ağamusa Axundov 

görkəmli dilçi-alim, ədəbiyyatşünas-tənqidçi, publisist, pedaqoq, elm təşkilatçısı  kimi 

Azərbaycan dilçilik elminə  çox böyük töhfələr vermişdir. O, məşhur dilçi alim kimi bir sıra 

zəngin monoqrafiyaların, dərsliklərin müəllifi olmuş və  onun müəllifi olduğu  dərs vəsaitləri 

hal-hazırda da  bir sıra ali təhsil müəssisələrində əvəzolunmaz vəsaitlər kimi istifadə 

olunmaqdadır. Akademik Ağamusa Axundov Azərbaycan dilçilik elminə  riyazi metodları 

tətbiq  edən ilk dilçi alimlərdən biri olmuşdur. O düşünürdü ki, dəqiq elmlər sahəsində istifadə 

olunan bu metodların dilə tətbiqi öz böyük töhfəsini verəcək. Bəzi alimlərin qənaətinə görə 

elə dil özü də dəqiq elmlərə daxildir, belə ki, bu özünü xüsusi ilə aqlütinativ dillərdə söz 
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kökünə leksik və qrammatik şəkilçilərin artırılması zamanı aşkar biruzə verir.  

 İlk dəfə olaraq Akademik Ağamusa Axundov 1963-cü ildə  “ADU- nun Elmi Əsərləri” 

ndə çap olunmuş “Azərbaycan  dili saitlərinin statistik təhlili  təcrübəsindən” məqaləsi ilə bu 

istiqamətdə ilk təşəbbüs göstərmişdir [1]. Bu məqalədə o,  saitlər üzərində   riyazi statistik 

metodlarda apardığı araşdırmanın nəticələrini  oxucularla bölüşür. Müəllifin bu məqələsi 

onun sonralar  ərsəyə gətirdiyi Azərbaycan komputer dilçiliyi sahəsində elmi bələdçi və  

təməl daşı rolunu oynayan  “Riyazi dilçilik” kitabının üçün bünövrə oldu. Bu məqalə həm də 

görkəmli dilçinin bu sahədə gələcək elmi axtarışlarının elmi istiqamətini müəyyənləşdirmiş 

oldu. Dərslik 1979-cu ildə işıq üzü görmüş, komputer dilçiliyi sahəsinə böyük töhfə vermiş və 

dərs vəsaiti kimi tədris olunması nəzərdə tutulmuşdur. Bundan əlavə, bu dəyərli mənbədən 

ilhamlanarq  üzərində işlədiyi “ Struktur və riyazi dilçilik metodlarının türk dillərinə tətbiq 

edilməsinin bəzi xüsusiyyətləri haqqında” adlı məqaləsi də türk dilləri materialında  apardığı 

maraqlı riyazi araşdırma kimi geniş oxucu kütləsinin rəğbətini qazanmışdır.   

Görkəmli alim  “Riyazi dilçilik” kitabını çapa verməklə böyük  məqsədinə nail olmuş 

oldu . Belə ki, bu kitabın işıq üzü görməsi ilə dilçiliyə riyazi metodların tətbiqi, dillə bağlı 

araşdırmalarda texnologiyanın cəlb olunmasına xüsusi maraq artdı. Bunun bariz nümunəsi 

olaraq həmin illərdə gənc tədqiqatçıların bu sahədə  işlədikləri elmi araşdırmaların və 

dissertatsiya işlərinin  sayca daha çox üstünlük təşkil etməsini misal göstərmək olar. Həmin 

dövrün riyazi dilçiliklə bağlı maraqlı tədqiqat işlərindən biri də M.Ə.Mahmudovun “Türk 

dillərində söz-formaların formal morfoloji təhlili sisteminin işlənib hazırlanması” adlı 

namizədlik dissertatsiyası olmuşdur. Həmin dissertasiya işinə, eləcə də o qəbildən olan başqa 

tədqiqatlara “ Riyazi dilçilik” kitabının təsiri böyük olmuşdur.  “Riyazi dilçilik” kitabında 

alim riyaziyyatın dilçiliyə tətbiq olunduğu  bir çox başqa  sahələrdən söz açır. Belə ki, bu 

sahələrə nümunə olaraq riyazi modelləşdirmə, leksikostatistika, qlottoxronologiya, riyazi 

modelləşdirmə, çoxluqlar nəzəriyyəsi, ehtimal nəzəriyyəsi, məlumat nəzəriyyəsi , 

məlumatların avtomatik işlənməsi və s.  göstərmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, bu 

sadalanan sahələr sonralar ayrı-ayrı tədqiqatçılar tərəfindən işlənməyə başladı.  Kitab iki 

bölmədən: “xülasələr” və “təfriqələr” bölmələrindən  təşkil olunmuşdur. 1 -ci bölmədə 

müəllif ölkəmizdə və ölkə hüdudlarından kənarda  riyazi dilçiliklə bağlı digər dilçi alimlərin 

tədqiqatlarından, həmçinin özünün şəxsən saitlər üzərində apardığı statistik araşdırmalarından  

bəhs edir. Belə ki, dilçi- alim statistik araşdırmalar nəticəsində Azərbaycan dili  saitləri üçün 

ən tipik mövqenin  söz otasının  olması, söz əvvəli üçün açıq dodaqlanmayan, ön sıra və qısa 

saitlərin, söz  sonu üçün isə ön sıra, qapalı, dodaqlanmayan və qısa saitlərin daha səciyyəvi 

olması qənaətinə gəlmişdir.     

Müəllif kitabın sonrakı – “təfriqələr” bölməsində riyaziyyatın çoxluqlar nəzəriyyəsini, 

qraflar və ədədlər nəzəriyyəsini işıqlandırmış və maşın tərcüməsi ilə bağlı dəyərli fikirlərini 

paylaşmışdır. Belə ki, maşın tərcüməsinin hələ o dövrdə böyük nailiyyətlərə imza atacağını 

isbatlamağa çalışan alim fikrini maraqlı nümunələr gətirməklə əsaslandırmağa çalışmışdır. 
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Hal-hazırda  gündəmdə olan , ən məhşur onlayn tərcümə programlarından biri  “Google 

translate” şirkətinin rəhbəri  Barak Turovski 2016-cı ildə  verdiyi hesabatında bu programın 

gündə  100 milyard  söz  tərcümə etdiyi barədə hesabatını  nəzərə alsaq [5], alimin hələ 1979-

cu ildə yanılmadığını və onun irəli sürdüyü mülahizələrin , elmi düşüncələrinin tam təsdiqini  

tapdığının şahidi olarıq.  

Müəllif tərcümə zamanı maşının icra etdiyi alqoritm ardıcıllığını kitabda belə təsvir 

edir: “Tərcüməçi maşınlar üçün ən əvvəl müvafiq lüğət tərtib edilməlidir. Belə lüğət maşının 

öz dilində, yəni “0”  və “1” -lərdən  ibarət olan ikilik rəqəmlər sistemində yazılmalı və 

maşının yaddaşında saxlanmalıdır. Belə lüğəti tərtib etmək və maşının müvafiq hissəsində 

saxlamaq, prinsip etibari ilə çətin deyildir, çünki hesablayıcı maşının buna imkanı  verən 

lazımi hissələri vardır” [3, s.66]. Daha konkret desək , hər hansı mətni tərcümə etmək üçün ilk 

öncə komputer sistemində verilən simvollar ikilik say sistemində yerləşdirilməli və deşifrə 

olunmalıdır. Müəllif bununla bağlı düşüncələrinə kitabda daha ətraflı izah gətirir. “ Sovet 

БЕСМ maşınında tərcümə üçün aşağıdakı şərti əlifba qəbul olunmuşdur. İngilis hərfləri  a-16, 

b-06, c-22, d-30, e-08, f-14, g-10, h-26, i-12, k-19, m-11, n-15;  buna müvafiq olaraq rus 

hərflərinə  а-16, б-06, ц-22, д-30, е-08, ф-14, г-10, х-26, и-12, к-19, м-11, н-15 rəqəmləri 

uyğun gəlir  ”[3, s.66]. Sovet dilçi alimləri tərəfindən bu ardıcıllıq heç də, təsadüf nəticəsində 

qurulmamışdır. Belə ki, yuxarıdakı  işarələr bir zamanlar Bordo teleqraf aparatı üçün  

müəyyən olunmuş işarələrdir ki, müasir dövrdə tərcümə zamanı tətbiq olunur . Yuxarıdakı 

işarələr ardıcılığına əsaslansaq, onda ingilis dilindəki “ Machine ”( maşın ) sözünə  müvafiq 

olaraq rəqəmlər dilində 11-16-22-26-12-15-08 , rus dilindəki “Mашина” sözünə isə 

111609121508 rəqəmlər ardıcıllığı uyğun gələcək. Beləliklə, tərcümə zamanı maşın müəyyən 

alqoritmik ardıcıllıqla – öncə lüğəti ikilik say sisteminə keçirmək, sonra  həmin   verilənləri 

xüsusi işarələr şəklində maşının yaddaşında saxlamaqla həyata keçirir. Unutmayaq ki, hər 

sözün öz nömrəsi , hər nömrənin də öz xanası var.    

Bir dilçi- alim olaraq Akademik A.Axundovun hələ, 1979-cu ildə yazıya aldığı bu 

kitabda apardığı  araşdırmaların bu gün bəlkə də bu qədər önəmli olacağını və  həyatımıza bu 

qədər sirayət edəcəyinə təsəvvürünə belə gətirməzdi. Bu gün həmin araşdırmaların nəticəsidir 

ki, oxunması insanlar üçün xəyal kimi görünüb mümkünsüz olan bir neçə  dəyərli mənbəni 

məhz, bu araşdırmaların köməyi ilə  oxumaq mümkün olmuşdur. Şimali Amerikanın 

cənubunda yerləşən  Astek -Mayya qədim yazılı mənbələri bir çox tarixçiləri, arxeoloqları, 

etnoqrafları, dilçiləri  uzun müddət cəlb etmişdir. Belə ki, qədim Mayya  xalqının yazılı 

mənbələri Amerikanın İspanlar tərəfindən  istilasından sonra həmin ərazilərə bütpərəstliklə 

mübarizə üçün təyin olunmuş Yepiskop Deigo de Landa tərəfindən məhv edilmiş və yalnız 3 

əlyazması Paris, Drezden və Madriddə qorunub saxlanılmışdır. Dünyanın bir çox dilçi 

alimləri Fransız tarixçisiBrasseur de Borborg ,Alman tədqiqatçısı Paul Schellhas, Amerika 

Maya məktəbinə rəhbərlik edən  Erik Tomson uzun müddət bu əlyazlmaların sirlərini 

çözməyə çalışmış , lakin heç bir qaneedici müsbət nəticələr əldə edə bilməmişdilər. Lakin bu 

sahədə ən parlaq elmi nəticələr Sovet  Mayaşünaslıq məktəbinin banisi Yuri Valentinoviç 
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Knorozova  məxsusdur. Mayya əlyazmaları heroqliflər və qrafemlər şəklində təsvir 

olunmuşdur. Belə ki, alim əlyazmalarda olan heroqlifləri öncə eyni şəklə gətirmiş və daha 

sonra həmin heroqliflər  bir sıra tədqiqatçılar  tərəfindən kodlaşdırılaraq komputerin 

yaddaşına daxil edilmişdir. Bununla bağlı Kamilə Vəliyeva “ Komputer dilçiliyinin müasir 

istiqamətləri” adlı məqaləsində  belə yazır:  “ Məlumdur ki, əlyazmanın oxunmasında qrafem 

və hecaların tezliyinin təyini mühüm rol oynamışdır. Bir sözlə, Mayya əlyazmalarının 

deşifrəsi üçün müxtəlif  hərf  birləşmələrinin (qrafemlərin) rastgəlmə tezliyi müəyyən 

edilməli, sonra Mayya heroqliflərinin rastgəlmə tezliyi hesablanmalı və alınmış tezliklər 

müqayisə edilməli idi . Qurulmuş proqrama əsasən, alınma tezliklərinin müqayisəsi 

nəticəsində mayya əlyazmalarındakı heroqliflərin mənaları tapılmışdı. Deməli, kibernetikanın 

ən böyük nailiyyətlərindən biri olan kompüter vasitəsilə mayya xalqının qədim əlyazmaları 

dərk edildi” [8, s.104]. Bu üsula əsaslanaraq mənası bu günə kimi açıqlanmayan, bəşər üçün  

sirli qalan istənilən qədim yazılı abidənin onu təşkil edən heroqlif və simvolların tezliyini 

hesablamaqla açıqlamaq olar. Sözsüz, bu səsləndiyi kimi elə də asan iş deyil. Böyük 

əzmkarlıq, dünyagörüşü, araşdırılan abidəyə dair dərin biliklər  tələb edir.  

“Dilçilikdə statistik üsullar bilavasitə ehtimal nəzəriyyəsi ilə əlaqədardır” [ 2, s.229].  

Belə ki, komputer dilçiliyinin inkşafı ilə tərtib olunması daha da asanlaşan tezlik lüğətləri 

ədəbi dili daha yaxşı təmsil edən mətnlərdən  ehtimal nəticəsində seçilmiş söz- formalarını 

siyahıya almaqla tərtib edilir.  A. Axundov bu məsələlərlə  bağlı “ Riyazi dilçilik” kitabındakı 

mülahizələr böyük maraq kəsb edir.  O, “U”  fəzasını ümumi söz işlənmələri çoxluğu kimi, 

daha aydın desək seçilmiş mətn kimi  qeyd edir. Sonra həmin çoxluğun daxilində “A”, “B”, 

“Z”  yarımçoxluqlarını  qeyd edir ki, bununla da seçilən vahidin hər üç yarımçoxluqda 

işlənmə ehtimalını vurğulayır. Yəni bir sözün hər hansı bir mətndə daha çox rast gəlinmə 

ehtimalının yüksək olması onun tezliyinin böyük olmasına və dildə daha  çox işləndiyinə 

dəlalət edir. Bütün bunlar A. Axundovun  dərslikdə qeyd etdiyi  kimi ehtimal nəzəriyyəsi və 

statistik araşdırmalar nəticəsində mümkün olur.Ümumiyyətlə, bu cür araşdırmalara 

söykənərək son dövrdə  bu cür lüğətlərin tərtibinə sərf olunan əl əməyi  komputerden istifadə 

nəticəsində 2 ildən iki aya düşmüşdür. Belə tədqiqatlara misal olaraq  AMEA Nəsimi adına 

Dilçilik İnstitutu və Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi əməkdaşlarının birgə    gərgin 

əməklərinin nəticəsi kimi   üçcildlik “ Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti ”ni [4] misal göstərmək 

olar. Bu kitabın tərtibi zamanı  tədqiqata  bütün üslublar (elmi,bədii, məişət, rəsmi və s.)  

təmsil olunmaq şərti ilə təqribən 50 milyona yaxın söz-forma cəlb olunmuşdur. “ Tezlik 

lüğətləri maşın lüğətlərinin əsasını təşkil edir. Müasir informasiya , MT-də referatların 

avtomatik hazırlanmasının linqvistik vahidlərin statistik siyahılarının əldə edilməsində, 

qədim, şifrələnmiş mətnlərin oxunmasında , kriminalistikada tezlik lüğətləri ən zəruri 

yardımçı vasitədir. Tezlik lüğətləri maşın lüğətlərinin də əsasını təşkil edir. Onlardan 

informasiya axtarışı sistemlərində geniş istifadə olunur” [7, s.127].   Bundan əlavə, istənilən 

əcnəbi dilin tədrisində tezlik lüğətləri çox böyük əhəmiyyətə malikdir. 
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Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi qədim yazılı abidələri təşkil edən simvol və 

heroqliflərin və ya qrafemlərin  tezliklərinin müəyyən olunması onların oxunmasına yardımçı 

olurdusa, yazısı  bizə aydın olan, qədim yazılı abidələr üzərində aparılan statistik araşdırmalar 

isə bizə bir başqa qiymətli dəlilləri əldə etməyə imkan verir. Belə ki,  yenə  AMEA Nəsimi 

adına Dilçilik İnstitunun bir qrup  əməkdaşının hazırladığı türk xalqlarının şanlı, qəhrəmanlıq 

səhifələrini əks etdirən “ Kitabi -Dədə Qorqud dastanlarının  statistik təhlili”  araşdırmasını da 

son dövrlərin elmi uğuru kimi qeyd etmək olar. Həmin tədqiqatda  dastanla bağlı bir sıra 

statistik göstəricilər, maraqlı  məqamlar aşkara olunmuşdur.  

Baxmayaraq ki, ölkəmizdə riyazi dilçilik sahəsinə dair ilkin araşdırmalar XXəsrin 60-

cı illərində  M.Qarayevanın adı ilə bağlıdır, lakin,  fikrimizcə bu sahənin banisini akademik  

A.Axundovu  hesab etmək daha doğru olardı. Çünki  O, “Riyazi dilçilik”  kitabını yazmaqla 

kifayətlənməyib, hazırladığı və şövq verdiyi yetirmələri ilə indi də dilçiyin həmin sahəsini 

inkşaf etdirməklə  komputer dilçiliyi sahəsinə çox böyük töhfələr vermişdir.  Məhz onun 

nəticəsi idi ki, 80-ci illərdə hesablayıcı vasitələrin dilə tətbiqi ilə bağlı bir çox araşdırmalar 

aparıldı, dissertasiya işləri müdafiə olundu. 1982-ci ildə M.Ə.Mahmudov “Türk dillərində 

söz-formaların formal morfoloji təhlili sisteminin işlənib hazırlanması” mövzusunda 

namizədlik dissertasiyası müdafiə etdi.  Həmin dissertasiya işinin rəsmi opponenti Ağamusa 

Axundov idi [6]. Ümumiyyətlə, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitunun baş elmi işçisi, 

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor   M.Ə.Mahmudov bu sahədə elmə verdiyi töhfələr 

əvəzsizdir. Belə ki, M.Ə.Mahmudov qədim türk xalqlarının şanlı salnaməsi olan  Kitabi-Dədə 

Qorqud dastanı əsasında yazılmış “Kitabi -Dədə Qorqud dastanlarının  statistik təhlili” (Bakı, 

1999),  zəngin ədəbi irsi ilə dünyaya səs salan  dahi şairimiz  Məhəmməd Füzulinin nəzm 

əsərləri əsasında yazılmış “Məhəmməd Füzulinin nəzm əsərlərinin əlifba-tezlik sözlüyü” 

(Bakı, 2004) , “Azərbaycan qəzet dilinin tezlik lüğəti” (Bakı, 2004), “Azərbaycan dilinin əks 

əlifba lüğəti” (Bakı, 2004) kimi kollektiv araşdırmalarda aparıcı mütəxəssis olmuş, “Mətnin 

formal təhlili sistemi” (Bakı, 2004), “Kompüter dilçiliyi” (Bakı, 2013), “Türk dillərinin milli 

korpusları” (Bakı, 2018) 

Monoqrafiyaları ilə isə   komputer dilçiliyi sahəsinə zəngin töhfələr  bəxş etmişdir. 

Yuxarıda adları çəkilən kitabların bir çoxuna şəxsən  akademik A.Axundov ön söz yazmış, 

elmi  redaktorluq  etmişdir.  Fikrimcə, “Kompüter dilçiliyi” kitabı sanballı elmi  monoqrafiya 

kimi bir sıra dilçi alim və riyaziyyatçıların müsbət rəyini, o cümlədən böyük oxucu kütləsinin 

rəğbətini  qazanmışdır. Həmin kitab da akademik Ağamusa Axundovun xeyir-duası ilə işıq 

üzü görmüşdür.  

Bütün bunlardan çıxış edərək yekun olaraq deyə bilərik ki, böyük dilçi alim  akademik 

Ağamusa Axundov dil nəzəriyyəsi mütəxxəsisi olaraq  Azərbaycan dilçilik elminin bir çox 

yeni  sahələrinin yaranması və   inkşafında çox böyük xidmətlər göstərmiş, ölkəmizdə 

dilçiliyin ən yeni və perspektivli istiqamətlərindən olan  olan riyazi dilçiyin çiçəklənməsində,  

komputer dilçiliyi sahəsində kadrların yetişdirilməsində   çox böyük rolu  olmuşdur. 
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