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ÖN SÖZ
Aylıq pedaqoji jurnal olan “Rəhbər” 1906-1907-ci illərdə Mahmud
bəy Mahmudbəyovun redaktorluğu ilə Bakıda “Füyuzat” və “Kaspi”
mətbəələrində nəşr olunurdu. Rusiya müsəlmanlarının məişətindən,
ədəbiyyatdan, təlim və tərbiyə üsulundan bəhs edən jurnalda uşaqların
təlim-tərbiyəsi ilə bağlı valideynlərə verilən məsləhətlərlə yanaşı, ictimai
məsələlər, görkəmli şəxsiyyətlər, yazıçılar, elm və texnika aləmində baş
verən yeniliklər və s. haqqında yazılar, eləcə də dünya ədəbiyyatı nümunələrindən tərcümələr dərc olunurdu. Jurnalın 2-ci nömrəsindən etibarən
“Şahnamə”dən tərcümələr verilirdi (5-ci nömrədə davamı var deyə qeyd
edilsə də, jurnal bağlandığı üçün yarım qalmışdır).
“Bir millətin digərindən üstünlüyü qol gücü yaxud silah ilə deyil,
məktəb, ədəbiyyat, elm kimi mənəvi qüvvələr ilədir” şüarı ilə meydana
atılan jurnalın ətrafında F.Köçərli, M.Ə.Sabir, A.Səhhət, R.Əfəndizadə,
S.M.Qənizadə kimi dövrün tanınmış ziyalıları toplanmışdılar. Onlar bədii
yaradıcılıqla yanaşı müəllimlik edir, dərslik, dərs vəsaitləri və proqramlar
hazırlayır, dövri mətbuatda fəal iştirak edirdilər.
Millətin azadlığı düşüncə azadlığıdır. Bu baxımdan mətbuat mühüm
mənəvi qüvvəyə malikdir. Ziyalılarımız da cəhalətə, fanatizmə qarşı öz
qələmləri ilə mübarizə aparırdı. Abbas Səhhət və Mirzə Ələkbər Sabir də
vətən, millət qayğısını çəkən şair kimi, bu mübarizəyə öz şeirləri ilə qoşulur, ictimai hadisələrə kəskin satirik boyalarla münasibət bildirirdilər.
“Rəhbər” jurnalı demokratik pedaqoji fikrin formalaşmasında,
aktual tərbiyəvi məsələlərin müzakirəsində təşəbbüskar rol oynamış, səhifələrində xalq maarifi və məktəb işinin inkişafına xidmət göstərən, ailə
tərbiyəsi məsələlərinə həsr edilmiş, cəhaləti, avamlığı, geriliyi tənqid
edən yazılar, ədəbi irsimizə aid məqalələr dərc olunmuşdur. Bu yazılarda
problemləri sadə dillə oxucuya çatdırmağa, ən ciddi məsələləri xalqın öz
ana dilində, sadə danışıq tərzində izah etməyə çalışırdılar.
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Təkcə pedaqoji fikrimizin deyil, ədəbiyyatımızın və mətbuat tariximizin inkişafında xüsusi yer tutan “Rəhbər”, dünya elm və mədəniyyətindən materiallar dərc etməklə milli-mədəni inkişafa təkan verirdi.
Dünya müsəlmanlarının həmrəyliyi, millətin qayğıları, inkişafa mane olan
amillər, çətinliklər, dövrün tələblərinə uyğun məişət şəraitinə uyğunlaşması, düşüncələrinin müasirləşməsi də jurnalın qarşıya qoyduğu vəzifələrdən idi.
Hələ ilk nömrəsində “İfadə-i məram” başlıqlı məqalədən jurnalın
məqsəd və məramı aydın olur: “Məqsudımız məktəblərimiziŋ müntəzəmliginə, millətimiziŋ məʻişət meydanında ʻelm və məʻrifət yolında irəlü
getməsinə və milli ədəbiyyatından xəbərdar olmasına əlimizdən gələn
qədər rəhbərlik etməgdür”.
Jurnal az müddətdə dövrünə görə çox iş görmüşdü. 1906-cı il
sentyabrın 24-dən (hicri: 1324, 18 şaban) 1907-ci il yanvarın 17-nə (hicri:
1324, 15 zilhiccə) qədər fəaliyyət göstərən jurnalın cəmi 5 nömrəsi (4-ü
1906, 1-i 1907-ci ildə) işıq üzü görmüşdür. Sonuncu nömrəyə qədər aylıq
çıxan jurnal, 1907-ci ildən etibarən iki həftəlik nəzərdə tutulurdu, lakin
artıq nəşri dayanmışdır.
.
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DİL XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR BƏZİ QEYDLƏR
Jurnalın dilinə daha çox xalq danışıq dili hakim olmuşdur; bugünün
oxucusu tərəfindən artıq anlaşılmayan ərəb, fars söz və ifadələri ilə zəngin olsa da, bu, o dövr üçün təbii hal sayılır. Digər tərəfdən, bəzi müəlliflərin dilində Osmanlı (indiki Türkiyə) türkcəsinin təsiri də açıqca görünür
(qonuş-, qomşu, yumuşacıq, istəyəməyür, olamaz, ediyor və s.).
Jurnalın dilində işlənmiş köhnəlmiş vahidləri belə qruplaşdıra
bilərik: leksik-semantik, morfoloji və fonetik arxaizmlər.
 Leksik-semantik arxaizmlər
Adaxlu  – آداﺧﻠﻮnişanlı; Nazlu içün bir kasıb pul qazanan adaxlu
axtarmaq niyyətində idilər [№3, s.14];
Axır  آﺧﺮəsli ərəb: “son” –> axı (sual ədatı); Genə bilmirdük ki axır
nə içün bu firqə bu qədər qanlarıŋ tökülməsinə çalışır? [№4, s.11]; Axır
nə içün? [№5, s.12];
Arqadaş  – آرﻗﺎداشarxadaş, dost, yoldaş; Arqadaşlar! Oquyun, ʻelm
oqumaq həngamıdur; Arqadaşlar! ʻElm lazımdur ki tapsun din həyat
[№2, s.11];
Arqadaşlıq  – آرﻗﮫ داﺷﻠﻖyoldaşlıq, dostluq; Qapanmış cəmʻiyyətiŋ yerinə çoq yerlərdə məhəlli “Müʻəllimlər arqadaşlıqları” təşkil olunmaqa
başladı. İşiŋ surətini böylə görüb hökumət özi də “arqadaşlıqlarıŋ” təşkil
olunmasına riza göstərdi [№4, s.6];
Artucaq  – آرﺗﻮﺟﺎقartıq dərəcədə; hansı məmləkətdə topraq ʻəziz isə o
topraqıŋ əhlində vətən məhəbbəti də artucaqdur. ... yunan və rum əhalisi
ünas tayfasına artucaq ehtiram nəzərilə baqarlaridi [№3, s.3 x 2]; ... biz
Qafqaz türkləri arasında “türkə çarə” məsʼələsi halən artucaq gücdədür
[№4, s.5]; ... təmizligə artucaq diqqət lazımdur [№5, s.4];
Başmaqçı  – ﺑﺎﺷﻤﺎﻗﭽﯽçəkməçi; başmaqçı Cəʻfəriŋ ʻövrəti [№3, s.13];
Bilə  ﺑﯿﻠﮫ// Birlə  – ﺑﺮﻟﮫbirlikdə, bərabər, birgə; qızı ilə bilə durmışdılar
pilləkanıŋ dibində [№1, s.14]; əgər bədənimizdə səhhət və onuŋla bilə
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dünya işlərimizdə fəlahət olmasa axirət içün nə kövn qazana bilərik?;
bunilə bilə ğəflət olmamaqdan ötri bəyan edərəm ki [№2, s.3, 5]; Xəbər
birlə aldırdı ətrafdan; təshih olunmuş surətdə mabəʻdi ilə bilə dərc olunacaq [№3, s.16]; Sabahı gün cənab pristav strajniklərilə bilə bizim kəndə
təşrif gətürdilər [№5, s.14];
Bolca  – ﺑﻮﻟﺠﮫbolluca; bizim cəhalətimizlə bolca mənfəʻət bərdar olurdılar [№4, s.14];
Boşlat-  – ﺑﻮ ﺷﻼ ﺗﻤﺎ قboşaltmaq; dərd ü ğəmini olara izhar edərək
yürəgini boşlatmaq istəyürdi [№5, s.12];
Börk  – ﺑﻮرکpapaq; Üç gözlü tavus lələgi börkində olan oxumuşlar
da görünürdi [№4, s.20];
Bul- - – ﺑﻮلtapmaq; Əlbəttə belə eyləməsün rah-i nicatı bulamazsun
[№2, s.15]; Arayub bulmaq gərək [№3, s.12];
Bulun- - – ﺑﻮﻟﻦolmaq; iştirak etmək; ... ʻülum və məʻarifiŋ təhsil və
intişarına səʻy ü ğeyrətlərdə bulunalım; ... qəlblərimiz cəhalət zülmətində
əsir bulunmasun; Xülasə: təʻəssüb, ğəflət, həmaqət və cəhalət ilə hər
daim müdafiʻə və müharibələrdə bulunalım, vəssəlam [№4, s.17];
Bunca  – ﺑﻮﻧﺠﮫbu qədər; bunca beli donqalar, qol-qıçı əgrilər, boyunı
batığlar, onbası çıxıqlar və ğeyri-ğeyri məʻyublar nədür? [№4, s.3];
Əlbəttə bunca mətləblər üstə bəhs açmaqıŋ vəchi yoxdur [№4, s.6];
Bütün-bütünə  – ﺑﺘﻮن ﺑﺘﻮﻧﮫbütünlüklə, tamamilə; Bu məktəblər bütünbütünə millət pərəst bulğarlarıŋ xərcilə saqlanurdılar [№3, s.5];
Car etmək – “car çəkmək”; ... carçılar car etdilər [№4, s.20];
Çorlu  – ﭼﻮرﻟﯽxəstə; Qada çorlıya dəgər [№1, s.13];
Çuval  – ﭼﻮالkisə, torba; ... imdi ki bir çuval topraq səniŋ nəzəriŋdə
bu qədər ağırdur və gücüŋ çatmur ki onı götürəsən bəs sabah qiyamət
güni təmam bir məzrəʻəniŋ məşğul-i zimməliginə necə mütəhəmmil ola
bilərsən?! [№4, s.24];
Daxı / Dəxi / Dahı  داھﯽ/  دﺧﯽ/  – داﺧﯽda, də, həmçinin; daha; Təvəqqeʻçilər kimi sevünmiş, kimi dahıda kədərlənmiş dağıldılar [№1, s.14]; ...
elə zənn eyləyür ki durnalar dəxi həmişə ğəm u ələmə mübtəla olub oxuduqları nəğmələr fərəh və şadlıq ucından olmayub ğəm və ğüssədən naşi
ah u nalələrdür; Dəm o dəmdür xab-i ğəflətdən dəxi bidar olaq [№2,
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s.10,12]; İbrahim xanı dəxi təbʻiyyətinə dəʻvət etdigdə [№5, s.9]; ... onuŋ
nam u şöhrəti ʻOsmanlu məmləkətində dəxi intişar tapmışdur [№5, s.11];
Darıx- - – دارﯾﺦdarlaşmaq, sıxlaşmaq, sıxılmaq; ... cigər və zəhrə yəʻni
ökpə və bağır darıxdıqlarında nəfəs həm təngləşür [№5, s.7];
Dirən- - – دﯾﺮه نqarşı durmaq, etiraz etmək; Heç kəs də buŋa dirənmirdi [№1, s.12];
Duy- - – دويhiss etmək; eşitmək; çünki duymışidi ki rəʼs bunları
gündə bir bəhanə ilə boş yola salmaqda bir hiyləsi var [№1, s.14]; çünki
vəkillər duymışdılar Duma dağılacaq [№4, s.9];
Dügün  – دوﮔﻮنdüyün, toy (“toy-düyün” birləşməsində qalmaqdadır);
Dügün münasibətilə yoldaş Məhəmməd Lələ zadəyə Həsən Tahirdən
hədiyyə [№1, s.1];
Dün  – دونgecə; dünən; Nə idüŋ dün nə olmusan bu zəman? [№5, s.7];
Dünki  – دوﻧﮑﯽdünənki; Dünki dərvişi bu gün münʻim edən təqdirə
baq; Dünki münʻim bir gəda olmuş göz aç tövfirə baq [№1, s.10];
Əkər  – اﮐﺮtarla; .. imtəhan içün yapon üsulilə bir parça əkəriŋ yerində buğda əkmişdi [№3, s.16];
Əʻlalan- - – اﻋﻼﻟﻦyüksəlmək, yaxşılaşmaq; müʻəllimləriŋ maddi,
məʻnəvi və ʻəqli cəhətləri əʻlalansun [№4, s.7];
Ərkələ- - – ارﮐﮫ ﻟﮫəzizləmək, ərköyünləşdirmək [№1, s.12];
Əsgilən- - – اﺳﮕﯿﻠﻦ1. köhnəlmək; 2. əsgiyə dönmək; ... ʻələl-xüsus
kətan bir qədər işlənüb yuyulub əsgilənmiş ola [№5, s.4];
Əsirgə- - – اﺳﺮگsaxlamaq, gizlətmək;... bacaruqımızı və səʻyimizi
əsirgəməyəcəgiz [№1, s.1];
Əyağ  – اﯾﺎغcam, qədəh, piyalə; Gəl içəg badə gül əyağında [№1, s.7];
Gəz- - – ݣزaramaq, axtarmaq; “Elmi axtar gəz Çində də olsa” [№3,
s.9x2];
Gicəlti  – ﮐﯿﺠﻠﺘﯽgicəllənmə; ..istidən gicəlti ʻəmələ gəldikdə [№5, s.4];
Xaqan  – ﺧﺎﻗﺎنhökmdar; Vətənimiz yaşaduqca bu xaqanıŋ adı xəlqiŋ
yadından çıxmasun ! ... xaqanıŋ sarayınıŋ qabaqında bütün Çin oxumuşları hazır idilər. [№4, s.19-22];
Xatun  – ﺧﺎﺗﻮنqadın; ... kişilər həmişə xatunlara şəfəqət nəzərilə
baxub onlarıŋ ruhən və cismən rahat və əmin olmaqlarına ğeyrət
göstərsələr gərək [№3, s.2];
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Xatunlıqa götürmək  – ﺧﺎﺗﻮﻧﻠﯿﻖxanım, arvad eləmək; “... və Keykavusuŋ o qızı xatunlıqa götürməgi” [№2, s.12];
Həp  – ھﭗbütün; Buŋa doldurdı həp qızılların [№1, s.11];
İriş- - – اﯾﺮﯾﺶçatmaq, yetişmək; .. həqiqət ʻaləminə irişməgi və gizlin
sirlərdən ittilaʻ kəsb etməgi vəhdət guşəsində bularmış [№1, s.4];
İşlə- / Işla- - – اﯾﺸﻠﮫışıldamaq, işıq saçmaq, parlamaq; Gör gözləri necə
işləyür elə biləsənki məvacibləriniŋ artmaqını gözləyürlər [№4, s.20];
İştə  اﯾﺸﺘﮫ/  – اﺷﺘﮫbudur, beləcə; İştə bu əhvalatdan aşkara görünür ki
ʻövrət hamilə olduqı əyyamda nə övzaʻda olursa həman övzaʻŋ asarı
doğacaqı balanıŋ cism ü canında zühur ediyor [№3, s.2]; İştə mültəfit
olub diqqət gözilə bizlərə baxan olursa bədənimizdə, çoq ʻeyblər görürlər
[№4, s.3]; İştə şunları aŋlamaq içün bir kərrə ğəzetə və mətbuʻata müraciʻət edəlim [№4, s.17]; iştə ʻillətlü bala ʻadət üzrə əgər tələb edərsə yenə
bu hadisə qundağ büsatı bi-zərər olmasına isbat degil [№5, s.6]; A
hürriyyət! A münfərid əməlim! İştə sənsən səʻadəti bəşəriŋ [№5, s.16];
Kəndim  – ﮔﻨﺪﯾﻢözüm; cüzʼcə bir hiylə tapub kəndimə mal eyləmişəm
[№2, s.14];
Qapan- - – ﻗﺎﭘانbağlanmaq; ... nifaqdan “Müʻəllimlər Cəmʻiyyəti” və
“Müʻəllimlər Əxbarı” qapandısa da müʻəllimləriŋ arasında cünbüş kəsilmədi ...; Qapanmış cəmʻiyyətiŋ yerinə çoq yerlərdə məhəlli “Müʻəllimlər
arqadaşlıqları” təşkil olunmaqa başladı [№4, s.6];
Qapat- - – ﻗﺎﭘﺎ تbağlamaq; Millət yüzinə bab-i tərəqqini qapatduq
[№3, s.11];
Qara yüz  – ﻗﺮا ﯾﻮزüzüqara; Həmşə tövbə qapusı qara yüz bəndələrə
Haqqdan açıqdur [№2, s.15];
Qardaşvar  – ﻗﺮداﺷﻮارqardaşvari, qardaşcasına, qardaş kimi; İndi də
deyirsənki qardaşvar mədəniyyət və tərəqqi yolında yeriş edək [№4 x3];
Qıl- - – ﻗﯿﻞetmək, eyləmək (“namaz qılmaq” birləşməsində saxlanmaqdadır); ... onuŋla mükaliməyə daxil olub söhbətindən istifadə qılmaqı
özlərinə böyük ğənimət bilərlərmiş; Heyf kim himmət edən yoqdur ki
qılsun bir ʻəlac [№1, s.4, 10]; ʻərz qılmaq, pərişan qılmaq, təhrik qılmaq,
tərcih qılmaq; bina qılmaq [№2, s.10, 15]; fikr qılmaq [№3, s.11]; təsəvvür qılmaq, müəyyəd qılmaq, səʻy qılmaq, bülənd qılmaq [№4, s.16, 19];
rəfʻ qılmaq, pərəstiş qılmaq, divanə qılmaq və s. [№5, s.11, 15, 16];
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Qırp- - – ﻗﺮپqopartmaq, qırmaq (ot); Qızıl güli qırpdı dərhal atdı
çünki ağzına tikan batdı [№4, s.22];
Qunc / Qonc  – ﻗﻮﻧﺞçəkmənin ayaq biləyindən dizə qədər olan hissəsi;
sovuq şimal tərəflərdə balanı qundağlayub anası öz çəkməsiniŋ qoncında
saxlayur [№5, s.5];
Qüvvələn- ə. ﻗﻮه
ّ + t.  – ﻟﻦgüclənmək; məşq yolı ilə qüvvələnüb dərəcəi təkmilə yetüşir [№2, s.4];
Qüvvələş- ə. ﻗﻮه
ّ + t.  – ﻟﺶgüclənmək; Bu iğtişaşlardan soŋra daha
müntəzəmləşüb və qüvvələşübdür [№4, s.15];
Lələ  – ﻟﮫ ﻟﮫdayə; Pedağoğiqa ləfzi yunan dilində lələ deməkdür; Balalara tərbiyə verən ata-analar və hakəza lələlər .. [№2, s.3];
Məhəbbət etmək – sevmək, “məhəbbət bəsləmək”; Nə biz daşnaqsutuna nə daşnaqsutun bizə məhəbbət edə bilmərük [№4, s.14];
Miyançı f.  ﻣﯿﺎن+ t.  – ﭼﯽvasitəçi, aradüzəldən; Miyançı olub gəldi bir
pəhləvan [№2, s.13];
Nitə ki  – ﻧﺘﮫ ﮐﮫnecə ki, belə ki, beləcə, beləliklə; ~ nəticədə, nəhayətində; ... cəhalət və təʻsibiŋ iştə düşmanları olalım, cümlə xidmət və himmətlərimizi islamiyyət və insaniyyət uğurında sərf edəlim, mükəmməl
məktəb və mədrəsələr güşad edəlim, nitə ki gözlərimiz ğəflət uyqusında və
qəlblərimiz cəhalət zülmətində əsir bulunmasun [№4, s.17];
Ocaq  – اوﺟﺎقailə;...hansı ocaqda və hansı evdə ünasıŋ ehtiram və nüfuzı
artıq isə o dudma[n]da məxsusi xanədan namusı da çoqdur [№3, s.3];
Oxumuşlar  – اوﺧﻮﻣﻮﺷﻼرalimlər, bilgələr; ... xaqan əmr etdiki təmam
oxumuşlar yığılsunlar;... xaqanıŋ sarayınıŋ qabaqında bütün Çin oxumuşları hazır idilər. Bularıŋ arasında elə qoca oxumuşlar var idi ki ...; ʻElmləriniŋ səbəbindən ənʻamlar almış oxumuşlar da az degil idilər // ey
oxumuş kimsələr! və s. [№4, s.20];
Ökpə ( اوکﭘهüç yerdə belə verilib, etimoloji lüğətlərdə: öpkə) – ağ
ciyər; ... və bu səbəbə sinəniŋ hədəqəsi öz növbəsində həmişəkidən bir
qədər daralduqında ökpə (ağ cigər) içün çəndan vüsʻət qalmayur. ... nəticəsi o olur ki hamilə ʻövrətlər ökpə dolusı nəfəs ala bilməyürlər ... [№3,
s.3-4]; ... cigər və zəhrə yəʻni ökpə və bağır darıxdıqlarında nəfəs həm
təngləşür [№5, s.7]; Bu tipli sözlərdə hərfyerdəyişməsi hadisəsi bilinən
haldır. Mətndə hər yerdə bu variantda verilməsi təsadüfi deyil. Digər
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tərəfdən, xalq dilində geniş yayılmış “hökbəli” sözü də metateza və proteza hadisələrinin nəticəsidir və ya məhsuludur. Bu sözün həqiqi mənası
“ağ ciyər”lə əlaqəsi məlum olduqdan sonra aydın olur.
Paça  – ﭘاﭼﺎayaq; ... qıç-paçası tizablı rütubətdə qavrulur [№5, s.7];
Para  – ﭘا رهpul; xəsis paralarını rəğib gözindən gizlədən kibi [№4, s.11];
Pək  – ﭘﻚçox; Pək təhlükəlü xəstədür İslam mizacı [№3, s.11,12];
Pozul- - – ﭘوزولacığı tutmaq, incimək (müasir Türkiyə türkcəsində
(“bozulmaq”) indi də bu mənada işlənməkdədir); Zillət və məşəqqət ilə
keçinən biçarələr bu vəʻdəyə aldanub nökərləriŋ böylə dəni hərəkətlərindən pozulmayurdılar [№1, s.13];
Sağ  – ﺳﺎغdoğru, bütöv (bu xüsusiyyət, yəni “sağ” tərəfin həm də doğruluq, düzgünlük bildirməsi, bir çox başqa dillərdə, məsələn, ərəb
(yəmin), fars (dürüst) və ingilis (right) dillərində də müşahidə edilir);
“ʻƏrz eyləyüm bu sözümiŋ sağıdur” ...; mən saŋa sağ söz verürəm ... [№2,
s. 9,15];
Sağın  – ﺳﺎﻏﯿﻦehtiyatlı; Sağın gəziŋ laçın gözi görməsin [№2, s. 9];
Sarıqlan- ( – ﺳﺎرﻗﻼﻧﻤﺎقsarığa) sarılmaq; bizim Qafqaz qundağınıŋ
imtiyazı guya bərk sarıqlanmaqındadur [№5, s.5];
Sars-  – ﺻﺮصsarsılmaq; Sönmüş vətəniŋ sarsar cəhlilə siracı [№3,
s.11];
Sovul- / Savıl- - – ﺳﻮلçəkilmək; qurumaq; suyı sovulmuş dəgirmən
kibi qayıtdı evə [№3, s.15];
Söyləş- - – ﺳﻮﯾﻠﺶsöhbət etmək; ... ʻümumi qiraətlərdə mübahisə arasında müʻəllimlər bir-birilə söyləşüb danışub bir-biriniŋ fikrindən, xəyalından, halından xəbərdar oldılar [№4, s.7];
Şahı  – ﺷﺎھﯽəski pul vahidi (5 (beş) qəpik); Mübtədi şagirdlərə türk
lisanında ʻelm-i hesabdan bir töhfəcik biri beş şahı [25 qəpik] pul ʻəvəzinə poçta marqası qəbul olunur [№1; 2, s.16]; Əlli il bundan irəlü başqırdlar ucı bucağı olmayan mülklərin ruslara desyatını bir şahıya satub
pulını tələf etdilər [№3, s.10-11];
Şenlik  – ﺸﯾﻨﻟكabad yaşayış yeri, məskən, məntəqə, qəsəbə; Vidadini
səlamət gətürüb şenligə çıxarır [№5, s.9];
Şimdi  – ﺷﻤﺪیindi; Şimdi fürsət var ikən bir iş gör istiqbal içün [№1,
s.10]; Olmusan şimdi qanlu zülmətgah [№5, s.8];
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Şu “ – ﺷﻮbu” və “o” işarə əvəzlikləri arasında bir məsafəyə işarə edən
əvəzlik; İştə şunları aŋlamaq içün bir kərrə ğəzetə və mətbuʻata müraciʻət
edəlim, gərçi cəhanı gezüb səyahət etməmiş isək də şu ğəzetə və mətbuʻat
vasitəsilə ʻaləmiŋ cümlə əhvalatıŋdan xəbərdar olacaqız [№4, s.17];
Taŋrı / Tarı  ﺗﺎری/  – ﺗﺎﯕریAllah (c.c.); Qurʼanda Taŋrı özi buyurubdur ki .. [№3, s.2]; .. başlarını yuqaru dutmaqdan boyunları dala əgilmişdi bir həddə ki əgər Tarıya rast gəlsəydilər lazımınca səcdə etməgə mümkinləri olmazdı [№4, s.20];
Taşra / Tışra  – طﺸﺮهçöl, bayır, kənar; Libas özi cismə istilik verməyür ancaq tışradakı isti-sovuqdan cismi qoruduqda cismdəki istiligi tışra
çıxmağa qoymayur; balanıŋ yan-yanbuzın bürmələyüb soŋra bövl ü ğayit
tışra sızmamaqdan ötri ..; müşəmmə və qundağpuş balanıŋ bədəniniŋ
yarısın qapadıqda bədəndən rədd olası rütubət və ʻüfunət tışra çıxmaqa
maneʻ olur [№5, s.3,5,6];
Tən  – ﺗﻦbədən; dəri; “Tən bir gün olur xakilə yeksan belə qalmaz”
[№2, s.11];
Türlü  – طﻮرﻟﻮdürlü, cürbəcür, növbənöv, çeşidli; ʻAriz olmış türlü
afətlər mizac-i millətə [№2, s.12];
Uğraş- - – اوﻏﺮاشməşğul olmaq; qarşılaşmaq; .. xah dünyada və ya
xah axirətdə Taŋrı ʻəta etdigi neʻmətdən məhrum olub bivayə övladıŋ
vəballarına uğraşacaqlar [№2, s.1];
Ur- - – اورvurmaq; bəʻzi vəqt şövq ü zövqilə cuşa gəlüb mey ü məhəbbətdən dəm urarmış [№1, s.4];
Var- - – وارgetmək; Varıŋ xidmət-i şahə ʻazim oluŋ [№2, 13];
Vəqt (vaxt) işlət- - – وﻗﺖ اﯾﺸﻠﺖvaxt sərf etmək / eləmək; ... mədəni və
məʻarif məramlarını ʻəmələ gətürməgə artuq vəqt işlədə bilmədi [№4,
s.8];
Yalğuz // Yalğuzca  – ﯾﺎﻟﻐﻮزﺟﮫyalqız, yalnız, sadəcə; görəŋ aya
yalğuzca arzu ilə və ya fəhəvayi kuşiş ilə ata-ana üstindən tərbiyə cəvabdəhəndəligi rədd olunur ya yox? [№2, s.1]; Bu ʻali mətləbə Xudanəkərdə
əgər bizlər yalğuz nəfsi-heyvaniyyə gözilə baxsuq Qurʼana böhtan demiş
oluruz [№3, s.2]; İnsanıŋ nəfəs alması yalğuzca ağız-burun ilə degil bəlkə
təmam əndam u dəri ilədür [№5, s.6];
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Yampac  ~ – ﯾﺎﻤﭙﺎجdaldanacaq, daxma; Xarabalarınıŋ ağac dirəklərindən hərə özinə bir yampac tiküb ... [№1, s.13]; ... qızı ilə bir yampacıŋ
altında ac və möhtac keçinürdilər [№3, s.14]; .. qaranlıq yampacda biçarə Məʻsumə fikrdə idi [№3, s.15];
Yardımlıq  – ﯾﺎردﻣﻠﻖTazə məktəb, mədrəsə, uşqola açanları tərğib
və təşviq və yardımlıq edür [№3, s.8]; müasir ədəbi dildə sadəcə “yardım”
şəklində işlənir, -lıq şəkilçisi ilə “kömək” sözü işlənir: məktəb, mədrəsə
və şqolalara maddi köməklik ediyor [№3, s.8];
Yavuq  ﯾﺎوق/  – ﯾﺎووقyaxın; Bu mətləbə yavuq .. [№2, s.3];
Yertərpənmə  – ﯾﺮﺗﺮﭘﻧﻣهzəlzələ; aclıq və yertərpənmə Kərimabadı bir
müsibətə saldıki hər kəs öz hayına qaldı [№3, s.14];
Yet- - – ﯾﺖgəlib çatmaq; ... bələk vəqti yetəndə uşaq özi qundaqı tələb
edür [№5, s.5]; ʻElmsizlikdən çekdügimiz böylə müsibətləri saysaq nəhayətinə yetməz [№3, s.11];
Qeyd edək ki, bu sözlərin çoxu dialektlərimizdə, danışıq dilində
saxlanmaqdadır.
 Morfoloji arxaizmlər
-alım / -əlim  ه ﻟﻢ/  – اﻟﻢ-aq / -ək (I şəxs cəm əmr şəkilçisi); ... ʻaləmə
bir ʻibrət nəzərilə baqalım ki, nə haldadur digərlər ?!... Gəlüŋiz gözlərimizi açalım, digərlərdən ʻibrət alalım, hər iki dünyada məqsədlərə nail
olmaq içün ʻülum və məʻarifiŋ təhsil və intişarına səʻy ü ğeyrətlərdə
bulunalım, cəhalət və təʻsibiŋ iştə düşmanları olalım, cümlə xidmət və
himmətlərimizi islamiyyət və insaniyyət uğurında sərf edəlim, mükəmməl
məktəb və mədrəsələr güşad edəlim, ... fəryad edəlim, bağıralım, çağıralım, islah və çarələrini arayalım. [№4, s.17];
-a + -ma2 + -yur2 // -yub I  ا ﻣﯿﻮب/  ه ﻣﯿﻮر/  – ا ﻣﯿﻮر-a2 bilməyir (feilin
bacarıq şəklinin inkarı); Neçə gündür gəlüb gedirük, ... fəqirligimizə şəhadət namələr gətürmişük, rəʼs bizə bir şey vermək istəyəməyür, indi bizim
təhərimizi görüb mi bir şey verəcək? [№1, s.14]; ... nakamilliq dərəcəsində o cövhərlər hala idraka qabil olamayub öz asarların izhar edəməyürlər [№2, s.4]; balanıŋ əʻzası hərəkətdən qalduqda təbiʻət yolicə təkmilə
yetişəməyür; sovuq dəgmiş insanıŋ mənfəzləri qapanduqda bədənində
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olan əxlat izalə olunamayur; ... məʻdəsi sıxılub xörəgi qaʻidəsincə həzm
edəməyür [№5, s.6, 7];
-a + -maz II  ه ﻣﺰ/  – ا ﻣﺎز-a2 bilməz (feilin bacarıq şəklinin inkarı); heç
bir arzu ʻəməlsiz nəticə verəməz; Əlbəttə belə eyləməsün rah-i nicatı
bulamazsun [№2, s.2, 15]; ... şikəstlik halətində yenə qalxa bilür əmma
hərgiz toğrı və rast qalxamaz [№3, s.5]; ... heç bir neʻmət kuşişsiz hasil
olamaz ... [№4, s.1];
-anı  – اﻧﯽ-alı, -andan bəri (feili bağlama şəkilçisi); dünya bina olanı
[№4, s.2];
-caq  – ﺟﺎقdərəcə, qüvvətləndirmə bildirir (yalnız “artucaq” (artıq
dərəcədə) sözündə rast gəlirik); İnsanıŋ mərtəbəsi uca olduqa görə tərbiyəsi həm artucaq zəhmət və hünər istər [№2, s.4]; hansı məmləkətdə topraq ʻəziz isə o topraqıŋ əhlində vətən məhəbbəti də artucaqdur. Qədi[m]
əyyamda dünyanı müsəxxər edən yunan və rum əhalisi ünas tayfasına
artucaq ehtiram nəzərilə, baqarlaridi [№3, s.3 x 2]; ... biz Qafqaz türkləri
arasında “türkə çarə” məsʼələsi halən artucaq gücdədür [№4, s.5]; ...
təmizligə artucaq diqqət lazımdur [№5, s.4];
-gilən  – ﮐﻠﻦII şəxs tək əmr şəkilçisi (degilən, vergilən, açgilən, dutgilən, dolangilən);
-iz / -ız / -üz  وز/  – ز-ıq / -ik (I şəxs cəm xəbərlik); biz hamumız bu
təsəvvürdəyiz [№1, s.3]; Bu fəryadlar bi-ca qalmayacaq, biz oquyacağız,
ʻelm ögrənəcəgiz, oqumaqa, ʻelm ögrənməgə məcburuz [№3,s.9]; Dünya
ʻelmlərindən, zəmanəniŋ tələbatı[n]dan məʻlumatımız olmadıqiçün nə
bəlalara düçar olmuşuq və oluruz! [№3, s.10]; İnşəallah biz də ayılırız
ağrı-acımızı aŋlarız və müʻalicəsinə ʻəlac taparız [№4,s.17]; olarıŋ əməklərindən, alınlarınıŋ tərindən və əlləriniŋ qabarınıŋ bərəkətindən çörək
yeyürüz, paltar geyərüz, tikili evlərdə istirahət edəriz [№4, s.24] və b.;
-maqlıq / -məklik  ﻣﮑﻠﮏ/  – ﻣﺎﻗﻠﻖ-maq (məsdər şəkilçisi); görməglig,
eşitməglig; Vaqif olmaqlıq gərəgdür ehtiyac-i millətə [№2, s.12]; Allah
insanı “əhsən-i təqvim” üzrə yaraduban ibtidayi pərvərişin ana bətnində
qərar verdigində həman zəhmət əcrinə öz ruhınıŋ parəsin insanıŋ özinə
verməkligi şayan-i təşəkkür mərhəmətlərdən birisidür [№3, s.4];
(-maq) + -sız + -ın  – ﺳﺰﯾﻦ-madan/-mədən (feili bağlama şəkilçisi);
ğeyrilərə ümid dutmaqsızın [№3, s.7];
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-raq  – راقsifətin üstünlük dərəcəsi əlaməti; söz kökündən ayrı yazılır
(gözəl raq, lazım raq, əhməq raq, səfeh raq);
-sa + gərək  – ﺳﮫ ﮔﺮک-a + gərək (feilin lazım şəkli); ... tərbiyə hələ
bala ana bətnində olan əyyamda başlansa gərəkdür; ... kişilər həmişə
xatunlara şəfəqət nəzərilə baxub onlarıŋ ruhən və cismən rahat və əmin
olmaqlarına ğeyrət göstərsələr gərək [№3, s.1, 2]; Bu tifliŋ mən olsam
gərək dayəsi [№3, s.15]; ... təmiz, yüngül və geniş olsa gərək [№4, s.2];
belə mətləblər unudulmaludur, unudulsalar gərək; sadəlövhlər kibidürlər
və bəlkə on mərtəbə əhməq raq və səfeh raq hesab olunsalar gərək [№4,
s.6]; Balanıŋ libası gen, asudə, yüngül, yumuşaq, büzməsiz, göyəsiz olsa
gərək ; ... bişərtiki astarı genə ağ olsa gərək [№5, s.4];
-uban وﺑﻦ- – -araq / -ərək (feili bağlama şəkilçisi); Allah insanı
“əhsən-i təqvim” üzrə yaraduban ibtidayi pərvərişin ana bətnində qərar
verdigində həman zəhmət əcrinə öz ruhınıŋ parəsin insanıŋ özinə verməkligi şayan-i təşəkkür mərhəmətlərdən birisidür [№3, s.4];
-u2 / -yu2 I  – ﯾﻮ-a2 / -ya2 (feili bağlama şəkilçisi); ... yazıcılarımız,
ʻümumi və xüsusi məclislərdə natiqlərimiz “Biz gərək oquyaq, ʻelm
ögrənək” deyü fəryad edürlər [№3, s.9];
-u II و- // -ur ور- – -ar2 (qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi); “Gəlsə
təqrirə gər hekayət-i ʻeşq Olu bir dəmdə min gəda Qarun” [№1, s.6]; Bu
da bizim içün böyük bir bədbəxtlik olur [№1, s.2]; Nəbati demək olur ki
həzrət ʻƏli ʻəleyhissəlama ürəkdən ʻaşiq imiş və bu məhəbbəti ucundan ...
[№1, s.5]; Məʻyub bala ata və ana içün ğəzəb dərəcəsində mülahizə olunmasına əgər təftiş olunursa ancaq demək olur ki valideyniŋ səhv ü xətalarınıŋ kəffarəsidür .... [№3, s.5]; Nə olurdı ki bizim əkinçilərimiz də imtəhan içün bir az yer yapon üsulilə əküb nəticəsini gözləyə ilər [№3, s.16];
Hər bir qarıdan mama ola bilməz və əgər olursa xətadan bəri ola bilməz
[№4, s.2]; İştə mültəfit olub diqqət gözilə bizlərə baxan olursa bədənimizdə, çoq ʻeyblər görürlər [№4, s.3]; Eʻdadi məktəbləriŋ müʻəllimlər
şurası müstəqil bir idarə olduqdan bir parlament demək olur [№4, s.8];
yəʻni hər gah taxıl azuqə öz vəqtində kifayə qədəri göndərilsəydi təʻəccüb
etmək olurdı [№4, s.10]; Yaxşı olurdı ki imdiki halı biləydiŋiz nəinki
gələcəgi ! [№4, s.21] və s.;
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 Fonetik arxaizmlər
a > ı:
Aşaqa ( آﺷﺎﻗﮫaşağı); ... aşaqada dərc olunan kəlamına məʻnən çox
oxşuyur [№1, s.8]; Suyuŋ istiligi 27 ğradusdan aşaqa və 29-dan yuxarı
olmasun [№4, s.3]; ... balanı sinədən aşaqa bərk çulğalayurlar [№5, s.5];
başını aşaqa salub tilavətə məşğul oldı [№5, s.12];
a > o:
Anıŋ ( آنݣonun); Aŋa ( آݣاona); Avlaq ( آوﻻقovlaq ~ oylaq); Tus və
Giv pəhlivanlarıŋ avlağdan bir gözəl qız gətürməkləri [№2, s.12];
Qavrul- - ; ﻗﺎورول... qıç-paçası tiz ablı rütubətdə qavrulur [№5, s.7];
Savuq  ﺳﺎوق/ Sovuq  ﺳﻮوق/ ( ﺳﻮق//v > y: soyuq); Savuqlıq / Savıqlıq
 ﺳﺎوﻗﻠﻖ/ Sovuğlıq ( ﺳﻮﻏﻠﻖsoyuqluq); insanıŋ da pərvərişi içün müʻəyyən
dərəcədə isti-savuqlıq lazımdur ...; Əmma bundan aclara bir sovuğlıq
olmayacaq [№4, s.2, 10]; Tavuq  ﺗﺎوق// Toyuq ( ﺗﻮﯾﻮغv > y); ... hətta
tavuqlar da hərəsi bir yana qaçub gizlənmişdi [№5, s.14]; Tavus ( طﺎوس//
s > z: tovuz; quş adı); Üç gözlü tavus lələgi börkində olan oxumuşlar da
görünürdi [№4, s.20];
e > ə:
Çek- - ;ﭼﯿﮏÇekmə ( ﭼﯿﮑﻤﮫayaqqabı); Çekün- - ﭼﯿﮑﻮن/ Çekin- -; ﭼﯿﮑﻦ
Çetin  ;ﭼﯿﺘﻦGez- -( ﮐﯿﺰgəzmək, səyahət etmək); Leçək  ﻟﯿﭽﮏ// Ləçək;
i, ı > ü, u:
İçün  اﯾﭽﻮن// Çün  ;ﭼﻮنİldız / İlduz / Ildız / Ilduz “( اﯾﻠﺪزəlif”lə
“ya”nın yeri dəyişsə, yaldız oxunar) // Yulduz  ﯾﻮﻟﺪوز/  ; ﯾﻮﻟﺪزŞişə ; ﺷﯿﺸﮫ
öy > e:
Böylə  ﺑﻮﯾﻠﮫ//  ﺑﯿﻠﮫBelə; ʻElmsizlikdən çekdügimiz böylə müsibətləri
saysaq nəhayətinə yetməz [№3, s.11] və b.; Öylə  اوﯾﻠﮫ//  اﯾﻠﮫElə; ... bu firqə
öylə bir qüvvə və nüfuz kəsb edübki ... [№4, s.11]; özini öylə göstərdiki
guya inanur [№5, s.13];
15
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u, ü > ı, i:
Ağru  آﻏﺮو// Ağrı; Ayru  ; آﯾﺮوAyrulıq  ; آﯾﺮوﻟﻖBaku  ﺑﺎﮐﻮ// Badikubə
 ; ﺑﺎدﮐﻮﺑﮫ-duqca  دوﻗﺠﮫ/ -dükcə ( دوﮐﺠﮫfeili bağlama şəkilçisi: artduqca,
danışduqca, etdükcə, ); -dügi  دوﮐﯽ/  دوﮔﯽ// -digi  دﯾﮑﯽ/ -duqı ( دوﻗﯽfeili
sifət şəkilçisi: açduqı, göndərdügi, istədügi, verdügi, etdügi, əkdirdügi,
yetdügi, çekdügimiz və s.); Gerü  ﮐﺮو// Geri  ; ﮔﺮیHamu  ھﺎﻣﻮ// Hamı ھﺎﻣﯽ
// Qəmu  ; ﻗﻤﻮHamusı  ; ھﺎﻣﻮﺳﯽİrəlü  اﯾﺮه ﻟﻮ/  ; اﯾﺮﻟﻮKüçük / Küçik ݣوﭼك
(balaca); Qapu  ﻘﭘو/  ﻗﺎﭙو// Qapı  ; ﻗﺎﭘﻰQaranluq  ; ﻗﺮاﻧﻠﻮق-qu /-gü ﮔﻮ- / ﻗﻮ(ğayqu ( ﻏﺎﯾﻘﻮqayğı), yanqu, vergü); -malu  ﻣﺎﻟﻮ/ -məlü  ﻣﻠﻮ// -məli ﻣﻠﯽ
(baxmalu olsaq, çalışmaluyız, şükr etməlüdür, qoymaludur, yadda saxlamaludur, yatırtmaludur və s.); Pambuq / Pambuğ  ﭘاﻣﺒﻮغ/ ; ﭘاﻣﺒﻮق
Puçuldaş- - ﭘوﭼﻮﻟﺪاش/ - ; ﭘوﭼﻠﺪاشSanduq  ; ﺻﻨﺪوقsun /-sün ( ﺳﻮنIII şəxs
tək əmr: çalışsun, çıxmasun, yığılsun, alsun və s.); -uq / -ük وک- / وق(artuq, bacaruq, bilük); -ul ول- (tapul-); -ün ون- (sevün- - ﺳﻮون, çekün-);
-ür ور- (bitür-, itür-, gətür-, keçür-, yetür-); -uş / -üş وش- (yapuş- - ﯾﺎﭘۄش//
yapışmaq, yetüş-); Yapuşqan ; ﯾﺎﭘوﺷﻘﺎن
b > m:
Baŋa  ﺑﮑﺎ/  ﺒﯕﺎ// Maŋa  ; ﻣﮑﺎBən  ﺑﻦ// Mən  ; ﻣﻦBiŋ  ﺑﯽݣ// Miŋ ; ﻣﯿﮏ
Kibi ( ﮐﺒﯽqoşma) // Kimi ; ﮐﻤﯽ
m > n:
-imci  ﻣﺠﯽ/ -iminci  ﻣﻨﺠﯽ// -inci ( ﻧﺠﯽsıra sayı şəkilçisi: əvvəlimci /
əvvəlinci, üçimci / üçiminci [№4, s.2] / üçinci, axırımcı); Pəs əgər əvvəlinci nəfəs yəʻni Allahıŋ əvvəlimci neʻməti ... [№4, s.1] – eyni cümlədə iki
variant işlənib; İmdi  اﯾﻤﺪی// İndi // Şimdi; Körpə uşaqlara pərvəriş vermək xüsusında imdiyə dək Azərbaycan dilində ədəbiyyat yoxdur [№2,
s.1]; İmdiki ( اﯾﻤﺪﯾﮑﯽindiki); ... imdiki tərbiyə ʻelmi “pedağoğiqa” və ya
“pedacociqa” ʻünvanilə müʻəzzəm bir ʻelm olub ... [№2, s.2-3]; İmdiyəcə
( اﯾﻤﺪﯾﮫ ﺟﮫindicə); İmdiyəcə yumuşacıq bəstərdə möʻtədil istilik içrə pərvəriş tapmış lətif cism ... ; ... bala imdiyəcə öz anasınıŋ istiliginə ʻadət etdigində həman aşina istilikdə yaxşıca rahət o[la] bilür; Tibb ʻəməli hərçənd
imdiyəcə halən o qədər təkmilə çatmayubsa da ... [№4, s.1; 5; 6];
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g > y:
Bəg  ; ﺑﮏBəgən- - ﺑﮕﻦ/ - ; ﺑﮑﻦMüxtəsər heç kimi bəgənmirdi [№1,
s.11]; Cigər  ; ﺟﮑﺮDegil  دﮐﻞ/  ; دﮔﻞDəg- - دک/ - ; دگDəgənək  ; دﻛﻨك...
əllərində dəgənək daşnaqtsaqanları aralarından qovacaqlar [№4, s.16];
Dəgirmən  ; دﮐﺮﻣﻦDəgiş-  ; دﻜﯾﺷﻣكDəgişik  ; دﻜﺷﯾكDög- - ; دوگDögül- ; دوﮔﻞDögüldi iki səmtdən təbl ü kus [№4, s.18]; Dügmə  ; دوﮐﻤﮫDügün
( دوﮔﻮنtoy, toy-düyün); Əgil- - ; اﮔﻞƏgin  ; اﮔﻦƏgləş- - اﮐﻠﺶ/ - ; اݣﻟﮫ شƏgri
 ; اﮐﺮيGenə  ﮔﻨﮫ// Yenə  ; ﯾﻨﮫGögər- - ; ﮔﻮﮔﺮGök / Gög  ﮔﻮگ/  ﮔﻮك/ ﮐﻮك
(səma); İgirmi  ; اﯾﮑﺮﻣﯽLəgənçə  ; ﻟﮕﻨﭽﮫÖgrən- - اوﮐﺮن/ Ögrət- -; اوﮔﺮت
Ögüd  ; اوﮔﻮدSəgrit-/ Səgirt- -( ﺳﮑﺮتsəyirtmək); Meydan-i ʻeşqdə
səgritdim atı [№1, s.4]; Səgriş- - ﺳﮕﺮﯾﺶ/ -( ﺳﮑﺮﯾﺶsəyrişmək, titrəmək);
... tamam əʻzasilə səgrişüb ağlamaqa başlayur, yəʻni nəfəs almaqa şüruʻ
ediyor [№4, s.1]; ... uşaqıŋ başına qan vurub diskinti və səgrişmək büruzə
gətürür [№5, s.4]; Yügir- №[ ﯾﻮﮐﯿﺮ1, s.9];
t > d:
Butaq  ; ﺑﻮطاقDört  ; دورتİgit  اﯾﮑﺖ/  ; اﯾﮑﯿﺖSüt  ; ﺳﻮتTağarcıq
( طﺎﻏﺎرﺟﻖdəridən tikilən kiçik torba, çanta); Toğru(ca)  طﻮﻏﺮوﺟﮫ/ Toğrı
 ; طﻮﻏﺮیToğul- -; طﻮﻏﻮل
d > t:
Dut- - دوت// Tut-; Dutalumki ; دوﺗﺎﻟﻮﻣﮑﮫ
q > ğ:
Aqa  آﻗﺎ// Ağa; Çaq  ; ﭼﺎقQarqa- -( ﻗﺎرﻗﺎqarğamaq, qarğış etmək);
Qızqın  ; ﻗﺰﻗﯿﻦQuzqun ; ﻗﻮزﻗﻮن
q > x:
Aq- - ; آقSel kimi aqan gözyaşını ..; gözimizdən aqan yaşları qurudurduq [№5, s.13]; Baq- - ; ﺑﺎقBuraq- - ; ﺑﻮراقÇıq- - ﭼﻖ// Çıx- -; ﭼﺦ
Çıqart- - ; ﭼﻘﺎرتÇoq  ﭼﻮق// Çox  ;ﭼﻮخÇoqdan ( ﭼﻮﻗﺪانçox əvvəldən);
Qalq- - ﻗﺎﻟﻖ// Qalx- - ;ﻗﺎﻟﺦQalxız- - ﻗﺎﻟﺨﺰ/ Qalqıt- - ; ﻗﺎﻟﻘﺖQalqan ;ﻗﺎﻟﻘﺎن
Qazaq  ; ﻗﺰاقQoqu  ; ﻗﻮﻗﻮQorq- - ; ﻗﻮرقQorqunc  ; ﻗﻮرﻗﻮﻧﺞOq  ; اوقOqu- اوﻗﻮ//Oxu-; Saqla(n)- - ; ﺳﺎﻗﻼ نSıqıl- - ; ﺳﻘﻞ... dutalumki bu nöqsanlar17
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dan can sıqılur, bərk də sıqılur [№4, s.12]; Toqta- - ; ﺗﻮﻗﺘﺎBir yarım saʻat
toqta qızım, rəʼs indi bu saʻat bizi çağırdacaq öz otaqına [№1, s.14]; Yoq
 ﯾﻮق// yox  ; ﯾﻮخYoqsa  ﯾﻮﻗﺴﺎ// Yoxsa; Yoqsul  ; ﯾﻮﻗﺴﻮلYuqaru  ﯾﻮﻗﺎرو/
Yuxaru ( ﯾﻮﺧﺎرو// u > ı); Yuqu  ﯾﻮﻗﻮ// Yuxu;
q > h:
Qəmu  ﻗﻤﻮ// Hamu  ھﺎﻣﻮ// Hamı ( ھﺎﻣﯽhər kəs; bütün); Bab-i məktəbdən
olur hasil qəmu amalımız [№2, s.12];
s > z:
Palas  ; ﭘاﻻس... on nəfər ağsaqqalı palas arasında apardılar [№5, s.14];
Tavus ( طﺎوس// a > o: tovuz; quş adı); Üç gözlü tavus lələgi börkində olan
oxumuşlar da görünürdi [№4, s.20];
Metateza (yerdəyişmə):
Diskinti  ; دﯾﺴﮑﻨﺘﯽ... uşaqıŋ başına qan vurub diskinti və səgrişmək
büruzə gətürür [№5, s.4]; Təprət- -№[ ﭠﭙرت1, s.11]; Topraq  ﭠﭙراق/ ﺗﻮﭘراق
; Uyqu  اوﯾﻘﻮ// Yuqu  ﯾﻮﻗﻮ/ Yuxu  ﯾﻮﺧﻮ/ Yuxı ; ﯾﻮﺧﯽ
Bəzən yerdəyişmə danışıq dilinin xüsusiyyəti kimi müşahidə edilir.
Məsələn, Kirbit №[ ﮐﺮﺑﺖ4, s.10] < kibrit;
Səsartımı (proteza):
Bular  ﺑﻮﻻر//> Bunlar  ; ﺑﻮﻧﻼرKü  > ﮐﻮküy; ... siyasi və cəngi işlərdən
kənar səssiz və küsiz məʻarif yolında can və baş qoyublar [№3, s.6]; Olar
 اوﻻر//> Onlar  ; اوﻧﻼرUr- - اور//> Vurmaq;
Bəzi sözlərdə isə səsartımı danışıq dilinin xüsusiyyəti kimi müşahidə
edilir. Məsələn,
Biləng №[ ﺑﻠﻨﮓ1, s.13] < bilək; Gizlin №[ ﮐﺰﻟﯿﻦ1, s.4; №4, s.11x2] <
gizli;
Səsdüşümü (eliziya):
Buyuruq  ; ﺑﯿﻮروقBulanlıq ( ﺑﻮﻻﻧﻠﻖbulanıq); Çirməklü ( ﭼﺮﻣﮑﻠﻮçırmalı); “Baldırı çirməklü yalın ayağlu” M. P. Vaqif [№5, s.10]; Çün ﭼﻮن
(1. üçün, çünki; 2. kimi, tək); Durur ( دررindiki xəbərlik şəkilçisi -dur4);
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“Mühəyya durur təxt ü tacım mənim” [№4, s.19]; İlən ( اﯾﻠﻦzəhmət ilən,
diqqət ilən) // -lan ﻻن- , -lən ﻟﻦ- (güclən, dilənçiliklən; topraqlan) // -nan
ﻧﺎن- (pulnan, topraqnan) // ilə, -la2 // birlə / bilə; Gər “( ﮔﺮəgər”in qısa forması) // Əgər; Kim  ﮐﻢ// Ki ( ﮐﮫbağlayıcı); Ol ( اولəvəzlik) // O  ; اوSölə- ﺳﻮﻟﮫ// Söyləmək  ; ﺳﻮﯾﻠﮫbiz də dərdimizi sölərük oŋa [№1, s.15]; “Həqiqət sölə gər cəvanmərdsən” [№2, s.13]; Haqq söləyən və Haqqı dost
dutan bir vücud imiş ...; Sölə söhbət-i təxt ü adab bar ... [№5, s.8, 16];
Yulduz  ; ﯾﻮﻟﻮوزYumuşaq  ; ﯾﻮﻣﻮﺷﺎقYürək  ﯾﻮرک/  ; ﯾﻮره كYüz  ﯾﻮز// Üz
 اوز1. üz (sifət); 2. üzər, üst; Yüzül- - ; ﯾﻮزولnaşı mürəbbi əlində insan
zəmiri yüzülürsə dünya fəsada gedər [№2, s.2];
Daha bir çox səs və forma baxımından köhnəlmiş, habelə, xalq
danışıq dilini əks etdirən nümunələr sadalamaq mümkündür:
Hanki  ھﺎﻧﮑﯽ// hansı; Hanki məktəbdən nə dərs alsun bu gün əhfadımız [№1, s.11];
İçrə  اﯾﭽﺮه// içində;
Kömlək  <( ﮐﻮﻣﻠﮏköŋlək) > köynək; Kömləgüŋ yaxasında qarmağ və
ya dügmə izinə baʻis ... [№5, s.5];
Yumurta- - – ﯾﻮﻣﻮرﺗﺎyumurtlamaq; ... toyuğ yumurtayur deyən sözdür
[№2, s.6];
Damız- - – داﻣﺰdamızdırmaq; ... cürbəcür sürtgilər sürtüb, yaxub,
damızub ... [№4, s.5];
Yatır(t)- -( – ﯾﺎﺗﺮ)تyatızdırmaq; Əvvəl günlər balanı öz anasınıŋ
yanında yatırtmaludur; uşaqı anası yanında yatırdan vəqt [№4, s.5]; bəʻz
analar balanı asan yatırmaq içün [№5, s.6];
Çağırt- - – ﭼﺎﻏﺮتçağırtdırmaq; Bir yarım saʻat toqta qızım, rəʼs indi
bu saʻat bizi çağırdacaq öz otaqına [№1, s.14];
Gizildətmə  – ﮔﺰﻟﺪﺗﻤﮫgizildəmə, gizilti [№5, s.6];
Adınlu  – آدﻧﻠﻮadlı, adında [№2, s.6; №3, s.5 x2, 13; №4, s.9];
Delin- / Denil-  دﯾﻨﻞ/ - – دﯾﻠﯿﻦdeyilmək [delinür  دﯾﻠﯿﻨﻮر/ №2, s.3;  دﯾﻠﻨﻮر/
№2, s.9; delinüb  دﯾﻠﯿﻨﻮب/ №3, s.2; denildigi  دﯾﻨﻠﺪﮐﯽ, denilür  دﯾﻨﻠﻮر, denilən
 دﯾﻨﻠﻦ/ №5, s.2,3];
Bürmələ- - – ﺑﻮرﻣﮫ ﻟﮫbürümək; balanıŋ yan-yanbuzın bürmələyüb
soŋra bövl ü ğayit tışra sızmamaqdan ötri ... [№5, s.5];
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Sarmala- - – ﺳﺎرﻣﺎﻻsar(ı)maq; ... qalın örtiklər ilə yüz mərtəbə sarmalayub ...; qalın örtiklərə sarmalamaq; yastıca bələk bağı ilə sarmalayurlar [№5, s.3,4,5];
Dürtmələ- - – دورﺗﻤﮫ ﻟﮫdürtmək; biriniŋ böyürini dürtmələyürdilər
[№1, s.13];
Pezik- - – ﭘﯾﺰکbezikmək, bezmək [№4, s.12];
Taftala- - – ﺗﺎﻓﺘﺎﻟﮫtapdalamaq; Tazə gögəran nəbatı bi-şüʻur bağban biehtiyat taftalayub keçərsə ehtimalən o nəbat quruyar ... [№3, s.5] və s.;
 “Sağır nun”dan yazıda hələ də istifadə edildiyinin şahidi oluruq.
Qrafik işarə kimi  ﻚ,  ک,  گ,  ݣhərfləri ilə ifadə olunub, transliterasiyada
isə ŋ işarəsindən istifadə etmişik:
a) bəzi milli söz köklərində:  ﺗﺎݣریTaŋrı,  آݣﻻaŋla-,  ﺑﮕﺰbəŋiz,  ﻣﯿﮏ/
 ﺑﯽݣbiŋ / miŋ,  داݣﻻdaŋla-,  دیݣﻟﯿﻮردی/  دﯾﮏﻟﮫdiŋlə-,  اݣəŋ,  ﯾﺎﻟﯖزyalŋız,
 ﯾﺎݣلyaŋıl-,  یݣیyeŋi,  ﺻﻮݣ/  ﺻﻮكsoŋ,  صݣره/  ﺻﮑﺮه/ soŋra;
b) yiyəlik halın göstəricisi kimi:  ﺑﻮنݣbunuŋ,  ﺑﻮﻧݣﻟﮫbunuŋla //
 ﺑﻮکﻟﮫ ﺑﯿﻠﮫbuŋla belə,  آݣﻟﮫaŋla (onunla),  ﺳﺰك ھﺎﻣﻮﮐﺰكsiziŋ hamuŋızıŋ,  ﺳﺰك ﻋﻠﻤﮑﺰﻚsiziŋ ʻelmiŋiziŋ və s.;
c) şəxs əvəzliklərinin yönlük halının göstəricisi kimi:  ﺑﮑﺎbaŋa / ﻣﮑﺎ
maŋa,  ﺳﮑﺎsaŋa,  ﺑﻮﮐﺎ/  ﺑﻮݣاbuŋa,  اوﮐﺎoŋa və s.;
ç) II şəxs tək və cəm mənsubiyyətinin göstəricisi kimi:  ﺑﻮﯾﻨﻮﯕboynuŋ,
 اوزوﻚözüŋ,  ﻗﺰﯾﮑﯿﺪهqızıŋı(da),  ﯾﺎﺧﺸﻠﻖݣزیyaxşılıqıŋız(ı istəyürəm) və s.;
d) II şəxs cəm əmrində:  آﻟﺪاﻧﻤﺎݣزaldanmaŋız (aldanmayın(ız), اﯾﺪݣز
ediŋiz, ( ﻗﯿﻠﻤﯿﻮکmənʻ) qılmayuŋ,  ﺳﻮﯾﻠﮫ ﮔﺰsöyləŋiz (söyləyin(iz), ﮐﻠﻮﯕز
gəlüŋiz,  وروݣvuruŋ və s.;
e) II şəxsin göstəricisi kimi:  ﺗﺎﭘﻣﺎﺳﯿﺪكtapmasaydıŋ;
ə) modal sözdə:  ﮐﻮرك/  ﮔﻮرگ/  ﮐﻮره كgörəŋ (// “ ﮐﻮره ﺳﻦgörəsən bu
qədər ʻelmlər ki dünyada mövcuddurlar nəyə lazımdurlar?” [№4, s.20]);
... görəŋ aya yalğuzca arzu ilə və ya fəhəvayi kuşiş ilə ata-ana üstindən
tərbiyə cəvabdəhəndəligi rədd olunur ya yox?; Görəŋ aya bu otuz-qırx
iliŋ müddətində (Allah insaf vermiş) ruhanilərimiz bir məktəb açduqı
varmı? [№2, s.1,8]; Dünya və ʻaləmiŋ fərəhi, bizim mərhəmətlü xaqan
sizdən cavab tələb edür görəŋ bu qədər ʻelmlər ki siz ögrənirsiŋiz nə
mənfəʻət gətürürlər? [№4, s.20];
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 Söz sonunda ahəngə uyğunlaşmama, başqa sözlə, dodaq ahənginin pozulması:
a) hönkürti ھﻮﻧﮑﻮرﺗﯽ, hündir ھﻮﻧﺪﯾﺮ, quyı  ﻗﻮﯾﯽ, qurı  ﻗﻮری, yuxı ﯾﻮﺧﯽ
, oğrı اوﻏﺮی, oğrılar-doğrılar  اوﻏﺮﯾﻠﺮ دوﻏﺮﯾﻠﺮ, doğrıdur  دوﻏﺮﯾﺪور, örtik
 اورﺗﯿﮏ, ötri  اوﺗﺮی, süri  ﺳﻮری, sürtgi ( ﺳﻮرﺗﮕﯽsürtkü), çoxusı ﭼﻮﺧﻮﺳﯽ
(çoxu), ortaluq  اورﺗﺎﻟﻮق, neçün / niçün  ﻧﭽﻮنvə s.;
b) “-lu” ( ) ﻟ ﻮ: adlu, himmətlü, ʻOsmanlu, ziyalu, səvadlu, bağlu, təcrübəlü, məʻlumatlu, ʻelmlü, biliklü, qüvvəlü, faydalu, Nazlu, acıqlu, dəhşətlü, qanlu, güzəranlu, kəndlü və s.;
c) “-lı” ( ) ﻟﯽ: dolı, duzlı, qorxulı və s.;
d) təyini şəxs əvəzliyi “öz” mənsubiyyət şəkilçisi ilə işləndikdə: özi
( اوزیözü), özini ( اوزﯾﻨ ﯽözünü), özinə ( اوزﯾﻨﮫözünə), özində اوزﯾﻨﺪه
(özündə), özim də ( اوزﯾﻤﺪهözüm də), özimiŋ ( اوزﯿﻣﻚözümün) ;
e) “-dı4” (  دو/  ) دیşəkilçisi (şühudi keçmiş zaman və ya “idi” hissəciyinin qısa forması kimi) adətən, dodaq ahənginə tabe olmur: gördim
 ﮔﻮردﯾﻢ, görmədüm  ﮔﻮرﻣﺪوم, soruşdımki  ﺳﻮروﺷﺪﯾﻤﮑﮫ, (irad) dutdımki
 دوتدﯾﻤﮑﮫ, düşdilər  دوﺷﺪﯾﻠﺮ, oldılar  اوﻟﺪﯾﻼر, olundı  اوﻟﻨﺪی/  اوﻟﻮﻧﺪی, göründi
 ﮔﻮروﻧﺪی, ... bir qədər asudə nəfəs alduq, ayılduq, aŋladuq ki gərək birləşək ... [№1, s.2]; eşidməmişdük  اﯾﺸﺪﻣﮫ ﻣﺸﺪوك, edərdük №[ اﯾﺪردوك4, s.11,
14], titrəyirdüm  ﺗﺘﺮﯾﺮدوم, bilürdüm  ﺑﻠﻮردوم, saqlanurdılar  ﺳﺎقﻻﻧﻮردﯾﻠﺮ,
edürdilər  اﯾﺪوردﯾﻠﺮ, çalışurdılar  ﭼﺎﻟﺸﻮردﯾﻼر, Nə idüŋ dün bu gün nə olduŋ
sən [№5, s.8] və s.;
f) “-ub / -üb” ( ) وب: azaldub, dayanub, deyüb, edüb, gəlüb, göndərüb, görməyüb, qaçub, saçub, sıçrayub, sağalmayub, verüb, yanub və s.;
g) “-ur / -ür” ( ) ور: bilür, deyür, edür(sən), sevür; çünki bular millət
arasına müdam fitnə salurlar, yetənə böhtan aturlar, dini dinara saturlar,
bu siyaq pul qazanurlar ... [№2, s.15];
h) (hökm) eyləyüm  اﯾﻠﯿﻮم, eyləsün ( اﯾﻠﮫ ﺳﻮنII şəxs tək şərti // III şəxs
tək əmri), gətürsünlər  ; ﮔﺘﻮرﺳﻮﻧﻠﺮʻəyalımızıŋ nəfəqəsini qazana bilməsük
şərʻi vacibatımızı layiqincə əda edə bilmərük [№3, s.10]; bilməyəcük
 ﺑﻠﻤﯿﮫ ﺟﻮكvə s.;
i) III şəxs mənsubiyyət şəkilçisi -ı, -i ( )ی// -sı, -si ( )ﺳ ﯽdodaq ahənginə tabe olmur və bir variantlıdır: sözim  ﺳﻮزﯾﻢ, gözimdən  ﮐﻮزﯾﻤﺪن, yurdımıza  ﯾﻮردﯾﻤﺰه, oğlı  اوﻏﻠﯽ, dövrində  دورﯾﻨﺪه, noyabrıŋ onında  اوﻧﯿﻨﺪه, müsəl21
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man muzdurına  ﻣﺰدرﯾﻨﮫ, (bədən) zorı  زوری, (quyı, nohur) suyı  ﺳﻮﯾﯽ, ucı
bucağı  اوﺟﯽ, (qareʼləriŋ) ruhində  روﺣﯿﻨﺪه, onuŋ xoşına gəlüb  ﺧﻮﺷﯿﻨﮫ, il
uzunı  اوزوﻧﯽ, qapusı  ﻗﺎﭘوﺳﯽ, doğrusı  دوﻏﺮوﺳﯽvə s.;
j) təsirlik hal şəkilçisi -ı,-i ( )یdodaq ahənginə tabe olmur və bir
variantlıdır:  ﮔﻮﻟﯽgüli,  ﺑﻮﻟﺒﻮﻟﯽbülbüli, bunı  ﺑﻮﻧﯽ,  اوﻧﯽonı,  ﺳﻮﯾﻮﻏﯽsoyuğı və
s.;
k) mı, mi ( )ﻣ ﯽsual ədatı dodaq ahənginə tabe olmur və çox vaxt ayrı
yazılır: az mı çoq mı №[ آزﻣﯽ ﭼﻮق ﻣﯽ1, s.2]; Çoxmı çəkdi səʻadəti kisəniŋ?
[  ﭼﻮخﻣﯽ/ №1, s.12]; Neçə gündür gəlüb gedirük, ... fəqirligimizə şəhadət
namələr gətürmişük, rəʼs bizə bir şey vermək istəyəməyür, indi bizim təhərimizi görüb mi bir şey verəcək? [  ﮐﻮروب ﻣﯽ/ №1, s.14]; Heç dünyada
gərək olan kimi iş olurmı? [  او ﻟﻮ ر ﻣﯽ/ №4, s.21];
 Alınma sözlərdə ğ ( )غhərfi ilə [q] və [g] səsləri ifadə edilib:
avğust  آوﻏﻮﺳﺖ, ğəzetə  ﻏﺰﺗﮫ, Ğori  ﻏﻮری, ğuberniya  ﻏﻮﺑﯿﺮﻧﯿﺎ/  ﻏﻮﺑﺮﻧﯿﺎ,
ğubernator  ﻏﻮﺑﯿﺮﻧﺎطﻮر, ğeneral ğubernator ﻏﯿﻨﺮال ﻏﻮﺑﺮﻧﺎطﻮر, ğradus ﻏﺮادوس
, vağon  واﻏﻮن, Ğorqu  ﻏﻮرﻗﻮ, Ğalitsın  ﻏﺎﻟﯿﺘﺴﯿﻦ, reyxstağ  رﯾﺨﺴﺘﺎغ, Bulğaristan / Bolğarıstan  ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎنvə s.; Maraqlıdır ki, öz sözlərimizdən “qayğı”
sözü də bir çox yerdə “ğayqu”  ﻏﺎﯾﻘﻮkimi yazılmışdır. Halbuki məlumdur
ki, türk mənşəli sözlər ğ hərfi ilə başlanmaz.
  قhərfi, adətən [q] səsini bildirsə də, bəzi sözlərdə, xüsusən alınmalarda [k´] səsini ifadə etməyə xidmət edir: deqabr  دﯾﻘﺎﺑﺮ, oqtabr  اوﻗﺘﺎﺑﺮ,
Niqolay  ﻧﻘﻮﻻی, direqtor  درﯾﻘﺘﻮر, “Russqaya şqola”  ﺷﻘﻮﻻ, qurs  ﻗﻮرس,
qnyaz  ﻗﻨﯿﺎز, qral  ﻗﺮال, Aleqsandr  آﻟﯿﻘﺴﺎﻧﺪر, büroqrat  ﺑﯿﻮروﻗﺮات/ büraqrat
№[ ﺑﯿﻮراﻗﺮات1,s.3], Qaspi  ﻗﺎﺳﭘﻰ// Kaspi  ﮐﺎﺳﭘﻰ, elektriq  اﻟﮑﺘﺮﯾﻖ, Velikiy
Qnyaz Mixail Niqalayeviç №[ وﯾﻠﯿﮑﯽ ﻗﻨﯿﺎز ﻣﺨﺎﺋﻞ ﻧﯿﻘﺎﻻﯾﻮﯾﭻ2,s.6 ], qontrol
 ﻗﻮﻧﺘﺮول, qonğresə  ﻗﻮﻧﻐﺮه ﺳﮫ, sirqulyar  ﺳﺮﻗﻮﻟﯿﺎر, qlassiq  ﻗﻼﺳﻖ, Maqedoniya
 ﻣﺎﻗﯿﺪوﻧﯿﺎ, qomisyə / qomisiya  ﻗﻮﻣﺼﯿﮫ, qataliqos  ﻗﺎﺗﺎﻟﻘﻮس, Ameriqa  آﻣﯿﺮﻗﺎ,
qonstitusyonalizm  ﻗﻮﻧﺴﻄﯿﻄﻮﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰمvə s.;
 q > ğ, q > x əvəzlənməsi olmadığı hallar: almaqa, saflıqına, varlıqında, olduqı, qoyduqında, qoymaqa, çalışmaqa, tapmaqa, uşaqa, topraqımızda, ayaqı, çoqı, yaşaduqımız, məhdudlıqından və s.;
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 K ( )ك ک ﯕilə bitən sözlərə, eləcə də -mək məsdər şəkilçisinə saitlə
başlanan şəkilçi bitişdikdə qrafik işarə dəyişmir: xörəgin  ﺧﻮرﮐﯿﻦ, erkəgiŋ
 ارککݣ, (öz əlləriniŋ) əməgilə  اﻣﮑﯿﻠﮫ, çörəgə  ﭼﻮرﮔﮫvə s.; yetüşməgi, göndərməgə, verməgi, getməgə, ögrənməgə, gözləməgə, verməməgə və s. və i.;
 Bəzi sözlər fərqli qrafik variantlarda qarşımıza çıxır:  اﯾﺮه ﻟﻮirəlü /
 اﯾﺮه ﻟﯽirəli,  آرﺗﻮقartuq /  آرﺗﻖartıq,  طﻮﻏﺮوtoğru /  طﻮﻏﺮیtoğrı,  ﭼﻖçıq- / ﭼﺦ
çıx-,  ﭼﻮقçoq /  ﭼﻮخçox,  ﯾﻮقyoq /  ﯾﻮخyox;  ﯾﻮﻗﺴﺎyoqsa /  ﯾﻮﺧﺴﮫyoxsa, ﻣﯿﺮزا
mirza /  ﻣﯿﺮزهmirzə,  ﺑﻮﯾﻮر/  ﺑﯿﻮرbuyur-,  ﯾﻨﮫyenə /  ﮐﻨﮫgenə,  ﺑﺸﻘﮫ/  ﺑﺎﺷﻘﮫbaşqa ,
 ﺑﺰ/  ﺑﯿﺰbiz,  ﺻﻮ/  ﺳﻮsu,  ﺘﭘﺮاقtopraq /  ﺗﻮرﭘاغtorpağ,  ﻓﺎﺋﺪهfaʼidə /  ﻓﺎﯾﺪهfayda,
 ھﺎﻣﻮhamu /  ھﺎﻣﯽhamı,  ﻗﺎﭘوqapu /  ﻗﺎﭘﻰqapı,  آﻗﺎaqa /  آﻏﺎağa,  ﻟﮑﻦlakin / ﻟﯿﮑﻦ
leykin,  داﺋﺮdair /  داﯾﺮdayir,  اوﻟﻤﺠﯽəvvəlimci /  اوﻟﻨﺠﯽəvvəlinci (eyni məqalədə),  ﺷﺎهşah /  ﺷﮫşəh,  ﻋﻮرتʻövrət /  آروادarvad (eyni məqalədə), ﺳﯿﺎوﺧﺶ
Siyavəxş /  ﺳﯿﺎوشSiyavəş,  ﻗﺎﺳﭘﻲQaspi /  ﮐﺎﺳﭘﻲKaspi və s.;
 İndiki zaman şəkilçisini bildirən “  ” ﯾﻮرhərf birləşməsi iki cür
oxuna bilər:
a) Osmanlı (Türkiyə) türkcəsinə xas olan -yor kimi (bəzi müəlliflərin
dilində çox işləkdir): ediyordı (№[ )اﯾﺪﯾﻮردی1, s.1]; müntəzir olıyordılar
( ;)اوﻟﯿﻮردﯾﻼرBöylə halətlərdə nökərləriŋ təpigi dürtməsi işə düşiyordı
(№[ )دوﺷﯿﻮردی1, s.13]; Otaqda buxarı yanıyordı (№[ )ﯾﺎﻧﯿﻮردی1, s.15];
çəkiyordılar ( ;)ﭼﮑﯿﻮردﯾﻠﺮBala ağlıyor ( )آﻏﻠﯿﻮر.... yəʻni balaca vücud özi
içün həyat tələb ediyor ( )اﯾﺪﯾﻮرvə yaxud nəfəs almaqa başlıyor ()ﺑﺎﺷﻠﯿﻮر
[№4, s.1]; Belə kətan yumuşaq olduqda balanıŋ cəsədindəki rütubəti
yaxşıca çeküyor (№[ )ﭼﮑﻮیور5, s.4] və s. – göründüyü kimi, bu yazıları
başqa cür oxumaq mümkün deyil;
b) Azərbaycan türkcəsindəki -ayur / -əyür kimi (mətnin ümumi dilindən necə oxunmalı olduğu anlaşılır): Böylə halətlərdə nökərləriŋ təpigi
dürtməsi işə düşiyordı: birisiniŋ döşindən itələyürdilər ()اﯾﺘﮫ ﻟﯿﻮردﯾﻠﺮ, biriniŋ böyürini dürtmələyürdilər ( ;)دورﺗﻤﮫ ﻟﯿﻮردﯾﻠﺮ... bir bəhanə ilə bunı-onı
çimdigləyürdi ( ;)ﭼﻤﺪ ﯾﮕﻠﯿﻮردی... rəʼsiŋ yuqudan ayılmasını gözləyürdilər
(№[ )ﮔﻮزﻟﯿﻮردﯾﻠﺮ1, s.13]; başlamayur ()ﺑﺎﺷﻼﻣﯿﻮر, tapmayurdı ()ﺗﺎﭘﻣﯿﻮردی,
gözləməyür ()ﮐﻮزﻟﻤﯿﻮر, istəməyür ()اﯾﺴﺘﮫ ﻣﯿﻮر, istəyürəm ()اﺳﺘﯿﻮرم, (cavab)
verməyürdi ()وﯾﺮﻣﯿﻮردی, çıxmayurdı ( )ﭼﯿﺨﻤﯿﻮردیvə s.;
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 “Nə _ nə” / “Nə _ nə də” inkarlıq bağlayıcısından sonra gələn feil müasir ədəbi dilimizdən fərqli olaraq inkarda verilir: ... əhali özi gərək
müʻəllimlərdən, məʻarif məʼmurlarından canişin təsdiq etmiş məramnamə
ilə dərs verilməgi tələb etsün yoqsa özxoşına nə bir para müʻəllimlər və
nə məʻarif məʼmurları “təbiʻi” üsulından əl çəkməyəcəklər; ... lakin
ğəflət və kəsalət bizi elə basmışdıki nə direqtorlarıŋ təzyiqini və nə də bir
para müʻəllimləriŋ tədrisə eʻtinasızlıqını hiss və dərk etməyürdük [№2,
s.7]; ... nəinki məktəb işlərini hətta bir xürdcə icmaʻi işi də nə ruhani
idarəsinə nə də qəzavət xanalara həvalə etməg olmaz [№2, s.8]; ... bu
əsərlər nə Adolf Berjeniŋ Leypsiğdə çap olunan məcmuʻəsinə və nə də
Yusif Qarabağiniŋ kitabçasına daxil olmayub nüdrətən tapulan əsərlərdür
[№2, s.9]; Taŋrı bilür ki nə halala nə harama təfavüt qoymamışam; hər nə
günah eyləmişəm eyləmişəm əmma nə namazdan nə orucdan əlimi
çekməmişəm [№2, s.14]; Nə biz daşnaqsutuna nə daşnaqsutun bizə
məhəbbət edə bilmərük, iki üzlilik lazım degil [№4, s.14];
 “Həm” – müasir ədəbi dilimizdən fərqli olaraq, aid olduğu sözdən
sonra gələrək -da, -də bağlayıcısı məqamında işlənir: İnsanıŋ mərtəbəsi
uca olduqa görə tərbiyəsi həm artucaq zəhmət və hünər istər [№2, s.4];
ruhanilər məscidə nəzarət edən kibi məktəb işləriniŋ nəzarətini həm gözdən qoymayacaqlar [№2, s.8]; çünki ʻOsmanlu istiqlalından azad olmaq
məramnaməsinə milli məktəblər açmaq həm daxil idi [№3, s.5]. “Təkcə
şəriʻət ʻelmi mi bizə lazımdur ya sair ʻelmlər həm lazımdurlar?”; bir firqə
deyür fəqət şəriʻət ʻelmi lazımdur, bir [fir]qə deyür xeyr, şəriʻət ʻelmi
vacib isə də sair ʻelmlər həm lazımdurlar [№3, s.9]; ... dünyaya gəldikdə
öziylə yun, tük, diş, dırnağ həm gətürür ... [№4, s.5]; ... cigər və zəhrə
yəʻni ökpə və bağır darıxdıqlarında nəfəs həm təngləşür [№5, s.7] və b.;
* Sadəcə iki yerdə fərqli şəkillərdə işlənmişdir:
Dutalumki daşnaqsutunuŋ nöqsanları, həmi də böyük nöqsanları var
[№4, s.12];
... gələcəkdə bu firqə öz ʻəməliyyatını təkcə ʻOsmanlu topraqında icra
etsün ya həm Qafqazda və həm ʻOsmanlu topraqında ?! [№4, s.16];
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 “Fəqət” – müasir ədəbi dilimizdən fərqli olaraq, qarşılaşdırma
bağlayıcısı kimi deyil, məhdudlaşdırıcı ədat (ancaq, yalnız, təkcə) kimi
çıxış edir: bir firqə deyür fəqət şəriʻət ʻelmi lazımdur, bir [fir]qə deyür
xeyr, şəriʻət ʻelmi vacib isə də sair ʻelmlər həm lazımdurlar; ... Bu ʻelmdən məqsəd həkimlik, incinerlik ʻelmi degil, bu ʻelmdən məqsəd fəqət
ʻelm-i şəriʻətdür. Sonrakı cümlədə bu məqamda fəqət əvəzinə onun sinonimi “ancaq” işlənir: Ancaq şəriʻət ʻelmini buyurublar təhsil ediŋiz.
Habelə, eyni məqalədə, eləcə də başlıqda “təkcə” də işlədilib: “Təkcə
şəriʻət ʻelmi mi bizə lazımdur ya sair ʻelmlər həm lazımdurlar?”; Həqiqətdə mi bizə təkcə şəriʻət ʻelmi lazımdur məsʼələsi bir an da xəyalımdan
çıqmayurdı [№3, s.9];
 “Məgər” – müasir ədəbi dilimizdən fərqli olaraq, sual ədatı kimi
deyil, bəzən məhdudlaşdırıcı ədat (ancaq, yalnız, təkcə) kimi çıxış edir:
hədis vardur deyürlər “salim ruh məgər səhhətli cismdə ola bilər” [№2,
s.5]; ... bircə türk şaʻirinə rüşd verməyübdürlər məgər Mir ʻƏlişir Nəvayidən səvay; Heç kəsdən və heç yerdən kömək gözləməgə bir ümidləri
qalmamışdı məgər bir dilənçilikdən səvay [№3, s.13, 14]; Edüb bəxş
verdi rəvac oğlına Məgər vermədi təxt ü tac oğlına ... [№4, s.19];
 “İsə” köməkçi sözünün müasir ədəbi dilimizdən fərqli işlənişi: Biz
isək həman o müqəddəs topraqımızda fəʻləlik edəriz [  اﯾﺴﮫ ک/ №3, s.10];
gərçi cəhanı gezüb səyahət etməmiş isək də şu ğəzetə və mətbuʻat vasitəsilə ʻaləmiŋ cümlə əhvalatıŋdan xəbərdar olacaqız [№4, s.17];
 a) Bunilə  ﺑﻮﻧﯿﻠ ﮫ/ Bunı ilə  ﺑ ﻮﻧﯽ اﯾﻠ ﮫ/ Bunı ilən  – ﺑ ﻮﻧﯽ اﯾﻠ ﻦbununla;
bunilə bilə ğəflət olmamaqdan ötri bəyan edərəm ki ... ; oŋa görə hələlik
bu müxtəsərcə məramnaməyə qaneʻ olub bunı ilə təʻlim olmaqı tələb
etməkdən gərək gerü çekilməyək [№2, s.5, 7]; Bunı ilən də mandarinlər
az mənfəʻət bərdar olmayurdılar [№4, s.20];
b) Oniylə (< onı ilə)  – اوﻧﯿﻠ ﮫonunla; ... hər kəs hali-hazırəni o şey
ki lazımdur oniylə müqayisə edüb həmişə narazı qalacaq [№4, s.21];
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 Nə olurdı ki bizim əkinçilərimiz də imtəhan içün bir az yer yapon
üsulilə əküb nəticəsini gözləyə ilər [№3, s.16] – “gözləyələr”;
 Münəccimlərdən ötri gögüŋ yüzində yulduzlardan ʻəmələ gələn
nəqşələr kitablardurlar; Mandarinlər Çin əʻyanlarıdurlar; Bu firqələr o
firqələrdürlər ki olarıŋ əməklərindən, alınlarınıŋ tərindən və əlləriniŋ
qabarınıŋ bərəkətindən çörək yeyürüz, ... [№4, s.21, 22, 24]; ... yəʻni filan
məktəbdə oxuyan mütəʻəllimlər şiʻə uşaqlarıdur və ya sünni uşaqlarıdurlar ... [№5, s.7] – “-lar” şəkilçisi iki dəfə işlənib;
 a) ... tez-gec məhv olasıdur [№1, s.1] – indi: “gec-tez”;
b) Sahibi nəqd edüb yoxın-varın [№1, s.11] – indi: “varın-yoxun”;
c) Bir az da namussızı bir bəhanə ilə bunı-onı çimdigləyürdi [№1,
s.13] – indi: “onu-bunu”;
 “Oxşamaq” omonim feilinin mənaları kimi yazıda da fərqini
görürük:
a) Oxşuyur  – اوﺧﺸﻮﯾﻮرbənzəyir; Nəbatiniŋ bu əşʻarı Şəms Təbriziniŋ
aşaqada dərc olunan kəlamına məʻnən çox oxşuyur [№1, s.8];
b) Oxşayur  – اوﺧﺸﺎﯾﻮرəzizləyir; Ara bir oxşayurdılar anı, Təpərdüb ki
qucurdılar anı [№1, s.11];
 “Gəzmək” omonim feili də mənalarına görə fərqli yazılışda qarşımıza çıxır:
a) Gezmək - – ﮐﯿﺮsəyahət etmək; ... gərçi cəhanı gezüb səyahət etməmiş isək də ... [№4, s.17];
b) Gəzmək - – ݣزaramaq, axtarmaq; “Elmi axtar gəz Çində də olsa”
[№3, s.9x2];
 Və o ümiddəyiz ki səʻyimiz bihudə getməz: az mı çoq mı millətimiziŋ tərəqqisinə, ədəbiyyatından xəbərdar olmasına, məktəblərimiziŋ
müntəzəmliginə, tərbiyə və təʻlim üsulınıŋ cəmaʻət arasında intişar olma26
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sına jurnalımız bir vasitə olacaq [№1,s.1-2] – “az və ya çox” / “az ya da
çox”;
 Oŋa ki qaldı şəriʻət ʻelmi [№3, s.11] – müasir ədəbi dildə “o ki
qaldı”. Onu da qeyd edək ki, bu hissədən sonra vergül qoyulmayıb;
 Orasını demək ki bu məramnamə özligində bir elə bərk yapışmalı
məramnamə degil [№2, s.7] – “demək lazımdır ki” yaxud “deməliyik ki /
deyək ki”;
 İnsan dünyaya toğulanda .. [№2, s.4] – müasir ədəbi dilimizdə:
“dünyaya gələndə”;
 Bəʻzlər sovuq suya çimdirürlər [№4, s.3] – müasir ədəbi dildə
“çimdirmək” // “çimizdirmək” feili yerlik halla işlədilir. Güman ki, ilkin
mənası “batırmaq, salmaq, salıb çıxarmaq” olub;
 ... və çoq-çoq bunlar kibi şaʻirlərimiz var ki hər bir millət olurolsun onlara fəxr edə bilər [№1, s.3] – müasir ədəbi dildə: “onlarla”;
 ... bunlarıŋ mislini hər ğuberniyada və hətta hər uyezddə cəmaʻətimiz tərəfindən açılmasına tövsiyə edəriz [№3, s.8] – müasir ədəbi dilimizdə “açılmasını tövsiyə edərik”;
 ... dünya ʻelmlərini aramaqa əmr edürdi [№3, s.10] – “aramağı /
axtarmağı”;
 ... əgər bir kimsə özini gözləməsə naxoşlasa biz oŋa müʻalicə edüb
sağaldaruq [№4, s.22] – müasir ədəbi dildə “onu”;
 Bunı aŋladuq, daha bunda şəkk ü şübhəmiz qalmadı [№4, s.11] –
“buna”;
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 ... bir məqa[lə]silə bizi bu qaranlıqdan çıqartdı, bu firqə həqiqətdə
nə olduqını bizə bildirdi [№4, s.11] – “firqənin”;
 ... müsəlləh olub özgə canına və malına qəsd edənlər ilə müdafiʻə
etsün [№4, s.13]; Xülasə: təʻəssüb, ğəflət, həmaqət və cəhalət ilə hər daim
müdafiʻə və müharibələrdə bulunalım, vəssəlam [№4, s.18] – müasir
dildə “müdafiə” sözü belə (“ilə” qoşması ilə) işlənmir;
 ... yolıŋ ortasında yıxılur yerə və yıxılan tək həman yerdə yux(u)layur [№5, s.13] – “yıxılan kimi”;
 İnsanıŋ və ya ğeyri heyvanıŋ bədənindəki istilik hərəkət və nəfəs
almaqa münhəsirdür və bu səbəbədür ki ayıqlıqda insanıŋ bədənindəki
istilik yuxuda olduqı haldan artuq olur [№4, s.4] – “bu səbəbdəndir ki”;
 Atası dəxi möhtərəm seyyidlərdən olmaqı şaʻiriŋ bu kəlamından
aŋlaşur; Xacə Hafizə onuŋ məhəbbət və təbʻiyyət göstərməgi bu şeʻrlərindən aŋlaşur [№1, s.4,7] – “anlaşılır”, aydın olur;
 Tapub ehya edən şəxslərə türk olan, türklük həmiyyəti olan və ata
babalarımızdan qalan məʻarif və kitabət əsərləriniŋ qədrini aŋlayan kimsə
təşəkkür edəcəgində şübhəmiz yoqdur [№3, s.12] – “edəcəyinə”;
 Nəbati həzrət ʻƏli ʻəleyhissəlamıŋ səmimi və həqiqi məddahlarından birisi hesab olub onuŋ şəʼnində çox gözəl və pür məzmun qəsidələr
yazubdur ki ... [№1, s.5] – hesab olunub / şəninə;
 Bakünüŋ əŋ möhtərəm və fazil ʻüləmasından biri hesab olan Mirzə
Əbu Turab böylə deyüb [№3, s.9] – “hesab olunan”;
 Məʻlumdur ki dünya ʻelmləri məʻişətimiz rifahiyyət ilə geçmək,
kəsb yolı bizə asan olmaq, bədənimiz səlamatlıqda qalmaq içündürlər
[№3, s.10] – “-ması / -məsi üçün”;
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 Əlbəttə şükr etməlüdür əmma hər anda uşaq damdan yıxılmamaq
qeydinə qalmaq anaya borcdur [№4, s.3] – “uşağın damdan yıxılmaması”;
 Beş il bundan əqdəm zəlzələ Şamaxını bərbad etmək hamunıŋ
xatirindədür [№4, s.10] – “bərbad etməyi”;
 Bu iki məşhur ʻalim olan şaʻir türk oğlı türk olmaq hamuya
məʻlumdur [№3, s.13] – “şairin türk oğlu türk olmağı”;
 Gələcəkdə mücadilələri səmərə bəxş olmaq içün əxlaq və məʻlumat cəhətincə müʻəllimlər özlərini lazım olan məqama yetişdürmək gərək
idi [№4, s.6-7] – “olması üçün, yetişdirmələri / yetişdirməli idilər”;
 ... hökumət işlərindən müsəlmanlarıŋ Rusiyada hüquqı məhdud
olmaqdan Dövlət Duması bağlanmaqdan danışıqlar etməgə cürʼət eylədilər [№1, s.3] – “olmağından, bağlanmağından”;
 Bu axır vəqtlərdə müsəlman cəmaʻəti direqtorlar məktəb işlərinə
müdaxilə etməkdən narazılıqını İrşadıŋ sütunlarında məʻlum edür [№2,
s.7] – “direqtorların ... müdaxilə etməyindən”;
 oŋa görə hələlik bu müxtəsərcə məramnaməyə qaneʻ olub bunı ilə
təʻlim olmaqı tələb etməkdən gərək gerü çekilməyək [№2, s.7] –
“olunmağı”;
 ... bir nəfər bu əsərləriŋ Rəhbərdə dərc olunmaqı öz təsəvvürincə
münasib görmədigindən [№3, s.12] – “olunmağını”;
 əhali özi gərək müʻəllimlərdən, məʻarif məʼmurlarından canişin
təsdiq etmiş məramnamə ilə dərs verilməgi tələb etsün [№2, s.7] –
“verilməyini”;
 Əgər daşnaqsutunuŋ zərəri təkcə erməni qövminə dəgsəydi biz
əlbəttə qonşuluq və insaniyyət hissiyyatınca ermənilər bu bəladan xilas
olmaqı arzu edərük ... [№4, s.15] – “ermənilərin ... olmağını”;
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 Yeŋi rəfiqimizi can-i dildən təbrik edüb müqəddəs məramında
davam edüb arzusına nail olmaqı istəriz [№4, s.24] – “olmağını”;
 bələk bağı balanıŋ əʻzasın bəʻz yerlərdə boğub qan hərəkət etməgə
maneʻ olur [№5, s.6] – “qanın hərəkət etməsinə”;
 Belə tənglik balanıŋ səhhətinə nə payədə zərər verməgə daha
tövzih lazım degil [№5, s.7] – “verməyinə”;
 ... bizlər təmam o əfʻal ü əʻmali-həsənəni tərk edüb vəhşyanə bir
halda yaşamamıza afərin! [№4, s.24] – “yaşamağımıza”; Osmanlı türkcəsinin təsirlərindən biri;
 Türk hökmranları türk şaʻirlərinə nə payədə kəm eʻtina olmaqları
barəsində .. [№3, s.13] – “hökmranlarının”;
 Bu qərardad təsdiq olunub icra olandan bəri otuz-qırx il keçüb.
Görəŋ aya bu otuz-qırx iliŋ müddətində (Allah insaf vermiş) ruhanilərimiz
bir məktəb açduqı varmı? [№2, s.8] – “olunandan” / “ruhanilərimizin”;
 ... sinəniŋ hədəqəsi öz növbəsində həmişəkidən bir qədər daralduqında ökpə (ağ cigər) içün çəndan vüsʻət qalmayur [№3, s.4] –
“həmişəkindən”;
 ... və çox vəqti oŋa kinayə və istehza təriqincə acı sözlər deyərmiş
...; Belə ki bir vəqti bunlar yaylaqda olan zəmanı evlərindən çıxub gözəl
dağlarda seyr ü səyahət etdikləri əsnada ...; Molla Pənah Vaqif mərhum
İbrahim xanıŋ müqərrəb-i hüzurı olan zəmanı ...; Qarabağda olan zəmanı
Bəharlu qəryəsindən Həmid bək adlu bir şəxsilə tanış oldum [№5, s. 8, 9,
10]; Bir güni gördükki bizim kəndə tərəf bir böyük dəstə atlu gəlür [№5,
s.14] – “çox vaxt”, “bir vaxt”, “olan zaman”, “bir gün”;
 Sabahı onı asacaqdılar [№5, s.12]; Sabahı gün cənab pristav
strajniklərilə bilə bizim kəndə təşrif gətürdilər [№5, s.14] – “sabah”;
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 a) feil + -duqa görə (-duğuna görə): İnsan tərbiyəsi təbiʻət iqtizasınca olduqa görə .. [№2, s.3]; İnsanıŋ mərtəbəsi uca olduqa görə ..;
Zahiri həvass beş qism olduqa görə .. [№2, s.4]; zira ki rəhm dolı olduqa
görə məʻdəni bir qədər yuxarı yəʻni sinə tərəfə qaldırur [№3, s.3]; zəhərlü
əczalarla məxlut olduqa görə [№4, s.2]; hava təʼsirinə yavuq olduqa görə
turşıyur; ... müfəssəl bəyan lazım olduqa görə ...; Körpə bala çoq vəqti yuxulı bi-hərəkət olduqa görə ... [№4, s.4]; zira ki bəʻz boyağlar zəhərli olduqa
görə balanıŋ nazik əndamına tez sirayət ediyorlar [№5, s.4]; ... balanıŋ qarnı
və sinəsiniŋ bir hissəsi bələk altında qalduqa görə ... [№5, s.7];
 b) feil + -(ma)dıqdan / -duqdan / -dükdən -(ma)dığından,
-(ma)dığı üçün; -(ma)dığına görə): böylə məʻarif mücahidləri kifayə
qədərincə Bulğaristanda olmadıqdan bəʻzi məktəblərdə yarımçıq “Zəbur
ü Tövrat” oqumuşlar da müʻəllimlik vəzifəsini əda edürdilər [№3, s.6];
Hökumət ilə müqabilədə olub ittifaq güciniŋ çoqını mücadiləyə və xuddarlıqını mühafizət etməgə sərf etdükdən mədəni və məʻarif məramlarını
ʻəmələ gətürməgə artuq vəqt işlədə bilmədi [№4, s.8]; Eʻdadi məktəbləriŋ
müʻəllimlər şurası müstəqil bir idarə olduqdan bir parlament demək olur
[№4, s.8]; bəʻz yerlərdə Germaniya və Afstriyada olduqı kibi hökumətiʻaliyəniŋ hüquqı məclis-i məbʻusan hüquqından artıq oldıqından bu
məclis hökuməti-ʻaliyə əlində idarə-i dövlət içün bir vasitə bir alət məqamındadur. Digər tərəfdən, bəʻzi yerlərdə İngiltərə, Firəngistan və İtaliyada oldıqı kibi məclis-i məbʻusanıŋ hüquqı hökuməti-ʻaliyə hüquqından
ziyadə olduqdan bu hökuməti-ʻaliyə məclis-i məbʻusan əlində idarə-i
dövlət içün bir vasitə bir alət hökmindədür [№5, s.2];
 c) feil+ -maqa görə (-dığına görə): Hər iksi çalışqan və işlərində
diqqətlü olmaqa görə qonşuları bunları işsiz qoymazdılar [№3, s.14];
 ç) feil +-(ma)maqdan -(ma)dığından, -(ma)dığı üçün, -(ma)dığına
görə): ola da bilər ki cəmaʻət müsibətinə ürəgi yanmamaqdan işə kəm
məhəll olub ... [№4, s.10];
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 olunursa (olunarsa, olunsa): Məʻyub bala ata və ana içün ğəzəb
dərəcəsində mülahizə olunmasına əgər təftiş olunursa ancaq demək olur
ki valideyniŋ səhv ü xətalarınıŋ kəffarəsidür .... [№3, s.5];
 Təyini söz birləşmələrini yazıda fərqləndirmişik:
a) I növ təyini söz birləşmələri:
ahi-cansuz – canyandıran ah, dibayi-zərd – sarı güllü ipək, nami-mübarək
– mübarək ad, şahi- dərya dil – dərya ürəkli şah, ʻeşqi-həqiqi – həqiqi
eşq, dosti-həqiqisi – həqiqi dostu (Vaqifin), məhəbbəti-ilahi – ilahi
məhəbbət və s. və i.;
b) İzafət (II və III növ təyini söz birləşməsi):
bab-i kərəm – kərəm qapısı, bab-i tərəqqi – tərəqqi qapısı, şüʻəra-yi fars
– fars şairləri, idarə-i dövlət – dövlət idarəsi, haqq-un-nas – insanların
haqqı (qul haqqı), sahib-i tac ü təxt – taxt-tac sahibi, əhl-i zövq ü səfa –
zövq və səfa əhli, meydan-i ʻeşq – eşq meydanı, gövhər-i Nəcəf və
məʻdən-i ʻizz ü şərəf – Nəcəf gövhəri və izzət-şərəf mədəni, dövr-i zor-i
bazu – qol gücü dövrü, mövsüm-i gəşt-i laləzar – çəmənliyi gəzmək mövsümü və s. və i.;
 “ وvə” bağlayıcısı bəzi sabitləşmiş birləşmələrdə, bəzən də qafiyə
naminə, həm də izafət birləşməsinə bənzəməsin deyə sözlərdən ayrı şəkildə “u, ü” kimi yazmışıq: məs.: “Zəbur ü Tövrat”, əkl ü şürb, can ü dililə,
şövq ü zövqilə, mey ü məhəbbət, tac ü təxt, lütf ü kərəm, zövq ü səfa və s.;
 a) ʻ (sözün tərkibində “ عayn” hərfinin olduğunu göstərmək üçün):
ʻömr, eʻtikaf, ʻelm, məʻarif, səʻy, rücuʻ, ictimaʻ, mənʻ və s.;
b) ʼ (sözün tərkibində “sükunlu həmzə” ( )ئ أ ﺀhərfinin olduğunu
göstərmək üçün): möʼmin, məsʼələ, məsʼul, rəʼy, cürʼət və s.;
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 Bağlayıcılar, demək olar ki, heç yerdə vergüllə verilməyib, lakin
istisnalar da var. Qeyd edək ki, “ki” ( )ﮐ ﮫbağlayıcısı çox vaxt aid olduğu
sözə bitişik yazılıb;
 Müasir ədəbi dilimizin əksinə olaraq, da / də – yerlik hal şəkilçisi
kimi ayrı, ədat kimi isə bitişik yazılıb. Hər iki vəzifədə də iki qrafik
variantda verilib ( دهvə )دا. Maraqlıdır ki, eyni yerdə hər iki variantın
yazıldığı da olur:  ﻗﻔﻘ ﺎزده// ( ﻗﻔﻘ ﺎزداQafqazda) [№3, s.7],  آروادﻻردا... آﻧ ﺎﺳ ﯿﺪه
(anası da, ... arvadlar da) [№3, s.14];
 Fars mənşəli  ﺑ ﯽ-bi (-sız) ön şəkilçisi gah sözlərə bitişik yazılıb,
gah da ayrı;
 -ma inkar şəkilçisi gah əliflə  ﻣﺎ, gah əlifsiz  مyazılıb;
 Mürəkkəb sözləri təşkil edən tərəflər, adətən, ayrı yazılıb:
boyun duruğ  ﺑﻮﯾﻮن دروغ, uzun qulağ  اوزون ﻗﻮﻻغ, ağ saqqal  اغ ﺳﻘﺎل, iki
qat  اﯾﮑﯽ ﻗﺎت, iki üzlilik  اﯾﮑﯽ اوز ﻟﯾﻟك, yüz başı  ; ﯾﻮز ﺑﺎﺷﯽpak damən ﭘﺎك داﻣﻦ
, rəhm dil  رﺣﻢ دل, sadə dil, şirin zəban, nəsihət amiz, hikmət asar, möʻciz
nüma, qiraət xana, həm məslək, həm ʻəsr, həm sər, şəhadət namə, saqi
namə, haqq pərəst, millət pərəstlik, Kərim abad (şəhər adı), fələk zədə,
mənfəʻət bərdar, tel ğraf  ﺗﯿﻞ ﻏﺮاف, sahib kar  ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر, saʻat saz, nəʻl
bənd və s. və i.;
 Müasir orfoqrafiya qaydalarına əsasən, defislə yazılmalı mürəkkəb
sözlərdə defisdən istifadə edilməyib;
 Durğu işarələrindən istifadədə sistemlilik gözlənilməyib; xitab və
ara sözlər cümlədə nadirən fərqləndirilib; tire işarəsi indiki kimi sətrin
ortasında ( – ) deyil, aşağısında ( _ ) verilib;
 Həmcins üzvlər arasında da, adətən, vergüldən istifadə edilməyib.
Məsələn, ... zəʻif milləti özinə qul, millətini dilini dinini nabud ediyordı;
imdi bir millətiŋ o birisinə faiq gəlməsi ağa olması qol güciylə degil mək33
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təb, ədəbiyyat ʻelm, ictimaʻiyyət və bunlar kibi məʻnəvi qüvvələr ilədür
[№1, s.1]; millətimiziŋ tərəqqisinə ədəbiyyatından xəbərdar olmasına
məktəblərimiziŋ müntəzəmliginə tərbiyə və təʻlim üsulınıŋ cəmaʻət arasında intişar olmasına jurnalımız bir vasitə olacaq; ... əvvəlki ictimaʻ beş
gün ikinci on beş gün davam etdi [№1, s.2]; Rəʼs Murad ağa kimi şəhərdə
mehriban üftadə dövlətlü yaraşıqlu kişi yoqdur [№1, s.15]; Lakin nə oqumaq hansı ʻelmi ögrənmək məsʼələsi ortaya gələndə railər müxtəlifləşirlər
[№3, s.9]; Ata babadan qalan mülklərimiziŋ nəfʻini özgələr aparırlar çünki olarda ʻelm var məʻlumat var fənn var; Fəʻləlikdə də hamudan rəzil
hamudan həqir müsəlman fəʻləsi degilmi? ... Təkcə bədən zorı maşın
elektriq ʻəsrində kar görməz. ʻElm gərək məʻlumat gərək fənn gərək. Və
genə ʻelmsizlikdən ticarətdə əkinçilikdə sənayeʻdə hamudan gerü qalan
müsəlman degilmi?... [№3, s.10]; Şəriʻət ʻelmin bilməyən din[d]arlıqı
olmayan nə qədər biliklü və məʻlumatlu olur-olsun, nə özinə nə özgəyə
faydalu ola bilməz [№3, s.11]. Nəvayiniŋ Füzuliniŋ yaxud Vaqifiŋ mənzumələri hansı fars şaʻiriniŋ əsərindən az ahəngdardır [?!] [№3, s.13]; Bir
işdə ki cəmaʻətiŋ qontrolı olmadı bir işdə ki cəmaʻətiŋ hesab almaqa ixtiyarı qalmadı bir yerdə ki mətbuʻat yolilə ictimaʻi işlər ʻümumıŋ məʻlumı
olmadı ğeyri bir nəticə gözləmək ʻəqldən uzaq şeydür [№4, s.10]; Bənəfşəni yasəməni nərkisi xülasə hamu gülləri bir-bir dadub atdı [№4, s.22];
Rusiyada imdi bu saʻat hər bir qövm hər firqə bu seçkilər barəsində bir
təlaşda bir səʻydədürlər [№5, s.1]; Nə qorqunc nə insafdan uzaq şey !
[№5, s.12]; Bu iş ixlas və qulluq göstərmək içün çoq yaxşı ittifaqidi:
soyulan istirajinikdür “hökumət” adamıdur özi də rus. Müttəhəm kəndlü
özi də ʻavam müsəlman. Hünər göstərməgiŋ qulluq büruzə verməgiŋ
böylə məqamı ki ələ düşməz [№5, s.13]; Hətta yüz başı da molla da ağsaqqallar güninə düşdilər [№5, s.14] və s. və i.;
 Millət ey sübh yulduzum nə içün ?
Bir işıqlanmaqilə tez batduŋ [№5, s.8];
Siyavəxşə ged söylə ki məh cəbin
ʻƏcəb ki bir ləhzə aya nəyə ?
Xüram eyləməzsən hərəm xanəyə [№5, s.15] və b.
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– Məlumdur ki, müasir orfoqrafiya qaydalarına əsasən, sual işarəsi ən
sonda qoyulmalıdır;
 Xüsusi ismə artırılan şəkilçilər, müasir orfoqrafik qaydalardan
fərqli olaraq, elə dırnaq işarəsinin içərisində verilir. Məsələn: “Rəhbəriŋ”,
“Nəşr-i Məʻarifiŋ”, “arqadaşlıqlarıŋ” və b.; Eyni zamanda, çox vaxt dırnaq içərisində verilməli sözlər fərqləndirilmir. Məsələn, ʻElm və Nəşr-i
Məʻarif haqqında söylənən gözəl nitqləri möhtərəm İrşad ğəzetəsiniŋ sütunlarında oquduq [№3, s.9]; Rəhbəriŋ ikinci nömrəsində Köçərlü Firidun
bəgiŋ Ədəbiyyatımıza dair məqaləsində Vidadiniŋ, Vaqifiŋ və Zakiriŋ
“Gögdə uçan durnalara” xitabları dərc olunmışdı [№3, s.12];
  ݣ,  گ,  ک,  – ﻚbu hərflər eyni zamanda müxtəlif səsləri – [k], [g],
[ŋ] – ifadə etməyə xidmət edir: [ اﯿﮔݣزikiŋiz / №1, s.14]; [ اݣﻟﮫ ﺷﻚəgləşiŋ
/ №1, s.15]; [ ارﻜکݣerkəgiŋ / №3, s.5], [ ﮐﻮﮐﺮانgögəran / №3, s.5], ﻣﺎلݣ
[malik / №3, s.10], [ ﭼﻮﻧﮕﮫçünki / №3, s.10] və s. Nəzərinizə çatdırıram
ki, bu hadisə eyni dövrə və eyni abidəyə aiddir. Ümumi mənzərədən belə
qənaətə gəlmək olur ki, hər müəllif bu işarələrdən istədiyi kimi istifadə
edib və özünün seçdiyi sistemə uymağa çalışıb;
 Bəzən qoşasamitli milli sözlərimiz tək samitlə yazılır: saqqal  ﺳﻘﺎل,
qaqqıldaşa-qaqqıldaşa  ﻗﺎﻗﻠﺪاﺷﮫ, yeddi  ﯾﺪی, səkkiz  ﺳﮑﺰ, doqquz  دوﻗﻮز,
ağsaqqallar  آﻏﺴﺎﻗﻼر, sığallamaq  ﺳﻐﺎﻻﻣﻖ, qollarımda  ﻗﻮﻻرﯾﻤﺪاvə s. Bəzən
milli sözlərimizdə də təşdid işarəsindən istifadə edildiyinə rast gəlirik
ّ yeddi / №3, s.6]. Bəzən əslində təşdidsiz
[ ﯾﻮﻻّرﯾﮑﺰyollarıŋız / №2, s.9; ﯾﺪی
olan sözün danışığa əsasən təşdidlə verilməsini müşahidə edirik. Məsələn,
əslində “tərbiyə” olan sözün “tərbiyyə” kimi qeyd edilməsi [ ﺗﺮّﺑﯿﮫ/ №2,
s.2]. Yaxud, təşdidlə yazılmaq əvəzinə qoşa hərflə yazılıb: hissi-müştərək
[ ﺣﺴﺲ/№ 2, s.5], niyyətinə [ ﻧﯿﯿﺘﻨﮫ/ №3, s.6];
 Nöqtələrin (bəzən hətta hərflərin) yeri çox vaxt səhv düşüb
(əsasən,  رvə  ز,  نvə  یhərfləri yanaşı gəldikdə). Məsələn, “ziraətgah”
əvəzinə “rizaətgah”, “pəzir” əvəzinə “pəriz”, “adında” əvəzinə “adnıda”
və s. Ümumiyyətlə, çap səhvləri olduqca çoxdur;
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 Sözlərin sətirdən sətrə keçirilməsində səhvlərə yol verilib. Məsələn, müsəlma-nları [ ﻧﻼری- ﻣﺴﻠﻤﺎ/ №1, s.2], dinda-rlıq [ رﻟﻖ- دﯾﻨﺪا/ №3, s.3],
məktəblər-indən [ ﯾﻨﺪن-  ﻣﮑﺘﺐ ﻟﺮ/ №3, s.5], yerlər-ində [ ﯾﻨﺪه- ﯾﺮﻟﺮ/ №3, s.8],
laz-ımdurlar [ ﻣﺪرﻟﺮ- ﻻز/ №4, s.20], qunda-ğlamaqdan [ﻏﻼﻣﺎﻗﺪان- ﻗﻮﻧﺪا/ №5,
s.5] və s.;
 Jurnalın dili maraqlı frazeoloji birləşmələrlə də zəngindir.
Məsələn:
... gərək birlikdə ehtiyaclarımızıŋ düzəlməsinə çalışaq özümüzə
gələcək səʻadəti içün yol arayaq [№1, s.2];
Büraqratlarıŋ insafına bel bağlamaq ʻəqldən uzaq şeydür;
Nə həddiŋ var hüquqıŋ məhdudlıqından danışıq başı açasan [№1, s.3];
Arzusını çəkdigimiz “Rəhbər”iŋ ʻədəmdən vücuda gəlməsini, xəyalat
ʻaləmindən məʻişət meydanına qədəm qoymasını təbrik edüb... [№1, s.4];
Müsibət yüz verdi; ... qış soyuğından özlərini saqlamaq içün bir daldanacaq tapmaq qeydi də lazım düşdi. ... hərə özinə bir yampac tiküb bu
fələk zədələr genə düşdilər dilənçiligə;
... rəisiŋ hüzurında olar içün dil yetürməgi vəʻd ediyordılar [№1, s.13];
Siziŋ ümid dutduqıŋızdan artuq mən sizə kömək edəcəgəm [№1, s.14 /
indi: “ümid etmək”];
Lakin ğəflət və kəsalət bizi elə basmışdıki ...;
... yoqsa öz xoşına nə bir para müʻəllimlər və nə məʻarif məʼmurları
“təbiʻi” üsulından əl çəkməyəcəklər [№2, s.7];
Xala xatiriŋ qalmasun içün də olsa [indi: “xala xətrin qalmasın”];
Ruhanilər məscidə nəzarət edən kibi məktəb işləriniŋ nəzarətini həm
gözdən qoymayacaqlar [№2, s.8];
Və illa şahin ü laçın duyuq düşüb onlarıŋ sürbəsini dağıdar və qızıl
qana boyar [№2, s.11];
ʻƏfv-i günahimə Xudaya mən ümid bağlamışam [№2, s.14];
... siyasi və cəngi işlərdən kənar səssiz və küsiz məʻarif yolında can və
baş qoyublar;
... azad olandan soŋra bulğar müʻəllimləri həm məʻnəvi və həm maddi
tərəflərdən tənəzzülə yüz qoymaqa başlamışlar [№3, s.6];
Doğrusı bu nitq bəndəni xeyli təfəkkürə saldı;
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Təkcə bədən zorı maşın elektriq ʻəsrində kar görməz [№3, s.10];
Aclıq və yertərpənmə Kərim abadı bir müsibətə saldıki hər kəs öz hayına qaldı;
İş düşdi bu gün-sabaha;
... bir bəhanə gətürüb iʻanə verməkdən baş qaçurdı;
Məʻsumə özin itürmiş sakit durmışdı, cavab verməgə bir söz tapmayurdı [№3, s.14];
... mədəni və məʻarif məramlarını ʻəmələ gətürməgə artuq vəqt işlədə
bilmədi [№4, s.8];
Bulğar hökuməti Bulğaristan məktəblərindən başqa ʻOsmanlu məmləkətində olan bulğarları həm gözdən qoymayır [№4, s.9];
... hər bir işə ki biz əl bulaşdırıruq axırından bəla və müsibət törəyir
[№4, s.10];
Əgər keçmişlərə əl atsaq hər beş ildə üç ildə büroqratlarıŋ tərz-i idarəsindən zühur edən böylə müsibətləriŋ çoqını görəriz;
... bir məqa[lə]silə bizi bu qaranlıqdan çıqartdı, bu firqə həqiqətdə nə
olduqını bizə bildirdi [№4, s.11];
... erməni cəmaʻəti daşnaqsutundan pezikübdür, nifrətə gəlübdür;
Bu isə daşnaqsütuna və tərəfdarlarına əlbəttə xoş gəlməyür, gəlməyürsə
də nüfuzı qüvvədən düşməgə yüz qoyur [№4, s.12];
İmdi müsəlman cəmaʻəti bu üsul-i idarəyə və nümayəndələrinə ehtiramdan əl çeküb;
... siziŋ daşnaqsu[tu]nuŋ əlləri qardaş qanına bulaşub, bizi də qardaş
qanına əl bulaşdurmaqa məcbur edüblər [№4, s.14];
Rusiya büroqratları hürriyyət cünbüşiniŋ qabaqını kəsmək içün yapon
müharibəsini ortaya saldılar ...;
... erməni cəmaʻətiniŋ başını qatışdırmaq içün ...;
Nə qədər ki bu firqə mövcuddur biz arxayın mədəniyyət və tərəqqi
dalınca düşə bilməyəcük.
Nə qədər ki bu firqə erməniləriŋ arasında var qardaşvar və sədaqətlə
müsəlman erməniyə, erməni müsəlmana əl uzada bilməyəcək [№4, s.15];
Böylə qəlbdən çıqan fəryadları, xitabları millətiŋ qulağına çatdırmaq
lazımdur [№4, s.17];
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Vətənimiz yaşaduqca bu xaqanıŋ adı xəlqiŋ yadından çıxmasun ! [№4,
s.19];
Bu müvərrix cəvaba çekildi [№4, s.21 / indi: “sorğu-suala çəkilmək”];
Mənim ʻelmim əlbəttə münəccimiŋ ʻelmi tək səni ğəzəbə gətürməz
[№4, s.21 / “qəzəbləndirmək”];
Qərənfili çeynədi bir dad görməyüb atdı [№4, s.22];
Mən bu saʻat tənbih edərəm o şəxsə ki xoş gəlmək bəhanəsilə məni
böylə bir zülmiŋ məsʼuliyyəti altına aldırar [№4, s.24];
... mətləb aşkar olmaq içün bu iki məmləkətiŋ üsul-i idarəsi bir qədər
təfsilən bəyan olunması lazım görildi [№5, s.2];
Germaniya padşahı həm səltənət sürür həm də idarə edir [№5, s.3];
Molla Vəli Qazaq mahalında Şıxlu qəryəsində təvəllüd tapubdur
[№5x2, s. 8, 10];
Molla Vəli ehtiyata düşür ki onlar yolı itirüb azacaqlar;
... və burada onuŋ xana yavuq olmaqına səbəb düşübdür [№5, s.9];
... dərd ü ğəmini olara izhar edərək yürəgini boşlatmaq istəyürdi [№5,
s.12];
Mən çoq arzu edərdimki öz macəramı bir kəsə nəql edüb yürəgimi
boşaldam;
... çünki görü[nü]rdiki yürəginiŋ dərdini boşaltmaq Kərim içün böyük
təsəllidür;
Hünər göstərməgiŋ, qulluq büruzə verməgiŋ böylə məqamı ki ələ düşməz;
... kəndlüyə buyurdıki təqsirin boynına alsun. Kəndlü məʻlumki
boynına almaq istəmədi çünki müqəssir degil idi [№5, s.13];
Hətta yüz başı da molla da ağsaqqallar güninə düşdilər;
Cəmaʻat bir az özinə gələndən soŋra Murad bəgiŋ ayağına yıxıldılar
[№5, s.14] və s.;
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RƏHBƏR
Qafqazıŋ və təmam Rusiyanıŋ məʻişətindən, bil-ʻümum Rusiya
müsəlmanlarınıŋ məʻişətindən, bil-xüsus ədəbiyyatdan və üsul-i təʻlim və
tərbiyədən bəhs edən aylıq türk jurnalıdur.
1907 -inci ildə ayda iki dəfʻə nəşr olunacaq.
Jurnalıŋ məramnaməsi
Üsul-i tərbiyə və təʻlim qismi
Cismani, ruhani və əxlaqi tərbiyədən bəhslər. İndiki və geçmiş qövmləriŋ üsul-i tərbiyələriniŋ tarixi. Müsəlman məktəblərində üsul-i tədris
necə olmalı. Rusiya müsəlmanlarınıŋ məktəb işləri. Məktəblərimizdə
tədris olunan kitablarıŋ tənqidatı.
Ədəbi və fənni qismi:
Milli hekayələr, mənzumələr, romanlar, şaʻirlərimiziŋ əsərləriniŋ
nümunəsi və tərcümə-i əhvalları. Məʻişətimizdə lazım və asan dil ilə
yazılmış fənni və ʻelmi məqalələr, tənqidat.
İctimaʻi qismi
Qafqazıŋ və ʻÜmum Rusiyanıŋ ictimaʻi məʻişətiniŋ icmalı. Kənd,
şəhər və zəmin darlıq (zemstva) idarələrinə dair məqalələr, məktubat.
1907 -inci il içün müştərilik1 dəftəri açılubdur
İlligi – dört manat. Altı aylığı iki manat əlli qəpik.
Müştərilik pulını hissə-hissə vermək olar.
Əvvəldə [2] manat, mart ayında [1] manat, mayda (1) manat. İbtidayi
məktəbləriniŋ müʻəllimləri içün illik qiymətindən (1) manat güzəşt olur.

1

[ ﻣﺸﺘﺮﯿﻟﻟكmüştərililik] yazılıb.
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İxtar
1907 -inci ildə tazə müştərilərə 1906 -ıncı ildə çıqan 4 nömrə Rəhbər
məccanən göndərilür.
1907 -inci ildə jurnalda siyasi məqalələr dərc olunmaq içün icazə
istənübdür.
Adres
Baku – Ğuberniya küçəsində ʻAşur begofuŋ evində “Rəhbər” jurnalınıŋ idarəsi yaxud Baku üçünci müsəlmani və rusi məktəbiniŋ müʻəllimi
Mahmud bek Mahmud bek of.
Adres rusca:
Баку Губернская улица д. Ашурбекова. Рехбера или Баку, 3
Русско 2-татарская школа, крепость учителю М. Махмудбекову.

2

“Рууско” yazılıb.
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Dügün münasibətilə yoldaş Məhəmməd Lələ zadəyə
Həsən Tahirdən hədiyyə
ibtida-i deqabr 19203
Birinci nömrə şaʻban-ul-müʻəzzəmiŋ 18-ində yekşənbə sənə 1324
Sentabr1ıŋ 24-ində sənə 1906
I səfhə
Məhəll-i idarə:
Jurnalımızıŋ məsləkiŋə
müvafiq yazılmış məqaləAbunə qiyməti
ləri qəbul edəriz lakin
Birinci il
təshihə idarə muxtardur
Dörd aylıq
(1907 -ci iliŋ ibtidasınadək
__________
Çap olunmayan məqalə
sahibinə göndərilməz
Bir manat əlli qəpik
__________
_________
RƏHBƏR
Marqasız göndərilmiş
məktublar qəbul olunmaz
__________
Müştəri olmaq istəyənlər
Редакцiя журнала
Sənə-i təʼsisi Baküdə “Dəbistan” jurnalınıŋ
«Рехберъ» и
idarəsinə rücuʻ etsünlər
1324
«Дебистанъ» Баку
пассажъ Г.З.А.Тагiева
Qafqazıŋ və tamam Rusiyanıŋ məʻişətindən bil-ʻümum Rusiya
müsəlmanlarınıŋ məʻişətindən bil-xüsus, ədəbiyyatdan (və üsul-i təʻlim
və tərbiyədən bəhs edən aylıq türk jurnalıdur.)

3

Əl yazısı ilə yazılıb.
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İFADƏ-İ MƏRAM
Yaşaduqımız ʻəsr bir ʻəsrdür ki müntəzəm məktəbi, milli ədəbiyyatı,
müʻəyyən məsləkdə ictimaʻi məʻişəti və hər cür iqtisadi mücadiləyə
hazırlıqı olmayan millət məʻişət mücadiləsində tez-gec məhv olasıdur. Bir
vəqt varidi ki qüvvəli bir millət müsəlləh olub qol güciylə o biri zəʻif
milləti özinə qul, millətini dilini dinini nabud ediyordı. Lakin imdi bir
millətiŋ o birisinə faiq gəlməsi ağa olması qol güciylə degil məktəb,
ədəbiyyat ʻelm, ictimaʻiyyət və bunlar kibi məʻnəvi qüvvələr ilədür. Pəs
hər bir millət ki öz milliyətini, dilini itirüb yoq olmaq istəməyür gərəgdür
məktəbləriniŋ müntəzəm olmasına, ədəbiyyatınıŋ sərvətlənməsinə,
ədəbiyyatı vasitəsilə millətini tanımaqa və millətiniŋ ictimaʻi işləriniŋ
vüsʻətlənməsinə çalışsun.
Bunlarıŋ hamusını nəzərə alub biz bir neçə Badikubə müʻəllimləri
açıq və sadə dil ilə yazılmış tərbiyə və təʻlim üsulından, ədəbiyyatdan və
ictimaʻi məʻişətdən bəhs edən aylıq bir jurnal nəşr etməgə şüruʻ etdük.
Məqsudımız məktəblərimiziŋ müntəzəmliginə, millətimiziŋ məʻişət
meydanında ʻelm və məʻrifət yolında irəlü getməsinə və milli ədəbiyyatından xəbərdar olmasına əlimizdən gələn qədər rəhbərlik etməgdür.
ʻÖhdəmizə götürdügimiz böylə bir vəzifəni əda etməgdə bacaruqımızı və səʻyimizi əsirgəməyəcəgiz. Və o ümiddəyiz ki səʻyimiz [səfhə 2] bihudə getməz: az mı çoq mı millətimiziŋ tərəqqisinə, ədəbiyya-tından
xəbərdar olmasına, məktəblərimiziŋ müntəzəmliginə, tərbiyə və təʻlim
üsulınıŋ cəmaʻət arasında intişar olmasına jurnalımız bir vasitə olacaq.
“ Rəhbər ”
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BİZƏ NƏ LAZIMDIR ?
Bu axır vəqtlərədək biz Rusiya müsəlmanları öz milli ehtiyaclarımızdan və cəmaʻət işlərimizdən əsla xəbərimiz yoqidi. Bunuŋ səbəbi isə çoq
da bizim bətalətimiz degil idi. İstibdad boyun duruğı bizi bir hala gətürmişdiki nə olduqımızı, nə içün məʻişət etdügimizi, millətimiziŋ səʻadəti
nədə olduqını fikr etməgə bizlərə fürsət qalmamışdı. Lakin bu axırkı iki
ildə Rusiyada zühur edən cünbüşüŋ və hürriyyət yolında tökülən qanlarıŋ
bərəkətindən biz də bir qədər asudə nəfəs alduq, ayılduq, aŋladuqki gərək
birləşək gərək birlikdə ehtiyaclarımızıŋ düzəlməsinə çalışaq özümüzə gələcək səʻadəti içün yol arayaq. Odur ki bu geçən avğust ayında Rusiyada iki
böyük müsəlman ictimaʻi düzəldi; biri Nijnedə “ ʻÜmumi Müsəlman
İctimaʻi”, o biri Badikubədə “ Qafqaz Müsəlman Müʻəllimlərinin İctimaʻi ”.
Avğustuŋ 15-ində başlayub əvvəlki ictimaʻ beş gün, ikinci on beş gün
davam etdi. Milli və ictimaʻi ehtiyaclarımızıŋ əŋ lazımlularını bu iki
ictimaʻ həll eylədi. İctimaʻda həll olunmuş ehtiyaclar bunlardır: ruhani və
məktəb işlərimiz və mövqufat gərək millət ixtiyarında olsun. Mollalarıŋ
və müʻəllimləriŋ təʻəyyün və xaric olunması cəmaʻət ilən olsun. İbtidayi
təʻlim ʻümumi, cəbri və məccani olsun. Yəʻni hamu uşaqlar məcburən və
pulsuz ibtidayi təʻlim alsunlar və ğeyri ..
Bu məsʼələlər hamusı dini vücubatımız kibi bizə lazımdurlar.
Bunlarıŋ qövldən feʻlə gəlməsinə gərək çalışaq əlləşək yoqsa qurı bir yerə
yığılub gözəl nitqlər söyləməkdən, uzun-uzadı müzakirələrdən, qərardadlardan bir şey hasil olmaz. Bizə vacibdür ki bu iki ictimaʻiŋ qərardadlarınıŋ hamusını da olmasa çoqını qövldən feʻlə gətürməgiŋ dalınca olaq və
illa daha soŋra ictimaʻlarımıza gələn olmaz. İctimaʻlarımız eʻtibardan
düşər. Bu da bizim içün böyük bir bədbəxtlik olur. Burasını yəqin etməliyiz ki əgər bundan soŋra ictimaʻlarımız olmazsa həyat və məʻişət bizə
təng keçər, çünki imdi Rusiyanıŋ hər bir qövmi hər firqəsi özi öz işlərini
icti-maʻlarda ʻümumi məclislərdə həll edür. İmdi Rusiya yeŋi bir həyata
qədəm qoyub – ʻümumiyyət - - ictimaʻiyyət həyatına. Daha hökumət
mərkəzindən dərdlərə dərman, ehtiyaclara ʻəlac gözləmək vəqti keçüb.
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[səfhə 3] Bunuŋ içün biz müsəlmanlar da ʻümumiyyət ilə icmaʻlikdə
gərək iş görək.
_ Yek bam do həva4 _ olmaz, büraqratlarıŋ5 insafına bel bağlamaq
ʻəqldən uzaq şeydür.
Bu vəqtə qədər dinməz əgləşməgimiz6, bu vəqtə qədər milli ehtiyaclarımızdan ötri səs çıxardmamaqımız7 ğeyriləriŋ nəzərində bizi böylə bir
həqarətə salubki birdən biz də bir ehtiyac tələbində olanda, biz də bir ictimaʻ düzəldəndə hərə bir tərəfdən _ ay aman qoymayuŋ müsəlmanlarıŋ
fikri bir ʻəlahiddə işdədür _ qışqırıq salur. Həmin yuqaruda zikr olunan
Nijne ictimaʻiniŋ barəsində baq “ Rusiya ” ğəzetəsi nələr yazur:
“ Avğust ayında islama müğayir xilaf ʻəqidələri götürməkdən ötri
müzakirə etmək içün Nijnedə müsəlmanlar daxiliyyə vəzirindən izn
aldılar. İctimaʻ isə öz məramnaməsindən kənara çıqub siyasi məsʼələlərdən, hökumət işlərindən, müsəlmanlarıŋ Rusiyada hüquqı məhdud
olmaqdan, Dövlət Duması bağlanmaqdan danışıqlar etməgə cürʼət eylədilər. Hətta ictimaʻ vəzirlər sədrinə yazubki müsəlmanlarıŋ ruhani işlərinə
dair tazə qanunlar ikinci Duma yığılınca gərəg çıxmasun, bu Duma da
tezcə yığılsun. “ Rusiya ” ğəzetəsi bunı demək istəyür ki _ müsəlmansan,
səniŋ vəzirlər sədri ilə nə sorğu və sualıŋ ola bilər, nə həddiŋ var hüquqıŋ
məhdudlıqından danışıq başı açasan. Dövlət Duması nə vəqt yığılacaq
səniŋ nə veciŋə8. Ruhani məsʼələləriŋi çervanskilər, iğnatoflar həll edə
bilərlər. Otur yerüŋdə ye iç yat, saŋa artuq şey lazım degil. _
Pəs biz gərək ʻümumilikdə icmaʻilikdə dərdimizə çalışaq ehtiyaclarımızı həll edək hamuya bildirəkki biz də mədəniyyətə tərəqqiyə qabilük.
Və illa “ Rusiya ” ğəzetəsiniŋ və həm məsləkləriniŋ gülüncindən xilas
olmaruq.
M

4

fars. “Bir dam iki hava”
ﺑﯿﻮراﻗﺮات
6
[ اﻜﻟﺷﻣﻚ ﻣﺰəgləşmək miz] kimi yazılıb.
7
ﭼﺨﺎردﻣﺎﻣﻘﻤﺰ
8
وﯾﺠﮑﺎ
5
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ƏDƏBİYYATIMIZA DAYİR
“ Adərbacan9 türkləriniŋ ədəbiyyatı yoqdur ” biz hamumız bu təsəvvürdəyiz. Doğr[u] deyəndir10 ki Azərbican11 türkləriniŋ Səʻdisi, Hafizi,
Şekspiri ... yoqdur əmma Vaqif, Vidadi, Nəbati12, Seyyid Şirvani və çoqçoq bunlar kibi şaʻirlərimiz var ki hər bir millət olur-olsun onlara fəxr edə
bilər. İş bundadur ki bu şaʻirlərimiziŋ nə əsərlərindən13 və nə dən14
məsləklərindən15 xəbərimiz var. Biçarə şaʻirlərimiz öz ʻəsrlərində16 bir
para nadanlarıŋ məzəmmət və sərzənişlərinə təhəmmül edüb yüz min
xunabələr ilə yazduqları gözəl əsərləri qoyub gedüblər. Bu əsərlər isə
orda-burda dağınıq, və gün-gündən məhv olmaqdadurlar. Pəs bizə lazımdur ki keçmiş şaʻirlərimiziŋ [səfhə 4] əvvəl əsərlərini ehya edək soŋra
yavaş-yavaş ədəbiyyatımızıŋ zəmanəyə müvafiq sərvətlənməsinə çalışaq.
Buŋa görə Rəhbəriŋ ilk nömrəsindən Köçərlü Firidun bəgiŋ “ Ədəbiyyatımıza dair ” məqaləsi ilə bu işə şüruʻ edərük.
SEYYİD ƏBÜLQASİM NƏBATİ
Arzusını çəkdigimiz “Rəhbər”iŋ ʻədəmdən vücuda gəlməsini, xəyalat
ʻaləmindən məʻişət meydanına qədəm qoymasını təbrik edüb hədiyyə
tərzincə şaʻirlər sərvəri Seyyid Əbülqasim Nəbatiniŋ müxtəsərən
tərcümə-i halını bəʻzi əşʻar ü kəlamilə bir yerdə onuŋ səhifələrinə təqdim
edirük.
“ Bərge-səbzəst tohfe-e dərviş17. ”

9

آدرﺑﺎﺟﺎن
دوﻏﺮدﯾﻨﺪر
11
آذرﺑﺠﺎن
12
[ ﺑﻨﺎﺗﯽBənati] yazılıb.
13
[ اﺛﺮﻟﺮﻧﯿﺪنəsərlərnidən] yazılıb.
14
ﻧﮫ دن
15
[ ﻣﺴﻠﮏ ﻟﺮﻧﯿﺪنməsləklərnidən] yazılıb.
16
[ ﻋﺼﺮﻟﺮﻧﯿﺪهəsrlərnidə] yazılıb.
17
fars. “Yaşıl yarpaqdır dərvişin töhfəsi”.
10
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Seyyid Əbülqasim Nəbati Azərbaycan şaʻirləriniŋ ən məşhur və
müqtədirlərindən birisidür. Onuŋ əsli Qaracadağidə Üştəbin 18 qəryəsindəndür. Təxəllüsi Nəbati, Xan çobanı və Məcnun şahdır. Nəbati ziyadə
müttəqi, dindar və pak damən bir vücud olub ʻömriniŋ çoxını zöhd ü
ʻibadətdə keçirərmiş. Riyazət əhli oldıqı içün əksər ovqat ʻəlaqəsini xəlqdən kəsüb eʻtikafa əgləşərmiş və bu zaviyənişinligi özinə böyük bir
səʻadət hesab edüb həqiqət ʻaləminə irişməgi və gizlin sirlərdən ittilaʻ
kəsb etməgi vəhdət guşəsində bularmış, necə ki özi deyübdür:
“ Guşə-i vəhdət nə ʻəcəb cayimiş
Sirri-nihan onda hüveydayimiş
“ ʻAşiqi-divanələriŋ mənzili
Rütbəyə bax, ʻƏrşi-müʻəllayimiş
“ Ğafildim bu dili-viranədən
Dil demə oğlan, bu ki dəryayimiş ...”
Eʻtikafdan fariğ oldıqı zaman gahda bir cəmaʻətiŋ içinə gəlüb söhbət
edərmiş. Ziyadə fəsih və şirin zəban oldıqı içün çoxlarını özinə valeh ü
heyran edərmiş və həm ʻəsrləriniŋ çoxları ki onı tanıyarmış onuŋla mükaliməyə daxil olub söhbətindən istifadə qılmaqı özlərinə böyük ğənimət
bilərlərmiş. Bəʻzi rəvayətə görə Seyyid Əbülqasim Üştəbində əvvəlcə
dərvişlər silkinə daxil olub, soŋralardan onuŋ nüfuzı artub dərvişlərə
mürşid olubdur. Bəʻzi vəqtlərdə ondan kəramət sadir olarmış. Belə ki bir
para xariqülʻadə ʻəlamətlər onda müşahidə olunubdur. Eʻtikafdan onuŋ
simasında bir nur təcəlli19 edüb şaʻiri özgə bir hala salarmış. Və bəʻzi vəqt
şövq ü zövqilə cuşa gəlüb mey ü məhəbbətdən dəm urarmış:
“ Zöhd ü salahı çölə sal gəz kəza
Mövsim-i ʻeyş mey ü minayimiş
“ Xan çobanı adı, Nəbati özi,
Bir yüzi qırxıq, bığı burmayimiş.

18
19

 اوﺷﺘﺒﯿﻦ/ Üştibin
ّ – iki  یilə yazılıb.
ﺗﺠﻠﯿﯽ
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Seyyid Əbülqasim artıq səxi və nəcib bir şəxs imiş. Atası dəxi
möhtərəm seyyidlərdən olmaqı şaʻiriŋ bu kəlamından aŋlaşur:

[səfhə 5]

“ Meydan-i ʻeşqdə səgirtdim atı
Müsəxxər eylədim Rum u Heratı
“ Möhtərəm oğluyam, adım Nəbati
Zatımız haşimi, əslimiz ʻərəb.

Nəbatiniŋ künyəsi “Möhtərəm oğlı” olmaqına bu şeʻri dəxi şəhadət
verir:
“ Möthərəm oğlı deyəllər20 baŋa, adım Məcnun
Bir adım Xan çobanı, bir bığı burma burma!
Əgərçi Nəbatiniŋ əyyam-i vəfatı sərahətən məʻlum degil əmma
möʻtəbər rəvayətə görə ol cənab tarixi-hicriyyəniŋ keçmiş ʻəsrə 1260-ıncı
və ya 1270 -inci illərində imdiki Müzəffərəddin şahıŋ babası Məhəmməd
şahıŋ əyyam-i səltənət[in]də vəfat edübdür və vəfatı ʻömriniŋ müsinn
çaqında ittifaq düşübdür və buŋa öz şeʻri dəlalət eyləyür:
“ Mən dedim bəs Xan çobanı cavandur
Bir igit oğlandur bəbir bəyandur
“ Demə kim qocalub qəddi kəmandur
İndi gördüm saqqalınıŋ çalı var. ”
Nəbati həzrət-i ʻƏli ʻəleyhissəlamıŋ səmimi və həqiqi məddahlarından birisi hesab olub onuŋ şəʼnində çox gözəl və pür məzmun qəsidələr
yazubdur ki onları mütaliʻə edən şəxsiŋ qəlbində həqiqi bir vəcd ü tərəb
cuşa gəlür. Nəbati demək olur ki həzrət-i ʻƏli ʻəleyhissəlama ürəkdən
ʻaşiq imiş və bu məhəbbəti ucundan ol şahi- dərya diliŋ və gövhər-i Nəcəf
və məʻdən-i ʻizz ü şərəfiŋ mədhində yazdıqı bir kəlamında əndazədən
çıxubdur və bir növʻi özini şəkkaklar silkinə daxil edən kibi olubdur:

20

دﯾﻠﻠﺮ
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“ Mən ruz-i əzəldə sevümişəm21 bir şahı
Allah der oŋa ʻəliallahı22
“ Hər kim oŋa Allah desə kafirdür
Şəkkakdur ol Nəbati tək vallahi ! ”
Necə ki türkdə və habelə də fars dilində Nəbatiniŋ yazdıqı əşʻar ü
kəlamda bir qüsur yoxdur və bəʻz ittifaqlarda, məsələn saqi naməsində
fars dilində yazdıqı əşʻar bəlkə türk lisanında nəzm qıldıqı asardan bir
azca da artıq mövzun və müstəhsəndür. Tərciʻbənd səbkində yazdıqı saqi
namə demək olar ki Nəbatiniŋ cümlə türk dilində inşaʼ qıldıqı əşʻar ü
kəlamınıŋ əfzəli və bərgüzidəsidür və bu dəxi on iki bənddən ʻibarətdür ki
əvvəlinci bəndi Haqqtəʻalanıŋ nami-mübarəkilə başlayub soŋra sahib-i
tac ü təxt olan peyğəmbərimiz Məhəmməd -ül- Mustafa[ya], salli ʻəleyhi,
səlam göndərüb həzrət ʻƏliniŋ adiylə xətm-i kəlam edir və ondan himmət
və Haqqdan mədəd diləyür:
“ Degilən ya ʻƏli besövti-cəli
Eyləmə heç kimsədən pərva
“ Himmət al pirdən, mədəd Haqqdan
Dəmbədəm Hu çəküb yolı başla
Qoy qədəm rah-i ʻeşqə mərdanə
Gir xərabata məst məstanə.
Pirdən himmət və Haqqdan mədəd alub sövti-cəli ilə ʻƏliyyulMurtəzanı zikr edüb və dəmbədəm Hu çəküb şaʻir rah-i ʻeşqə mərdimərdanə qədəm qoyur və özini Fənafillah dəryasına ğərq eyləyür və
burada cürbəcür ʻaləmləri seyr edüb vəqt bevəqt saqiyi-ənisi-can [səfhə 6]
pərvərə rücuʻ edüb ondan lütf ü kərəm diləyür. Saqi naməniŋ bir bəndində
bahar fəslini, bir bəndində saqiniŋ özini təʻrif edüb digər bir bəndində
ʻeşqi-həqiqidən və məhəbbəti-ilahidən və başqa bir bəndində şikayət-i

21
22

 – ﺳﻮوﻣﺸﻢsevümişəm / sövmişəm
“Əliallahı” – təriqət adı (Hz. Əlini Allah bilənlər).
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hicrdən və mübtəla-yi dərd ü möhnət olmaqından və ʻəql-kəmalı buraxub
məcnun sifət küçə və səhralarda vəhşiyanə cövlan etməgdən söz açub
artıq bəlağət və məharətlə öz hissiyyatını riştə-i nəzmə çəküb deyür:
“ Saqiya dur gətür meyi-gülgun
Məni ğəm etdi lalə tək dilxun
“ Hicr edüb odlu sinəmi gülxən
Dərd edüb dağlu bağrımı kanun
“ ʻƏql ü məql(*) kəmaldan keçdük
Gəl bir az da dutaq təriq-i cünun
“ Yandıraq rəxt ü bəxti mərdanə
Seyr edəg küçələrdə çün Məcnun
“ Gəh edəg rəqs gah çərxə vuraq
Gəh çekək nalə-i məsti- digər gun
“ Gəh deyəg şeʻr-meʻr kəh hədyan
Gah məst-i şərab ü gəh əfyun
“ Gahi vəhşilər ilə həm cövlan
Gahi səhra gəzəg gəhi hamun
“ Gah heyrət çölündə sərgərdan
Didə giryan xatiri məhzun
“ Gah dağlarda valeh ü şeyda
Gah Əshab-i Kəhfi- Ğar-i Fəllun
“ Gah xamuş gəh suxən gostər
Gah əfsanə vü gəhi əfsun
“ Gəlsə təqrirə gər hekayət-i ʻeşq
Olu bir dəmdə min gəda Qarun
“ Ey xoşa xoş o ʻaşiqi-qəllaş
Ki edə canı yarinə qurbun (*)
“ Eyyuhəl-ʻaşiqun, fədeytu ləkum

*)

ʻəql – məql, rəxt – bəxt, şeʻr – meʻr – türk lisa[nı]nıŋ şivəsidür ki bir
kəlməyə ləfzən müşabihəsi olan özgə bir məʻnasız söz qoşulub bir yerdə
işlənüb. Məsələn az – maz, şey – mey, zad – mad və habelə.
(*)
qurban məʻnasınadur
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İnnəkum məʻşəruhum yufun23
“ Badəi- xüm nişini ver saqi
Nə deyər bir görəg o Əflatun24
“ Üştəbin eyləyüb mən tatı
Şaʻir-i ʻəsr, şeʻrimi mövzun ...”
Qoy qədəm rah-i ʻeşqə mərdanə
Gir xərabata məst məstanə !”
Saqi naməniŋ bir bəndində bahar fəslini dəxi Nəbati çox gözəl tövsif
edübdür:
“ Saqiya gəldi novbahar genə
Mövsim-i gəşt-i laləzar genə
“ Vergilən bəzm-i inbisata şükuh
Gəldi həngam-i vəsl-i yar genə
“ Nərkisi-məst yüz nəzakət ilə
Zülfini etdi mişkbar genə
“ Şah-i gül götdi25 bürqəʻyin yüzdən
Hüsni etdi aşikar genə
[səfhə 7]
“ Kuh [ü] səhranı əbri-nisani
Gör nə xoş etdi mərğzar genə
“ Şax-i gül oldı məskən-i bülbül
Laləni etdi dağdar genə
“ Hardasan ey şəkər ləb ü gülrux
Ver görüm cami-xoşgüvar genə
“ Gəl içəg badə gül əyağında
Bir edəg şükr Kirdkarə genə ... iləx”

23

اﯾﮭﺎ اﻟﻌﺎﺷﻘﻮن ﻓﺪﯾﺖ ﻟﮑﻢ
اﻧﮑﻢ ﻣﻌﺸﺮوھﻢ ﯾﻮﻓﻮن
ə. “Ey aşiqlər, sizə fəda olum, Həqiqətən siz vəfalı cəmiyyətsiniz”.
24
Platon (filosof)
25
 – ﮔﻮﺗﺪیgötürdü.
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Seyyid Əbülqasim Nəbati Azərbaycan türkləriniŋ Xacə Şəmsəddin
Məhəmməd Hafizi və Şəms Təbrizisi və hətta bəʻz əşʻar ü kəlamında
Mövlana Cəlaləddin Rumisi mənzələsindədir desək xəta olmaz. Necə ki
Hafiz fəsahət və bəlağətdə cümlə şüʻəra-yi farsıŋ sərdəftəri olub fünun-i
şeʻrdə onlarıŋ səramədi hesab olunur. Həmçinin Nəbati də Azərbaycan
şüʻərasınıŋ əfzəli olub şeʻr ü kəlamında Hafizə peyrəvilik edər və dünya
zindəganlıqında ustadi-kamili və mürşidi-məʻnəvisi dutdıqı təriqilə
gedüb, dərvişlər silkinə daxil olub onlar ilə ovqatını keçirərdi və dünyanıŋ
şövkət ü malına mütləq eʻtina etməzdi. Xacə Hafizə onuŋ məhəbbət və
təbʻiyyət26 göstərməgi bu şeʻrlərindən aŋlaşur:
“ Ey səba ey bəridə-i ʻaşiqi-zar
Kuy-i cananə bircə var genə
“ Açgilən şahbaz tək şəhpər
Eylə Şiraza bir güzar genə
“ Hafiziŋ ruhi-pakinə bizdən
Bir yetür ʻeşqi-bişümar genə
“ Bəʻd-əl-Həmd ü surə-i İxlas
Gör nedər bir o yar-i ğar genə
“ Mən müştaq bu hekayətdə
Gəldi nagəh nəvayə tar genə
“ Dedi ey dərd ü ğəm giriftarı
Çox daxı etmə ah zar genə
“ Dutgilən damən-i təvəkküldən
Əşqər-i ʻeşqə ol süvarə genə
“Qoy qədəm rah-i ʻeşqə mərdanə
“ Gir xərabata məst ü məstanə !”
Genə özgə bir yerdə Nəbati Lisan-ül-ğeyb27 ləqəbilə məşhur olan
ustadı haqqında deyübdür:

26
27

Hərflərin ( عvə  )یyeri dəyişik düşüb, [ ﺗﺒﯿﻌﺖtəbiʻət] yazılıb.
ə. “Qeybin dili, qeybdən xəbər verən” (Ə. Caminin Hafizə verdiyi ləqəb).
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“ Hafiziŋ ruhinə ixlasla bir Fatiha ver
Çərxə vur dövrə gəl ey beççə-i ʻənqa ʻənqa
“ Tuti-yi bağ-i cinan bülbül-i şax-i Şiraz
Xacə Şəms ləqəb şaʻiri-ğəra ğəra. ”
Məʻlumdur ki Xacə Hafiz Şeyx Səʻdi və Cəlaləddin Rumi kibi
nəsihətamiz timsal və hekayətlər yazub onlardan hissə vü nəticə ittixaz
etməyübdür. Hafiz ancaq məʻnən biri-birinə münasibəti olmayan ğəzəllər
yazub öz həqiqi hissiyyatından naşi hikmətasar və möʻciznüma şeʻrlər
deyübdür ki hər bir şeʻriŋ təkligdə dərin məʻnası var və hər bir kəlməsi
böyük bir nəsihətdür və tərz-i kəlamda və şivə-i lisanda bir o qədər
həlavət və məlahət var ki insanı valeh edüb şövq zövqilə dimağını
doldurır28. Nəbati dəxi bir mətləbiŋ üstə artıq dayanub durmır, ögüd və
nəsihət verməgdən və xəlqə yol göstərməgdən, onı rah-i nicata dəʻvət
etməgdən yaxasını kənara [səfhə 8] çəkür, o da Hafiz kimi ancaq öz
hissiyyatından və məʻnəviyyət ʻaləmindən dəm urub şeʻr yazır. Bu xüsusda kitabınıŋ ibtidasında özi təsdiq edir29 ki onuŋ divanında qaʻidə və
nizam olmayacaqdur və məʻnən biri-birinə müğayir sözlər və şeʻrlər çox
olacaqdur.
“ Əz gərdeş-e ruzgar-e dour-e gərdun
Divan-e mən əz rədif gərdəd birun
“ Aşoftetər əz şekənc-e zolf-e Leyli
Julidetər əz məqal-e hal-e Məcnun.”30
Şaʻir öz halətini, dünyada laqeyd olmaqını, ata-ana, bacı-qardaş və
qövm-əqrəba tanımadıqını və və məxsus bir məsləkə qulluq etmədigini,
dost-aşnadan qətʻ-i ülfət etdigini, və şeʻrdə qaʻidə və nizam gözləmədigini ibtida-yi kəlamında bu siyaq nəzmə çəkür:

28

دوﻟﺪورﯾﺮ
اﯾﺪﯾﺮ
30
f. “Fələyin dövranının rüzgarının seyrindən
Mənim divanım nizamından çölə çıxdı
Leyli telinin qıvrımından daha dolaşıq,
Məcnun halının bəyanından daha qarışıq”
29
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“ Bilmənəm səcʻ nədür qafiyəni aŋlamaram
Mən qaradağlıyam ver baŋa xurma xurma
“ Möhtərəm oğlı deyəllər baŋa adım Məcnun
Bir adım Xan çobanı bir bığı burma burma
“ Nə qələndərdi nə dərviş nə natiq ü nə lal
Ma ʻarafnakə31 derlər budı həqqa həqqa
“ Bacı-qardaş deməz ata-anasın bilməz
Degilən bir ayı ya bir dəd-i səhra səhra
“ Tərk edüb yar ü rəfiqi çəkilüb pünha
“ Gecə-gündüz oturır32 vahid ü tənha tənha !” iləx
Şaʻir ömriniŋ intəhasınacan kim və nə oldıqını, haradan gəlüb haraya
getməgini və nə qism maddə vü əczalardan ʻəmələ gəldigini və hansı din
ü məzhəbdə oldıqını dürüst təhqiq edə bilməyüb “ Dünya ” deyilən bu
vadi-yi heyrətdə sərgərdan ü avarə qalub müʻəyyən bir mənzilə yetişməyübdür və hələ məbhut u mədhuş u ləng olmaqını və özi-özinə “Nə
mənəm nə mən mənəm mən” deyüb şəkk ü şübhədə qalmaqını divanıŋ
axırında çox gözəl tərzdə nəzmə çəkübdür:
“ Nə mükəddərəm nə şadəm nə nihan nə aşikarəm
Nə zexakəm u nə badəm hələ ləng ləng ləngəm
“ Nə şərabiyəm nə bəngi nə xəyaliyəm nə rəngi
Nə müğənniyəm nə çəngi hələ ləng ləng ləngəm
“ Nə rəfiq-i bustanəm nə qərin-i gülüstanəm . .
Səg-i kuy-i dilsitanəm33 hələ ləng ləng ləngəm
“ Nə sitareəm nə mahəm nə gəda nə padişahəm
Be miyan-e in do rahəm34 hələ ləng ləng ləngəm
“ Nə zəmin nə asimanəm nə əzin ü nə əz anəm35
Nə diyari-laməkanəm hələ ləng ləng ləngəm
31

ə. “Səni bilmədik”
اوﺗﻮرﯾﺮ
33
 – ﺳﮓ ﮔﻮی داﺳﺘﺎﻧﻢəlyazmada [səg-i guy-i dastanəm] şəklində də oxuna bilər ki, onda
“dastan söyləyənin itiyəm” kimi tərcümə olunar.
34
f. “bu iki yol arasındayam”
35
f. “nə bundan və nə ondanam”
32
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“ Nə pəri nə cinn ü insan nə mələk nə hur [ü] ğılman
Nə filanəm u nə behman hələ ləng ləng ləngəm ...
“ Nə Nəbatiyəm nə bəngi nə müsəlliyəm nə çəngi
Nə məcus nə firəngi hələ ləng ləng ləngəm. ”
Nəbatiniŋ bu əşʻarı Şəms Təbriziniŋ aşaqada dərc olunan kəlamına
məʻnən çox oxşuyur36:

[səfhə 9]

“ Çe tədbir ey müsəlmanan ke mən xodra nəmidanəm37
Nə tərsa nə yəhudəm mən nə kəbr ü nə müsəlmanəm
“ Nə şərqiyəm nə ğərbiyəm nə ʻələviyəm nə süfliyəm
Nə əz ərkani-təbʻiyəm nə əz əflak-i kərdanəm
“ Nə əz hindəm nə əz çinəm nə əz bulğarussqiyəm38
Nə əz mülk-i ʻİraqiyəm nə əz xak-i Xorasanəm
“ Nişanəm bi-nişan başəd məkanəm laməkan başəd
Nə tən başəd nə can başəd ke mən xod can-e cananəm
“ Doyira çun birun kərdəm du ʻaləmra yeki didəm
“ Yeki binəm yeki cuyəm yeki danəm yeki xanəm
“ Əgər dər ʻomr-e xod ruzi dəmi bito bər avərdəm
“ Əz an ruzi vəzan saʻət peşimanəm peşimanəm
İlla ey Şəms Təbrizi, çenan məstəm dər in ʻaləm
“ Ke coz məstiyyo sərməsti digər çizi nəmidanəm !”39

Məşhur çarparəsində püxtə və ʻarif olmaqa və mürğ-i Qafla həmzəban olub uca məqamlarda dövr etməgə və kuy-i ʻeşqə dəlil bulmaqa,
nəqş-i bütdə sirr-i vəhdəti görməgə və dünyanıŋ çegunələgini aŋlamaqa

36

اوﺧﺸﻮﯾﻮر
f. “Nə tədbir, ey müsəlmanlar, ki, mən özümü bilmirəm”
38
ﺑﻠﻐﺎروﺳﺴﻘﯿﻢ
39
f. “İkiliyi xaric etdiyimçün iki aləmi bir gördüm
Bir baxıram, bir arayıram, bir bilirəm, bir deyirəm
Əgər ömrümdə bir gündə bir anı sənsiz keçirsəm
O gün və o saatdan peşimanam, peşiman
İlla Şəms Təbrizi, bu aləmdə elə məstəm
Ki, məstlik və sərxoşluqdan başqa bir şey bilmirəm”
37
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çox səfər, təcrübə, bilük, məhəbbət, cürʼət-i tərk-i sərlik lazım oldıqını
bəyan edir. Məzkur çarparə bu siyaq başlanur:
“ Get dolangilən – xamsən hənuz
Püxtə olmaqa – çox səfər gərək
Nə qədər ki Seyyid Əbülqasim Nəbati müttəqi möʼmin və haqq pərəst
bir ʻabid kimsənə40 idi və ovqatını riyazətdə keçirərdi, bir o qədər olcənab
bi-məʻrifət və bi-məhəbbət riyai və zahiri zöhd-təqvanı sevüməzdi 41
“bismillahı dərk etməmiş həmdə yügirəni” ʻabidi-fasidə can-i dildən ləʻn
ü nifrin oxuyardı və böylə riyai və yalançı zahidləri kəlamınıŋ bəʻzlərində
zahidliq isminə yaraşmayan sifətlə müttəsif qılub deyərdi:
“ Mənʻ qılmayuŋ
ʻÜzri var anıŋ
“ O ʻəbəs yerə
Bağbanə bər

çox da zahidi
ʻaşiq olmayub
xəlq olunmayub
gülə xər gərək ...”

Və hə[m]çinin genə məhəbbət-i İlahidən bi-xəbər və məʻrifət-i
rəbbanidən bi-səmər ʻabidlərə xitabən deyübdür:
“ Zahid az danış
ʻEşqdən məni
“ Mən məgər ʻəbəs
Bir o mim dal
“ Məndən əl götür
Zöhd satma çox
“ Dur ayağa bir
Bir o gözləri

40
41

ﮐﻤﺴﻨﮫ
ﺳﻮوﻣﺰدی
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get gözimdən it
çox da daŋlama
olmuşam dəli
ba və rayə bax.
ey uzun qulağ
ey himari-məhz
aç o kor gözüŋ
sürmə sayə bax ..., iləx.
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Burada Nəbati
“ Mən məgər ʻəbəs olmuşam dəli
Bir o mim dal
ba və rayə bax ”
şeʻrində buŋa işarə edir ki ruz-i ə[zə]ldən “müdəbbir” ( m d b r ) ki ʻibarət
ola Qadiri-Zülcəlaldan onuŋ xəmirəsini məhəbbət və məʻrifət nuriylə
münəvvər edüb bərgüzidələr silkinə daxil və dünya qeydindən bi-ehtiyac
eyləyübdür. Özgə bir kəlamında şaʻir ʻeşq əhliniŋ ustadı olan Məcnunı və
Fərhadi- bi-muradı yada salub özini dəxi onlarıŋ silkiŋə daxil qılub və
hətta Fərhadi- ğəm pərvərdədən özini artıq dutub deyür:

[səfhə 10]

42

“ Əl-minnətu lillah oxudum ʻelmi-lədünni
ustadi-əzəldən
“ Feyz nəzəri etdi məni qabil-i əsma
çün Xızri-müʻəlla
“ Əfsuski ʻaləmdə degil dağ çapan oğlan
Fərhadi- hünər mənd
“ Təʻlim edəydim oŋa mən dərs-i səmiʻna
ta ayə-i övfa
“ Məcnun idi ʻeşq əhliniŋ ustadı həqiqət
pirimdən eşitdim
“ ʻƏfv eylə günahın sən onuŋ Bari-Xudaya
bər xatir-i Leyla
“ Hərçənd qara[da]ğlıyam yoxdı kəmalım
müşkildi kəlamım
“ Hər fərddə məsturdı bir dövri-müsəffa
yüz löʼləi-ləʼla
“ Yandı cigərim bəsdi fəğan etmə Nəbati
bir ləhzə dut aram
42
“ Mühərrayi cünun içrə ol azadə dil əmma
dut damən-i mövla.

( ﻣﺤﺮاﯾﯽçap səhfi ola bilər; ilk hərf  صolsa idi, “səhrayi” oxunardı).
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İnşəallah Azərbaycan türkləriniŋ ədəbiyyatı barəsində yazdıqımız
kitabda Seyyid Əbülqasim Nəbatiniŋ əşʻar ü kəlamıŋa dair dəxi də vüsʻətlü məʻlumat verərig. Burada onuŋ qələmi- gövhər rizinə xitabən yazdıqı
əşʻar ilə xətm-i kəlam edirik:
“ Ey qələm ey ənis-i əhl-i bəyan
Cəhd qıl etgilən yüzi ziba
“ Gəl gətür badə ey gözüm saqi
Ki verəm çöhrə-i məqalə səfa
Ta salım mən cahana bir ğülğül
Başlayum tazə bir ʻəcibə nəva
Gələlər vəcdə ʻaşiq ü ʻarif
Düşələr rəqsə padişah [ü] gəda ...”
F. Köçərlü.

“ Şimdi fürsət var ikən bir iş gör istiqbal içün ”
Qılma ey münʻim təcahüd kəsrət-i əmval içün
Etmə sərf ovqatıŋı cəmʻiyyət-i əsqal içün
Düşmə isteʻcalə nəfsiŋ göstərən amal içün
Gendi fikriŋdə çalışmaq ancaq istiqlal içün
Getdi əldən millətiŋ fikriŋ nədir əmsal içün
Şimdi fürsət var ikən bir iş gör istiqbal içün
Nagəhan bərʻəks olur halıŋca təqdir-i qəza
Huşyar ol ʻövdət etməz sərgüzəşti-maməza
Binəvalar gərdənində fəqərdən zəncirə baq
Mübtəlalar ahi-cansuzində biŋ təʼsirə baq
Yatma rahat millətiŋdə naləi-şəbgirə baq
Dünki dərvişi bu gün münʻim edən təqdirə baq
Dünki münʻim bir gəda olmuş göz aç tövfirə baq
Qıl cahana bir nəzər məxrub olan təʻmirə baq
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[səfhə 11]

Pərniyan naimləri olmuş həm ağuş-i türab
Ya bəni Adəm lidu limaut vəbnu lilxərab43
Bilməzəm təksir-i miknətdən nələrdir niyyətiŋ
Sirri təʼmin-i təʻəyyüş isə çoxdur miknətiŋ
Gər yıqub həsrət qoyub gedməgsə boşdur zəhmətiŋ
Bari ey ğafil bu gün əldə var ikən fürsətiŋ
Bir binayi-xeyrə bani ol ucalsun himmətiŋ
Ta bu himmət sayəsində xey[r]ə çatsun millətiŋ
Var ikən bu millət-i İslamda biŋ ehtiyac
Heyf kim himmət edən yoqdur ki qılsun bir ʻəlac.
Eyqazu ya məʻşər-əl-İslam ğəflət ta bəkey
ʻEyş ü ʻişrət bəstərində istirahət ta bəkey
Növmi-şətəvi içrə müstəğrəq-i xüdarət ta bəkey
ʻAləm-i İslamda bunca ʻətalət ta bəkey
Bu tədənni bu tənəzzül bu kəsalət ta bəkey
Getdi ʻizzət batdı millət fəqr ü zillət ta bəkey
Yetdilər sər mənzilə əğyar ya qövm-ər-rəhil
Eyqazu vəstəʻcilu ya əhlə-İslam-id-dəxil
Feyz-i təhsilə məgər qabil degil övladımız
Ya məgər yoq iktisab-i ʻelmə isteʻdadımız
Talib-i təhsil ikən külliyyətən əfradımız
Hanki məktəbdən nə dərs alsun bu gün əhfadımız
Yoqmı bir zi-himmət olsun baʻis-i irşadımız
Əl-mədaris-i əğniya, sizdəndir istimdadımız
Sizdən əl-həqq qəlb-i millət ruh-i ümmət şad olur
Bi-nəva sabirləriŋ ancaq işi fəryad olur

43

ﯾﺎ ﺑﻨﯽ آدم ﻟﮫ و ﻟﻤﻮت و اﺑﻨﻮ ا ﻟﻠﺨﺮاب
ə. “ Ey Adəm oğulları, ölüm üçün doğ, xərabə üçün tik ”.
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KİSƏ
Qapı səmtində ev qabağında,
Bir geniş eyvanıŋ bucağında,
Toza aludə toprağa batmış,
Ayağ altında sap itüb getmiş,
Bir kisə var idi, güni qarə:
Handa bir nakəsiŋ ayağını
Silməgə borclı idi biçarə ...
Zəhmət ü cəbrdən ayılmazdı,
Zərrəcə binəva sayılmazdı,
Günləriŋ bir günində bu məzlum
Ucalub başqa rütbəyə çatdı:
Sahibi nəqd edüb yoxın-varın
Buŋa doldurdı həp qızılların:
Götürüb soŋra qoydı sanduğa,
Başladı çekməgə bunıŋ nazın,
Belə diqqət edirdikim bir dəm
Külək əsməzdi səmtinə anıŋ,
Hüni qonmazdı üstinə anıŋ,
Kef çekürdi kisə bu hal ilə,
Bəslənərdi içində mal ilə ...
Bir tərəfdən də kəsb edüb şöhrət
Oldı məşhur kisə-i dövlət.
Sahib-i xanəniŋ tanışları,
Dostları toplanub sabah-axşam
Cəmʻ olurdı bunuŋ başında müdam.
Kisəniŋ barəsində günagün
Danışıqlar keçürdi ləzzət ilə,
Açılanda bunı görən adam
Buŋa sarı baxurdı şəfqət ilə.
Ara bir oxşayurdılar *) anı,
Təprədüb ki qucurdılar anı ...
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Kisə gördükdə bu qədər hörmət
“Görünür” fikr qıldı bu bədbəxt:
“ Mən kimi bir vücudi-bihəmta
Nüdrətən xəlq olar belə dana ”.
Bu xəyal ilə kisəi-pürzər
Oldı məğrur, ağzına gələni
Söylədi gah qıldı çox töhmət
Birisinə ki sən çox əhməqsən
Digərini bəgənməyüb qətʻən
Dedi sən də tamam eşşəksən !
Müxtəsər heç kimi bəgənmirdi
[səfhə 12]
Heç kəs də buŋa dirənmirdi
Nə qədər söyləyürdisə hədyan,
Cümlə məbhut diŋləyürdi anı
Söhbətindən qalurdılar heyran.
Çün bəni- Adəmiŋ ʻüyubından
Biri də budıkim qızıl kisəsi
Hər nə söylərsə bu fərəhlənəcək,
Nə deyürsə desün, ʻəcəblənəcək ..
Qissə-i hissə almaq ʻadəti var:
Qissəniŋ çün bəyana hacəti var.
Bizə də vacib oldı imdi bilək:
Çoxmı çəkdi səʻadəti kisəniŋ?
Necə oldı nəhayəti kisəniŋ?
Nə qədər etdilər oŋa hörmət?
Olqədər kim qızılları anıŋ
Getdi boş qaldı binəva bədbəxt,
Soŋra evdən itürdilər anı!
Qalmadı ism-i rəsm-i nadanı! .. .
Qrılofdan tərcümə
Mütərcimi: ʻƏ44. Əfəndi zadə
*) ʻəzizləyürdilər, ərkələyürdilər ...

44

ع

60

Rəhbər №1

İdarədən: Qrılofdan tərcümə olunmuş “Kisə” timsalında mütərcim
ʻƏ.Əfəndizadə bir neçə yerdə qafiyə gözləməyüb. Qafiyəsiz nəzm
Yuuropa45 şaʻirləriniŋ arasında çoqdan mütədavildür. Bu axır vəqtlərdə
ʻOsmanlu şaʻirləri də bu səbk şeʻrlər yazmaqa meyl edürlər. Bizlər ki
farsıŋ gözəl və ahəngdar qafiyələrinə ögrənmişük, qafiyəsiz beyt
oquyanda təʻəccüblənürük, hətta böylə beytlər bizə nəsr kimi gəlür. Burasını nəzərə almalı ki çoq vəqt şaʻir qafiyəniŋ dalınca olub misraʻlarıŋ
məzmunca rəbtinə diqqət etməyür. Məzmunuŋ rəbti isə qafiyədən əfzəldür. Söz yoqdur ki qafiyəli beyt qafiyəsizdən ahəngdar və qəlbə təʼsirlü
olur lakin tərcümədə şaʻir qafiyəyə artuq diqqət etsə olur ki məzmunuŋ
rəbtini nəzərdən buraqa. Oŋa görə tərcüməyə məşğul olan şaʻirlərimiz
qafiyəsiz şeʻr yazmaqdan çoq da çekünməsünlər. Yavaş-yavaş biz də bu
səbk şeʻrə alışaruq. Əgər qafiyədən bərk yapışaq, heç ʻərəbiŋ, farsıŋ və
Yuropanıŋ46 şaʻirləriniŋ tərcüməsi ilə ədəbiyyatımızı sərvətləndirə
bilməyəcəyük.

KƏRİM ABAD ŞƏHRİNİŋ RƏİSİ
I
1290 ili Kərim abad şəhrində bərk qış keçürdi. Bir tərəfdən alışverişiŋ kəsadlıqından və karxanalarıŋ bağlanmasından, o biri tərəfdən də
bahalıq, qışıŋ bu yerlərdə görünməmiş soyuğundan şəhər və ətraf əhli
güzərandan düşüb yaman bir halda yaşayurdı. Ac və yalavac şəhər
yoqsulları, kəndlərdən və obalardan tökülüb gələn dilənçilər, dul arvadlar
və yetim uşaqlar qapu-qapu küçələrdə, bazarda dilənçilik ilə günlük
azuqələrini yığurdılar. Şəhriŋ güzəranluları isə keçmiş illərdə topladuqları
sərmayə gücinə bir tövr keçinürdilər ...
[səfhə 13]

45
46

 – ﯾﻮوروﭙاYuuropa və ya Yuvropa
ﯾﻮروﭙا
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Böylə çətin bir qışda Kərim abad şəhri içün daha bir böyük müsibət yüz
verdi: çilləniŋ lap oğlan vəqtində bərk zəlzələ olub şəhər evləriniŋ çoqını
dağıtdı. Dağılmış evləriŋ hamusı da olmasa demək [olar] ki çoqı fəqirləriŋ
idi. Qada çorlıya dəgər. Dilənçilik ilə keçinən fəqirlər içün ac və yalavaclıq
qeydindən başqa qış soyuğından özlərini saqlamaq içün bir daldanacaq
tapmaq qeydi də lazım düşdi. Xarabalarınıŋ ağac dirəklərindən hərə özinə bir
yampac tiküb bu fələk zədələr genə düşdilər dilənçiligə.
Hökumət şəhər əhalisiniŋ böylə ʻüsrətlə və məşəqqətlə keçinməsini
görüb iʻanə təriqi ilə bir qədər pul buraqdı. Ğeyri vilayətlərdə Kərim
abadıŋ müsibətini ğəzetələrdə oquyub iʻanə və sədəqələr toplayub Kərim
abad şəhriniŋ idarəsinə göndərür idilər.
Bu iʻanə və sədəqələri gərək olan yerinə sərf etmək içün şəhər idarəsi
şəhər rəisiniŋ evində bir iʻanə məclisi açmışdı.
İʻanəyə ehtiyacı olanlarıŋ əhvalını gərəgincə bilmək içün həftədə üç
gün səhər saʻat doqquzda şəhər rəisi Murad aqa ʻərzihal güni təʻyin etmişdi. ʻƏrzihal güni olcaq səhər alaqaranlıqdan dul arvadlar, yetim qızlar və
oğlanlar, beli bükülmüş qarı arvadlar və qoca kişilər şəhər rəisiniŋ
darvazasını kəsüb onuŋ ʻərizəçiləri qəbul etməginə müntəzir olıyordılar.
Darvazanıŋ ağzına yığılmış cahil arvadlar və qızlarilə rəisiŋ nökərləri
məzəqləşmək47 binəsini qoyub rəisiŋ hüzurında olar içün dil yetürməgi
vəʻd ediyordılar. Zillət və məşəqqət ilə keçinən biçarələr bu vəʻdəyə
aldanub nökərləriŋ böylə dəni hərəkətlərindən pozulmayurdılar. Nökərlər
isə bir az da cürʼətlənüb sıfay arvadları irəli çeküb çirkin və qarıları dal
cərgəyə itələyürdilər. Bu məzlum və biçarələr müsibət bacılarınıŋ gülünci
olub bir küncə qısılurdılar və bütün dünyanı qarqamaqdan və ah-zar
etməgdən səvay bir ʻəlacları qalmayurdı.
ʻƏrzihal saʻəti yetişcək bir _ itələmə_ geri çekil_ a kor olmış ayağımı
tapdaladuŋ ki_ bunlarıŋ arasında qalqurdı ki qulaq dut. Böylə halətlərdə
nökərləriŋ təpigi dürtməsi işə düşiyordı: birisiniŋ döşindən itələyürdilər,
biriniŋ böyürini dürtmələyürdilər ittifaqiylə mənfəʻət bərdar olub o biri
sıfay arvad və ya qızıŋ biləngindən dutub irəlü çekürdilər. Bir az da

47

əslinə sadiqlik gözlənilib sözün kökü ﺬاقG“ ﻣməzaq” kimi yazılsa da, şəkilçilərin incə
variantda ( )ﻟﺷﻣكverilməsi danışıqda belə deyildiyini göstərir.
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namussızı bir bəhanə ilə bunı-onı çimdigləyürdi . . . Bu küyə bu hay-huya
nazir Rüstəm içərdən çıqub nökərlərə də ʻərizəçilərə də acıqlanurdı.
Böylə bir ʻərzihal güniydi. Şaxtalı və küləgli bir səhər idi. Soyuğdan
bəŋizləri gögərmiş fələk zədələr bir-birinə qısılub rəʼsiŋ yuqudan ayılmasını gözləyürdilər.
İʻanəyə yığılmış arvadlardan bir qədər kənar bir ortabab arvad öz on
altı ya on yeddi [səhfə 14] yaşında qızı ilə bilə durmışdılar pilləkanıŋ
dibində. Nökərlər dolublar pilləkanıŋ üstinə, nazir Rüstəm də əlini belinə
verüb mehribançılıqilə bunlara baqıyor. O biri fələk zədələr də göz altı
ana-qıza baxub puçuldaşurlar. Bu puçuldaşmadan arvad qaş-qabaqını
yığub acıqlu olara tərəf baqur, qız isə başını aşağa salur. Soyuğuŋ gücindən qızcığazıŋ dodaqları gögərüb bəŋzi bozarub gözindən yaş gəlür.
Yavaşca anasına deyür:
Ana mən dayana bilməyürəm, qoy gedüm evə, heç olmasa sən gəlincə yorğana bürünüb bəlkə bir təhər qızışam. Pul versələr kömür və çörək
alub gətürərsən. _ Qızım, yoq yoq ! Heç olmaz. Sən olmasun rəʼs maŋa
da bir şey verməyəcək. Qoy o məni də səni də görsün, halımızı bilsün ki
biz nə məşəqqət ilən keçinürik ....
_ Neçə gündür gəlüb gedirük, məhəllə ağ saqqallarından, polisədən
fəqirligimizə şəhadət namələr gətürmişük, rəʼs bizə bir şey vermək istəyəməyür, indi bizim təhərimizi görüb mi bir şey verəcək?
_ Əlbəttə! Şəhadət namələri alub rəʼs maŋa dedi: “ Sabah ikiŋiz də
gələrsiŋiz hər nə dərdiŋiz varsa deyərsiŋiz. Söz verürəmki məndən artuq
xoşhal olarsıŋız. Siziŋ ümid dutduqıŋızdan artuq mən sizə kömək edəcəgəm ”. Bir yarım saʻat toqta qızım, rəʼs indi bu saʻat bizi çağırdacaq öz
otaqına.
Qızı anasınıŋ bu sözlərindən qızarub fikirləndi çünki duymışidiki rəʼs
bunları gündə bir bəhanə ilə boş yola salmaqda bir hiyləsi var. [Q]ızıŋ
mükəddərligini görüb arvad dedi: Qızım heç ğəm yemə Allah Kərimdür
dünya həmişə böylə keçməz bizi içün də bir bağlu qapu açılar. Qız bir söz
deməyüb başını saldı aşağa. Bular bu danışıqda ikən nazir Rüstəm iʻanəyə
gələnləri bir-bir çağırurdı rəʼsiŋ otağına. Təvəqqeʻçilər kimi sevünmiş,
kimi dahıda kədərlənmiş dağıldılar. Pilləkanıŋ dibində ana-qızdan səvay
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bir kəs qalmamışdı. Nazir Rüstəm irəlü gəlüb dedi: buyuruŋuz yuxaru48,
rəʼs ağa sizi gözləyür. Anası qızınıŋ əlindən dutub çıqdı yuqaru. Rüstəm
qabaqlarınca bunları içəri bölmələriŋ birinə gətürüb dedi:
[səhfə 15]
Əgləşiŋ burda, indi rəʼs ağa bu saʻat özi də təşrif gətürəcək.
Qız içəri girmək istəməyürdisə də anası əlindən dutub çekdi otaqıŋ
içinə. Rüstəm yavaşca qapunı çeküb getdi. Otaqda buxarı yanıyordı, anası
qızını düz buxarınıŋ yanına gətirüb əgləşdirdi.
_ Ana bizi bura niyə gətürdilər?
_ Rəʼs ağa gələcək bura, biz də dərdimizi sölərük oŋa görək bizə nə
deyər.
_ Ol dəfʻə gələndə bizi nazir rəʼsiŋ dəftərxanasına aparmışdı, indi də
oraya gedüb dərdimizi deyərdük. _ Dəftərxanaya biri gəlür biri gedür, heç
macal olur adam ürəginiŋ hər bir dərdini açub rəʼsə desün?_ Bir az sükutdan soŋra qız mükəddəranə anasına:
_ Mən rəʼsdən qorxuram, üzindən-gözindən biclik yağur, adamıŋ
gözinə elə baqur ki elə biləsən göziylən adamı udmaq istəyür.
_ Qızım niyə uşaq-uşaq danışırsan!
Rəʼs Murad ağa kimi şəhərdə mehriban üftadə dövlətlü yaraşıqlu kişi
yoqdur. Heç bilməyürsən Murad ağanıŋ bizə nə qədər iltifatı var. Görürsən bizi öz otaqına çağırub, özgələr gedüb dəftərxanada sözlərini ʻərz
edürlər.
_ O da onuŋ bicligindən. Əgər səniŋ Murad ağaŋ yaxşı adamdur, niyə
bizi buraya gətürdüb. Bura ki ağzı birdür, adamı burda öldürsələr də
haray bir yana çatmaz _ Anası əliylə qızınıŋ ağzını yumub tələsik deyir
_ Qızım dinmə dinmə, bular hamusı şeytan vəsvəsəsidür. Görünür soyuğ
səni çaşdırub. Bura divanxanadur, burda kimiŋ cürʼəti var adama bir
çırtma vursun?
Qız kiridi. Anası başladı qızınıŋ baş-gözini sığallamaqa.
Mabəʻdi var
Naşir və mühərrir Mahmud bek Mahmud bekof

48

[ ﯾﺎﺧﺎروyaxaru] yazılıb.
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Mütəʻəllimlərə töhfə
Mübtədi şagirdlərə türk lisanında ʻelm-i hesabdan bir töhfəcik biri beş
şahı [25 qəpik] pul ʻəvəzinə poçta marqası qəbul olunur. Adres Bakü,
mağazen-i “ Hidayət ” ʻƏli of
[səhfə 16]
EʻLAN
DƏRS VERİRƏM
( Kilid-i ədəbiyyat )
Müsəlman qızlarına rus və
Çape-dovvom
müsəlman dillərində ünas
Məcmuʻə-e hekayate- nəzmiyyə vü
nəsriyyə ist ke bəray-e dəbistan niyan be gimnaziyasınıŋ 5-inci qlasınıŋ
mütəʻəlliməsi.
lisan-e farsi tərtib şodəst.
Xahiş edənlər bu adresə rücuʻ
Əsər:
S. M. Ğəni zadə
etsünlər.
ʻƏ. İ. Cəʻfər zadə
Qladbişinsqi Puzanofski
Fiyat “40” qəpik baxərc-e posta “50”
küçədə Cəʻfərofuŋ 27 nömrəlü
qəpik
evində.
Talib olanlar Baküdə “ Dəbistan ”
idarəsinə rücuʻ etsünlər.
Mütəʻəllimlərə məxsus “Dəbistan” jurnalınıŋ müştəri olmaq dəftəri açıqdur
Abunə qiyməti
Şəhər daxilində
Bir sənəligi ...... (4) rublə
Altı aylıqı ....... (2) rublə (70) qəpik
Şəhər xaricində
Bir sənəligi ...... (4) rublə (50) qəpik Altı aylıqı ........ (3) rublə
Əcnəbi məmləkətlərə
Bir sənəligi ........ (5) rublə
Altı aylıqı ........ (3) rublə [50] qəpik
Adres
Редакцiя журнала « Дебистанъ »
Баку, пассажъ Г. З. А. Тагiева.
“ Qaspi ” ğəzetəsiniŋ mətbəʻəsi
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İkinci nömrə

ramazan-ül-mübarəkiŋ 25 -ində seşənbə sənə 1324
oqtabr49ıŋ 31 -ində sənə 1906

[səfhə 1]
Məhəll-i idarə:
Jurnalımızıŋ məsləkiŋə
müvafiq yazılmış məqalələri qəbul edəriz lakin
təshihə idarə muxtardur
________
Çap olunmayan məqalə
sahibinə göndərilməz
________
Marqasız göndərilmiş
məktublar qəbul olunmaz
________
Адресъ: Баку
Редакцiя Журнала
«Рехберъ» Читальня
«Нид-жатъ» Губерн.
улица домъ Ашурбекова.

Birinci il

RƏHBƏR

Sənə-i təʼsisi
1324

Abunə qiyməti
Dörd aylıq
(1907-ci iliŋ ibtidasınadək
Bir manat əlli qəpik
Müştəri olmaq istəyənlər
Baküdə “ Rəhbər ”
jurnalınıŋ idarəsinə rücuʻ
etsünlər.
Adres: “Nicat” qiraət
xanası Ğuberniyski küçə
ʻAşurbeqofuŋ evi.
__________

Qafqazıŋ və tamam Rusiyanıŋ məʻişətindən bil-ʻümum Rusiya
müsəlmanlarınıŋ məʻişətindən bil-xüsus, ədəbiyyatdan (və üsul-i təʻlim
və tərbiyədən bəhs edən aylıq türk jurnalıdur.)

49

اوﻗﻄﺎﺑﺮ
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KÖRPƏ UŞAQLAR TƏRBİYƏSİ
Körpə uşaqlara pərvəriş vermək xüsusında imdiyə dək Azərbaycan50
dilində ədəbiyyat yoxdur və əgər fil-cümlə mütəfariq məktubat varisə də
lakin o qədər degil ki təcrübəsiz ata-analar həman yazılardan məʻlumat
hasil edüb işdə öz balalarını bəsliyə51 bilsünlər.
Zatən tərbiyə məsʼələsi insaniyyət ʻaləmində əŋ ʻali və əŋ mühimm
məsʼələdür: insanıŋ səʻadət və ya şəqavəti məhz tərbiyəniŋ yaxşıyamanlıqına münhəsirdür.
Xüdayi- ʻƏzim-üş-Şan Qurʼani-Şərifdə buyurur ki ata-analar içün
dünya və axirətdə övlad əŋ faxir zinətdür . . . .
Bu mətləbi mənzurda dutub demək olur ki övlad əŋ böyük neʻmətdür
ki onuŋ qədrin bilüb şükranəsi içün tərbiyə yolında çalışmaludur və bu
çalışmaq hər bir ata-ana içün din borcıdur və alən tərbiyə yolında ğəflət
edüb kahıllıq göstərən ata-analar xah dünyada və ya xah axirətdə Taŋrı
ʻəta etdigi neʻmətdən məhrum olub bivayə övladıŋ vəballarına uğraşacaqlar.
Övlad həyat səmərəsidür. Hər bir təklifdən ol övlad tərbiyəsi irəlüdür.
Təbʻən aşikara şeyʼidür ki hər bir ata-ana öz övladınıŋ səʻadətini arzu
edüb tərbiyəsinə həm kuşiş edərlər. İmdi bu babətdə sual olunur ki görəŋ
aya yalğuzca arzu ilə və ya fəhəvayi kuşiş ilə ata-ana üstindən tərbiyə
cavabdəhəndəligi rədd olunur ya yox ? _ _ Əlbəttə [səfhə 2] buŋa cavab
verülür ki yox, zira ki heç bir arzu ʻəməlsiz nəticə verəməz və nasavab
ʻəməldən xəta nəticə verür.
Tərbiyə işi əŋ çətin işlərdən birisidür ki onı toğruca yol ilə icra etmək
içün ʻelm və təcrübə lazımdur.
ʻElmiŋ zorıŋ inkar etmək olmaz:
Sahib-i ʻelm bağban ʻelm gücilə üç illik körpəcə ağac butağında iri-iri
almalar bitürdikdə ʻelmsiz bağbanlar hala on beş iliŋ ʻərzində cırmacoruğları52 da qədərincə yetürə bilməyürlər. Pəs əgər ʻelmli bağbanıŋ
50

 اذرﺑﯿﺠﺎن/ Azərbican
ﺑﺴﻠﯿﯿﮫ
52
ﺟﺮﻣﺎﺟﻮرﻏﻼرﯾﺪا
51
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məhsulatı ʻelmsiz bağbandan mümtaz olursa aşkara mətləbdür ki ʻelmli
ata-ananıŋ övladı nadan ata-ananıŋ övladından xah ruh və xah cism
cəhəticə gözəl olur.
İNSAN ƏŞRƏF-İ MƏXLUQATDUR
Allah ʻƏzim-üş-Şan buyurur: İnna xələqnə-l-insanə fi əhsən-ittəqvim53 . . . . Pəs insan hər bir məxluqatdan əfzəl və əşrəf olduqında onuŋ
tərbiyyəsi54 də baqi məxluqatdan çətin və diqqətli olursa ʻəcəb degil.
Ata-analıq təkəllüfilə mükəlləf olan şəxslərə vacibdür ki körpəcə
balayını55 səhhət üzrə bəsləməg ğayqusına düşüb piş əz vəqt məʻlumat
cəmʻ edələr ki ta öz ʻəməllərində səhv ü xətadan özlərin saxlayalar.
İnsan övladı əŋ giranmayə cövhərdür ki onuŋ seyqəlinə baş aparan
ustad öz sənʻətində mahir olmadığı tərbiyə işində külli məʻlumatı olsa
gərəg.
İnsan bir cövhərdür ki qiyməti çoq giranbəhadur. Giranbəha cəvahirə heç bir naşı ustad əgər insafı var isə əl vurmaz. Necə ola bilər ki
tərbiyə işində naşı olan ata-analar insan kibi giranbəha cövhərə biməhaba
əl uzadalar ?...
Giranmayə cəmad naşı ustad əlində əgər puç və zayeʻ olursa çəndan
ğəm etməz leykin Xudanəkərdə naşı mürəbbi əlində insan zəmiri yüzülürsə56 dünya fəsada gedər.
Tərbiyə işinə bi-ʻelm iqdam edən tağilər Kəʻbə evinə bi-təharət ayağ
basan kibidürlər və bəlkə dahaca bədtər zira ki ʻörf nəzərilə bu macərayə
diqqət edəndə sahibdil sözin yad edüb deməlüyiz:
Dil bedəst avər ke həcce-əkbər əst
Əz həzaran Kəʻbe yekdil behtər əst
Kəʻbe bunyad-e Xəlil-e Azər əst
Dil nəzərgah-e Cəlile-Davər əst57

53

“  ” اﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﯽ اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢə. “ Həqiqətən biz insanı ən yaxşı biçimdə yaratdıq ”
[“Ət-Tin” / 4: “  “ – ” ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﯽ اﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢlaqəd xələqnəl-insanə fi əhsəni təqvim ”].
54
ّ [tərbiyyə] – təşdidlə yazılıb.
ﺗﺮﺑﯿﮫ
55
ﺑﺎﻻﯾﻨﯽ
56
 ﯾﻮزوﻟﻮرﺳﮫ/ yozulursa
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İnsan yürəgin və insan ruhın xətalu [t]ərbiyə ilə bərbad edən ğafil
Allah nəzərgahına kor- koranə ox atan kibidür.
Dünyada hər bir iş və hər bir sənʻət [t]ədric ilə kəmalə çatduqda
tərbiyə işi də qərinələr təcrübəsilə imtəhanlardan çıxub hal bu ʻəsrimizdə
dərəcə-i kəmalə yetüşübdür. Mədəniyyətlü millətlər arasında imdiki
tərbiyə ʻelmi “ pedağoğiqa ” [səfhə 3] və ya “ pedacociqa ” ʻünvanilə
müʻəzzəm bir ʻelm olub bəlkə hamu ʻelmləriŋ mərkəzi mənzələsində yer
dutubdur.
Biz Rusiya müsəlmanları hər bir mədəni işlərdə ğeyrilərdən dal
qalduqımızda əfsuslar ilə iqrar etməlüyiz ki tərbiyə işində də nəhayətlərcə
özgə millətlərdən geri qalmuşuq58!...
Əd-dünya məzrəʻətuhu-l-axirə, yəʻni dünya axirət içün ziraʻətgahdur,
dünyada nə ʻəməl töhmini əkməli olsuq axirətdə o töxmdən əcr səmərəsi
aparacıyuq59. Belə olanda tənbihən yada salmaludur ki əgər bədənimizdə
səhhət və onuŋla bilə dünya işlərimizdə fəlahət olmasa axirət içün nə
kövn qazana bilərik ?
Axirət səʻadəti dünya fəlahətinə bağlı olduqda dünya fəlahəti isə
məhz tərbiyə işinə münhəsirdür.
Bu mətləbə yavuq zübdət-[üş]-şüʻəra Mirza Həsib Qüdsi təxəllüs
kəlamından bir-iki beyt yad etməlidür:
Bu sözə iqrar edər əhl-i yəqin
Səhhətə vabəstədür əhkam-i din
Zahirən bimar olmaq səhldür
Müstəqill ʻillət bədəndə cəhldür
Bulmasa vəch məʻişət xəstəsən
Səhhət sim ü zərə vabəstəsən
Dövlət ilə tapdı rövnəq kainat
Sahib-i dövlət verər xüms ü zəkat
57

f. “Ürəyi ələ gətir ki, ən böyük həccdir
Min Kəbədən bir ürək daha yaxşıdır
Kəbə Azər oğlu Xəlilin tikdiyidir
Ürək Hakim-Cəlilin nəzər etdiyi yerdir”
58
ﻗﺎﻟﻤﻮﺷﻮق
59
آﭘﺎراﺟﯿﻮق
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Fəqrdən zahir olur rənc ü ʻəna
Əğniyalər eyləyür məscid bina ....
Pəs xah dünya və xah axirət səʻadəti cism və ruh tərbiyəsinə bağlı
olduqın mənzurda dutub tərbiyə qanunından bir neçə övraq millət qardaşlarımıŋ nəzərinə yetürməgi lazım bildim.
Pedağoğiqa ləfzi yunan dilində lələ deməkdür ki ʻibarətən tərbiyə
ʻelmi zəminində isteʻmal olunur. Pedağoğiqa ʻelmi əŋ mühimm və əŋ
vəsiʻ ʻelmlərdən birisidür. İnsan tərbiyəsi təbiʻət iqtizasınca olduqa görə
pedağoğiqa ʻelmi təbiʻi ʻelmləri bilkülliyyə çulğalayur. Balalara tərbiyə
verən ata-analar və hakəza lələlər və qabilələr təbiʻi ʻelmləri yad etməlüdürlər. Əgər fil-vaqeʻ tərbiyə işinə dayir ʻelmləri təkmilən yad etmək
mümkin degil isə pəs qərinələr ʻərzində məşhur pedağoğlar yəʻni yəʻni60
mürəbbilər təcrübəsilə hasil olmuş tərbiyə qanunların kəmahuvə yad edüb
ʻəməl etmək fərzdür.
Pedağoğiqa ʻelmi insan tərbiyəsiniŋ növʻbənövʻ tərəflərin ögrətdigdə
əŋ əsldə iki bab üzrə bulunur ki birisi cism tərbiyəsidür o birisi ruh
tərbiyəsi.
Cism tərbiyəsi cism səhhətligin müraʻət edərək balanıŋ əʻza və zahiri
hisslərin səhhət üzrə kəmalə yetürməgi ögrədir.
İnsan əsl-i cibillədə heyvanlardan birisidür və bu səbəbə ʻelm dilində
insana heyvani-natiq delinür61.
İnsanlıqdan ʻibarə ʻəql, şüʻur, idrak, fəhm, kəyasət və ruha müxtəss
ğeyri həvass ü qəvilərdür ki onlarıŋ maddəsi Allah tərəfdən bəni-Adəm
zatında qoyulubdur.
[səfhə 4]
İnsan dünyaya toğulanda hərçənd ruh cövhərlərin öz zat-i vücudində
gətürürsə də lakin nakamilliq dərəcəsində o cövhərlər hala idraka qabil
olamayub öz asarların izhar edəməyürlər.
İnsanıŋ zatında qoyulan isteʻdad cövhərləri ancaq tərbiyə seyqəli ilə
parlayub qabil-i feyz və mayil-i idrak ola bilürlər.

60
61

təkrarən yazılıb.
“deyilir”.  – دﯾﻠﯿﻨﻮرyazılıb.
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ʻAlimlər, vaʻizlər, həkimlər, nəqqaşlar və ğeyr sahib-i hünər zatlar
hamusı ʻacizcə balalardan bəslənüb kişi olublar. Ağzınıŋ yolın tanımıyan62 körpə balacıq Sübhan Allah63 bir gövhərdür ki hamu əbdallar və
hamu əbrarlar ondan parlayub zühur edə bilürlər. Ancaq o gövhərə seyqəl
vermək lazımdur və bu da asan iş degil.
İnsanıŋ mərtəbəsi uca olduqa görə tərbiyəsi həm artucaq zəhmət və
hünər istər.
Şeyx Müsəlləhəddin ʻəleyhir-rəhməhu tərbiyə işində görünən
mərarətləri mənzurda dutub əz cümlə əfkar buyurur:
Mürğək əz beyze birun ayəd o ruzi tələbəd
Adəmizadə nədarəd xəbər əz ʻəql o təməyyüz
Anke nagah kəsi gəşt o becayi nərəsid
Və in betəmkin o fəzilət beqozəşt əz həme çiz64
Ruh cövhəri kainat içrə hər bir əsrar və əcramdan ʻəks alduqda məşq
yolı ilə qüvvələnüb dərəcə-i təkmilə yetüşir.
Bu babətdə ruh ilə kainat arasında vasitəlik edən maddə insanıŋ öz
cismidür ki zahiri ʻaləmdə sadir olan keyfiyyətləri mütəfariq əʻzalar
vasitəsilə ruha xəbər verür.
Cismiŋ əʻzaları zahiri həvass içün hoqqalar təşbihində alatdürlər ki
bəʻzləri təmsilən teleqram, bəʻzləri telefon və bəʻzləri fotoğraf hoqqaları
kibi hər görünüb-eşidiləndən anən-fəanən ʻəks alub fövrən ruh vəkillərinə
xəbər verürlər.
Zahiri həvass beş qism olduqa görə ʻelm dilində “həvassi-xəmsəizahiri” istilahilə adlanurlar.
Beş zahiri həvassdan əvvəlimci “qüvvə-i basirə” (görməglig qüvvəsi)
dür.

62

ﺗﺎﻧﻤﯿﯿﺎن
 – ﷲ ( ﺳﺒﺤﺎن اﻟﮫAl[l]ah)
64
f. “ Quş yumurtadan çıxdı və ruzi tələb etdi
Adəmoğlu ağıl və seçilmədən xəbəri yox
O kəs ki, birini arasa və ona çatmasa
Və bu təmkinlik və fəzilətlə hər şeydən keçər”
63
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Qüvvə-i basirə bir qüvvədür ki onuŋ məkanı gözdür. Bu qüvvəniŋ
xidməti odur ki cirmləriŋ rəng, tərkibin və hakəza böyüg-kiçigligin və
uzaq-yavuqlıqın dərk edüb ruha xəbər verür.
İkincisi “qüvvə-i samiʻə” eşitməglig qüvvəsidür ki məqamı qulağdur.
Zahiri ʻaləmdə sadir olunan sədalar, sövtlər bir-birindən fərq və dərk
olunması qüvvə-i samiʻə vasitəsilədür.
Üçimcisi “qüvvə-i şammə” (iy bilmək qüvvəsi) dür ki məqamı dimağ
və qulluqı qoquları və ʻüfunətləri dərk etməkdür.
Dördinci “qüvvə-i zaiqə” dad bilmək qüvvəsidür ki dərk məqamı
diliŋ üsti və xidməti şeyləriŋ təʻmin bildirməkdür.
Beşincisi “qüvvə-i lamisə”dür ki [məqamı] təmam əʻzanıŋ üstindəki
cild yəʻni dəri və [səfhə 5] ʻələlxüsus barmaqlarıŋ başıdur. Qüvvə-i
lamisəniŋ qulluqı şeyləriŋ bərk-boşlıqın, isti-sovuqlıqın65, ağır-yüngülligin və hətta tərkibin aŋlatmaqdur. Həvassi-zahiri ilə həvassi-batini arasında yenə bir qüvvə vardur ki adına “hissi-müştərək” deyürlər.
Hissi66-müştərək içün məkan həvassi-zahiriniŋ intəhası və həvassibatininiŋ ibtidasıdur yəʻni bədəniŋ hər bir nöqtəsində həvassi-zahiri
qurtarub həvassi-batini başlanduqı fasilə hissi-müştərək içün məkandur.
Həvassi-batini xüsusında “ruh tərbiyəsi” babına yetüşəndə müfəssələn
bəhs olunacaqdur. Halən ruh tərbiyəsindən müqəddəm cism tərbiyəsin
yad etməlidür ʻələlxüsus ki tərbiyə işində cism tərbiyəsi ruh tərbiyəsindən
müqəddəmdür. Zira ki əgər cism salim olmasa ruh asayişdə ola bilməz.
Hədisi-şərifdür “Əl-ʻilmu ʻilmani: ʻilm-ul-əbdan və ʻilm-ul-ədyan”,
yəʻni ʻelmləriŋ başı iki ʻelmdür: birisi bədən və yaxud cism ʻelmidür o
birisi din ʻelmi və yaxud ruh ʻelmidür ki ikisi bir yerdə pedağoğiqa ʻelmidür. Pedağoğiqa ʻelmin təʼkid etdigdə Rəsuli-Əkrəm bədən ʻelmin din
ʻelmindən yəʻni ruh ʻelmindən müqəddəm buyurmuşlar zira ki bədən
səhhət üzrə olmasa insan qabil-i din ola bilməz. ʻƏrəb dilində və hakəza
ğeyri mədəni millətlər istilahında zeyldəki məzmunda hədis vardur deyürlər “ salim ruh məgər səhhətli cismdə ola bilər ”.
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Bu mətləbi mülahizə etdigimdən əvvəlimci cism tərbiyəsindən
başlayuram və bunilə bilə ğəflət olmamaqdan ötri bəyan edərəm ki cism
tərbiyəsiniŋ ruha və ruh tərbiyəsiniŋ cismə təʼsir və təsəllüti çoqdur. Ataanalara borcdur ki ruhilə cism isalən bir-birinə mülhəq olduqın mənzurda
dutub hər anda hər iki tərəfi mülahizə edələr yəʻni bir tərəfə diqqət verüb
o biri tərəfi iğmaz etməyələr.
Mabəʻdi var
S. M. Ğəni zadə

MƏKTƏB İŞLƏRİMİZ
Canişin təsdiq etmiş ibtidayi məktəbləriniŋ məramnaməsi. Ruhaniyyə
qərardadınıŋ altıncı babınıŋ 101-inci fəsli.
1
Qafqazıŋ yerli əhalisi içün açılmış ibtidayi məktəbləriniŋ
məramnaməsi
(1881) -nci ildə yanvarıŋ 13-ndə Qafqaz canişini təsdiq edübdür)
Birinci sinif
Ana dilində oquyub-yazmaq. Ana dilində, bir azca ruscada yüzə qədər
say bilmək. Birdən igirmiyə qədər ʻelm-i hesab məsʼələləri həll etmək, bir
para rus kəlmələri və tələffüzləri ögrənmək.
2 -nci sinif
Ana dilində rəvan oquyub-yazmaq və oqunanı [səfhə 6] aŋlayub təqrir
etmək. Ana dilində, mümkin qədəri ruscada, yüzə qədər asan hesab
məsʼələlərini həll etmək. Rusca rəvan oquyub-yazmaq və oqunana ana
dilində məʻna vermək.
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3 -nci sinif
Ana dilində və rusca rəvan oquyub-yazmaq. Asan hekayələri ana dilindən ruscaya, ruscadan ana dilinə tərcümə etmək, oqunan hekayələri ana
dilində və rus dilində öz təqririlə yazmaq. Hər iki dildə dörd hesab ʻəməlləri üzrə məsʼələlər həll etmək. Küsur barəsində müxtəsər məʻlumat.
_____________
Bu məramnaməni sabiq Qafqaz canişini Velikiy Qnyaz Mixail
Niqalayeviç yerli əhalisiniŋ ibtidayi məktəbləri içün təsdiq etmişdi.
Vəqtiki Velikiy Qnyaz Mixail canişinligi buraqdı [bi]rdənbirə bu məramnamə də ortalıqdan yoq oldı. Qafqaz məʻarif məʼmurları Rusiya ibtidayi
məktəbləriniŋ məramnaməsi üzrə müʻəllimləri dərs verməgə məcbur
eylədilər. Ana dili isə bil-mərrə məktəblərdən qovuldı. Ortaya “ təbiʻi ”
adınlu tədris üsulı gəldi∗. Böylə ki keçən 1905-nci ilədək ibtidayi məktəblərimizdə vəzarət məramnaməsi üzrə təʻlim olunurdı.
İndiki canişinimiziŋ əmrinə görə 1905 -nci ildə məʻarif məʼmurları
ortadan yoq olmuş məramnaməni axtarub tapdılar, tazədən çap edüb67 bu
məramnamə ilə təʻəllüm olunmaqa sərəncam verməgə məcbur oldılar.
Lakin belə məʻlum olur ki məʻarif məʼmurları köhnə məramnamədən və
*

Təbiʻi üsulı bir elə təʻlim üsul[ı]dur ki səkkiz yaşında uşaqa rus dilini
ögrədəndə müʻəllim an[a] dilindən bil-mərrə gərək qaçsun, hər bir kəlməniŋ
ya kəlamıŋ məʻnasını uşaqlara aŋlatmaq içün təbiʻətə müvafiq ʻəməl etsün.
Məsələn: müʻəllim istəyər ki “sabaqa layet” sözləri nə demək olmaqını
uşaqlara bildirsün. Müʻəllim əvvəl itiŋ şəklini uşaqlara göstərər. Daha yaxşı
olur itiŋ özini dərs otaqında hazır edə. Elə ki uşaqlar iti gördilər tanıdılar,
müʻəllim it kimi hürür. Dərhal uşaqlar aŋlayurlar ki “sabaqa layet” it hürür
deməkdür.
Zənn etməgiz, ki _ müʻəllim hürür _ uşaqlarıŋ xəyalına gələ. Bu, təbiʻətə
müvafiq gəlməz.
“Quritsa nesyot ya̕tsu” müʻəllim toyuğıŋ özini ya şəklin göstərər, soŋra bir
yumurtanı [y]a yumurta şəklində yumurlanmış ağ yaylıqı dalına aparub
çıqarur. Uşaqlar da aŋlayurlar ki “quritsa nesyot ya̕tsu” müʻəllim yu...
_ ʻƏfv ediŋiz yaŋıldum _ toyuğ yumurtayur deyən sözdür. Oquyanlardan
(“ – او ﻗﻮ ﯾﻮ ﻧﻼردانo qoyunlardan” kimi oxunur – R.B.) rica edürəm bu
sözlərimi həzlə sanmasunlar. Bu növʻ həngamələr məktəblərimizdə yüz
dəfʻələr ilə ittifaq düşübdür.

67

 – ﯾﺪوبəlifsiz yazılıb.
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üsuldan əl çekmək istəməyürlər, necə ki bu avğust ayında Badikubədə
olan müsəlman müʻəllimləriniŋ ictimaʻində məʻlum oldıki bir para direqtorlar bu məramnamə ilə [səhfə 7] dərs verməgə mümaniʻət göstərürlər.∗∗
Məʻarif məʼmurlarınıŋ insafına bel bağlamaq ʻəqldən uzaq şeydür,
əhali özi gərək müʻəllimlərdən, məʻarif məʼmurlarından canişin təsdiq
etmiş məramnamə ilə dərs verilməgi tələb etsün yoqsa özxoşına nə bir
para müʻəllimlər və nə məʻarif məʼmurları “ təbiʻi ” üsulından əl çəkməyəcəklər.
Orasını demək ki bu məramnamə özligində bir elə bərk yapışmalı
məramnamə degil əmma çünki bu məramnaməyə görə ana dili məktəblərdə təʻlim dilidür və ʻelm-i hesab ana dilində təʻlim olunur, oŋa görə
hələlik bu müxtəsərcə məramnaməyə qaneʻ olub bunı ilə təʻlim olmaqı
tələb etməkdən gərək gerü çekilməyək.
2
Bu axır vəqtlərdə müsəlman cəmaʻəti direqtorlar məktəb işlərinə
müdaxilə etməkdən narazılıqını İrşadıŋ sütunlarında məʻlum edür. Bu
ondan degil ki qabağlarda direqtorlar məktəb işlərində müsəlman
cəmaʻətinə sərbəstlik verürdilər. Qabağlarda da direqtorlar məktəb işinə
müdaxilədən çekinməyürdilər, lakin ğəflət və kəsalət bizi elə basmışdıki
nə direqtorlarıŋ təzyiqini və nə də bir para müʻəllimləriŋ tədrisə eʻtinasızlıqını hiss və dərk etməyürdük. İmdi isə ğəflətdən ayılıruq, kəsalət bizdən
rəfʻ olur, məʻnəvi qüvvələrimiz ağru və acını hiss edür. Məsələn Şəkidə
direqtor məscid məktəbiniŋ işinə müdaxilə etməgindən cəmaʻət təngə
gəlüb deyər ki nə olardı hərgah cənab ğeneral ğubernator Şəki mahalını
qaçaqlardan xilas edən kimi məktəblərimizi də di[re]qtor Levitskidən
xilas edə idi∗. Bir para ərbab-i qələmimiz direqtorlarıŋ təzəyyüqindən
xilas olmaqiçün məktəbləri külliyyətən idarəi-ruhaniyyə və qəzavətləriŋ
∗∗

Müʻəllim[l]ər ictimaʻi bu barədə canişin hüzurına telğraf eylədi. Əmma
indi bizə çatan xəbərlərə görə həman müʻəllimlər ki direqtorlarıŋ böylə
xudsərligindən şikayət edüb bar-bar bağırırdılar, ictimaʻdan dağılandan soŋra
Gəncəyə gedüb Levitskiniŋ (Gəncə direqtorı) təbiʻi üsulı üzrə tərtib olunmış
kitablarından alub məktəblərinə qayıtdılar.
∗
) Qaspi nömrə 227
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ixtiyarinə verməgi təklif edür çünki ruhaniyyə qərardadı[n]ıŋ 101-nci
fəslinə görə hər prixod öz məscidiniŋ cənbində bir məktəb aça bilər. Bu
məktəbləriŋ nəzarəti də məhz qazılarıŋ və məscid mollalarınıŋ ʻöhdəsindədür, direqtor-filan bu məktəblərə müdaxilə etməgə ixtiyarı yoqdur.
Nə gözəl təklif !. Həqiqətən müsəlmanlıqıŋ bir şərti də məscid cənbində
məktəb və mədrəsə olmaqdur. O gündən ki İslam zühur edüb və o gündən
ki İslam arasında məscidlər bina olmaqa başlayub məscid baniləri hər bir
məscidiŋ cənbində təʻlim və tədris içün hücrələr də tikdirüblər. Müsəlmanlıqda məscid məktəbdən, məktəb məsciddən ayru olan bir vəqt olmayub.
Qərardadıŋ 101 fəslini təsdiq edəndə hökumət şəkksiz İslamıŋ məktəbə olan bu ʻəqid[ə]sini nəzərdə dutubdur, oŋa görə də [səfhə 8] məscid
məktəbləriniŋ nəzarətini ruhanilərimizə mühəvvəl edübdür. Bu təsəvvür
ilə ki ruhanilər məscidə nəzarət edən kibi məktəb işləriniŋ nəzarətini həm
gözdən qoymayacaqlar. Heyfa ! Heç olmasa məscid məktəbləriniŋ barəsində hökumət müsəlmanlara az-çoq sərbəstlig vermişdi lakin bu sərbəstligdən bir mənfəʻət görmədüg !?
Bu qərardad təsdiq olunub icra olandan bəri otuz-qırx il keçüb. Görəŋ
aya bu otuz-qırx iliŋ müddətində (Allah insaf vermiş) ruhanilərimiz bir
məktəb açduqı varmı ? Bir qazı ya bir məscid mollası (xala xatiriŋ qalmasun içün də olsa) bir məktəbə getdügi varmı ki görsün məktəbdə kim dərs
verür və nə dərs verür? Bəlkə məktəblərimiziŋ çoq yarısı nəzarətsizliqdən
qapanmayubmı ? Genə nəzarətsizliqdən mövcud məktəblərdə tədrisə və
təʻlimə qabiliyyəti olmayanlar mollalıq etməyürmi ? Məscid məktəblərini
ruhani idarəsinə və qəzavətə həvalə etməg təklifi özligində çoq gözəl
təklifdür əgər idarə və qəzavət millətiŋ tərəqqisiniŋ və məktəbləriniŋ
müntəzəm olmasınıŋ dalınca olalar. Əmma xeyr, bu qırx il bizə aşkara
sübut edübki ruhani idarəmiziŋ və qəzavətlərimiziŋ məktəb məsʼələsi və
millətiŋ məʻarif işi əsla nəzərinə gəlməyür. Hop-hopuŋ
“ Millət necə tarac olur olsun nə işim var ”
“ Məktəbləri viran olur olsun nə işim var ”
beyti ruhani idarəmiziŋ və qəzavətlərimiziŋ haqqında haqq degilmi?
Əvvəl gərəg ruhani idarəmizi və qəzavətlərimizi islah edəg soŋra məktəbləriŋ nəzarətini ruhanilərə mühəvvəl etməg lazımdur ya yoq məsʼələsini
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müzakirəyə qoyaq... Nə qədər ruhani idarəsi və qəzavət xanalar zəmanəyə
müvafiq müsəlman cəmaʻətiniŋ öz istədügi kibi islah olunmayub, nə
qədər ki ruhani idarəsiniŋ və qəzavət xanalarıŋ sədrləri və ʻüzvləri millətiŋ seçkisi68 ilə millət ğayqusına qalan və zəmanə əhvalından xəbərdar
ʻalimlərdən təʻəyyün olunmayub, və nə qədər ki sədrləriŋ və qazılarıŋ işgüci cəmaʻət qontrolına keçməyüb nəinki məktəb işlərini hətta bir xürdcə
icmaʻi işi də nə ruhani idarəsinə nə də qəzavət xanalara həvalə etməg
olmaz. Otuz-qırx il 101-nci fəsl ʻəməlsiz qalub, yəʻni otuz-qırx il məscid
məktəbləri nəzarət görməyüb, qoy bir il də görməsün. Bu saʻətdə bu anda
ruhani idarəsiniŋ və qəzavət xanalarıŋ islahı bizə əŋ vacib bir əmrdür.
Bunlarıŋ islahına bağludur məktəb işi, bunlarıŋ islahına bağludur
millətiŋ hər bir barədə tərəqqisi ...
M.

ƏDƏBİYYATIMIZA DAİR
Molla Vəli Vidadiniŋ, Molla Pənah Vaqifiŋ və Qasım bək Zakiriŋ
gök yüzində qatarlaşub oxuya-oxuya uçan durnalara xitabən yazdıqı
mürəbbəʻatı möhtərəm “Rəhbəriŋ” səhifələrinə təqdim etməklə bilə
[səhfə 9] məʻlum edirəm ki bu əsərlər nə Adolf Berjeniŋ Leypsiğdə çap
olunan məcmuʻəsinə və nə də Yusif Qarabağiniŋ kitabçasına daxil
olmayub nüdrətən tapulan əsərlərdür.
MOLLA VƏLİ VİDADİ
Qatar-qatar olub qalxub həvayə
Nə çıxubsız asimanə durnalar
Ğərib-ğərib ğəmgin-ğəmgin ötərsiz
Yüz dutubsız nə məkanə durnalar

68

[ ﺳﮫ ﺟﮑﺴﯽ ﺳﯽseçkisisi] yazılıb.
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Təsbih kimi qatarıŋız düzərsiz
Havalanub ʻƏrş yüzində süzərsiz
Gah olur ki danə xorə gəzərsiz
Siz düşərsiz pərişanə durnalar
ʻƏrz eyləyüm bu sözümiŋ sağıdur
Yollarıŋız həramidür yağıdur
Şahin şunqar sürbə(*) ŋizi dağıdur
Boyanarsız qızıl qanə durnalar
Əzəl başdan Bəsrə Bağdad eliŋiz
Bəglər içün ərməğandur teliŋiz
Oxudıqca şirin-şirin diliŋiz
Bağrım olur şanə-şanə durnalar
Bir baş çəkiŋ dərdməndiŋ halinə
ʻƏrzə yazsun qələm alsun əlinə
Vidadi xəstədən Bağdad elinə
Siz yetürüŋ bir nişanə durnalar
MOLLA PƏNAH VAQİF
Bir zəman havada qənəd saxlayuŋ
Sözim vardur mənim sizə durnalar
Qatarlaşub nə diyardan gəlürsiz
Bir xəbər versəŋiz bizə durnalar
Sizə müştaq olub Bağdad elləri
Gözləyə-gözləyə qalub yolları
Ahəstə qənəd çalub ğəfil telləri
Heyfdür salarsız düzə durnalar
Xeyli vəqtdür yarıŋ fəraqındayam
Pərvanə tək hüsniŋ çırağındayam
Bir ala gözliniŋ sorağındayam
Görünürmi görəŋ gözə durnalar

(*)

 ﺳﺮﺑﮫsürbə – süri, dəstə və qatar məʻnasınadur, durna sürisinə – “ sürbə ”
delinür.
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Mən sevmişəm ala gözüŋ sürməsin
Bəd nəzəri kəsüb ziya verməsün
Sağın gəziŋ laçın gözi görməsin
Qoruxuram69 səffiŋizi poza durnalar
Nazənin-nazənin edərsiz avaz
Ruh tazələnür olur sər əfraz
Vaqifiŋ də köŋli çox edər pərvaz
Hər dəm siziŋ ilə gəzə durnalar
QASIM BƏK ZAKİR70

[səfhə 10]

Bir saʻat havada qənəd saxlayuŋ
Rəhm ediŋ didəmdə yaşa durnalar
Qatarlaşub hansı yerdən gəlürsiz
Qaqqıldaşa-qaqqıldaşa durnalar
Bu vilada hər gün tökülür qanlar
Yavaş-yavaş keçüŋ səsiŋiz aŋlar
Laçın yataqıdır bizim məkanlar
Qorxuram sürbəŋiz çaşa durnalar
Diyari-ğürbətdə müddətdi varam
Gecə-gündüz canan deyüb ağlaram
Mən də siziŋ kimi ğəribi-zaram
Eyləməyün məndən haşa durnalar
Mən sevmişəm yarıŋ ala gözini
Nəsib ola bir də görəm yüzini
Yoxsa danışursız dilbər sözini
Verübsiŋiz nə baş-başa durnalar
Zakirəm od dutub alışdı cigər
Varisə canandan sizdə bir xəbər
Təğafül etməyün71 Allahı sevər
Dönməsün bağrıŋız daşa durnalar
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[ زاﮐﺮهZakirə] – yazılıb
71
II şəxs cəminin əmri  كilə (ŋ sağır nunla) verilməli idi.
70
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Əgərçi bu mürəbbəʻatıŋ iki axırımcısı əvvəlkinə nəzirədür və lakin
bunlardan birini o birilərinə tərcih vermək çetindür çünki hər bir şaʻiriŋ
kəlamınıŋ məxsusi bir şivəsi vardur. Hər bir şaʻir öz qəlbiniŋ və təbʻiniŋ
iqtizasınca gög yüzində qatar ilə uçan durnalara yüz dutub öz hal-i dilini
ʻərz qılur. Vidadi xəstə öz hüzn, ələmindən və şikəstə xatirliqindən dəm
urub elə zənn eyləyür ki durnalar dəxi həmişə ğəm u ələmə mübtəla olub
oxuduqları nəğmələr fərəh və şadlıq ucından olmayub ğəm və ğüssədən
naşi ah u nalələrdür. Ol səbəbdən şaʻir onlara xitab edüb deyür:
Ğərib-ğərib ğəmgin-ğəmgin ötərsiz
Yüz dutubsız nə məkanə durnalar? ”
Onlarıŋ şirin dili Vidadiniŋ ürəgini parça-parça eyləyür:
“ Oxudıqca şirin-şirin diliŋiz
Bağrım edir şanə-şanə durnalar ”.
Burada şan-şan yəʻni parça-parça ʻəvəzinə vəzn-i şeʻr düz gəlmək
içün şanə-şanə yazılubdur. Vaqif dəxi həmçinin öz qəlbində olan
hissiyyati-təbiʻisindən söz açub durnalardan təmənna eyləyür ki intizarını
çəkdigi və sorağında oldıqı ala gözli həmdəmdən görsünlər oŋa bir xəbər
və əsər gətürə bilərlərmi _ onlara belə deyür:
“ Xeyli vəqtdür yarıŋ fəraqındayam
Pərvanə tək hüsni çırağındayam
Bir ala gözliniŋ sorağındayam
Görünürmi görəŋ gözə durnalar. ”
Durnalarıŋ oxumaqı Vaqifə hüzn gətürməyür və köŋlini pərişan
qılmayur, onlarıŋ avazı şaʻiriŋ ruhını tazələndirir və onı dövrə qalxmaqa,
ʻərş yüzində onlar ilə seyr ü səyahət etməgə təhrik qılur:
“ Nazənin-nazənin edərsiz avaz
Ruh tazələnür olur sərəfraz
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Vaqifiŋ də köŋli çox edər pərvaz
Hər dəm siziŋ ilə gəzə durnalar. ”
Məʻlum ola ki nə qədər ki Molla Pənah Vaqif əhl-i zövq ü səfa idi,
beş günlük ʻömrini fürsət bilüb istərdiki onı ʻeyş-ʻişrətdə keçürüb köŋüldə
bir həsrət və arzu qoymasun, bir o qədər də onuŋ dosti-həqiqisi Molla
Vəli Vidadi dünyanıŋ zövq ü səfasına bel bağlamayub onuŋ bivəfa olmasından mütənəffir və məʼyus idi, qəlbi və meyli axirət dünyasilə olub
ʻibadət və rəyazətlə ʻömr keçürməgi beş günlük ʻeyş ü ʻişrətə tərcih qılurdı. Necə ki bu ba[rə]də şaʻir özi buyurubdur:
[səfhə 11]

“ Fikr etsək əgər dəhriŋ işi bəhr-i bəladur
Bir dürri-giranmayəsi miŋ canə bəhadur
“ Hər nəqşi bir ayinə-i isbat-i fənadur
Məqsud-i düʻaləm yenə təhsil-i rizadur
“ Bir cam yetür saqi ki dövran belə qalmaz
Tən bir gün olur xakilə yeksan belə qalmaz. ”

Qasım bək Zakirə gəldigdə o da Molla Pənah kimi durnalardan xahiş
eyləyür ki ondan ehtiyat etməsünlər və onı özlərinə həmsər, yoldaş və
rəfiq hesab etsünlər.
“ Diyari-ğürbətdə müddətdi varam
Gecə-gündüz canan deyüb ağlaram
“ Mən də siziŋ kimi ğəribi-zaram
Eyləməyüŋ məndən haşa durnalar. ”
Amma hər üç şaʻiriŋ durnalara yazıqı və rəhmi gəlüb dostlıq və
mehribanlıq yüzilə onlara tapşurırlar ki bu yerlər xətalu yerlərdür, burada
durmasunlar və səslərin çıxartmayub ahəstə keçüb getsünlər və illa şahin
ü laçın duyuq düşüb onlarıŋ sürbəsini dağıdar və qızıl qana boyar.
Vidadi deyür:
“ Şahin-şunqar sürbəŋizi dağıdar
Boyanarsız qızıl qana durnalar ...
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Vaqif deyür:
“ Sağın gəziŋ laçın gözi görməsün ...”
Qorxuram səffiŋizi poza durnalar ...”
Zakir deyür:
“ Laçın yataqıdur bizim məkanlar
Qorxuram sürbəŋiz çaşa durnalar ..”
Mühəssəl-ül-kəlam, hər bir şaʻiriŋ kəlamında özgə bir lətafət və
başqa bir hüsn ü məlahət var ki əhl-i dil və ərbab-i zövq ü kəmal onları
oxudıqda dərk eyləyür və hər o şe[y]ki qəlbilə hiss olunur, bəʻz vəqt
yazmaq və söyləmək ilə ifadə olunmaz, təqrir ü bəyana gəlməz.
F. Köçərlü.

DƏʻVƏT
İştə bərhəm oldı gülzar-i vətən bidad ilən
Gülşən-i din-i Məhəmməd soldı istibdad ilən
Din ü millət bizdən istimdad edər fəryad ilən
Qəlʻ edün72 bünyad-i cəhli himmət-i Fərhad ilən
Keçdi dövr-i zor-i bazu, ʻelm ü fəzl əyyamıdur
Arqadaşlar ! Oquyun , ʻelm oqumaq həngamıdur
Arqadaşlar ! ʻElm lazımdur ki tapsun din həyat
ʻElm ilən hasil olur ʻizzət, tapar millət nicat
Səʻy edün ta bizlərə əhsənlər etsün kainat
ʻElmsiz ʻömr etmədən biŋ dəfʻə ərcəhdür məmat
Keçdi dövr-i zor-i bazu, ʻelm ü fəzl əyyamıdur

72

II şəxs cəminin əmri  كilə (ŋ sağır nunla) verilməli idi.
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Arqadaşlar ! Oquyun, ʻelm oqumaq həngamıdur
Vacib etmişkən bizə ʻelmi Rəsuli-möhtərəm
İstifadə etdilər bu əmrdən sair üməm
Olmışız bizlər ğəriq-i vərtə-i cəhl ü zuləm
Dadrəsliq vəqtidür əl-ğaus ya əhləl-kərəm!
Keçdi dövr-i zor-i bazu, ʻelm ü fəzl əyyamıdur
Arqadaşlar ! Oquyun, ʻelm oqumaq həngamıdur
Baq, əcanib bərr ü bəhrə ʻelmilə sultan olub
Cəhl ü ğəflətlə vəli İslam evi viran olub
[səfhə 12]
Didə-i din pərvəran bu halə xun əfşan olub
Çarə axtarmaq gərəg həm ʻəhd ü həm peyman olub
Keçdi dövr-i zor-i bazu, ʻelm ü fəzl əyyamıdur
Arqadaşlar! Oquyun, ʻelm oqumaq həngamıdur
Bu qədər bəsdür təməddün gülşənində xar olaq
Dəm o dəmdür xab-i ğəflətdən dəxi bidar olaq
Tərk edəg həm ixtilaf ü iftiraqı yar olaq
Bu vətən övladınıŋ əhvalına ğəmxar olaq
Keçdi dövr-i zor-i bazu, ʻelm ü fəzl əyyamıdur
Arqadaşlar! Oquyun, ʻelm oqumaq həngamıdur
Arqadaşlar! Çoq fənadur aşikara halımız
Ğəm fəza bir mənzərə ʻərz eylər istiqbalımız
Payimal olluq bu növʻi keçsə gər əhvalımız
Bab-i məktəbdən olur hasil qəmu amalımız
Keçdi dövr-i zor-i bazu, ʻelm ü fəzl əyyamıdur
Arqadaşlar! Oquyun, ʻelm oqumaq həngamıdur
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Qəlbgah-i sər-i xilqətdən yetir hər dəm səda
Ol sədadan lərzəyə gəlmiş təmamən masiva
Tərcüman olmış o əmrə quli-pak Mustafa
Cahid ü əmrilə ol fərman olubdur ibtida
Keçdi dövr-i zor-i bazu, ʻelm ü fəzl əyyamıdur
Arqadaşlar! Oquyun, ʻelm oqumaq həngamıdur
Vaqif olmaqlıq gərəgdür ehtiyac-i millətə
ʻAriz olmış türlü afətlər mizac-i millətə
Səhhət istərsən əgər səʻy et ʻəlac-i millətə
ʻElmdür billahi mucəb ibtihac-i millətə
Keçdi dövr-i zor-i bazu, ʻelm ü fəzl əyyamıdur
Arqadaşlar! Oquyun, ʻelm oqumaq həngamıdur
ʻAbbas Səhhət Şirvani

ŞAHNAMƏDƏN TƏRCÜMƏ
Tus və Giv pəhlivanlarıŋ avlağdan bir gözəl qız gətürməkləri və
Keykavusuŋ o qızı xatunlıqa götürməgi.
____
Belə nəql edər müəbbəd huşyar
Ki Tus etdi bir sübh ʻəzm-i şikar
Olub Givi-Gudərz 73 oŋa həm ʻinan
Dəxi bir neçə şir dil pəhlivan
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84

Rəhbər №2

[səfhə 13]

Əl üstində şəhbaz şahin-i şikar
Şikar itləri seyd içün biqərar
Sürüb at Dəğv74 dəştinə yetdilər
O yerdə firavan şikar etdilər
O səhra idi türklə həmcivar
Qurulmışdı xərgahlar bi-şümar
Baqanda gəlürdi gözə bərməla
Uzaqda ʻəcəb cəngəli-basəfa
Qabaqca rəvan Tus ü Givi-civan
Gəlür dalda həm bir neçə pəhlivan
Sürüb at olub varid-i mərğzar
Təfərrüc75 edərdi iki namdar
Bərabərdə cilvə edüb nagəhan
Mələk çöhrəlü bir qız oldı ʻəyan
Gözəl qız vəli misli ʻaləmdə yoq
Bu qaş göz bəni- növʻ-i Adəmdə yoq
Oŋa söylədi Tus: “ Key gül ʻüzar
Nedən76 bişə içrə dutubsan qərar ?”
Cəvabən dedi nazənin: “ Key süvar
Atamdan cəfa görmişəm bi-şümar.
Keçən şəb olub məst-i cam-i şərab
Gəlürkən bəni görcəg etdi şitab
Çeküb qətlimə tiğ-i zəhri-abgun
Ki etsün bəni ğərq-i dərya-yi xun
Məbada bəni öldürə bi-günah
Gətürdim bu xəlvət məkanə pənah ”
Nəjadın sual eylədi pəhləvan
Oŋa xubçöhr etdi bir-bir bəyan:
“ Ki var nisbət ü şanla rifʻətim
Firidunə mənsubdur77 nisbətim ”
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دﻏﻮ
Nöqtənin yeri səhv düşüb, [ جc(im)] yerinə [ خx(a)] yazılıb: təfərrüx.
76
 – ﻧﯿﺪنniyə? nə üçün?
77
[ ﻣﺴﻨﻮبməsnub] yazılıb.
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Dedi Tus: “ Key rəşk-i tabəndə mah
Piyadə necə eylədüŋ qətʻ-i rah ?”
“Piyadə degildim78” dedi “ey civan
Yoruldı atım boşladım bən ʻinan
Var idi bənim bi-ʻədəd gövhərim
Gəlubəndi-mina vü taci-zərim
Bəni yolda bir qorquya saldılar
Əlimdən nəyim var isə aldılar
Ayılsa atam məstlikdən həman
Bəni tapmaqa hökm edər bi-güman
Edər ayrulıqdan fəğan madərim
Dayanmaz gələr mehriban madərim ”
Danışduqca ol löʻbəti- nuş xənd
İki pəhlivan oldılar payi-bənd
Dedi Tus Givə: “ Mən at çapmışam
Bu nazlu nigarı ʻəcəb tapmışam ”
Dedi Tusa Giv: “ Ey sipəhdar-i şah
Məgər müttəfiq etmədik qətʻ-i rah ?
Əgər pəhlivanlıqda sən fərdsən
Həqiqət sölə gər cəvanmərdsən ”
Düşüb göftguyə iki sərfiraz
Təʻərrüzləri çekdi tul ü diraz
O həddə yetişdi işiŋ surəti
Ki qətl eyləsünlər o məh təlʻəti
Bu halı görüb namvərlər ʻəyan
Miyançı olub gəldi bir pəhləvan
Dedi: “ Verməyiŋ rəʼy şur ü şərə
Tərəhhüm ediŋ bu mələk mənzərə
Bu ziba nigarə mülazim oluŋ
Varıŋ xidmət-i şahə ʻazim oluŋ
Nə fərman edərsə şəhi-hökmdar
O fərmana məhkum oluŋ zinhar ”

78

 دﮐﻠﺬﯾﻢyazılıb.
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[səfhə 14]

79

ﮔﺮﺳﯿﻮز

Görüb cəng culər bu rəʼy savab
Həman etdilər bargahə şitab
Çü Kavus gördi o mahıŋ yüzin
Düşüb iştiyaqə itürdi özin
Sipəhbudlara söylədi padişah
“ Gözəl fayda verdi bu rənc-i rah
Maral isə ahu isə bu şikar
Belə seyd olur layiq-i şəhriyar ”
Dönüb eylədi xubçöhrə xitab:
“ Ki ey ʻariziŋdən xəcil afitab
Gözəldir yüzüŋ safdır təlʻətiŋ
Nə bir dudmana tir-i nisbətiŋ ?
Dedi nazənin: “ Hiss dilşadıyam
Firidun ü Gərsivəz79 övladıyam
Həm Əfrasiyaba yetər nisbətim
Var övlad-i turilə cinsiyyətim ”
Dedi padişah: “ Ey məh-i asiman
Saŋa mərhəba! Bəxtiŋ imiş civan
Yəqin tapmasaydıŋ hüzurumda ca
Nəjadıŋ cəmalıŋ olurdı fəna
Səniŋ layiqiŋ qəsr-i şəhdir müdam
Kəniziŋ ola mahrulər təmam
Təfaxürlər et tacla təxtlə
Səni bəslərəm mən gözəl bəxtlə ”
Dedi xubçöhr: “ Ey şəhi-tacidar !
Hüzuruŋda olsam gərək bəxtiyar ”
Giranmayə on at dəxi tac ü gah
Hər iki sipəhdarə göndərdi şah
Həman dəm edüb xub çöhri rəvan
Hərəm xanə-i ʻeyşə şəh dər zəman
Yaraşdırdı məşşatələr zivəri
Bəzəndirdilər ol mələk mənzəri
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Geyindirdilər əgninə fərd-fərd
Çe zər bəft o atlas çe dibayi-zərd
Olub zər80nişan tacla sərfiraz
Şəbistana qoydı qədəm yari-naz
Keçüb təxti-ʻac üzrə dutdı qərar
Cəvahir olundı bu ʻeyşə81 nisar
Mabəʻdi var
Sabir

ALLAH KƏRİMDÜR
BƏHRİ-TƏVİL
Dedim: Ey vaʻizi-dana! Qulaq as, dərdimi izhar eyləyüm: mən otuz
ildən bəri zəhmət çeküb alverdə dəvam eyləmişəm; yaxşı-yamandan nə
düşüb əlimə az-çoqına mən baxmamışam, cüzʼcə bir hiylə tapub kəndimə
mal eyləmişəm; Taŋrı bilür ki nə halala nə harama təfavüt qoymamışam;
oğrılarıŋ-doğrılarıŋ qəlbini incitməmişəm; mənki siziŋ payıŋızı başqasına
verməmişəm. Mən bu səyaq kəsb eyləyüb yaxşıca pul toplamışam; topladıqım82 pulları da hiyləi-şərʻi qayırub saf, halal eyləməmiş tənəzzülə heç
verməmişəm; hər qəpigini o puluŋ öz yerinə məsrəf edüb xərcimi artırmamışam; nan-pənir ilə qənaʻət eyləyüb bir para tüccar kimi küfləti azdırmamışam; qurban olum dinimizə “israf haram”dur sözini vird-i zəban eyləmişəm; qismətə razı olub Allahıma şükr eyləmişəm; hər nə günah eyləmişəm eyləmişəm əmma nə namazdan nə orucdan əlimi çekməmişəm.

80

[ رزrəz] yazılıb, güman ki, nöqtənin yeri dəyişik düşüb.
[ ﻋﺸﯿﮫʻeşyə] yazılıb.
82
[toyladıqım] yazılıb.
81

88

Rəhbər №2

Sən də maŋa Həccə gedəndə çağırub tövbə verəndə nə qədər ağlamışam ! ʻƏfv-i günahimə Xudaya mən ümid bağlamışam. Bir də səniŋ
məsləhətiŋlə neçə ehsan eyləyüb hacıları, sufiləri, mollaları toplamışam;
soŋra gedüb Kəʻbəi- beytüllahı bir kərrə ziyarət eyləyüb, Rövzə-i
peyğəmbərə də ʻərz, səlam eyləmişəm; şöhrət alub, ad qazanub, vəsl-i
məram eyləmişəm . .
Qurbanıŋ olum ! İmdi deyürlər: “ Hacı bica yerə sən tövbə edübsən,
ʻəbəs ehsan eləyübsən, və ʻəbəs Həccə gedübsən! Bularıŋ heç birini Taŋrı
qəbul etməyəcəg!? Tövbə [səfhə 15] ilən ehsan ilən haqq-un-nası boynuŋdan atub qurtara bilməzsən ! Əgər istəyəsən Taŋrı səni ʻəfv eyləsün, ver
nə qədər haqqını batil eləyübsənsə özinə, hamusın razı elə; soŋra bina qıl
balaca məktəb otağı, yığ ora kasıb uşağı; qoy olar kəsb-i ʻülum eyləsün.
Əlbəttə belə eyləməsün rah-i nicatı bulamazsun ...”
Dedi: Ey hacı sərkar ! Qulağ asma belə boş sözlərə83 ! Bunlar
həmşə84 küfrə çəkürlər ....
Çünki müsəlman gərəg ümidini kəsməyə Allahdan, Ol Zati85müqəddəs bizə məʻlumdı Kərimdür və Rəhimdür. Həmşə tövbə qapusı
qarayüz bənd[ə]lərə Haqqdan açıqdur. Sən namazuŋda, orucuŋda, zəkat ü
fitrə vü hər ehsanatıŋda nə qədər diqqət edərsənsə Xudavəndi-təʻala birə
min artıracaq sərvətiŋi dövlətiŋi, hörmətiŋi ʻizzətiŋi, şanıŋı həm şövkətiŋi.
Yoqsa durub məktəbə ya mədrəsəyə, jurnala ya ğəzetə bircə qəpig sərf
eyləsün kafir olarsan; bularıŋ özləri çün fitnə-fəsad məʻdənidür, mən saŋa
sağ söz verürəm ... Baniləriŋ dersən əgər _ küfrinə hökm eyləyüm; çünki
bular millət arasına müdam fitnə salurlar, yetənə böhtan aturlar, dini dinara saturlar, bu siyaq pul qazanurlar ...
Bu hələ azdı ʻəzizim; nə içün sən olarıŋ zahirinə fikr verüb qanmamısan kim bu güruhuŋ sifətindən86 nə siyaq küfr yağur. Başı saçlu, yüzi
qırxıq, bığınıŋ tükləri ağzına dolur, paltarı rus paltarıdur, çekməsi cirt–
cirt, dili mırt-mırt danışur. Saf qanınıŋ qiyməti: napak olan ağzına bu
ayə-i Qurʼanı alur, tərsinə təfsir eləyür, dinimizə böhtan atur, Müshəfi bi83

 – ﻟﺴﻮزرهyazılıb (hərflərin yeri dəyişik düşüb).
ھﻤﺸﮫ
85
 – اوﻟﺬاتbitişik yazılıb.
86
 ﺻﻔﻨﺘﺪنyazılıb (nöqtələrin yeri dəyişik düşüb).
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hörmət edür, milləti bi-ğeyrət edür ... Bir də ki bilməz nə namaz var, nə
oruc var, nə zəkat var, nə qanur fitrə nədür, vəʼz nədür, molla nədür!... .
Zahirə hökm eyləyür İslam! Bu səbəbdən o güruhuŋ hamusı kafirdür!
Sən nə olarıŋ məclisinə getməyə, sən Allah! Hacı bi[i]man olarsan. Qalan
ovqatıŋı sərf eylə ʻibadət yolına, soŋrasını yoxlama, Allah Kərimdür və
Rəhimdür ! . .
Mabəʻdi var
Amənna və saddəqna87
Naşir və mühərrir Mahmud bek Mahmud bek of
[səfhə 16]
DƏRS VERİRƏM
Müsəlman qızlarına rus və müsəlman dillərində ünas gimnaziyasınıŋ
5-nci qlasınıŋ mütəʻəlliməsi. Bu adresə rücuʻ etsünlər: Qladbişinsqi və
Puzanofski küçədə Cəʻfər ofuŋ 27 nömrəlü evində.

EʻLAN
“Həyat” ğəzetəsi təhrirat müʻavini Mehdi bek Hacınskiniŋ ( “Sant Helen”
cəzirəsində imperator Böyük Napolyonuŋ vəfatı ) ʻünvanlı ruscadan
Xanım Loxmanofuŋ faciʻəsindən tərcümə olunmuş əsəri “Həyat”
mətbəʻəsində çap edilüb bu günlərdə mövqeʻ-i intişarə qoyuldı. Xahiş
edənlər Baküdə Nikalayefski küçədə vaqeʻ ʻAbbasqulı Kazım zadəniŋ
kitab füruş mağaziyəsinə rücuʻ etsünlər. Qiyməti “15” qəpik posta xərcilə
“20” qəpikdür.

87

ə. “İman etdik və inandıq”
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( Kilid-i ədəbiyyat )
Çape-dovvom

Mütəʻəllimlərə töhfə

Məcmuʻə-e hekayate-nəzmiyyə vü
nəsriyyə ist ke bəray-e dəbistan
niyan be lisan-e farsi tərtib şodəst.
Əsər: S. M. Ğəni zadə
ʻƏ. İ. Cəʻfər zadə
Fiyat “ 40 ” qəpik baxərc-e posta
“50” qəpik
Talib olanlar Baküdə “ Dəbistan ”
[idarəsinə rü]cuʻ etsünlər.

Mübtədi şagirdlərə türk lisanında
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KÖRPƏ UŞAQLAR TƏRBİYƏSİ
İkinci nömrədən mabəʻd
Cism tərbiyəsi _ _ cism tərbiyəsi balaya əŋ körpəligindən vacibdür
və bəlkə həmin tərbiyə hələ88 bala ana bətnində olan əyyamda başlansa
gərəkdür. Bu xüsusda təʼkid olunmasına oxuyanlar təʻəccüb etməsünlər
zira ki bala öz zindəganlıq mayəsin ana bətnində bağladıqda pərvəriş
mayəsin həm onda kəsb ediyor.
Zihəyat ʻaləmində yəʻni heyvanat və nəbatat zümrəsində hər bir töxm
və hər bir danə tərbiyə pəzir olduqları təcrübə yolı ilə sabitdür: həşəratlar
cümləsində arı və qarışqa öz töxmlərinə tərbiyə verdigləri əyyamda töxmlərdən birisinə və ya bir neçəsinə ʻəlavə üslub ilə tərbiyə verüb həman
töxmdən “şah” və ya “ana” adlanan fərdlər zühura gətürürlər ki xah cism
və xah şüʻur artuqlıqilə öz həmcinslərindən mümtaz olurlar.
Nəbatat ʻaləmində və hakəza ziraʻət fənnində isbata yetübdür ki
bostançılar müxtəlif nəbatat töxmlərin bəʻz şirə və əczalar içində pərvərdə
etməklə çiçəkləriŋ rəng və ʻətrini və bəlkə tərkibini də təğəyyür-təbdil edə
bilürlər. Həmin pərvərdə olunmuş töxmlərdən ʻəmələ gələn səmərələriŋ
təʻmi həm özgə bir məzaq üzrə olur. Belə olan surətdə hökm etmək olur
ki əşrəf-i məxluqat adlanan insan ki isteʻdadda və qabiliyyətdə baqi
zihəyatdan mümtazdur, ibtidayi tərbiyə pəzir89likdə özindən siflə
məxluqatdan mümtaz olsa gərək. İnsanıŋ töxmlik haləti rəhm yəʻni
bəççədandur ki onda [səfhə 2] insanlıq “mayə”si təxminən doqquz ayınıŋ
müddətində təkmilə çatub “bala” tərkibində surət tapur.
Bala ana bətnində olan zəman öz anasınıŋ zindəganlıqına hər bir
cəhətcə müştərəkdür. Hamilə ʻövrət öz bətnindəki balaya öz qanından
xörək və öz canından ruh verdigində təbʻiyyətən öz məhsusatın həm balaya yetürür və yetürməyə bilməz zira ki iki cism bir qalıbda90 bir-birilə
qan, can və nəfs bağlı olduqlarında məhsusatda bir-birindən aralana
bilməzlər . . . .
88

[ ﺣﺎﻻhala]
[ ﭘرﯾﺰpəriz] yazılıb (nöqtələrin yeri səhv düşüb).
90
 – ﻗﺎﻟﺒﺪهqəlibdə (T.t.: kalıp).
89
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Qeyd: qucaqı uşaqlı arvadıŋ süti acıqlı və küdurətli olduqı halda o
payədə xasiyyətdən dönir91 ki belə ittifaqda əgər balaya süt verərsə uşaqı
naçaqladar !.. Həmin təsəvvürdən həml etmək olur ki bala hala təvəllüd
edəndən soŋra92 da yəʻni ana cismindən aralanandan soŋra yenə süt
vasitəsilə öz anasınıŋ məhsusatına müştərəkdür. İştə bu əhvalatdan aşkara
görünür ki ʻövrət hamilə olduqı əyyamda nə övzaʻda olursa həman
övzaʻŋ93 asarı doğacaqı balanıŋ cism ü canında zühur ediyor. Tərbiyə
məsʼələsində həmin bu fəqərəyə fikr verməlidür, yəʻni ana bətnində balanıŋ pərvəriş içün ananıŋ vəzʻ-i zindəganlıqına diqqət verməlidür.
ʻÖrf və kinayə: ʻövrətləriŋ ruh asayiş və ya can rahatlıqı həml
əyyamından müraʻət olmaqı zərurən lazım görünərsə, bu ilzamıŋ kinayəsi
odur ki kişilər həmişə xatunlara şəfəqət nəzərilə baxub onlarıŋ ruhən və
cismən rahat və əmin olmaqlarına ğeyrət göstərsələr gərək ... Qurʼanda
Taŋrı özi buyurubdur ki ʻövrətlər “sizlər” içün ziraʻətgahdurlar ... Bu ʻali
mətləbə Xudanəkərdə əgər bizlər yalğuz nəfsi-heyvaniyyə gözilə baxsuq
Qurʼana böhtan demiş oluruz.
Bəli, ʻövrətlər insaniyyət ʻaləmində ziraʻətgah94 mənzələsindədürlər.
Yəʻni insaniyyət səmərəsi onlarda nəşv-i bina ediyor.
Ziraʻətgah həyat mənbəʻindən ibarətdür. Əgər ziraʻətgah olmasaydı
səmərələr töxmi bil-külliyyə dünyadan puç olurdı.
İnsan ki oŋa əşrəf-i məxluqat delinüb95 və onuŋ ʻeşqinə göklər,
yerlər, yulduzlar yaranubdur, səmərə-i ʻaləmdür ki onuŋ ziraʻətgahı
ʻövrətdür.
ʻÖvrət Allahıŋ əŋ müqəddəs məxluqıdur ki onuŋ ehtiramı kişilərə
vacibdür.
Əhl-i təməddün millətlər dilində ʻövrətə “ gözəl tərəf ” şan verüb
adlandırurlar yəʻni insaniyyətiŋ gözəl tərəfi və ya gözəl yarısı deyüb
çağırurlar.
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دوﻧﯿﺮ
Bitişik yazılıb: اﯾﺪﻧﺪﻧﺼﮕﺮه ده
93
[ ﻋﻮﺿﺎﻋكövzaʻŋ] – övzaʻnıŋ
94
 رزاﻋﺘﮑﺎهyazılıb (nöqtələrin yeri səhv düşüb).
95
“deyilib”.  – دﯾﻠﯿﻨﻮبyazılıb.
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İnsafən əgər hamu insaniyyət ʻaləmin ünasən və zükurən qoşalayub
bir badam danəsi təşbih etmək olursa, o danə cövfindəki məğziŋ gözəl raq
nisfi ünasa təmsil olsa gərək.
Əhl-i ʻelm yazıcılar bəni-Adəmə ʻaid vəzʻ-i məʻişətdən mübahisələr
yazub xəbər verürlər [səfhə 3] ki hansı millətiŋ arasında ünasıŋ ehtiramı
çoq isə o millətdə “patriotizm” yəʻni millət pərəstlik hissi də zorluca olur
və həqiqətən belədür də: hansı məmləkətdə topraq ʻəziz isə o topraqıŋ
əhlində vətən məhəbbəti də artucaqdur. Qədi[m] əyyamda dünyanı
müsəxxər edən yunan və rum əh[a]lisi ünas tayfasına artucaq ehtiram
nəzərilə baqarlaridi. Ünas ʻeşqinə və ünas adına bahadurlar, nücəbalar və
hətta tacidarlar silahsorluq96 meydanında bir-birin öldürüb-ölməkləri
təvarixdə çoq görünübdür.
İmdiki ʻəsrimizdə bəʻz Avropa və Ameriqa əhalisi arasında ʻələlxüsus ingilizlərdə və hakəza yaponlarda ʻövrətə ehtiram çoq ʻəziz dutulur
və bu vüquʻatıŋ nət[i]cəsi hər iki millətdə vətənə məhəbbət çoqluqıdur ki
inkar etmək olmaz.
Hal-hazırda hər kəs hər millət olursa-olsun, əgər təftiş ilə öz ətraf və
həmcivarına baxarsa bi-şəkk görə bilər ki hansı ocaqda və hansı evdə
ünasıŋ ehtiram və nüfuzı artıq isə o dudma[n]da məxsusi xanədan namusı
da çoqdur.
Ana bətnində tərbiyə: ana bətnində balaya tərbiyə vermək xüsusda
və hakəza bu tərbiyəniŋ şürut və iqtizasına dayir mətalib və dəlayil çoq
vardur. Bu mətləb97 üstündə necə neçə övraq və dəftərlər yazub müfəssəl
əxbar və ittilaʻat vermək olur idi leykin oxuyanlar nəzərində mətləb riştəsin kəsməmək içün bizzərurə müfəssəl yazmaqdan sərf-i nəzər edüb zeyldəki fəqərələri şərhsiz və tövzihsiz yazmaqa kifayə etdim.
Hamilə ʻövrətlərə həmişə lazımdur:
1] yürəklərin səfa və bəşşaşlıqa verüb köŋlə98 qəsavət gətürən söhbətlərdən ehtiraz edələr, mütədəyyinligə, rəhimligə mayil olub kin-küdurətə
və buxl ü həsədə fikr verməyələr.

96

 – ﺳﻠﺤﺴﻮرﻟﻖT.t.: silahşörlük – cəngavərlik.
əlavə sin hərfi ilə yazılıb: ﻣﺴﻄﻠﺐ
98
ﮐﻮﮐﻠﮫ
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2] zinhar bikarə və bihudə vəqt keçürməyüb tikiş və ya ğeyr əl işinə
məşğul olalar və həmişəki ev işlərin öz ʻadəti üzrə təmkinlə işləyələr
əmma çoq güc aparan işlərə yapuşmayalar99.
3) cidal və mübahisədən və hakəza bəd mənzərə təmaşalardan ehtiraz
edələr. Föhş və ləğv sözlərə qulağ verməyələr;
4] qorxulı və vahimə gətürən fikrlərdən ehtiraz edüb bu qism hekayələrə qulağ asmayalar. Millət pərəstlik, dindarlıq, hünərvərlik məzmunında
hekayələr, şeʻrlər, nəğmələr ruh ʻülviyyəti içün gözəl ğiza hesab olunur.
5) kəsif havadan ehtiraz edüb saf xunək havada vəqt keçürələr. Havanıŋ təmizligi hər bir ziruh içün lazım olduqda ʻələl-xüsus hamilə ʻövrətlər
içün lazım raqdur zira ki rəhm dolı olduqa görə məʻdəni bir qədər yuxarı
yəʻni sinə tərəfə qaldırur və bu səbəbə sinəniŋ [səfhə 4] hədəqəsi öz
növbəsində həmişəkidən100 bir qədər daralduqında ökpə (ağ cigər) içün
çəndan vüsʻət qalmayur. Bu vüquʻatıŋ nəticəsi o olur ki hamilə ʻövrətlər
ökpə dolusı nəfəs ala bilməyürlər yəʻni ağır nəfəs alurlar və əgər hava
kəsif olursa iki qat çətinliklə nəfəs almaqa məcbur olurlar. Bu fəqərəni
mənzurda dutub havanıŋ saflıqına diqqət verməlidür.
6) təmam əʻzaların və libasların pakizə saxlayalar zira ki pakizə libas
ruha təravət verür. Ağır və dar libas geyməyələr.
7) əkl ü şürb barəsində izafə loqmalardan özlərini saxlayalar və
zinhar ac qalmayalar. Kəsif və bəd həzm xörəklər yeməyələr.
Qeyd: bəʻzlər bu təsəvvürdədürlər ki guya ʻövrət hamilə olan əyyamda öz xörəgin ʻadəti qədərindən arturmaq lazımdur ki guya bətnindəki
balaya nəfəqə ola. Haziq təbiblər qövlilə bu təsəvvür səhvdür zira ki
təbiʻət özi hikmət yolı ilə hamilə ʻövrəti heyz ü nifasindən saxladıqda
izalə olunası qanı balanıŋ vəzifəsinə sərf ediyor. Bu fəqərəni mənzurda
dutub demək olur ki həml əyyamında izafə yemək balaya xeyr gətürməyüb bəlkə zərər verər zira ki artuq loqma məʻdədə artuq yer dutması bəhər
tərəf leykin həman artuq loqmanıŋ həzm olunmasına izafə yerə məʻdə
qüvvəsi sərf olunur ki həman qüvvəniŋ özində balanıŋ həqqi varlıqında
həyati mayəsinə zərərdür.

99

ﯾﺎﭘۄﺷﻤﯿﺎﻻر
ھﻤﯿﺸﮫ ﮐﯽ دن
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Hikmət: ʻövrət hamilə olduqı macəra xariq-ül-ʻadə bir şeyʼi degildür.
Hamiləlik əyyamında nəzərə gələn zahiri təğəyyür hallıq təbiʻət qanunına
müvafiq hadisələrdən birisidür ki mizac təğəyyürliqinə çəndan təfavüt
edəməz. Bu səbəbə həkimlər belə lazım görürlər ki hamilə ʻövrətlər həml
əyyamında zindəganlıq vəzʻlərin hərgiz təbdil etməyüb əkl ü şürbdə
ʻadəti qaʻidə üzrə olalar.
ʻÖvrətlər hamiləlik əyyamında101 hər bir xətərədən ʻaridürlər zira ki
Xaliq özi həml təklifin dişiləriŋ boynına qoyduqında cəfa və ya mərəz
deyüb qoymayubdur bəlkə ʻƏrş altındakı həvadisat cümləsində həmin
ağır təklifə dişiləri mükəlləf edüb səbəblərlə mühafizətinə özi də zamin
olubdur. Allah insanı “əhsən-i təqvim” üzrə yaraduban ibtidayi pərvərişin
ana bətnində qərar verdigində həman zəhmət əcrinə öz ruhınıŋ parəsin
insanıŋ özinə verməkligi şayan-i təşəkkür mərhəmətlərdən birisidür.
Əgər bir bala ruh və ya cism cəhəticə vücuda məʻyub gəlür isə səbəbi
öz valideynidür.
[səfhə 5]
Məʻyub bala ata və ana içün ğəzəb dərəcəsində mülahizə olunmasına
əgər təftiş olunursa ancaq demək olur ki valideyniŋ səhv ü xətalarınıŋ
kəffarəsidür ....
Bala erkəgiŋ sülbindən dişiniŋ bətninə düşüb tədric ilə kəmalə yetüşməgi təbiʻət qanunına bağludur: təbiʻət öz işin işləyəcəkdür yəʻni ananıŋ
bətnində bala böyüməyə bilməz. Ancaq toğrı və salim yol ilə böyyüməsinə102 diqqət və pərhizkarlıq istər və illa məʻyub olması təʻəccüb olmaz.
Tazə gögəran103 nəbatı bi-şüʻur bağban bi-ehtiyat taftalayub104 keçərsə ehtimalən o nəbat quruyar və əgər qurumazsa bi-şəkk şikəstlik halətində yenə qalxa bilür əmma hərgiz toğrı və rast qalxamaz ....
Mabəʻdi var
S. M. Ğəni zadə

101

 – آﯾﺎﻣﻨﺪهəlifin üstünə səhvən məddə işarəsi qoyulub.
Qoşa “y” ilə yazılıb: ﺑﻮﯾﯿﻮﻣﮫ ﺳﯿﻨﮫ
103
ﮐﻮﮐﺮان
104
tapdalayıb.  ﺗﺎﻓﺘﺎﻟﯿﻮبyazılıb.
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BULĞARİSTAN MÜʻƏLLİMLƏRİ VƏ MƏKTƏBLƏRİ
Yunan nüfuzı və əvvəlinci bulğar məktəbi.
Bulğar müʻəllimləriniŋ məʻarif yolında millətə xidməti.
Millət məʻarifiniŋ imdiki halı. Müʻəllimləriŋ tənəzzüli.
[“Russqaya şqola” adınlu rus jurnalından tərcümə nömrə 6 _ 1906).
Bulğaristanda milli məktəblər ʻOsmanlu istiqlalınıŋ zəmanından açılmaqa başlayub. Bulğarlarıŋ hürriyyət almalarına bir səbəb də bu məktəblər oldılar. 1830 -ncı ilədək Bulğaristanda millətiŋ halına müvafiq olmayan yunan məktəblərindən başqa bir məktəb yoqidi. Demək olur ki o
vəqtlərdə bulğarlar bir tərəfdən ʻOsmanlu istiqlalınıŋ bir tərəfdən də
yunanlarıŋ məzhəb və məʻarif təsəllütiniŋ cövrini çəkiyordılar. 1830 -ncı
ildə bir neçə ğəyur bulğarlar təʻlim və məʻarif cəhətincə olan yunan
təsəllütini üstlərindən götürmək niyyətinə 105 düşüb milli məktəbiŋ ilk
bünövrəsini qoymaqa himmət etdilər. Böylə ki 1835-nci ildə bu himmətlü
şəxsləriŋ səʻy[i] ilə Bulğaristanda əvvəlinci milli məktəb açıldı. Məktəbiŋ
müʻəllimi bütün həyatını milli məktəbiŋ ehya olmasına sərf edən ( Neofit
Rilski ) adınlu bir keşiş idi. Az bir müddətiŋ içində Rilski kibi himmətlü
zatlarıŋ sayəsindən Bulğaristanda əllidən artuq ibtidayi, iki eʻdadi milli
məktəbləri açıldı. Bu məktəblər bütün-bütünə millət pərəst bulğarlarıŋ
xərcilə saqlanurdılar; çünki ʻOsmanlu istiqlalından azad olmaq məramnaməsinə milli məktəblər açmaq həm daxil idi.
Yeŋi açılmış məktəblərdə müʻəllimlik edənləriŋ çoqı Avropada
təhəssül etmiş və həyatlarını millətiŋ məʻarif işlərinə qurban edən cavanlar [səfhə 6] idi. O vəqtlərdə böylə məʻarif mücahidləri kifayə qədərincə
Bulğaristanda olmadıqdan bəʻzi məktəblərdə yarımçıq “ Zəbur ü Tövrat ”
oqumuşlar da müʻəllimlik vəzifəsini əda edürdilər. Bu yarımçıqlar da öz
həmkarları olan ziyalu məʻarif mücahidlərindən gerü qalmayub yeŋi
həyata girmiş millət məʻarifiniŋ nəşrinə can ü dililə çalışurdılar çünki
müʻəllimlikdən məqsədləri şəxsi mənfəʻət və ya rütbə qazanmaq olmayub
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Təşdidlə yazılmaq yerinə qoşa “y” ilə yazılıb: ﻧﯿﯿﺘﻨﮫ
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bəlkə məʻarif yolilə milləti ʻOsmanlu əsarətindən xilas etmək idi.
Bulğaristanıŋ imdiki məʻarif vəza[rə]tiniŋ 1905-nci ildə bulğar məktəblərinə göndərdügi rəsmi risaləsində bir növʻi fəxr ilə yazılmış bu sətrlərə
diqqət etməlidür:
“ Yeŋi tariximiziŋ ilk səhifələrini müzəyyən edən o şəxsləriŋ adlarıdur ki siyasi və cəngi işlərdən kənar səssiz və küsiz106 məʻarif yolında can
və baş qoyublar. Bizim yeŋi dövrimiz orbenoviç107lər yaxud qarağeorğeviç 108 lər (.) ilə başlamayur, yeŋi dövrimizi başlayanlar apriloflar, neofit109lər, safronoflar olublar ” ..
_________
* Orbeno[v]içlər və qarağeorğeviçlər Serbistanda qnyazlıq edən iki
familiyadur. Serbistanıŋ müstəqill hökumət olmaqına110 böyük səbəb bu
iki familiya olub. Bir neçə il bundan irəlü qətl olan serb qralı Aleqsandr
orbenoviçlərdən axırımcı hökmdar idi. Serbistanıŋ imdiki qralı Peter
Qarağeorğeviç familiyasındandur.
** Əvvəlinci bulğar müʻəllimləri.
Bulğaristan ʻOsmanlu istiqlalından azad olan kibi [1878] yeŋi bulğar
hökuməti millət məʻarifinə artuq əhəmiyyət verüb çoq ibtidayi və eʻdadi
məktəblər açdı. 1885-nci ildə təʻlim altı yaşından on iki yaşadək ʻümum
bulğarlar içün məcburi olmaq qanunını hökumət eʻlan etdi. Bu halda
[1903] Bulğaristanda üç min ibtidayi məktəb, üç yüz min mütəʻəllim və
mütəʻəllimə və altı min iki yüz müʻəllim və müʻəllimələr var. Hökumət
bu məktəblərə ildə üç milyon yarım manat rus pulı sərf edür.
Bulğaristanda üç milyon yarım nüfusdan doqquz yüz mini səvadludur
(yeddi yüz min zükur və iki yüz min ünas). Müʻəllimlər yetişdürmək içün
beş dövlət və iki cəmaʻət dar-ül-müʻəllimini mövcuddur.
Bulğaristanıŋ məʻarif işlərində əhl-i xibrə. Onlarıŋ rəʼyincə Bulğaristan ʻOsmanlu istiqlalından azad olandan soŋra bulğar müʻəllimləri həm
məʻnəvi və həm maddi tərəflərdən tənəzzülə yüz qoymaqa başlamışlar.
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( ﮐﻮﺳﺰküysüz)
 اورﺑﯿﻨﻮوﯾﭻ/ əsli: Obrenoviç
108
 ﻗﺎرا ﻏﯿﻮر ﻏﯿﻮﺑﭻ/ Qaraqeorqieviç
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[ ﯾﻨﻮﻓﺖyenufit] yazılıb (nöqtələrin yeri səhv düşüb).
110
 – اوﻟﻤﺎﻗﯿﺎﻧﮫsonuncu “ اəlif” hərfi artıq düşüb.
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Buŋa da səbəb 1892-nci [i]lədək cəmaʻət məʼmurları və daha soŋra
məʻarif məʼmurları müʻəllimləri təzyiq etməg[i]dür111. Məʼmurlar müʻəllimləriŋ məvacibini azaldub özlərin də cürbəcür vəsilələr ilə rəsmiyyət
üzrə təʻlim verən çinovnik olmaqa təlaş edürlər. Bir növʻi məʼmurlar öz
məraml[ar]ına yetişən kibi oldılar. Bir para müʻəllimlər[d]ə qəlbən və
şüʻurən təʻlim etmək hissiyyatı məhv olmaqa [səfhə 7] yüz qoyub və
məʼmurlarıŋ istədügi kibi “ğlaflı” çino[v]nik olurlar. ʻƏləl-xüsus İslambulofun dövrində genə təmam Bulğaristan büroqratlarıŋ istibdadına
mübtəla idi, müʻəllimləriŋ işi çoq fəna halda idi. Bunuŋla belə bulğar
müʻəllimləri fəxr edə bilərlər ki bu təzyiq və cəbrlər onlarda xuddarlıq
hissiyyatını külliyyətən puç edə bilmədi, 1889 -ncı ildə müʻəllimləriŋ
qanuni hüquqını və nəfʻini cabirlərdən mühafizə etmək içün bir müʻəllimiŋ səʻy[i] ilə Vidne112 şəhrində “Müʻəllimlər cəmʻiyyəti” təşkil olundı.
Cəmʻiyyət “Müʻəllimlər əxbarı” adında113 bir ğəzetə də nəşr edərdi.
Ğəzetəniŋ məramı müʻəllimləri birləşməgə və birlikdə ğeyrilərə ümid
dutmaqsızın məʻnəvi və maddi rifahiyyət içün çalışmaqa dəʻvət etməkidi.
Bu cəmʻiyyət çoq yaşamadı çünki böylə birləşməgə və ittifaqa müʻəllimlərilə hazır degillər imiş. Bir yandan müʻəllimləriŋ arasında olan nifaq bir
yandan da məʻarif məʼmurlarınıŋ jandarmalıq tərzində müʻəllimlər ilə
rəftarı (cəmʻiyyətiŋ banilərini müʻəllimlikdən xaric etmək və ya cəbrən
müʻəllimləri bu məktəbdən o biri məktəbə köçürmək kibi sərəncamlar]
cəmʻiyyətiŋ və ğəzetəniŋ qapanmasına səbəb oldı.
Mabəʻdi var
Müʻəllim
İdarədən: kiçicik Bulğaristan ilə Qafqazıŋ ibtidayi məʻarif işlərini
müqayisə etmək içün müxtəsər məʻlumat:
Bulğaristanda var
3 500 000 nüfus
Qafqazda
10 000 000 nüfus
4 000 000 nüfus
Bu cümlədən müsəlman
114
3 000
Bulğaristanda ibtidayi məktəb
111

اﯾﺘﻤﮓ در
وﯾﺪﻧﮫ
113
[ آدﻧﯿﺪاadnıda] yazılıb.
114
( ت – ﻣﮑﺒﺐt) ( بb) ilə yazılıb.
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Qafqazda
1 875
Bu cümlədən müsəlmanlar içün açılmış
130
Bulğaristanda dövlət xəzinəsindən ibtidayi məktəblərə ildə xərc olur
30 500 000 manat
Qafqazda ibtidayi məktəblərə dövlət xəzinəsi xərc edür
287 043 manat
Zemstva vergilərindən
67 751 manat
334 989 manat
Şəhər idarələri
Kənd cəmaʻətləri
988 328 manat
Cəmʻiyyət-i xeyriyyələrdən və ğeyri mənbəʻlərdən 726 926 m
Cümlətan
2 405 035 manat
Bulğaristanda ibtidayi məktəblərdə
300 000 şagird var
Qafqazda
134 703 şagird var
Bu cümlədən müsəlman təxminən
3 000
Bulğaristanda hər min nüfus içün, Qafqazda hər beş min nüfus içün
bir məktəb var. Xüsusən müsəlmanlar arasında hər otuz beş min nüfus
içün bir məktəb açılub dört milyon müsəlman içün yarım dar-ülmüʻəllimin var ( Ğori dar-ül-müʻəlliminiŋ tələbələriniŋ yarısı ancaq
müsəlmandur. İrəvan dar-ül-müʻəlliminində bir on beş nəfər tələbə ancaq
olur. Ğeyri Qafqaz dar-ül-müʻəlliminləriniŋ qapuları müsəlman tələbələrinə bağludurlar . .
_________
Qafqaz məʻarif işlərinə dair məʻlumat Qafqaz məʻarif müdiriniŋ 1906
[-ıncı] ildə verdügi rəsmi məʻlumatdan əxz olunub. [səfhə 8]
BAKÜDƏ MƏʻARİF CƏMʻİYYƏTLƏRİ
Bu halda Baküdə iki məʻarif cəmʻiyyəti mövcuddur: biri “ Nicat ”
cəmʻiyyətidür ki keçən ʻeyd-i Novruzda açılubdur, biri də “Nəşr-i
Məʻarif” cəmʻiyyətidür. İkinci cəmʻiyyətiŋ bu noyabrıŋ onında artuq
təntənə ilə rəsm-i güşadı olundı. “ Nəşr-i Məʻarifiŋ ” rəsm-i güşadında
gözəl nitqlər söyləndi. Bu nitqlər İrşad ğəzetəsiniŋ sütunlarında dərc
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oldığından115, hamuya məʻlumdur zənn edəriz. Burada isə hər iki cəmʻiyyətiŋ məqsəd və məramı ilə qareʼlərimizi müxtəsərən aşina edüb bunlarıŋ
mislini hər ğuberniyada və hətta hər uyezddə cəmaʻətimiz tərəfindən açılmasına tövsiyə edəriz: bəlkə böylə cəmʻiyyətləriŋ bərəkətindən bizlərdə
də heç olmasa məʻarif və ibtidayi səvad intişar tapa. Böylə cəmʻiyyətiŋ
açılmasına icazə almaq çoq asandur. Bir neçə nəfər müəssislər xahiş
etdükləri cəmʻiyyət içün qərardad tərtib edüb məhəlli ğubernatordan
qanuna müvafiq icazə alurlar. Hər bir böylə cəmʻiyyət öz məqsəd və
məramını ancaq bir ğuberniyada icra edə bilər.
Nicat cəmʻiyyətiniŋ məramnaməsi
1) Müsəlmanlarıŋ arasında məʻarif intişar etmək, ʻali, eʻdadi və
ibtidayi məktəblərdə oquyanlara iʻanə vermək. Milli diliŋ və ədəbiyyatıŋ
tərəqqisinə səʻy etmək. Cəmʻiyyət öz məqsədlərinə nail olmaq içün:
a) Mövcud məktəblərə kömək edür və ya öz xərcilə tazə məktəblər
açur. Lüzumı olduqda açduqı məktəblərdə sənʻət şöʻbələri, oquyanlar
içün ʻümumi mənzil açur.
b) ʻÜmumi qiraət xanələr, kutub xanələr və qiraətlər tərtib edür.
Təʻlim və qiraət kitabları çap edür. Varidatı müsaʻidə etsə əxbarat,
məcəllə və cəridələr nəşr edür.
t) Məktəblər içün təcrübəlü müʻəllim və müʻəllimələr axtarur,
müʻəllimlər ictimaʻi tərtib edür.
s) Müsəlman şüʻəra və ərbab-i qələminiŋ tərcümə-i hallarını və
asarını nəşr edür.
c) Bakü ğuberniyasınıŋ sair yerlərində Nicat cəmʻiyyətiniŋ şöʻbələrini açur iləx.
Nəşr-i Məʻarif cəmʻiyyətiniŋ məramnaməsi
1) Cəmʻiyyətiŋ ʻümdə qəsdi Bakü şəhrində və təmam ğuberniyasında
sakin müsəlman cəmaʻətiniŋ arasında ʻelm və məʻarifi və xüsusən ibtida-
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اوﻟﺪﯾﻐﻨﺪن
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yi səvadı, ana dilimizdə və rus dilində nəşr etməgdür. Və hər qism
məʻarifiŋ intişarına köməklik etməgdür.
Bu qəsdə nail olmaq içün _ cəmʻiyyət
a) Hal-hazırda mövcud məktəb, mədrəsə və şqolalara maddi köməklik ediyor.
b) Tazə məktəb, mədrəsə, uşqola116 açanları tərğib və təşviq və
yardımlıq edür və ya cəmʻiyyətiŋ xərcilə məktəb, mədrəsə və uşqolalar
açur.
[səfhə 9]
t] Cəmaʻət içün ʻümumi qiraət xana və ʻümumi qiraət məclisi açur.
s] Təʻlim və qiraət içün kitablar çap edür və qüvvə-i maliyyəsi
artduqca müsəlman və rus dilində ğəzetə və ruznamələr verür.
c] Məktəb və mədrəsələr içün təcrübəlü müʻəllim və müʻəllimələr
tapmaqa səʻy edər. Müʻəllim və müʻəllimələr içün şuralar və ictimaʻlar
düzəldir. İləx.
Bu cəmʻiyyətləriŋ nizamnamələrilə müfəssələn tanış olmaq istəyənlər
xahiş etsələr idarəmiz çap olunmuş qərardadları göndərməgə hazırdur.

MƏKTUB
“Təkcə şəriʻət ʻelmi mi bizə lazımdur ya sair ʻelmlər həm lazımdurlar ? ” Bu axır vəqtlərdə ğəzetələrdə və cəridələrdə yazıcılarımız, ʻümumi
və xüsusi məclislərdə natiqlərimiz “Biz gərək oquyaq, ʻelm ögrənək”
deyü fəryad edürlər. Hətta şaʻirlərimiz də güli bülbüli, məʻşuqəniŋ siyah
tellərini, kəman əbrulərini buraqub gözəl və ahəngdar nəğmələrində
cəmaʻəti ʻelm oqumaqa tərğib və təşviq edürlər. Bu fəryadlar bi-ca
qalmayacaq, biz oquyacağız, ʻelm ögrənəcəgiz, oqumaqa, ʻelm ögrənməgə məcburuz. Lakin nə oqumaq hansı ʻelmi ögrənmək məsʼələsi ortaya
gələndə railər müxtəlifləşirlər: bir firqə deyür fəqət şəriʻət ʻelmi lazımdur,
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اﺷﻘﻮﻻ. Rus: школа [şkola] (məktəb) sözünün xalq dilində tələffüzü.
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bir [fir]qə deyür xeyr, şəriʻət ʻelmi vacib isə də sair ʻelmlər həm lazımdurlar. Həmin bu ixtilaf ʻeynən noyabr ayınıŋ onında Baküdə vaqeʻ olan
“Nəşr-i Məʻarif” cəmʻiyyəti[ni]ŋ rəsm-i güşadında göründi. Bu rəsm-i
güşadda ʻElm və Nəşr-i Məʻarif haqqında söylənən gözəl nitqləri
möhtərəm İrşad ğəzetəsiniŋ sütunlarında oquduq. Bu cümlədən Bakünüŋ
əŋ möhtərəm və fazil ʻüləmasından biri hesab olan Mirzə Əbu Turab
böylə deyüb: “... doğrudur İslam, şəriʻət, əhadis buyururlar ki ʻelm
oquyun və lakin nə cür ʻelm ? Bu ʻelmdən məqsəd həkimlik, incinerlik117
ʻelmi degil, bu ʻelmdən məqsəd fəqət ʻelm-i şəriʻətdür. Ancaq şəriʻət
ʻelmini buyurublar təhsil ediŋiz. Bundan başqaları kəmalat və fəzldür və
insana artuqda lazım olan şey degillər ...”
Doğrusı bu nitq bəndəni xeyli təfəkkürə saldı. Həqiqətdə mi bizə
təkcə şəriʻət ʻelmi lazımdur məsʼələsi bir an da xəyalımdan çıqmayurdı.
Bu bir mühimm məsʼələ oldıqiçün bu məktubumda ʻəqlim yetdügi qədər
buŋa şərh verməgi mənfəʻətdən xali görmədüm.
Mirzə Əbuturab əfəndim deyür: Bizə ancaq şəriʻət ʻelmini buyurublar
təhsil ediŋiz. Bu buyuruqlardan biri də Fəxr-i Kainatımızıŋ118 “Elmi axtar
gəz Çində də olsa” kəlami- şərifləridür. Aya Fəxr-i Kainat həzrətləri
səhabə-i kiramına buyurduqda ki ʻelmi Çində də olsa axtar gəz, şəriʻət
ʻelmini nəzərdə [səfhə 10] dutubdurmı ? Haşa və kəlla ! Çünki o vəqtdə
şəriʻət ʻelmini axtaran Mədinəi- münəvvərədə axtarmaq gərək idi. Şəriʻət
ʻelminiŋ günəşi Məkkədə tüluʻ edüb Mədinədə övci-əʻlaya yetişmişdi.
Şəriʻət ʻelminiŋ mənbəʻi, sərçeşməsi Mədinədə idi. Daha Rəsuli-Əkrəm
şəriʻət ʻelmini aramaq içün Çinə getməgə əmr etməzdi. ʻƏqli-səlimə
malik olan hər bir kimsə deyər ki Rəsuli-Əkrəmiŋ bu fərmayişdən məramı
dünya ʻelmlərini aramaqdur. Bunuŋ hikməti nə imiş ki ʻəqli-küll əshabını
dünya ʻelmlərini aramaqa əmr edürdi ? Məʻlumdur ki dünya ʻelmləri
məʻişətimiz rifahiyyət ilə geçmək, kəsb yolı bizə asan olmaq, bədənimiz
səlamətliqdə qalmaq içündürlər. Məʻişətimiz rifahiyyət ilə geçməsə, kəsb
yolı bizə təng olsa, bədənimiz səlamət olmasa, ʻəyalımızıŋ nəfəqəsini
qazana bilməsük şərʻi vacibatımızı layiqincə əda edə bilmərük.

117
118

 اﻧﺠﻨﯿﺮﻠﻚ.
Məhəmməd peyğəmbər (s.a.v.)
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Şəb çü ʻəqd-e nəmaz bər bəndəm
Çe xorəd bamdad fərzəndəm119
Bundan başqa, bir millət ki məʻişətində lazım olan ʻelmləri ögrənməyə, cürbəcür ʻelmləriŋ bəhrəsindən bəhrəmənd olmaqa qabiliyyəti
olmaya, o millət şəkksiz özindən məʻlumatlu və məʻnəvi qüvvəlü taifəniŋ
əlində iqtisadi qul və əsir olacaqdur. İqtisadi əsirlik və qulluq nə böyük
bəladur, nə dəhşətlü nəticələr verür bu da məʻlum şeydür. Pəs əgər istəsük
ki şərʻi vacibatımızı layiqincə əda edək, ğeyri taifəniŋ əlində iqtisadi əsir
olmayaq, gərək dünya ʻelm[lə]rini oquyaq ögrənək. Ğeyri bir ʻəlac
yoqdur. İmdi gələk hali-hazırəmizə.
Dünya ʻelmlərindən, zəmanəniŋ tələbatı[n]dan məʻlumatımız olmadıqiçün nə bəlalara düçar olmuşuq və oluruz ! Ata-babadan qalan mülklərimiziŋ nəfʻini özgələr aparurlar çünki olarda ʻelm var məʻlumat var
fənn var. Biz isək həman o müqəddəs topraqımızda fəʻləlik edəriz.
Fəʻləlikdə də hamudan rəzil hamudan həqir müsəlman fəʻləsi degilmi? Nə
içün? Genə ʻelmsizlikdən. Bir rus ya bir erməni fəʻləsi gündə bir manat
alanda müsəlman muzdurına güclən altmış qəpik verürlər. Çünki rus
erməni fəʻləsi öz işində kəsb etdügi məʻlumatlarla mənfəʻət bərdar olur.
Bularıŋ məʻlumatı sahib kara da mənfəʻət verür. Müsəlman fəʻləsi isə
zorından120 başqa bir şeyə malik degil. Təkcə bədən zorı maşın elektriq
ʻəsrində kar görməz. ʻElm gərək məʻlumat gərək fənn gərək. Və genə
ʻelmsizlikdən ticarətdə, əkinçilikdə, sənayeʻdə hamudan gerü qalan
müsəlman degilmi ?
Qırq il bundan irəlü Bakünüŋ neft məʻdənləri kimiŋ idi ? Müsəlmanlarıŋ. Ayaqı çarıqlı ermənilər ac nemsələr gəlüb heç nəyə məʻdənləri aldılar ʻelm gücilə indi o məʻdənlərdən milyonlar qazanurlar, qazanurlar da
millətlərin də sərvətləndirürlər. Əlli il bundan irəlü başqırdlar ucı-bucağı
olmayan mülklərin [səfhə 11] ruslara desyatını bir şahıya satub pulını
tələf etdilər. İmdi həman ruslar içün muzdurlıq edürlər. Əgər onda
başqırdlarıŋ içində məʻlumatlu ʻelmlü adamlar olsaydı böylə olmazdı.
119

f. “Gecə namaz düyününü bağlayanda
(görən) Səhər övladım nə yeyər”
120
[ زورﻧﯿﺪانzornıdan] yazılıb.
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Şah ʻAbbas Naftalan məʻdənlərini [Bi]bi Heybət121 ziyarətgahına vəqf
etmişdi. Ziyarət gahıŋ mücavirləriniŋ əllərində qəbalə var idi. Necə oldı o
məʻdənlər ? Məʻlumatsızlıqdan biliksizliqdən keçdi özgələriŋ əlinə. ʻElmsizlikdən çekdügimiz böylə müsibətləri saysaq nəhayətinə yetməz.
Məktubuma müxtəsər verüb nəticəsini söyləyürəm. Şəriʻət nöqtə-i
nəzərincə baqsuq genə bizə dünya ʻelmlərini oquyub ögrənmək lazımdur.
Maddi nöqtəʼ-i nəzərincə də ʻelm lazımdur. Millət pərəstlik nöqtəʼ-i
nəzərincə ʻelm lazımdur. Hər yana dönsük dünya ʻelmləri bizə lazımdurlar, dünya ʻelminə məhz kəmalat və fəzl və insana artuqda lazım olan şey
degil deyən ya insaf etməyür yaxud zəmanədən bi-xəbərdür.
“ Təkcə şəriʻət ʻelmi bizə lazımdur ya sair ʻelmlər həm lazımdurlar ”
məsʼələsiniŋ ikinci nisfi lazımca şərh olundı zənn edürəm. Oŋa ki qaldı
şəriʻət ʻelmi, bu barədə möhtərəm Mirzə Əbuturab öz nitqiniŋ bir yerində
nə gözəl söyləyüb: “ ʻelm-i şəriʻəti təhsil etməmiş adamlar ğeyr ʻülum
oquyanda bi-faidə olurlar”. Şəriʻət ʻelmin bilməyən din[d]arlıqı olmayan
nə qədər biliklü və məʻlumatlu olur-olsun, nə özinə nə özgəyə faydalu ola
bilməz. Buŋa dəlil və şərh artuqdur.
Saleh

NİDA-yi MİLLƏT
yaxud
Amali-Vətənpərvəranə
Ey əhl-i vətən tərk eləyiŋ büğz ü ləcacı
Bir dəm arayıŋ halımıza rah-i ʻəlacı
Sönmüş vətəniŋ sarsar cəhlilə siracı
Vicdanları təlx etdi ğəmiŋ müsəlləh əccacı

121

[ ﺑﯽ ھﯿﯿﺖBi Heyyət] yazılıb.
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[səfhə 12]

122
123

Milliyyəti yad eyləyiŋ ey milləti-naci !
Pək təhlükəlü xəstədür İslam mizacı
Yaran122 yığılaq bircə quraq məclis-i matəm
Öz halımıza eyləyəlim növhə dəmadəm
İslamıŋ olubdur necə gör rövnəqi bərhəm
Nifrət edür İslamıŋ adından bütün ʻaləm
Milliyyəti yad eyləyiŋ ey milləti-naci !
Pək təhlükəlü xəstədür İslam mizacı
Ğəflət yetər, agahi-təqazai ol
Hal-i vətən ü milləti gör əşk fəşan ol
Cəhd eylə təriq-i hünər ü ʻelmə rəvan ol
Mərdanə bu meydanə cəladətlə dəvan ol
Milləti yad eyləyiŋ ey milləti-naci !
Pək təhlükəlü xəstədür İslam mizacı
Bir eylə təfəkkür necə gör xar olub İslam
Ənvaʻ-i bəlayayə giriftar olub İslam
Bi-ʻizzət ü bihörmət ü biʻar olub İslam
Ancaq qurı bir ada nigəhdar olub İslam
Milliyyəti yad eyləyiŋ ey milləti-naci !
Pək təhlükəlü xəstədür İslam mizacı
Bəsdür bu qədər xab-i cəhalətdə ki yatduq
Millət yüzinə bab-i tərəqqini qapatduq
Əslafımızıŋ hörmət ü heysiyyətin atduq
Şan-i vətən ü milləti biganəyə satduq
Milliyyəti yad eyləyiŋ ey milləti-naci !
Pək təhlükəlü xəstədür İslam mizacı
ʻƏtf-i nəzər et gör necə dutmuş bizi kabus
Kim səlb olunub ğeyrət-i milliyyət ü namus
Ey taleʻi123-mənhus ! ʻƏcəb etdiŋ bizi məʼyus
Eyvah !! Tərəqqi ediriz gör necə məʻkus
Milliyyəti yad eyləyiŋ ey milləti-naci !

f. “yarlar”, yoldaşlar
bitişik yazılıb: اﯾﻄﺎﻟﻊ ﻣﻨﺤﻮس
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Pək təhlükəlü xəstədür İslam mizacı
Afaqı dutub ğülğülə-i bang-i cərayid
Əqsam-i tərəqqi vü təʻali vü fəvayid
Əmma olur İslamda ğəflət mütəzayid
Bu dərdə ediŋ çarə ki Səhhət ola ʻayid
Milliyyəti yad eyləyiŋ ey milləti-naci !
Pək təhlükəlü xəstədür İslam mizacı
( ʻAbbas Səhhət )

ƏDƏBİYYATIMIZA DAİR
Rəhbəriŋ ikinci nömrəsində Köçərlü Firidun bəgiŋ Ədəbiyyatımıza
dair məqaləsində Vidadiniŋ, Vaqifiŋ və Zakiriŋ “ Gögdə uçan durnalara ”
xitabları dərc olunmışdı. Bu xitablar sadə, ahəngdar, təbiʻi və həqiqətə
müvafiq olmaqını hər bir əhl-i zövq və şeʻriyyətdə sərriştəsi olan kimsə
təsdiq edər.
Şeʻrdə, nəzmdə əŋ birinci şərt sadəlik, təbiʻilik və həqiqətə müvafiqlikdür. Nəzm ilə yazılmış əsərləriŋ bir şərti də qareʼləriŋ qəlbində və
ruhində olan ʻali və təbiʻi hissləri oyatmaqdır. “ Gögdə uçan durnalar ”
mənzuməsi bu şərtləriŋ cümləsinə müvafiqdir. Buŋla belə bir nəfər bu
əsərləriŋ Rəhbərdə dərc olunmaqı öz təsəvvürincə münasib görmədigindən idarəyə bir məktub göndərübdür. Oŋa görə həmin məktuba cəvabən
bir neçə söz yazmaqı lazım bildük.
Rəhbər jurnalınıŋ birinci nömrəsində türk ədəbiyyatı barəsində
yazmışduq: “ Şaʻirlərimiz öz ʻəsrlərində bir para nadanlarıŋ məzəmmət və
sərz[ən]işlərinə təhəmmül edüb yüz min xunabələr ilə yazduqları əsərləri
qoyub gedüblər, bu əsərlər orda-burda dağınıq, və gün-gündən məhv
olmaqdadurlar. Pəs bizə lazımdur ki keçmiş şaʻirlərimiziŋ əvvəl əsərlərini
ehya edək soŋra yavaş-yavaş ədəbiyyatımızıŋ zəmanəyə müvafiq sərvətlənməsinə çalışaq.” Bu məsləkdə bu məramda jurnalımız davam edəcək.
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Keçmiş Azərbaycan124 şaʻirləriniŋ əsərləri ələ düşdükcə (ələ düşdükcə
deyəriz çünki bu əsərlər pərakəndə naməʻlum künclərdə naəhl əlində
yavaş-yavaş nabud olmaqdadurlar. Arayub bulmaq gərək. Tapub ehya
edən şəxslərə türk olan, türklük həmiyyəti olan və ata-babalarımızdan
qalan məʻarif və kitabət əsərləriniŋ qədrini aŋlayan kimsə təşəkkür edəcəgində şübhəmiz yoqdur) Rəhbəriŋ sütunlarında dərc olunacaq. Burası
məxfi degil ki şeʻr və nəzm irslərimiz çoq degil; və ola da bilməzdi. Buŋa
da səbəb [səfhə 13] türk hökmranları və türkləriŋ öz ədəbiyyatına olan
kəm eʻtinalıqı olubdur. Türk hökmranları İslam tarixiniŋ əŋ parlaq
dövrində firdousiləri [ Səbüktəkin oğlı Sultan Mahmud ) səʻdiləri
(Atabəklər) ʻömər xəyyamları (Məlik şah) yetirüb bircə türk şaʻirinə rüşd
verməyübdürlər məgər Mir ʻƏlişir Nəvayidən səvay. Əgər irad olunsa ki
türkləriŋ Səʻdi, Firdousi, ʻÖmər Xəyyam olmaqa isteʻdadı ola bilməzdi,
böylə irad dutanlara Mollayi Rumini və Xaqani Şirvanini dəlil gətürəriz.
Bu iki məşhur ʻalim olan şaʻir türk oğlı türk olmaq hamuya məʻlumdur.
Bunlar fars ədəbiyyatınıŋ əŋ parlaq nəyyirləridürlər. Ya bəlkə deyələr ki
türk dili nəzm dili degil, bu xəyal da tənqidə düz gəlməz. Nəvayiniŋ
Füzuliniŋ yaxud Vaqifiŋ mənzumələri hansı fars şaʻiriniŋ əsərindən az
ahəngdardur ?!
Türk hökmranları türk şaʻirlərinə nə payədə kəm eʻtina olmaqları
barəsində V. D. Smirnofuŋ “ Türk ədəbiyyatı ” adlu kitabında yazduqı bir
rəvayəti burada münasib məqam biləriz. “Sultan Məhəmməd Fatehiŋ
ʻəsrində sultan sarayına ancaq fars şaʻirləriniŋ yolı var imiş. Türklərdən
hər kəs istəsə imiş ki bu saraya yol tapa, ya gərək fars şaʻirlərindən əlində
təzkirəsi olaydı yada ki özini fars, irani qələmə verəydi. Ləʻali adınlu bir
türk şaʻiri bu növʻilə Sultan Məhəmməd Fatehiŋ sarayına yol tapmışdı. İş
açılandan soŋra biçarə saraydan qovuldı. Ləʻali bu barədə yazar: Hərgah
sahib-i hörmət olmaq istəyürsənsə ya ʻərəb gərək olasan ya fars. Hər kəs
İrandan Ruma gəlürsə ya vəzirlik təməʻinə gəlür ya dövlət və sərvət
qazanmaqa.
Keçmiş türk hökmranlarınıŋ ʻəksi olaraq Qafqaz xanları öz dövrlərində ( heyfa ki bu dövr çoq az çekdi ) türk şaʻirlərinə artuq məhəbbət göstə-

124

 – آذرﺑﯿﺠﺎ نAzərbican, Azərbecan və ya Azərbəycan kimi də oxuna bilər.
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rüb rüşd verürdilər. Əlli-altmış iliŋ müddətində bir necə türk şaʻirləri bu
dövrdə parladı. O cümlədən Vidadi, Vaqif, Zakir və ğeyri. Bu şaʻirlərimiziŋ adlarilə və qırıntı125 əsərlərilə ancaq nemes Berjeniŋ126 himmətindən
tanış olmuşuq.
Müxtəsər : Rəhbər öz sütunlarında keçmiş türk şaʻirləriniŋ əsərlərini
( yeŋi şaʻirlərimiziŋ əsərlərilə bərabər ) dərc etməkdən çəkinməyəcək. Bu
ümidilə ki türklər, türklük qədrini aŋlayanlar sadə təbiʻi və həqiqətə
müvafiq türk şeʻr və nəzmlərin[də]n zövqyab olalar.

KƏRİM ABAD ŞƏHRİNİŋ RƏİSİ
( 1 -nci nömrədən mabəʻd )
Arvad başmaqçı Cəʻfəriŋ ʻövrəti Məʻsumə və yanındakı qızı Nazlu
idi. İki il bundan əqdəm Cəʻfər vəfat etmişdi. Məʻsumə isə ərindən soŋra
bir sərmayə qalma- [səfhə 14] dıq[i]çün qızı ilə bərabər qonşular içün
paltar yumaq və tikiş tikmək ilə keçinürdi. Hər iksi127 çalışqan və işlərində diqqətlü olmaqa görə qonşuları bunları işsiz qoymazdılar. Öz əlləriniŋ
əməgilə ana-qız babat dolanırdıla[r].
Nazlu yetişmişdi. Anası da qonşu arvadlar da Nazlu içün bir kasıb pul
qazanan adaxlu axtarmaq niyyətində idilər. Bular olan məhəllədə Əhməd
adlu bir səllax oğlan var idi. Oğlanıŋ anası, Məʻsumə və qonşu arvadlar
Nazlunı Əhməd içün almağı çoq münasib görüb bu barədə danışıqda idilər. Əmma çi faidə, aclıq və yertərpənmə Kərim abadı bir müsibətə saldıki hər kəs öz hayına qaldı. Şəhər əhli bir halda idiki fəqir, dövlətlü özinə
və ʻəyalinə ruzi qazanmaqıŋ qeydinə128 düşüb əlsiz və əyağsızlarıŋ halını
bil-mərrə unutmışdı.
125

ﻗﺮﻧﺘﯽ
ﻧﻤﺲ ﺑﯿﺮژه
127
اﯾﮑﺴﯽ
128
 ﻗﯿﺪﻧﻨﮫyazılıb.
126
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Əlindən bir şey gəlməyən Məʻsumə yetişmiş qızı ilə bir yampacıŋ
altında ac və möhtac geçinürdilər. Heç kəsdən və heç yerdən kömək
gözləməgə bir ümidləri qalmamışdı məgər bir dilənçilikdən səvay. Bu
vəqtdə şəhər idarəsi iʻanə məclisi açdı. Məʻsumə də qonşularıŋ məsləhəti
ilə qızını götürüb rəisiŋ qapusına iʻanəyə getdi. Nə isə rəʼs Məʻsumə və
qızını görən kibi iʻanə verməməgə bir səbəb göstərdi. İş düşdi bu günsabaha. Ki deyər idiki fəqirlikləri və şəhər əhli olmaqları oŋa məʻlum
degil. Ki deyər idiki məhəllə ağ saqqallarından və polisədən fəqir və xoş
ətvar olmaqlarına şəhadət namələr gərək gətürsünlər. Biçarə Məʻsumə
rəhm dil qonşularıŋ köməkligilə rəʼs tələb edən şəhadət namələri ağ
saqqallardan və polisədən düzəltdi, rəʼsə gətürdi. Genə rəʼs bir bəhanə
gətürüb iʻanə verməkdən baş qaçurdı.
Bir gün Məʻsum[ə] axırımcı dəfʻə idiki gəlmişdi ya məclisdən bir
iʻanə alsun ya ümidini kəsüb özinə bir çarə arasun. Nazir Rüstəm
Məʻsuməni kənarə çeküb uzun müqəddimədən soŋra dedi:_Özüŋ bilirsənki neçə illərdür ki Murad ağanıŋ ʻəyalı vəfat edübdür, bu vəqtədək duldur
çünki bir halal süt əmmiş qız axtarurdıki alsun. Səniŋ qızıŋ onuŋ xoşına
gəlüb. İmdi istəyür ki onı alsun. Bu çağacan iʻanəni bu qədər süründürməkdən qəsdi sizi yaxşı tanımaq idi. İmdi ki sizi tanıyub istər ki sən bu
xeyir işə riza göstərəsən. Bu bir xoşbəxtlikdür ki heç kəsə müyəssər
olmaz _
Məʻsumə özin itürmiş sakit durmışdı, cavab verməgə bir söz tapmayurdı.
Rüstəm _ Bacım ! Murad ağa bu saʻat səndən cavab gözləməyür. Bu
gecə bir yaxşı fikr elə, sabah ya hə ya yox deyərsən. Sabah gələndə qızıŋı
da gətür. Allah bilür ki mən [səfhə 15] siziŋ yaxşılıqıŋızı istəyürəm. Heç
belə xeyir işdən qaçmaq olmaz.
Məʻsumə suyı sovulmuş129 dəgirmən kibi qayıtdı evə. Qonşulardan
hər kəs soruşurdısa ki neçə130 oldı iʻanə aldıŋız ya yox _ Məʻsumə cavab
verməyürdi.

129
130

 – ﺳﻮی ﺳﻮﻟﻤﺶsuvı və ya suyı sovulmuş / savılmış.
ﻧﯿﭽﮫ
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Uzun qış gecəsini sübhə kimi soyuğı, aclığı unudub qaranlıq yampacda biçarə Məʻsumə fikrdə idi: bir yandan el töhməti ki Məʻsumə qızın bir
parça çörəgə satdı. Bir yandan da aclıq, dilənçilik, il uzunı onuŋ-bunuŋ
qapusında müzdürlik ilə gün keçürmək. Bunuŋ müqabilində arxayın
çörək, fərağət dolanacaq Məʻsuməniŋ xəyalından bir an çıxmayurdı. Sübh
açıldı. Məʻsumə hələ bir şey qətʻ elə[mə]mişdi. Allah Kərimdür deyüb
qızını gətürüb gəldi rəʼsiŋ qapusına. Hər halda fikrində dutmışdıki qızından rizasız bir iş dutmasun.
Mabəʻdi var
ŞƏHNAMƏDƏN TƏRCÜMƏ
Siyavəşiŋ anadan olmaqı və Rüstəmiŋ oŋa Zabilistanda
tərbiyə verməgi
2 -nci nömrədən mabəʻd
Bir olqədər131 dövr etmədi ruzigar
Ki gülzarı şad etdi xürrəm bahar
Yetüb axirə doqquz ay şad oŋa
Xüda verdi bir tifli-növzad oŋa
Xəbər verdilər şaha mövlud[d]ən
Ki şad ol bu mövludi-məsʻuddən
ʻƏcəb saf təlʻət ʻəcəb nik ru
Məgər göz görübdür belə ruy ü mu
Olub şah Kavus məsrur şad
Siyavəxş132 qoydı o mövluda ad
Edüb həzrət-i Haqqa şükr ü sipas
Tələb qıldı bir mahir əncüm şinas
Münəccim öz ʻelmində huşyar idi
Rümuz-i nücuma xəbərdar idi

131
132

اوﻟﻘﺪر
gah “Siyavəş”  ﺳﯿﺎوش, gah da “Siyavəxş”  ﺳﯿﺎوﺧﺶyazılır.
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[səfhə 16]

Baqub taleʻyin gördi aşüftədir
Bu mövluduŋ iqbalı çoq xüftədir
Hüzur-i şəhə ʻərzihal eylədi
Şəhi bu xəbər pür məlal eylədi
Ziyadə mükəddər olub şəhriyar
Bu halilə ta keçdi bir ruzigar
Vəli bir gün etdi Təhəmtən vürud
Hüzur-i şəhənşəh də qıldı133 dürud
“ Ki ey əfsəriŋ ʻərşi-pirayəsi
Bu tifliŋ mən olsam gərək dayəsi
Gözüm nurı tək xatirin istərəm
Gərək bən oŋa tərbiyət göstərəm. ”
Şəh isə təfəkkür edüb bir zəman
Bu əmrə riza verdi qəlbi həman
Qoşub Rüstəm Zala şəhzadəsin
Rəvan etdi ol sərvi-azadəsin
Təhəmtən bərabər Siyavəxşlə
Vürud etdilər Zabilə Rəxşlə
Gözəl bir gülistanda layiq beşah
Siyavəxşə bəxş etdi aramgah
Mühəyya qılub Rüstəmi-namdar
O şəhzadə məşqində ağaz-i kar
Əzəl ögrədüb şivə-i kir u bənd
Süvari vü tir ü kəman ü kəmənd
Verüb soŋra təʻlim-i bəzm-i nişat
Mey ü məclis ü şivə-i inbisat
Nəbərd içrə mahir at oynatmaqı
Şikarında ahuya oq atmaqı
Məhabətlə134 kizirkiran135 urmaqı
Mətanətlə qalqan çeküb durmaqı
Bəzəndi Siyavəş hər adablə

133

 ﻗﻠﯿﺪیyazılıb.
 ﻣﮭﺎﺗﺐ- [məhatəb] yazılıb.
135
ﮐﺰر ﮐﺮان
134
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Bəli güli təravətlənür ablə
Belə şir dil oldı ol namvər
Bərabər oŋa qalmadı bir nəfər
Keçüb bir zəman oldı bir pəhləvan
Şikarında verməzdi şirə əman
Dedi Rüstəmə bir gün ey piltən!
Varımdır təmənna-yi ʻəzm-i vətən
Bəni dəhrdə bi-niyaz eylədiŋ
Verüb tərbiyət sərfəraz eylədiŋ
Hüzuruŋda kəsb eylədüm çoq hünər
Bəni cəlb edər imdi şövq-i pədər
Nolur136 görsə şəh ərcümənd olduqım
Səniŋ tərbiyəŋlə bülənd olduqım
Münasib görüb bu sözi pəhləvan
Firistadələr etdi hər su dəvan
Ki olsun mühəyya əsas-i səfər
Siyavəxşə layiq libas-i səfər
Dəxi əsb ü tiğü sinan ü sipər
Zər ü sim ü təxt ü külah ü kəmər
Xəbər birlə aldırdı ətrafdan
Mülukanə xəlʻətlər əşrafdan
Siyavəxşi təşrif-i ənʻamla
Bəzəndirdi ʻezaz ü ikramla
Yəmin ü yəsarında səff-səff sipah
Edərdi bu cah ü cəlala nigah
Gedərdi aŋla Təhəmtən bəhəm
Ki şəhzadəyə yetməsün bir ələm
Cəhan əhli bu ʻeyşə dilşad olub
Ğəm-ğüssədən cümlə azad olub
Hamı ʻeyş ü ʻişrət şüʻar etdilər
Zər ü sim ü ʻənbər nisar etdilər
Siyavəxş ü Rüstəm firavan sipah

136

 – ﻧﻮﻟﻮرnə olur > nolur.
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Mənazil sürüb etdilər teyy-i rah
Mabəʻdi var
Sabir Tair137 zadə

YAPONİYADA ƏKİNÇİLİK ÜSULI
Yaponiyada əkinçilər buğda tarlalarını şum etdükdən soŋra şum
olmuş topraqı əllərilə yumşaldub saf və dolu buğda töxmlərini dört
(verşoq) bir-birindən aralı topraqa basdırurlar. Bu zəhmətiŋ ʻəvəzində
Yaponiyada buğda məhsulı həddən ziyadə olur.
1905 il[in]də sentabr ayında Podul ğuberniyasınıŋ Miravoy pasrediniklərindən biri imtəhan içün yapon üsulilə bir parça əkəriŋ yerində buğda
əkmişdi.
( Sn. P U)138 ğəzetəsiniŋ yazmaqına görə həman yerdə hər basdırılmış
töxmdən bir gül bitüb, hər gülüŋdə 10 _ 35 qədər sünbüli çıxubmış. Hər
bir sünbülüŋ üstində 30 _ 40 danəsi var imiş. Yəʻni birə 400 _ 600 [ə]cən
məhsul olubmış.
Məzkur Miravoy pasredinik yapon üsulıni cəmaʻət arasında intişar
etmək içün əkdirdügi buğdanıŋ güllərini topraqilə bərabər çıxarub kənd
məhkəmələrinə göndərübdür və kəndxudalara və mirzələrə məʻlum
edübki cəmaʻəti yapon üsulilə və onuŋ səmərəsi ilə aşina eyləsünlər. Nə
olurdıki bizim əkinçilərimiz də imtəhan içün bir az yer yapon üsulilə əküb
nəticəsini gözləyə ilər139.
M. ʻع.140

137

 طﺎﺋﺮaşağısında  طﺎھﺮTahir düzəlişi edilib.
Sankt-Peterburq ?
139
ﮐﻮزﻟﯿﮫ اﯾﻠﺮ
140
Mihail Aleksandroviç Bakunin?
138
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İkinci nömrədə bəhri-təvil üzrə yazılmış “ Allah Kərimdür ”
mənzuməsində bir neçə yerlərdə səhv düşmüşdi. Həmin mənzumə gələcək nömrələriŋ birində təshih olunmuş surətdə mabəʻdi ilə bilə dərc
olunacaq.
İdarə

Naşir və mühərrir Mahmudbek Mahmudbekof
Редак.-издат.
М. Махмудбековъ.

“Füyuzat” və Kaspi mətbəʻəsində çap olundı
Паровая типографiя газ. “Каспiй”.
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Dördünci nömrə zilqəʻdəniŋ 20 -sində şənbə
sənə 1324 şənbə
I səfhə
Məhəll-i idarə:
Jurnalımızıŋ məsləkiŋə
Birinci il
müvafiq yazılmış məqalələri qəbul edəriz lakin
təshihə idarə muxtardur
________
RƏHBƏR
Çap olunmayan məqalə
sahibinə göndərilməz
________
Рехберъ
Marqasız göndərilmiş
( Путеводитель )
məktublar [qə]bul
olunmaz
________
Адресъ:
Баку
Редакцiя журнала
«Рехберъ» Читальня
«Нид-жатъ» Губерн.
улица домъ
Ашурбекова.

№ 4 23 dekabr
1906

Abunə qiyməti
Dörd aylıq
(1907-ci iliŋ ibtidasınadək
Bir manat əlli qəpik
Müştəri olmaq istəyənlər
Baküdə “Rəhbər” jurnalınıŋ idarəsinə rücuʻ etsünlər. Adres: “Nicat” qiraət
xanası Ğuberniski küçə
ʻAşurbeqofuŋ evi.

Sənə-i təʼsisi
1324

Qafqazıŋ və tamam Rusiyanıŋ məʻişətindən bil-ʻümum Rusiya
müsəlmanlarınıŋ məʻişətindən bil-xüsus, ədəbiyyatdan (və üsul-i təʻlim
və tərbiyədən bəhs edən aylıq türk jurnalıdur.)
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( KÖRPƏ UŞAQLAR )
tərbiyəsi
3 -inci nömrədən mabəʻd
Tazə təvəllüd. Bala anası bətnində olduqı əyyamda zahiri ʻaləmiŋ
təʼsiratından mühafizətdə olur yəʻni hava və rüzgar sovuqlıqından xəbəri
olmıyor. Əmma təvəllüd etdigi anda nagəhan tazə övzaʻ içrə düşməgi
onuŋ içün böyükcə bir məʻrəkədür . . . .
İmdiyəcə yumuşacıq bəstərdə möʻtədil istilik içrə pərvəriş tapmış
lətif cism nagəhan dünya havasına çıxub mama pəncəsinə düşərkən
təmam əʻzasilə səgrişüb ağlamaqa başlıyor, yəʻni nəfəs almaqa şüruʻ
ediyor.
Tazə övzaʻ içrə balanıŋ qışqırması həyat mücahidəsindən ʻibarətdür!
Bala ağlıyor . . . . yəʻni balaca vücud özi içün həyat tələb ediyor və
yaxud nəfəs almaqa başlıyor !!!
Xudanıŋ bu hikmətinə ʻörf nəzəriylə baxmalu olsaq əlbəttə fəhm
edəriz ki Allahıŋ neʻmətinə nayil olmaq içün əŋ əvvəlinci nəfəsdən kuşiş
və mücahidə lazımdur . . .
Pəs əgər əvvəlinci nəfəs yəʻni Allahıŋ əvvəlimci neʻməti cidd-cəhdsiz
və ya qalmaqalsız hüsula gəlmiyorsa onda heç bir neʻmət kuşişsiz hasil
olamaz . . . .
Çalışmaluyız
Bala təvəllüd edəcək övzaʻə diqqət etməli [səfhə 2] dür yəʻni səhhət
şərtlərin mülahizə etmək gərək:
1) Əvvəla lazımdur ki bala təvəllüd edəcək otaqda hava kəsif olmasun və havanıŋ istiligi möʻtədil, yəʻni 16 – 17 ğradus olsun. Havanıŋ
təğəyyür-təbdili körpə uşaqlar içün çoq müzirrdür.
Diqqət: bizim Qafqaz müsəlmanlarınıŋ evində əksərən ğradus aləti ki
ʻelm dilində oŋa “ termometr ” deyürlər, isteʻmal olunmayur. Əlbəttə, bu
kəm eʻtinalıqıŋ səbəbi məhz mədəniyyətsizlikdür yoxsa xəsisligə həml
etmək olmaz. Sahib-i səliqə xanımlar top-top zərbəftləri ləçək-ləçək
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doğrıyub141 pərdəbaşılar hazırladıqlarında əsla xəyalə gətürməyürlər ki ev
içün və ev səfası içün bəhası otuzca qəpik termometr də lazımdur ! ...
Mədəniyyətli millətlər içün bu alat lazımlu ev əcnasından birisidür zira ki
termometrsiz səhhət üzrə zindəganlıq etmək olmaz ʻələlxüsus ki evdə
naxoş və ya körpə bala olmuş ola. Fil-həqiqə bu şeylərə bizlər də fikr
verməliyiz: otaqda çiçək saxlayanlara yaxşıca məʻlumdur ki əgər otaqıŋ
havası təğəyyür-təbdil taparsa yəʻni isti və ya sovuq qədərindən artuq
olursa nəbat azarlıyur142, axırda çüriyür143, qurıyur144, tələf olur. İnsan
otdan, çiçəkdən əskik degil: insanıŋ da pərvərişi içün müʻəyyən dərəcədə
isti-savuqlıq lazımdur ki onuŋ da ölçisini bildirən termometrdür.
2) İkinci, balanı çulğalamaq içün paltar və ğeyri kisvələr təmiz,
yüngül və geniş olsa gərək. Kisvələr və leçəklər ağ bezz, tənzif və
katan145dan olsa yaxşıdur zira ki rəngli və boyağlı nəsiclər zəhərlü əczalarla məxlut olduqa görə balanıŋ əndamına sirayət edüb əziyyət [v]erərlər.
3] Üçiminci, mamanıŋ əlləri, libası və hər bir məsalih və karastisi146
təmiz ola və özi naxoş olmaya. ʻElmli mamalar uşaq dutmaqa iqdam
edəndən qabaq hər bir məsalihlərin “ dezinfeqsiya ” edürlər yəʻni məʻlum
dərmanlar ilə yuyurlar.
Mamalıq fənni məxsusən bir ʻelmdür ki özinə müvafiq dərs və
təcrübə istər. Hər bir qarıdan mama ola bilməz və əgər olursa xətadan bəri
ola bilməz.
İntibah: övlad qeydinə qalan şəxslər hərgiz naşı mamanı uşaq
dutmaqa çağırmazlar. Belə işdə kəm eʻtinalıq böyükcə günahdur zira ki
şikəst və məʻyub bala xiclətlə ʻömr keçirüb kəm taleʻ olursa baʻisi ataananıŋ kəm eʻtinalıqıdur. Ehtimalən güman edərəm ki bu sözlərə hərfgirlik edüb deyən olacaqdur ki dünya bina olanı bizim mamalarımız ʻavam
bi-ʻelm qarılar olubdur əmma Allaha şükr ki heç xəta-bəla görməmişik !
Bu irada yenə tənbihən cavab verməlidür:

141

دوﻏﺮﯾﯿﻮب
آزارﻟﯿﻮر
143
ﭼﻮرﯾﯿﻮر
144
ﻗﻮرﯾﯿﻮر
145
ﮐﺎﺗﺎن
146
ﮐﺎر اﺳﺘﯽ
142
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[səfhə 3]
Bacı, sən Allahıŋ şükrin həmişə yerinə yetür əmma ehtiyatı da əldən
qoyma. Çoq ittifaq olur ki uşaq üç mərtəbə damdan yıxılur heç bir yeri
şikəst olmayur . . . . Əlbəttə şükr etməlüdür əmma hər anda uşaq damdan
yıxılmamaq qeydinə qalmaq anaya borcdur.
İştə mültəfit olub diqqət gözilə bizlərə baxan olursa bədənimizdə, çoq
ʻeyblər görürlər . . . . . Bunlardan masiva bunca beli donqalar, qol-qıçı
əgrilər, boyunı147 batığlar, onbası çıxıqlar və ğeyri-ğeyri məʻyublar
nədür? . . . Əlbəttə ki ata-ananıŋ kəm eʻtinalıqıdur. Allahu Təʻala öz
məxluqın həmişə təbiʻət iqtizasınca dürüst və səhih yaradur leykin soŋra
ata-analarımızıŋ ʻavamlıqı, mamalarımızıŋ naşılıqı, lələlərimiziŋ kəm
eʻtinalıqı, pasibançılarımızıŋ bi-ehtiyatlıqı xah cism və xah ruh cəhəticə
bizləri əzişdirüb məʻyub edürlər . . . . Əgər bizlərdən bəʻz əfradıŋ taleʻi
yardım olub xətadan saxlanursa şükrlər olsun. Əmma ehtiyat və
mühafizət həmişə lazımdur. Mühafizət olunanı Allah da hifz edər.
4] Dördünci, balanıŋ təmam əndamın yumaq lazımdur. Tazə təvəllüd
balanıŋ əndamı lüʻab ilə yəʻni yapuşqan kibi məvadd ilə örtülmiş olur.
Lüʻab yu[yu]lmasa havanıŋ təʼsirindən ğəlizləşüb kiftlənməgə başlayur
və balanıŋ büküş yerlərində tizab kibi dərini yeyüb yara və qartmaq
ʻəmələ gətürür ki soŋra müʻalicəyə möhtacdur.
Diqqət: biz Qafqaz türkləri arasında ʻadət belədür ki uşaqı qırx gün
yumayub ancaq “qırx tökmək” içün [?) hamama aparurlar148. Bizim bu
ʻadətimizə bərʻəks ğeyri millətlər arasında ʻadət belədür ki uşaq təvəllüd
edən kibi fövrən onı çimdirüb yaxalayurlar və həmin qərar ilə iki həftəniŋ
müddətində balanı gündə iki dəfʻə səhər-axşam çimdirürlər. ʻƏləz-zahir
bu ʻadət səhhətə müvafiqdür. ʻƏləl-xüsus ki körpə balanı hamama aparub
“ çilə ” dən çıxartmaq içün (?) saʻatlarca isti və buxarlı hamam havasında
saxlamaq ʻeyn-i cəhalətdür.
Balanı çimdirmək barədə müxtəlif ʻadətlər vardur: bəʻzləri duzlı su
ilə yaxalayurlar, bəʻzlər sovuq suya çimdirürlər, bəʻzlər yağlayurlar və
iləx . . . . Əmma məxsusi mamalıq ʻelmi ki hal-hazırda mədəni millətlər

147
148

ﺑﻮﯾﻮﻧﯽ
[ آﭙارورﻟﻼرaparurıllar] yazılıb.
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arasında caridür, müxtəsərən belə yazıyor ki tazə təvəllüd edən balanı
çimdirmək lazımdur və çimdirəndə isti otaq içində isti su ilə çimdirmək
gərək.
Suyuŋ istiligi 27 ğradusdan aşaqa və 29-dan yuxarı olmasun.
Balanı əvvəl günlər on dəqiqədən artıq suda saxlamaq məsləhət degil.
Balanı yuyundurmaq içün heç bir qism [səfhə 4] sabun və ya ğeyri
tizablı əcza isteʻmal etmək olmaz. Bəʻz möʻtəbər mamalarıŋ təsəvvürilə
balanı əvvəl dəfʻələr ilığ yumurta sarısilə yumaq nafeʻdür.
Balanı yuyunduran vəqt ʻələl-xüsus diqqət etməlidür ki çirkli su
gözinə düşməsün ki nəticəsi peşimançılıq olur.
Şor quyı suyı və hakəza bulanlıq, iyimiş nohur suyı məbada isteʻmal
oluna.
Balanı yuyundurmaq içün məxsusi teşt lazımdur. Teşt baqır olmamaqın mülahizə etməlidür. “ Tsink ” yəʻni ruf ( tutiya ) teşt misdən mümtazdur zira ki ruf baqırlaşmayur və jəng atmayur. Taxta149 çanaq və ya ləgən
həm məsləhət degil zira ki taxtaya bəʻz müzirr əcram yapuşduqda150 hələhələ yumaq ilə təmiz olmayur.
Tazə təvəllüd edən balanı teşt içində yuyub lüʻabdan ʻari edəndən
soŋra təmizçə su ilə iki dəfʻə yaxalayub yumşaq qətifə içində balış
üstində qoymaludur.
Balanıŋ yeri pəncərə ağzında və ya qızqın buxarı yanında olmaya zira
ki isti-sovuq möʻtədil olsa gərək. Beşinci: balanı yuyundurub, qurudub
geydirəndən soŋra əmizdirmək lazımdur. Balanı əvvəlimci dəfʻə əmizdirmək şərtlərin mülahizə etməlidür:
Balanıŋ ağzına əmcək verəndən əvvəl qabaqca bir-iki damcı süt
kənara çiləmək lazımdur zira ki əmzikləriŋ içindəki damcılar hava təʼsirinə yavuq olduqa görə turşıyur yəʻni kəsifləşüb ğəliz olur. Belə ğəliz turşımış süt balanıŋ məʻdəsində sancı və ğeyri ʻillətə baʻis olur.
Əmiz[dir]məkdən əvvəl balanıŋ dodağların yaş dəstmal ilə ahəstəcə
təmizləmək lazımdur və hakəza ananıŋ əmziklərin təmiz pambuq ilə isti
suya batırub bir neçə dəfʻə yumaq lazımdur zira ki ʻadətə düşəcə əmzik

149
150

ﺗﺨﺘﮫ
[ ﯾﺎﯾﻮﺷﺪوﻗﺪهyayuşduqda] yazılıb.

121

Rəxşanə Babazadə

başları dürüşt olur və bu səbəbə bala əmzigi kərahətlə alur və bəlkə heç
almayur.
6] Altıncı, tazə təvəllüd balanı sovuqdan mühafizət etməgə artucaq
diqqət lazımdur. Körpə uşaqlar sovuqa nəhayət bi-dəvam olduqlarından
üşumaqa çoq mayil olurlar. Türk dilində balanı “üşaq”151 adlandurmaqıŋ
vəchi məhz çoq üşuyan olduqındandur.
İnsanıŋ və ya ğeyri heyvanıŋ bədənindəki istilik hərəkət və nəfəs
almaqa münhəsirdür və bu səbəbədür ki ayıqlıqda insanıŋ bədənindəki
istilik yuxuda olduqı haldan artuq olur. Bu macəranı tövzih etməgə
müfəssəl bəyan lazım olduqa görə ʻəl[a]hiddə yazılacaqdur ancaq bunda
bu qədər bilmək kifayə edər ki balanıŋ çoq üşumaqinə səbəb əksərən
yuxuda və bi-hərəkətlikdə olmaqıdur.
Körpə bala çoq vəqti yuxulı bi-hərəkət olduqa görə bədənindəki istilik özinə [səfhə 5] kifayə etməyür. Heyvanat ʻaləmində balanı üşumaqdan
mühafizət etmək içün təbiʻət özi növʻbənövʻ heyrət əngiz yollar ilə tədbir
çəkübdür əmma bu xüsusda insan heyvanatdan geridür yəʻni insan balasınıŋ mühafizəti içün təbiʻət çəndan təsəllüt göstərməyübdür.
Bu mətləbi həmişə yadda saxlamaludur ki heyvanıŋ vəzʻi-zindəganlıqı
şüʻur və təbiʻətə bağlı ikən insan məhz öz ʻəqlinə vagüzar olubdur.
Heyvan balası iliŋ müʻəyyən vəqtində dünyaya gəldikdə öziylə yun, tük,
diş, dırnağ həm gətürür əmma insan balası bunlardan məhrum ikən ancaq
öz ata-anasınıŋ tədbirinə və ʻəməli övzaʻinə möhtacdur.
Heyvanat cümləsində çoxusı öz balasın qol-qanadı altına almaqıŋ
hikməti ʻəməli yol ilə onuŋ bədənin qızdırmaqdur.
Təcrübə və məʻlumat yolı ilə isbat olunubdur ki əksərən körpə
uşaqlarıŋ fövt olmaqına səbəb ancaq o. Bu mətləbi mənzurda dutub tazə
təvəllüd balanı sovuqdan artucaq mühafizət etmək gərək.
Əvvəl günlər balanı öz anasınıŋ yanında yatırtmaludur. Bunuŋ
hikməti odur ki bala imdiyəcə öz anasınıŋ istiliginə ʻadət etdigində həman
aşina istilikdə yaxşıca rahat o[la] bilür. Övlad dərdinə yan[an]lar152 bu
xüsusda həm ehtiyat gözləyüb uşaqı anası yanında yatırdan vəqt bir qədər
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hündir153 yerdə qoyurlar ki məbada anası yuxuda olduqı halda xəta yolı
ilə balanı basmaya.
Bu fəqərə axırında körpə balalarıŋ ʻillət və mərəzinə dayir əhəmmiyyətli bir mətləbə oxuyanlarıŋ diqqətin cəlb etməgi məqam bilüb nəzərə
verilməsin lazım gördim154. ʻÜmumən müsəlmanlar arasında ʻələl-xüsus
biz Qafqaz türkləri arasında “ türkə çarə ” məsʼələsi halən artucaq gücdədür. Tərbiyə işində bizim böyük bədbəxtligimiz ondadur ki canımızıŋ
riştəsi ʻifritə qarılar kələfinə bağlıdur: qapuya gələn hər bir falçı “qarı
nənə” loqmanlıq iddiʻasilə əlin salub öz tağarcıqından hər nə çıxardursa
can tiryaqı deyüb qəbul edəriz! Bu xüsusda uzun danışıqa vəqt sərf etmək
heyfdür. Ancaq yürək yanqusilə demək olur ki belə cəhalət səmərəsindən
Allah bilür nə qədər canlar tələf olubdur, nə qədər gözlər kor, və nə qədər
qulağlar kar olubdur! Bimürüvvət türkə çarəçiləriŋ bidadlıqına ʻələl-xüsus
bi-təcrübə ata-analar uyub öz övladların bədbəxt edürlər. Bu xüsusda
xala-ʻəmmələrimiz həm bizlərə düşməndürlər zira ki hər birisi əgərçi
xeyrxahlıq yolilə olursa da “ nənəmdən belə eşidmişəm ” deyüb biçarə
balanıŋ boğazına, qulağına, burnına rəngarəng topraqlar, növʻbənövʻ və
cürbəcür sürtgilər sürtüb, yaxub, damızub əvvəlimci gündən [səfhə 6]
halın dərhəm edürlər ... Əlbəttə bunca mətləblər üstə bəhs açmaqıŋ vəchi
yoxdur: belə mətləblər unudulmaludur, unudulsalar gərək.
Təmsil: zərif, giranbəha saʻat əgər nasaz olursa, saʻat saz yanına
aparmaq gərək və illa belə saʻatı dəmirçi və ya nəʻl bənd yanına aparan
olursa oŋa əhməq və səfeh deyərlər . . . Bu təmsili həzl ilə deməyürəm:
naçaq balanıŋ müʻalicəsin qaraçılara və ya türkəçarəçi fala baxanlara
tapşıran ata-ana təşbihən zərif saʻatı nəʻl bənd yanına aparan sadəlövhlər
kibidürlər və bəlkə on mərtəbə əhməq raq və səfeh raq hesab olunsalar
gərək.
İnsan cismi hikmət və sünʻi-əʻla üzrə Allah ʻelmilə yapulduqda hər
bir günəhkar onuŋ müʻalicəsinə ustadlıq edə bilməz. Belə nainsaf, bi-din,
övbaş məslək həriflər xunrizlərdən bədtərdürlər və onlarıŋ günahı hər bir
şərarət və hər bir cinayətdən fövqdür.
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Buriyabaf əgərçe bafəndəst
Nəbərəndəş be karqah-e hərir155...
İnsan müʻalicəsi içün təbib lazımdur. Tibb ʻəməli hərçənd imdiyəcə
halən o qədər təkmilə çatmayubsa da əmma hal-hazırda ʻelm oxumuş
təbiblər müʻalicə işində möʻtəməddürlər. Bu xüsusda zinhar ata-analar
kəm eʻtinalıq etməyələr yəʻni həkimlik işin cindarlara tapşırmayalar.
Körpə balanıŋ səhhət və asayişi bir neçə fəqərələrə münhəsirdür. Bu
fəqərələrdən ʻibarə xörəkdür, libasdur, yuxıdur, hərəkətdür, havadur,
təmizlikdür ki bunlar xüsusda pedağoğlar təsəvvüri mümkin olduqca
müfəssələn yazılacaqdur.
Mabəʻdi var
S. M. Ğəni zadə

BULĞARİSTAN MÜʻƏLLİMLƏRİ VƏ MƏKTƏBLƏRİ
3 -inci nömrədən mabəʻd
Müʻəllimlər ittifaqınıŋ təşkili. Eʻdadi və sənayeʻ məktəbləri. Tərbiyə
və təʻlimə dair jurnallar. Makedoniyada bulğar məktəbləri.
***
Bulğar hökumətiniŋ müstəbidanə rəftarından və müʻəllimləriŋ öz aralarında olan nifaqdan “Müʻəllimlər Cəmʻiyyəti” və “Müʻəllimlər Əxbarı”
qapandısa da müʻəllimləriŋ arasında cünbüş kəsilmədi bəlkə dahaca
səmərə bəxş bir surətə girdi. Qapanmış cəmʻiyyətiŋ yerinə çoq yerlərdə
məhəlli “ Müʻəllimlər arqadaşlıqları ” təşkil olunmaqa başladı.
İşiŋ surətini böylə görüb hökumət özi də “ arqadaşlıqlarıŋ ” təşkil
olunmasına riza göstərdi.

155

f. “ Həsir tikən toxuyucu olsa da
Onu ipək emalatxanasına aparmazlar ”
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Hökumətiŋ rizasından müʻəllimlər lazımınca mənfəʻət bərdar oldılar.
Yeŋi arqadaşlıqlarıŋ sayəsində birləşüb hər bir cür mücadiləyə hazırlaşdılar.
Gələcəkdə mücadilələri səmərə bəxş [səfhə 7] olmaq içün əxlaq və
məʻlumat cəhətincə müʻəllimlər özlərini lazım olan məqama yetişdürmək
mək156 gərək idi. Buŋa görə arqadaşlıqlar məhəlli müsahibə və mübahisə,
kitab xana, ədəbi gecələr tərtib etməgə şüruʻ etdilər. Bu yollilə157 müʻəllimlər mücadiləyə lazım olan alətlər ilə müsəlləh ola bildilər. Müsahibələrdə, ədəbi gecələrdə və ʻümumi qiraətlərdə mübahisə arasında müʻəllimlər bir-birilə söyləşüb danışub bir-biriniŋ fikrindən, xəyalından, halından xəbərdar oldılar. Bunuŋ da nəticəsi o oldıki müʻəllimlər mücadilədən
qorqmayub öz işlərində müstəqim durdılar.
Arqadaşlıqlarla bərabər Məʻarif Nəzarəti də müʻəllimlər içün məhəlli
qurslar açdı. Bu qurslara ətraf müʻəllimlər cəmʻ olub nümunə dərslər
verdilər, verilən dərsləri tənqidə qoyurdılar. Bu qu[r]slarda pedağoğiqaya
dair mübahisələriŋ arasında öz ğəm avər hallarını unutmayub bu barədə
həm müzakirə edürdilər.
Bu cəmʻiyyətləriŋ birində 1893 -inci ildə müʻəllimlər öz ehtiyaclarından Millət Məclisinə bir ʻərzihal göndərdilər. Nə oldısa bu ʻərzihal Millət
Məclisiniŋ dəftərxanasında it-bata düşdi. Bu da müʻəllimləriŋ arasında
olan cünbüşüŋ daha artmasına səbəb oldı.
Bu ittifaqdan iki il soŋra (İslambulof vəzarətdən çıqandan bir neçə ay
keçmiş) Sofyada ʻÜmumi Bulğar Müʻəllimləriniŋ Əvvəlinci Qonğresəsi
təşkil olundı. Qonğresəniŋ ʻümdə məqsədi “ Müʻəllimlər İttifaqı ” tərtib
edüb və ittifaq içün məramnamə düzəltmək idi. Bu məramnamə də iki
məqsəddən ʻibarət idi: 1) Bulğar cəmaʻətiniŋ əxlaqi və ʻəqli cəhətlərinə
tərəqqi vermək. 2) Məktəb işlərini lazım olan dərəcəyə yetişdirmək. Bu
məqsədlərə nail olmaq içün ittifaq gərək kuşiş etsün ki müʻəllimləriŋ
maddi, məʻnəvi və ʻəqli cəhətləri əʻlalansun, müʻəllimləriŋ siyasi və
pedağoğluq hüquqı müqərrər olsun, bi-qanun təzəyyüq olunan müʻəllimləri mühafizə edüb kömək etsün; infaq sanduqı açsun; ittifaqıŋ məqsədlərinə müvafiq ğəzetələr, jurnallar və kitab çap edüb intişar etsün, ʻelmi
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müsahibələr, qiraətlər, kitab xanalar axşam və bazar dərsləri açsun; yeŋi
məhəlli arqadaşlıqlar açılmaqa kömək etsün; məktəb işlərinə dair qanun
və sirqulyarları müzakirə etsün.
Məhəlli arqadaşlıqlar öz məhəllinə dair məktəb işlərində muxtardur,
ʻümumi işlərdə ittifaqıŋ mərkəzi təşkilinə tabeʻdür: ittifaqıŋ varidatı ʻüzvləriŋ ʻüzvlik vergüsindən, ittifaq nəşr edən kitab, ğəzetə, jurnaldan gələn
mədaxildən ʻəmələ gəlür. İldə bir [səfhə 8] dəfʻə ittifaq qonğresə açur.
Hər bir arqadaşlıq qonğresəyə öz nümayəndələrini göndərər. Bu ittifaqı
müʻəllimlər artuq fərəh ilə qəbul edüb təmam karkün və əxlaqlı müʻəllimlər oŋa daxil oldılar.
Hökumət əvvəllərdə ittifaqıŋ işlərinə xələl vermək içün səʻylər edürdi
çünki ittifaqıŋ təşkilində öz nüfuzınıŋ qüvvədən düşməsiniŋ zənnində idi.
Hökumətiŋ böylə hərəkəti müʻəllimləri daha artuq həyəcana gətürüb
ittifaqdan bərk yapışmalarına baʻis oldı.
Hökumət ilə müqabilədə olub ittifaq güciniŋ çoqını mücadiləyə və
xuddarlıqını mühafizət etməgə sərf etdükdən mədəni və məʻarif məramlarını ʻəmələ gətürməgə artuq vəqt işlədə bilmədi.
Hər halda ittifaqıŋ təşkilindən bəri on iliŋ müddətində “ Müʻəllimlər
İttifaqı ” bulğar millətinə çoq mədəni və məʻarifi nəfʻlər verübdür. Necə
ki atidəki məʻlumatdan aşikardur.
1905-inci ildə ittifaqıŋ əlli məhəlli arqadaşlıqı və 1700 ʻüzvi var imiş:
bu ildə arqadaşlıqlarıŋ 360 məclisi münʻəqid olub. Genə bu ildə ittifaq
tərəfindən 370 ʻelmi mübahisə və 200 ədəbi gecələr tərtib olunub. İttifaq
“ Şüʻur ” adında bir ğəzetə nəşr edür. Bu ğəzetəniŋ 2000 müştərisi var.
İttifaqıŋ kitab xanasında 650 kitab var. Müxtəlif dillərdə əlli ğəzetə
və jurnal gətürdür.
1904 -inci ildə ittifaq tərtib verübdür: şəhərlərdə və kəndlərdə 291
ʻümumi qiraətlər, 565 ʻüzvlər içün xüsusi qiraətlər, 682 ədəbi gecələr
(549 kəndlərdə, 132 şəhərlərdə), 192 məktəb uşaqları içün müsamirə,
fəqir şagirdlər içün iki yerdə məccani naharxanalar, bir neçə axşam və
bazar dərsləri, 36 qiraət xanalar, 32 uşaq kitab xanası və ğeyri . . . .
Axır vəqtlərdə Nəzarət də ittifaqa mərhəmət nəzərilə baqur, daha bu
iki məʻarif nümayəndələriniŋ ( Məʻarif Nəzarətiniŋ və Müʻəllimlər İttifaqınıŋ ) arasında mücadilə müşahidə olunmayur. İbtidayi məktəblərdən
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sivay Bulğaristanda üç sinifli şəhər məktəbləri həm mövcud[d]urlar. Hər
25_27 ibtidayi məktəb içün bir üç sinifli şəhər məktəbi açılub.
Bulğaristanıŋ eʻdadi məktəblərində iki şöʻbə var: reyalni və
qlassiq158. 1900-ünci ildə Bulğaristanda doqquz zükur və yeddi ünas
eʻdad[i]si, 74 zükur və 37 ünas rüşdiyyəsi mövcud imiş. Bir para eʻdadilərdə o qədər şagird var ki hər sinif içün on şöʻbə açılub. Eʻdadi məktəbləriŋ müʻəllimlər şurası müstəqil bir idarə olduqdan bir parlament demək
olur. Məʻarif Nəzarətiniŋ bir kuşişi də əhaliniŋ arasında sənayeʻ intişar
[səfhə 9] etməkdür. Sənayeʻ intişar olmaq içün Bulğaristanda üç əkinçiliq
eʻdadisi, dört sənayeʻ, bir ticarət və bir dəbbağ məktəbi açılubdur. 1892 inci ildə dört şöʻbəli bir universitet açılubdur. Universitetdə təhsiliŋ
müddəti üç ildür. Bulğaristanda məʻarifə və ʻüluma dair müəssisat:
Sofyada ʻümumi qiraət xana, muzeyi. Plovdivdə genə ʻümumi qiraət xana
və muzeyi. Tərbiyə və təʻlimə dair jurnallar: “ Məktəb icmalı ” ( Məʻarif
Nəzarəti nəşr edür ), “ Müʻəllim ”, “ Doğru iş ” və ğeyriləri.
Bulğar hökuməti Bulğaristan məktəblərindən başqa ʻOsmanlu
məmləkətində olan bulğarları həm gözdən qoymayur: Maqedoniyada 726
bulğar məktəbi var. Bu məktəbləriŋ çoqı bulğar hökumətdən maddi
kömək alur.
Bulğaristanda yunan, rumın, türk və yəhudi məktəbləri həm mövcuddur, hökumət bu məktəbləriŋ hamusına müsaviyyət ilə nəzər edür.
Axir
Müʻəllim
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ĞORQU _ LÜDVAL159 ʻƏMƏLİ
Əvvəlinci Dövlət Duması həştad gün ʻömr edüb vəfat etdi. Bu
müddətdə Dumada vəkillər tərəfindən çoq müzakirələr olmışdı. O cümlədən biri də məhsulatı az olan ğuberniyalara azuqə yetürmək məsʼələsi idi.
Daxiliyyə Nəzarəti məzkur ğuberniyalar içün yetmiş milyon pul tələb
edürdi. Bu fələk zədə ğuberniyalarıŋ azuqə ehtiyacı o qədərdür ki bəlkə
yüz milyon manat da kifayə etməz. Bu da Duma vəkillərinə çoq yaxşı
məʻlum idi. Bunuŋla belə vəkillər tələb olunan məbləği azaldub ançaq160
on beş milyon qərar qoydı çünki vəkillər duymışdılar Duma dağılacaq,
azuqə tədarük etmək işi düşəcək büroqratlarıŋ ixtiyarına, bulara da
bundan artıq pul sərf etməgə ixtiyar vermək olmaz. Büroqratlar istəsə də
lazımınca cəmaʻətiŋ ehtiyacatını rəfʻ edə bilməyəcəklər. Nə qədər pul
buraqılsa genə aclar ac qalacaqlar.
Dumanı dağıtdılar. Yay keçdi. Payız gəldi. Ac ğuberniyalər çörək
gözləyürdilər . . . Büroqratlar da aclar içün taxıl hazırlayurdılar . . . .
Birdən noyabr ayında aşkar oldıki ac ğuberniyalara taxıl getməyür.
Ğəzetələr dad ü fəryad qalxızdılar. Məʻlum oldıki Daxiliyyə vəziriniŋ
müʻavini Ğorqu ac ğuberniyalara taxıl cəmʻ etməgi ʻöhdəsinə götürübmiş, vəzifəsini yerinə yetürməg içün naməʻlum və ticarətdə namöʻtəbər
Lüdval adınlu bir adamla Ğorqu şərt namə bağlayubdur ki bu adam fevral
ayınadək hissə-hissə ac ğuberniyalara on milyon put taxıl yeritsün. Səkkiz
yüz min manat da peşinə verübdür. Noyabr ayınadək Lüdval cəmʻi on
vağon taxıl ancaq yeridüb; o da islanmış, işə yaramayan !
[səfhə 10]
Buŋa heç təʻəccüb etmək olmaz. Əgər iş bunuŋ ʻəksincə olsaydı yəʻni
hər gah taxıl azuqə öz vəqtində kifayə qədəri göndərilsəydi təʻəccüb
etmək olurdı.
Büroqratlarıŋ xudsərlig və xudrailiginiŋ nəticəsi bu belədür161.
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Bir işdə ki cəmaʻətiŋ qontrolı olmadı, bir işdə ki cəmaʻətiŋ hesab
almaqa ixtiyarı qalmadı, bir yerdə ki mətbuʻat yolilə ictimaʻi işlər
ʻümumıŋ məʻlumı olmadı, ğeyri bir nəticə gözləmək ʻəqldən uzaq şeydür.
Duma dağılandan soŋra büroqratlar içün bu bir məqam idiki gərək
təmam qüvvələrini162 yığub azuqə məsʼələsini hüsn-i surətilə icra edə idilər və soŋra cəmaʻətə deyə idilər ki görərsiŋiz Dumasız vəkilsiz biz idarə
edə bilərük, biz də bir iş görməgə qabilük. Xeyr. Büroqratlar özləri sübut
etdilər ki bizdə cəmaʻət ehtiyacatı rəfʻ etməgə qabiliyyət yoxdur, hər bir
işə ki biz əl bulaşdırıruq axırından bəla və müsibət törəyir.
Bəli təmam ğəzetələr fəryad qalxızdılar. Bu iş istintaq olmaq içün
fərmani-ʻali sadir oldı. Bunuŋ içün xüsus bir qomissiya təʻəyyün olub. Bu
qomissiya Ğorqu _ Ludval işini təftiş edür. Nəticəsi nə olacaq hələ
məʻlum degil. Ola bilər ki Ğorqu bu işdə şəxsi mənfəʻət gözləyübdür, ola
da bilər ki cəmaʻət müsibətinə ürəgi yanmamaqdan işə kəm məhəll olub
Ludval və qapmaniyasınıŋ163 hiylələrinə aldanubdur. Hər iki surətdə
qanuna müvafiq cəzasına yetişəcək. Əmma bundan aclara bir sovuğlıq164
olmayacaq. Məzkur ğuberniyalarda gün-gündən aclıq şiddət edür, aclıqıŋ
nəticəsi olaraq məsra naxoşlıqlar biruz edür.
Bu hələ qışıŋ ibtidasıdur. Soŋra nə olacaq Allah bilür !
Ğorqu Ludvalıŋ işi Şamaxı zəlzələsini xatirimə gətürdi. Beş il bundan
əqdəm zəlzələ Şamaxını bərbad etmək hamunıŋ xatirindədür. Bu zəlzələdən soŋra Qafqazdan və təmam Rusiyadan Şamaxı fələk zədələri içün az
müddətiŋ içində bir milyona qədər iʻanə cəmʻ olmışdı. Baküdən ictimaʻi
işlərə bələd olan şəxslər iş-güclərini buraqub xaraba qalmış Şamaxıya
getmişdilər ki əllərindən gələn köməgi biçarə şamaxılulara etsünlər.
Ğalitsiniŋ ʻəsri idi. Bu iş Ğalitsiniŋ xoşına gəlmədi. Buyurdıki bu iş
cəmaʻət əlindən alınub məhəlli büroqratlara verilsün. Nəticəsi nə oldı?
Tiflisdən ğeyr yerlərdən yer ölçənlər, plan çəkənlər, mühəndislər qarğaquzqun leşə tökülən kibi tökülüb gəldilər, bir az müddətiŋ içində bir
milyon pul tələf oldı. Bəlkə zənn oluna ki xaraba olmuş şəhri abad etdilər.
162

[ ﻗﻮه ﻟﺮﯾﯿﯽqüvvələriyi] yazılıb.
“ – ﻗ*ﺎﭙﻣﺎﻧﯿ*ﮫqapmaniya” yazılıb; əslində, qampaniya (kompaniya) yazılmalı idi; ya çap
səhvidir, ya da ola bilər ki, müəllif qəsdən, kinayə ilə “qapmaq” feilinə işarə ilə belə işlədib.
164
 – ﺳﻮﻏﻠﻖisti-soyuqluq.
163
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Əstəğfirullah. Şəhriŋ içindən dört yüz ev köçürtdilər bir yerə ki həmişə
sel-su basar, bir neçə yüz ev köçürtdilər bu dağıŋ ətəginə, bir neçə yüz ev
köçürtdilər o dağıŋ ətəginə. Kibrit165 qutusı kibi təxtə [səfhə 11] evlər
tiküb verdilər ki bu da siziŋ eviŋiz. Bir qış keçmədi evlər xaraba qaldı.
Biçarə fələk zədələr hərə dağıldı bir yana ...
Əgər keçmişlərə əl atsaq hər beş ildə üç ildə büroqratlarıŋ tərz-i
idarəsindən zühur edən böylə müsibətləriŋ çoqını görəriz.
Bunlar hamusı bizi yəqin ʻaləminə gətürür ki büroqrat tərz-i idarəsi
kəmalınca bər şikəst olub ( sınığ çıxub ) gələcəkdə büroqrat tərz-i idarəsi
içün həyat yoqdur. Duma gərək. Cəmaʻət vəkilləri cəmaʻət işini idarə
etmək gərək.

DAŞNAQSUTUN166 FİRQƏSİ
İgirmi ildür ki qonşumuz erməni qövminiŋ arasında daşnaqsutun
firqəsi təşkil olubdur. Bu nə firqədür, məsləki nə imiş, nə yolda kuşiş
edürmiş, biz müsəlmanlar içün bu axırki iki ilədək bu gizlin bir məsʼələ
idi. Bəlkə də daşnaqstunuŋ heç adını eşidməmişdük. Bu axırki iki ildə
Baküdə, Tiflisdə, Gəncə və İrəvan ğuberniyalarınıŋ müxtəlif yerlərində
törənən iğtişaşlar və qanlu müsadimələr daşnaqsutunı bizə tanıtdı; gün
kibi aşkar dəlil və sübutlarla yəqin etdükki bu müsadimələriŋ, tökülən
qanlarıŋ, müsəlman və erməni kəndləriniŋ xaraba qalmalarınıŋ, yetim
qalan balalarıŋ diyarbədiyar düşməgiŋ167 baʻisi bütün daşnaqsutundur. Bu
firqə Rusiyada qaragüruh deyilən firqə kibi istədügi mərkəzdə və istədügi
anda iğtişaş və qanlu müsadimələr törətməgə müqtədir. Bunı aŋladuq,
165

[ ﮐﺮﺑﺖkirbit] yazılıb.
1890-cı ildə Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə üç erməni millətçisi Rostom Zoryan, Simon
Zavaryan və Xristofor Mikayelyan tərəfindən əsası qoyulan radikal millətçi erməni siyasi
partiyası.
Üç qrafik variantda verilib ( داﺷﻨﺎﻗ ﺴﻮن/  داﺷﻨﺎﻗ ﺴﺘﻮن/ )داﺷﻨﺎﻗﺘ ﺴﻮن. Əsli: e. Դաշնակցություն
“daşnaktsutyun” (birlik, ittifaq).
167
 دوﺷﮕﻤﮏyazılıb; güman ki, ( گg) ilə ( مm)-in yeri səhv düşüb.
166
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daha bunda şəkk ü şübhəmiz qalmadı. Lakin genə daşnaqsutun həqiqətdə
nə imiş məʻlumumuz degil idi. Genə bilmirdük ki axır nə içün bu firqə bu
qədər qanlarıŋ tökülməsinə çalışır? Çoq sağ olsun erməni Q. X. (Q.
Xatisof).! Bakü ğəzetəsiniŋ 256 -ncı nömrəsində dərc etdügi bir
məqa[lə]silə bizi bu qaranlıqdan çıqartdı, bu firqə həqiqətdə nə olduqını
bizə bildirdi.
Pəs necə oldıki bu uzun müddətdə xəsis paralarını rəğib gözindən
gizlədən kibi gizlin saqlanan daşnaqsutunuŋ fitnələri aşkara çıqdı ?
Buŋa da səbəb daşnaqsutunuŋ özi olubdur.
Erməni-müsəlman iğtişaşından bəri bu firqə öylə bir qüvvə və nüfuz
kəsb edübki imdi keyfi istədügi kibi erməni cəmaʻəti ilə rəftar edür, öylə
rəftar ki erməni tarixində ermənilərə ğalib olan heç bir qövm etməyüb.
Hətta işi bir yerə çatdırubki üç kəlisada qataliqos imza etmiş hökmi cırub
fəsx edər və xahiş etdügi hökmi imza etməgə qoca qataliqosı məcbur
edür.
[səfhə 12]
Daşnaqsutunuŋ zalimanə hərəkətləri erməni cəmaʻətini təngə
gətürüb, erməni cəmaʻəti daşnaqsutundan pezikübdür, nifrətə gəlübdür.
Cəmaʻətiŋ arasında daşnaqsutunuŋ ʻəksinə cünbüş və hərəkətlər ordaburda peyda olur. Bu cünbüşüŋ başçısı Mşaq168 ğəzetəsidür. Bu ğəzetə
daşnaqsutunuŋ müfsidanə və zalimanə hərəkət və rəvişlərindən erməni
cəmaʻətini hali edür. Bu isə daşnaqsutuna və tərəfdarlarına əlbəttə xoş
gəlməyür, gəlməyürsə də nüfuzı qüvvədən düşməgə yüz qoyur. Daşnaqsutunuŋ tərəfdarları əlbəttə bu firqəni mühafizə və müdafiʻə etməgdən,
nüfuzını zəvaldan saqlamaqdan çekinməyürlər.
Bu cümlədən bəri daşnaqsutunuŋ ilk banisi Q. Xatisof (*) Mşaqa
cəvabən və daşnaqsutuna169 məddahlıq və yaltağlıq niyyətilə məzkur
məqaləni Bakü ğəzetəsində yazmışdı.

168

(*)

e. Մշակ [mşak] – cütçü, əkinçi.

Xatisof Bakü ğəzetəsiniŋ 269 nömrəsində yazur: fəxr ilə təsdiq edürəm
1890 -ıncı ildə may ayında altı nəfər yoldaşilə mən bu firqəni təşkil etmişəm.
169

 داﺷﻨﺎﻗﺘﺴﻮنyazılıb; güman ki, hərflərin yeri dəyişik düşüb.
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Qaspiniŋ sütunlarında Qarabek Qarabekof ʻİ. C o.170 və “tərəqqi
pərvər erməni” tərəfindən bu məqalə bir neçə cavablarıŋ dərc olmaqına
səbəb oldı.
Bu məqalələriŋ müxtəsər məzmunilə Rəhbəriŋ qareʼlərini aşina
etməgi mənfəʻətdən xali görmədük.
Q. X. Mşaqa cəvabən yazur:
... Dutalumki daşnaqsutunuŋ nöqsanları, həmi də böyük nöqsanları var;
dutalumki bu nöqsanlardan can sıqılur, bərk də sıqılur. Lakin erməni
cəmaʻəti bu firqədən gördügi xidmətləri unutmayacaq. Erməni cəmaʻəti
heç vəqt unutmayacaqki bu firqə təmam gücini müsəlləh edüb ʻOsmanlu
istibdadilə mücahidə etdi. Erməni cəmaʻəti heç vəqt unutmayacaqki bu
firqə düşməniŋ hücumına sinəsin sipər edüb hücu[m]ları rədd edübdür.
Bu yolilə hamuya və hər kəsə məcburən aŋladubki erməni cəmaʻəti
təhlükəlü məqamda kotan meydanında ( əkinçilikdə ) cövlana müqtədir
olan kibi müqatələ meydanında silah ilə də cövlana müqtədirdür. Daşnaqsutun işi öylə bir övzaʻə salubki dünənki düşmənlər bu gün ehtiramilə birbirinə əl verüb mədəniyyət və tərəqqi yolına rəvan ola bilərlər . . . .
Mşaq nə qədər çalışır çalışsun. Erməni cəmaʻəti daşnaqsutunuŋ bu
xidmətlərini unutmayacaq ...”
Müxtəsər: Q. X. demək istəyür ki ey ermənilər, aldanmaŋız Mşaqıŋ
sözlərinə ! Daşnaqsutun siziŋ ruhuŋuz, mühafizəçiŋiz və müdafiʻəçiŋizdür. Əgər daşnaqsutun olmasa müsəlmanlar sizi yox edər. Afərin olsun bu
firqəyə ! ʻƏcəb böyük xidmətlər edübdür ! İki ğuberniyanıŋ müsəlmanların da, ermənilərin də tarmar eylədi . . .
[səfhə 13]
Q. X.-uŋ cavabında Qara bek Qaspidə yazur:
“... Q. X.-uŋ məqaləsindən böylə görünür ki müsəlmanlar Ameriqa vəhşiləriniŋ donına girüb qonşuları mədəni ermənilər ilə vəhşiyanə rəftar edürlər. Bu rəftar da daşnaqsutunı məcbur edübdür müsəlləh olub özgə canına
və malına qəsd edənlər ilə müdafiʻə etsün; guya daşnaqsutun ancaq vəhşi

170

جا.ع.
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muğallarıŋ171 hücumını müdafiʻə edərmiş. Daşnaqsutunuŋ bu müdafiʻəsi
hər iki cəmaʻət içün asayiş və qardaşvar bir məʻişət ortaya gətürübdür.
Həqiqətdə böylədürmi ?
Əvvəlimci Bakü müsadiməsini qoyaq kənara. Ola bilər ki bir para
məchul qüvvələr, ʻümumi olmuş şəxsi intiqam buŋa səbəb olubdur. Pəs
iki iliŋ müddətində olan müntəzəm müqatələlərə nə deyərsən ? Bunda
müsəlmanlar hücum, daşnaqtsaqanlar [*] müdafiʻə edürdilər ? Xatisoflar
özləri Tiflisdə müsəlman-erməni ictimaʻində bizim vəkillərə söhbət arasında deməyürdilər ki soŋrakı hücumlar ermənilər tərəfindən olub, bu
məramilə ki bir dəfʻəlik müsəlmanları ram edüb gələcəgdə böylə müqatələlərə yer qoymasun ?
Demək ki daşnaqsutun firqəyi172 istəyürmişki təşgil173siz və pozğun
müsəlman cəmaʻətini ram etsün ta ki gələcəkdə heç bir xuddarlıqı ola bilməsün. Müdafiʻə bu imiş ?
Müsəlman cəmaʻəti öz sadəligindən və bətalətindən ğəflətən bu bəlalara düçarə oldı. Böylə müntəzəm müqatələləri müsəlman cəmaʻəti əsla
gözləməyürdi. Əgər müsəlman cəmaʻəti müntəzəm firqəniŋ əlində öziyi174 müzməhil olmaqa qoymadisə buŋa da səbəb müsəlman cəmaʻətiniŋ
zatən və təbiʻətən hərbi işlərə müstəʻid olmaqıdur. Naxçıvan, İrəvan,
Şuşa, ikinci Bakü müqatələsi Q. X. oquyan şirin nəğmələriŋ ʻəksini
deməyürmi ?
Möhtərəm Q.X. ! Bunlar müdafiʻə degil idilər, müsəlman cəmaʻətiniŋ
ʻəksinə olan müqatələlər idilər. Bu müqatələlərdən məqsəd nə imiş erməni cəmaʻəti hamusı yoq ancaq daşnaqtsaqanlar bilərlər.
Qsa175. X. daşnaqsutunuŋ xidmətlərini sayub deyir: daşnaqsutun işi
bir övzaʻə salubki imdi düşmənlər bu gün ehtiramilə bir-birinə əl verüb
mədəniyyət yolına birlikdə gedə bilər. Xudaya, bu sözlərdə nə qədər iki
üzlilik var! Həqiqətdə iş o övzaʻə düşübki ortada Zəngəzur, Şuşa, Cəbrail,

171

ﻣﻐﺎﻻرک
daşnaqsutun firqəniŋ adıdur, daşnaqtsaqan firqəyə daxil olan ʻüzvlər.
172
ﻓﺮﻗﮫ ﯾﯽ
173
“ گ – ﺗﺸﮕﯿﻞg” ilə yazılıb. Əsli: ə. [ ﺗﺸﮑﯿﻞtəşkil].
174
اوزﯾﯿﯽ
175
“Aleqsandr”ın qısaldılmışı.
(*)
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Qazaq müqatələləriniŋ əsəri var. Bu yerləriŋ erməni və müsəlmanları aclıqa düçar olublar. Heç bir tərəf bunı tezlik ilə unutmayacaqlar.
Bəʻd Q. X. daşnaqsutun kəsb edən hansı ehtiramdan dəm vuru[r] ?
Məʻlumdur ki [səfhə 14] [b]u iğtişaşlardan qabaq müsəlman cəmaʻəti
ancaq Ğanetsnik176 “üsul-i idarəsinə” ehtiram edürdilər. Böylə idarə
müsəlman cəmaʻəti içün qabağda da mövcud idi: erməni çinovnik177ləri
və tüccarları bu idarəniŋ nümayəndələri idi. Biz bunlara ehtiram edüb
“xozeyin” “paren” deyüb ikram edərdük. İmdi müsəlman cəmaʻəti bu
üsul-i idarəyə və nümayəndələrinə ehtiramdan əl çeküb. İmdi daha müsəlman cəmaʻəti ilə həqarətlə rəftar etmək olmaz. Müsəlman cəmaʻəti öz
hüquqınıŋ öz rəʻyiniŋ maliki olmaq istəyür. Bu vəqtədək əlində ixtiyar
olan ermənilər həqarətlə bizə nəzər edüb bizim cəhalətimizlə bolca
mənfəʻət bərdar olurdılar. Bu qism ermənilər vəqtiki gördilər ki müsəlman ayılır, bunuŋ qabaqın kəsməgə tədbirlər ittixaz etdilər. Bu tədbirləriŋ
də nəticəsi Bakünıŋ əvvəlinci müqatələsi oldı. Bunuŋ dalınca ğeyriləri
ortaya gəldi ta ki birdəfʻəlik müsəlmanlarıŋ cünbüşinə hədd qoyulsun.
İndi də deyirsənki qardaşvar mədəniyyət və tərəqqi yolında yeriş178 edək.
Yoq, möhtərəm Q. X. siziŋ daşnaqsu[tu]nuŋ əlləri qardaş qanına
bulaşub, bizi də qardaş qanına əl bulaşdurmaqa məcbur edüblər. Nə biz
daşnaqsutuna nə daşnaqsutun bizə məhəbbət edə bilmərük, iki üzlilik
lazım degil. Daşnaqsutun və müsəlmanlar bir-birlərini yaxşı tanıyublar.
Gözəl sözlərdən bir şey çıxmaz, qardaşlıqı ittifaqı ʻəməldə göstərmək
lazımdur. Biz nə qədər istəyirük keçmiş suzişli rəncidə179liklər[i] unudub
müsaviliklə də qardaşvar ermənilər ilə qonuşaq, səniŋ gözəl daşnaqsaqanlarınıŋ kinlü ʻəlaqəsinə rast gəlirük.
ʻAvam cəmaʻətimiz də daşnaqsutun nə olduqını aŋlayub ancaq öziniŋ
daşnaqsutuna olan ʻədavəti ʻümum erməni millətinə keçürmədi.
İnsaniyyət düşmən[i] daşnaqtsaqanlar nə qədər səʻy etsələr axırda
məramlarına yetməyəcəklər.

176

ﻏﺎﻧﯿﺘﺴﻨﯿﮏ
 ﭼﻨﯿﻮوﻧﯿﮏyazılıb.
178
 ﯾﺮشyürüş / yeriş
179
[ رﺑﺨﯿﺪهrəbxidə] yazılıb, güman ki, nöqtələrin yeri səhv düşüb.
177
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İmdi bu saʻətdə erməni kəsəbəsiniŋ arasında bu firqə nüfuzdan düşür.
Bu firqə içün gələcəkdə həyata ümid yoqdur. Müsəlman cəmaʻəti erməni
cəmaʻəti ilə ʻəlaqə etmək ist[əy]ür, daşnaqsutunla yoq.”
– “Tərəqqi pərvər” erməniniŋ cavabı:
“ . . . Nəinki müsəlmanlar bəlkə daşnaqsutuna daxil olan ermənilərdən çoqı vazeh bilməyürlər ki bu halda daşnaqsutun firqəsi nədür. Oŋa
görə əvvəl müxtəsər bu firqəniŋ nə olduqını aşkar etməlü.
Bu firqəniŋ sərkərdələriniŋ çoqı ilə tanışam və habelə “ müharibə ”
və “ sülh ” vəqtlərində bu firqəniŋ ʻəməllərindən haliyəm, bularıŋ haqqında çox sözlər eşidüb ʻəməllər müşahidə etdügimdən yəqin etmişəm ki bu
halda ( keçmişdə bu firqə nə imiş gələcəkdə necə olacaq işim yoqdur )
daşnaqsutun [səfhə 15] müstəbid hökumətləriŋ büroqratiyası olan kibi
erməniləriŋ milli büroqratiyasıdur. Büroqratiyada olan cəbrlər, bideh
yığmaq tərzi ( bideh yığmaqda daşnaqsutun ʻadi büroqratları keçüb çünki
daşnaqsutun bu barədə bideh verməyənləri öldürməkdən də çekinməyürlər] cəmaʻət pulını keyfi istədügi180 yerə sərf etmək, sud181, polisə
məʼmurları, hərbi çinovnik, başı pozuqlar ( erməni istilahınca tsnoverlər )
bu firqədə mövcuddurlar. ”
Bu sözlərdən soŋra “ tərəqqi pərvər erməni ” daşnaqsutun qalxızan
müqatələləri rus və yapon müharibəsilə müqayisə edür. Necə ki Rusiya
büroqrat182ları hürriyyət cünbüşiniŋ qabaqını kəsmək içün yapon müharibəsini ortaya saldılar ta ki Yaponiyaya ğalib olub cəmaʻətə desünlər ki
görərsiŋiz səltənəti nə gözəl idarə edərik. Cəmaʻət idarəsi, hürriyyət-filan
lazım degillər. Həmçinin daşnaqsu[tu]n da bu iğtişaşları erməni cəmaʻətiniŋ başını qatışdırmaq içün ittixaz edübdür. “ Tərəqqi pərvər ” erməni
məqaləsini bu sözlər ilə təmama yetürür: “ Q. X. -uŋ məqaləsində ancaq
bir şey kəsrdür. Bir o qalubki Q. X. erməniləri “ Nüsrətiŋ ”183 canişinini184
icra etməgə dəʻvət etsün. Bunı da eləsəydi iş təmam olurdı. Daşnaqsutun
“ bidehi ” təmam-kəmal cəmʻ edərdi.

180

اﯾﺴﺘﮫ ده ﮐﯽ
rus: “məhkəmə”.
182
ﺑﯿﻮارﻗﺮات
183
ﻧﺼﺮﺘﻚ
184
ﺣﻨﺸﻨﻨﯽ
181
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Cənab Q. X. ! Təmam Rusiya əhli büraqrat185larıŋ istibdadından xilas
olmaq istəyən kibi ermənilər də öz milli büroqrat186larından quldur dəstəsindən xilas olmaq istəyürlər. ”
Qissədən hissə
Daşnaqsutun qabağda da müntəzəm bir firqə idi. Bu iğtişaşlardan
soŋra daha müntəzəmləşüb və qüvvələşübdür, imdi azından 50 _ 60 min
müsəlləh qoşuna malikdür. Daşnaqsutun olub erməni qövmiŋ əhl-i
zələməsi ( İran istilahınca ) məvacib öz vəqtində yetişər, yetişməsə də qətl
və ğarət ilə cəmʻ olur. Hər vəqtiki erməni cəmaʻəti daşnaqsutuna bir
qədər kəm eʻtina187 olur daşnaqsutun ortaya bir fitnə müsadimə salur.
Əgər daşnaqsutunuŋ zərəri təkcə erməni qövminə dəgsəydi biz
əlbəttə qonşuluq və insaniyyət hissiyyatınca ermənilər bu bəladan xilas
olmaqı arzu edərük, xeyr daşnaqsutunuŋ zərəri müsəlmanlara bəlkə daha
çoqdur. Nə qədər ki bu firqə mövcuddur biz arxayın mədəniyyət və
tərəqqi dalınca düşə bilməyəcük. Çünki daşnaqsutunuŋ fitnələrindən hər
anda gərək ayıq olaq. Nə qədər ki bu firqə erməniləriŋ arasında var
qardaşvar və sədaqətlə müsəlman erməniyə, erməni müsəlmana əl uzada
bilməyəcək. Hələ-hələ daşnaqsutun erməni cəmaʻətini əlindən buraxmayacaq: təmam erməni sərmayədarları, ruhaniləriŋ çoqı daşnaqtsaqandurlar
çünki bu firqəniŋ gücilə cəmaʻəti əldən buraqmaq istəməyürlər. Şəkk
yoqdur bir vəqt olacaq [səfhə 16] ki erməni əkinçiləri, əhl-i kəsəbəsi və
işçiləri əllərində dəgənək daşnaqtsaqanları aralarından qovacaqlar. Bu da
onda olacaqki Rusiyada həqiqətdə ( yazıda yoq ) hürriyyət-i qanuni-əsasi
icra oluna, hər millətiŋ hər bir fərdiŋ ğəsb olunmuş hüquqı özinə qayıda,
nə qədər ki bu yoqdur genə qanlu müqatələləri gərək gözləyək.
S. K.
Yeŋi xəbər: axırıncı xəbərlərə görə daşnaqsutunuŋ başçıları bu yaxınlarda Yuropa şəhərləriniŋ birində ictimaʻ quracaqlar. ʻÜmdə müzakirə
olan məsʼələ budur ki aya, gələcəkdə bu firqə öz ʻəməliyyatını təkcə

185

ﺑﯿﻮرا ﻗﺮات
ﺑﯿﻮراوﻗﺮات
187
[ اﻋﺘﺘﺎeʻtita] yazılıb.
186
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ʻOsmanlu topraqında188 icra etsün ya həm Qafqazda və həm ʻOsmanlu
topraqında189. Bu məsʼələniŋ üstində daşnaqtsaqanlar iki firqəyə bölünüblər. Hər halda Allah Təʻala daşnaqsutunuŋ fitnəsini müsəlmanlardan uzaq
eyləsün.
S. K.

TƏBLİĞ _ YAXUD _ KÜTAH BİNLƏRƏ CƏVAB
Adəmə ʻelmi Xuda təlqin demiş
Lütf-i kərəmna ilən təhsin demiş
Bir mübarək hökm şah-i din demiş
Nəzm-i ʻaləm çün gözəl ayin demiş
Ol səbəbdən seyyid-i kövneyn demiş
Utlubu-lʻelm və lau bis-Sin190 demiş
Bir təsəvvür qıl ʻəzizim! Çin hara !.,
Yəsrib ü Bütha hara Maçin hara
Küfr mülkində ʻulum-i din hara !
ʻElm hardan gör olub təʻyin hara !
Ol səbəbdən seyyid-i kövneyn demiş
Utlubu-lʻelm və lau bis-Sin demiş
ʻElm ü sənʻətdür mədar-i məsʻədat
ʻElm ü sənʻətdür ziya-yi məmləkət
ʻElmdür ʻelm afitab-i məʻrifət
ʻElm ilən eylər tərəqqi səltənət
Ol səbəbdən seyyid-i kövneyn demiş
Utlubu-lʻelm və lau bis-Sin demiş
188

[ ݒﺗﺮاﻗﯿﻨﺪهpıtraqında] oxunur, ancaq t ilə p-nin yeri səhv düşdüyü (topraq) cümlənin
ümumi məzmunundan anlaşılır.
189
 ﺘﭘﺮاﻗﻨﯿﺪهyazılıb.
190
ə. “ Elm Çində belə olsa, tələb edin! ”
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[səfhə 17]

ʻElmdür müşatərə-i ruy-i vücud
ʻElmdür sərmayə-i bud ü nəbud
ʻElmdür əbvab-i cənnatil-xülud
ʻElmə əmr etmiş bizi Rəbb Vədud
Ol səbəbdən seyyid-i kövneyn demiş
Utlubu-lʻelm və lau bis-Sin demiş
ʻEyn-i zat-i həzrəti-mövladur ʻelm !
Ləfzdür ʻaləm vəli məʻnadur ʻelm
Cümlə-i övsafdan baladur ʻelm
Qab-i qövseyn qürb au ədnadur ʻelm
Ol səbəbdən seyyid-i kövneyn demiş
Utlubu-lʻelm və lau bis-Sin demiş
ʻElmdür sərçeşmə-i abihəyat
ʻElmdür həllal-i küll-i müşkilat
Şərʻidə min cümlə hökmi-vacibat
ʻElmi saymışdur Rəsul-i kainat
Ol səbəbdən seyyidi-kövneyn demiş
Utlubu ʻelm və lau bis-Sin demiş
ʻElm hər bir ʻillətiŋ dərmanıdur
Məzhəb-i İslamıŋ ʻelm ərkanıdur
Qalib-i kövn ü məkanıŋ canıdur
Əmr-i Haqq peyğəmbəriŋ fərmanıdur
Ol səbəbdən seyyid-i kövneyn demiş
Utlubu-lʻelm və lau bis-Sin demiş
ʻElm ilən ʻaləm bütün bidar olub
Məsʻədət mülkində bir salar olub
Hangi millət cahil isə xar olub
Səhl ikən hər iş oŋa düşvar [olub]
Ol səbəbdən seyyid-i kövneyn demiş
Utlubu-lʻelm və lau bis-Sin demiş
Səhhəta eylə bu növʻi eʻtiqad
Bu hədisdə ʻelm-i dünyadur murad
Etsələr kütah binlər intiqad
Sən vətən övladına ver böylə yad
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Ol səbəbdən seyyid-i kövneyn demiş
Utlubu-lʻelm və lau bis-Sin demiş
ʻAbbas Səhhət

MƏKTUB
MİLLƏTDAŞLARA XİTAB
Vay ʻəziz millətdaş müsəlman qardaşlar ! Nə qədər zəmanlar bihudə
və ğafilanə uyqu ilə keçindig. Şimdi gözlərimizi açub və başlarımızı
qalqıtub191 ʻaləmə bir ʻibrət nəzərilə baqalım ki, nə haldadur digərlər ?!
Nə rəvişdə tərəqqidədür sair millətlər?! İştə şunları aŋlamaq içün bir kərrə
ğəzetə və mətbuʻata müraciʻət edəlim, gərçi cəhanı gezüb səyahət etməmiş isək də şu ğəzetə və mətbuʻat vasitəsilə ʻaləmiŋ cümlə əhvalatıŋdan
xəbərdar olacaqız. Yaşasun böylə xidmətlərə şüruʻ edən zəvati-kiram ! . ..
Ya siz ʻəziz millətdaşlar! Gəlüŋiz gözlərimizi açalım, digərlərdən ʻibrət alalım, hər iki dünyada məqsədlərə nail olmaq içün ʻülum və məʻarifiŋ
təhsil və intişarına səʻy ü ğeyrətlərdə bulunalım, cəhalət və təʻsibiŋ iştə
düşmanları olalım, cümlə xidmət və himmətlərimizi islamiyyət və
insaniyyət uğurında sərf edəlim, mükəmməl məktəb və mədrəsələr güşad
edəlim, nitə ki gözlərimiz ğəflət uyqusında və qəlblərimiz cəhalət zülmətində əsir bulunmasun. Hər nə millətimiziŋ tərəqqi və təʻalisi məsʻudiyyət
və rəfahiyyət uğurında cümlə mütaliʻat və mühakimatı meydanə qoyaraq
milləta ! milləta ! deyə fəryad edəlim, bağıralım, çağıralım, islah və çarələrini arayalım. Xülasə: təʻəssüb, ğəflət, həmaqət və cəhalət ilə hər daim
müdafiʻə və müharibələrdə bulunalım, vəssəlam.
Ural oblastı Ğuryef bəldəsində
Yarullah Muradof

191

ﻗﺎﻟﻘﺘﻮب
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İdarədən: Rusiyanıŋ lap uzaq və şimali mərkəzindən gələn bu
məktubı Rəhbəriŋ sütunlarında dərc etməgi mənfəʻətdən xali görmədik:
böylə qəlbdən çıqan fəryadları, xitabları millətiŋ qulağına çatdırmaq
lazımdur. İnşəallah biz də ayılırız, ağrı-acımızı aŋlarız və müʻalicəsinə
ʻəlac taparız.

[səfhə 18]
ŞƏHNAMƏDƏN TƏRCÜMƏ
3-inci nömrədən mabəʻd
Rüstəmiŋ Siyavəşi İrana gətürməgi
Olub ta ki Kavus key baxəbər
Buyurdı açıldı liva-yi zəfər
Götürdi sipahi-giran Givü vü Tus
Çalındı ney ü nay ü şeypur ü kus
Büsat-i tərəb cümlə saz etdilər
Rəvan oldılar pişvaz etdilər
İki fövc edüb bir-birin did u bus
Dögüldi iki səmtdən təbl ü kus
Bu didarla şadiman oldılar
Dər qəsr-i şahə rəvan oldılar
Pərəstarlar mücirr-i ʻövdlə
Nəvazəndələr çənglə ʻudlə
Sərəfrazlar müntəzəm səff bə səff
Sipəhdarlar müntəzir-i hər tərəf
O şəhzadəyə şahrah açdılar
Xüram eylədükcə gövhər saçdılar
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Görüb təxtiŋ üstində gavsəri192
Dirəxşəndə xurşid tək əfsəri
Düşüb səcdəyə qıldı əvvəl nəmaz
O məʻbudinə etdi raz ü niyaz
Surən məhzər-i şahə etdi səlam
Sipəhbud olub şad fərxəndə kam
Alub bağrına basdı şəhzadəsin
Bülənd etdi şəh sərvi-üftadəsin
Sual eylədi cümlə halatını
Bəyan etdi Rüstəm kəmalatını
Nişimən oŋa verdi firuzə təxt
Mürəssəʻ nişan ü mülukanə rəxt
Görüb oğlunı cümlədən sərfiraz
Düşüb səcdəyə etdi şükr ü niyaz
“ Ki ey saneʻ-i nur ü nar afərin !
Ola sünʻiŋa səd həzar afərin.
Bəni sər bülənd-i cəhan eylədiŋ
Müəyyəd qılub hökmran eylədiŋ
Səʻadət qərin etdiŋ eʻzazla
Xüsusən bu fərzəndi-mümtazla ”
Bu halı görüb məclis əʻyanları
Qoşun bəgləri, dövlət ərkanları
Deyüb mərhabalar o məh mənzərə
Sipas etdilər həzrət Davərə
Bu cəşnə baqub iftixar etdilər
Zər ü sim ü gövhər nisar etdilər
Pəs oldəm buyurdı şəhi-nik pey
Xidiv cəhandar Kavus key
Gərək ləşkər edsün193 sürur-i nişat
Sürur-i nişata açılsun büsat
Büzürkan-i İran qurub dəstgah

192
193

“Şahnamə” qəhrəmanlarından Firidunun camış başı şəklində gürzünün adı.
اﯾﺪﺳﻮن
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[səfhə 19]

Bəzəndi tila latə qəsrə şah
Nə bir qəsr-i şah oldı arastə
Nə tənha sipah oldı arastə
Bəzəndi bütün şəhr ü bazar ü bağ
Ağaclar olub hər biri çil-çırağ
ʻƏyan oldı hər səmtdən biŋ sürur
Hər ev oldı bir məclis-i ʻeyş ü sur
Bu minval hər həftə hər sübh ü şam
Sürur-i nişat eylədi xass ü ʻamm.
Təmam oldı bir həftə əmr etdi şah
Səff-aralıq etdi dubarə sipah
Açıldı dər-i gənc bab-i kərəm
Kəmər saçdı eyzən194 səhab-i kərəm
Zər ü sim ü mehr ü külah ü kəmər
ʻƏmud ü sinan ü xədəng ü sipər
Tila kisə-kisə kəmər övc-övc
Xədəm dəstə-dəstə həşəm fövc-fövc
Dürr ü ləʻl ü yaqut u zər keyl-keyl
Süvaran195 tazi nəsəb xeyl-xeyl
Libas ü qumaşi-zəri dəst-dəst
Xəzz ü tirməi-pürbəha bəst-bəst
Edüb bəxş verdi rəvac oğlına
Məgər vermədi təxt ü tac oğlına
Degildi səzavar-i əfsər hənuz
Cəvan idi ol mah mənzər hənuz
İzdiyad
Vəli etdi şəfəqqətlə bir dəm nigah
Belə söylədi oğlına padişah:
“ Ki ey nayibim yadigarım oğul !

194 ً
195

ً olmalıdır.
 اﯾﻈﺎyazılıb, “həmçinin” mənasındadırsa, əslində اﯾﻀﺎ
 ﺳﺘﻮارانyazılıb.
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Gülüm gülşənim növbaharım oğul !
Demə sər büləndəm ki şəhzadeəm
Əsarət nədür mənki azadeəm
Mühəyya durur təxt ü tacım mənim
Nədür kimsədən ehtiyacım mənim.
Saŋa ğaliba ʻelm olur ehtiyac
Tapar ʻelmlə mülk ü dövlət rəvac
Demə irs-i əbdür baŋa taci-zər
Saŋa irsdür bəlkə ʻelm-i pədər
Zərrin tacıŋa eyləmə iftixar
Hünər birlə ol taca minnət güzar
Ədəb iktisabında çox şayiq ol
Vücuduŋla təxti-zərə layiq ol
Rəʻiyyət nəvaz ol ʻədalət şüʻar
Rəʻiyyətlə dövlət olur bərqərar
Demə eylərəm tacı səndən diriğ
Vəli qıl təkamüldə səʻyi bəliğ
Səniŋ çün bu tacı şəhi bəslərəm
Həman sər bülənd olmağıŋ istərəm
Tərcümə
Bu minval ilə yeddi il hər zəman
Edirdi Siyavəxşi şəh imtəhan
Hər işdə onı gördi huşyardur
Dəxi tacə təxtə səzavardur .
Qurub bəzm-i ʻişrət şəhi-ərcümənd
Siyavəxşi tacilə qıldı bülənd
Mərama çatub gördi mənzurini
Yazub pərniyan üzrə mənşurini
Kəhistanı bəxş etdi lütfən oŋa
Ki olsun o mə’vayə fərman rəva
Mabəʻdi var
Sabir Tair zadə
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ʻELM NƏYƏ LAZIM İMİŞ
Bir Çin rəvayəti
( Daraşeviçdən tərcümə )
Keçmişlərdə “ Tsan _ Li _ O ” adında bir xaqan var imiş. Vətənimiz
yaşaduqca bu xaqanıŋ adı xəlqiŋ yadından çıxmasun !
Tsan _ Li _ O _ ʻelmlərə çoq həvəslü idi. Əgərçi özi oxumaqda [səfhə
20] mahir degil idi hətta imzası lazım olduqda müqərrəb mandarinlərinə
bu işi həvalə edərdi. Bunı ilən də196 mandarinlər az mənfəʻət bərdar olmayurdılar. Bəli xaqan ʻelmlərə həvəslü idi. Odur ki bir gün öz-özinə böylə
bir sual verdi: “ görəsən bu qədər ʻelmlər ki dünyada mövcuddurlar nəyə
lazımdurlar ? ”
Bu məs’ələni həll etmək içün xaqan əmr etdi ki təmam oxumuşlar
yığılsunlar ta ki cəmaʻət içində bu məs’ələ onlardan sual olunsun.
Gök oğlınıŋ *) xahişi Yer əhli içün qanundur. Odur ki Çində olan
təmam mədrəsələriŋ darvazalarında təbllər çalındılar197, carçılar car etdilər: Ey oxumuş kimsələr ! Buraqıŋız kitablarıŋızı, yığılıŋız Pekin şəhrinə.
Dünya vü ʻaləmiŋ fərəhi, bizim mərhəmətlü xaqan sizdən cavab tələb
edür görəŋ bu qədər ʻelmlər ki siz ögrənirsiŋiz nə mənfəʻət gətürürlər ?
Bəli müʻəyyən gündə xaqanıŋ sarayınıŋ qabaqında bütün Çin oxumuşları
hazır idilər. Bularıŋ arasında elə qoca oxumuşlar var idi ki qucaqda gəlmişdilər. Elələri də var idi ki əgərçi yaş cəhətincə cavan idilər əmma əŋ
qoca kişilərdən də qoca görünürdilər. Bir paralarınıŋ həmişə başlarını
yuqaru dutmaqdan boyunları dala əgilmişdi bir həddə ki əgər Tarıya198
rast gəlsəydilər lazımınca səcdə etməgə mümkinləri olmazdı. Bir paralarınıŋ da kitabə mütaliʻə etməkdən belləri iki qat olmışdı, ʻelmləriniŋ səbəbindən ənʻamlar almış oxumuşlar da az degil idilər. Üç gözlü tavus lələgi
196

ﺑﻮﻧﯽ اﯾﻠﻨﺪه
 – ﭼﺎﻧﻠﺪﯾﻼرyazılıb, [çanladılar] kimi oxumaq olar, lakin güman ki, n ilə l -in yeri səhv
düşüb.
198
 – ﺗﺎرﯾﮫTaŋrı sözü sağır nunsuz, danışıqda deyildiyi kimi yazılıb.
197
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börkində olan oxumuşlar da görünürdi. Xülasə hər bir qism oxumuş bu
məclisdə hazır idi.**) Hamu oxumuşlar əlbəttə ʻeynəklü idilər çünki
məʻlumdur ki oxumuşlarıŋ bir nişanı da ʻeynəkdür. Oxumuşlar həmişə
gözdən zəʻif olurlar.
Vəqtiki Gün buludlarıŋ arasından çıqdı ʻeynəklər belə parladılar ki
hətta xaqan gözlərini yumdı və öz-özinə dedi:
“ Gör gözləri necə ışlayur elə biləsənki məvacibləriniŋ artmaqını
gözləyürlər .” Xaqan camaʻata bir nəzər etdi, gördi ki hər kəs öz yerindədür və hər bir iş qanuna müvafiqdür, belə söylədi:
Çünki bizim həmişə səʻy və kuşişimiz Çin millətiniŋ xoşbəxtligi
içündür oŋa görə bilmək istəyirük bu ʻelmlər dünyada nəyə lazımdurlar ?
Çoqdan bu ʻelmlər mövcuddurlar. İmdi heç bir şey gizləməyüb açıqına,
hilyəsiz doğrusını söyləgiz199 görək bu ʻelmləriŋ mənfəʻəti nədür ?
Məşhur münəccimi qabaqa çağırub xaqan soruşdı: “ mən ki özüm Gögüŋ
oğlıyam istərəm gökdən başlayam. Səniŋ ʻelmiŋ hamudan əʻladur sən
əvvəlinci [səfhə 21] cavab verənlərdən ol. Di görək ʻelm nəyə lazımdur ?
Münəccim kərnuş edüb söylədi:
“ Vəqtiki bir ʻavam kimsə gecə vəqti bir işdən ötri200 evdən çıxar
ancaq ayağınıŋ altına baxar. Elə ki ittifaqən gök səmtinə baxa görəcək ki
ilduzlar gökdə çırağ kimi yanurlar. Bundan artuq bir şey dərk edə bilməzlər. Münəccimləriŋ işi böylə degil ! Münəccimlərdən ötri gögüŋ yüzində
yulduzlardan ʻəmələ gələn nəqşələr kitablardurlar. Bu nəqşələr ilə münəccimlər gələcəkdə nə həvadisat olacaq hamusını bilərlər. Məsəla haçan
seyl ü su ʻaləmi basacaq, haçan zəlzələ olacaq, Gün işıqı nə təhər olacaq .
. . Xülasə bizlər təmam gələcəkləri bilərük.
Xaqan _ Gələcəgi ! ʻƏcəb. İmdi di görək bu saʻatda Nankin şəhrində
nə var nə yoq ! _ Təsadduquŋ olum ! Bunı mən hardan bilüm ? _ Xaqan
_ʻƏcəb gələcəgi bilərsiŋiz əmma bu halı yoq. Yaxşı olurdıki imdiki halı
biləydiŋiz nəinki gələcəgi ! Bundan bir mənfəʻət çıxardı. Səniŋ ʻelmiŋ
nəfʻsiz və əhməq bir ʻelmdür.

199
200

[ ﺳﻮﯾﻠﮫ ﮔﺰsöyləŋiz] kimi də oxuna bilər.
 – اوﺗﺮیüç cür oxumaq olar: ötri / ötüri / ötəri.
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Münəccimiŋ yanında bir müvərrix durmuşdı. Belə müvərrix ki deyirlər ki onuŋ vəqtinəcən nə qədər Çində adam varimişsə202 hamusınıŋ
adını bilər imiş. Bu müvərrix cəvaba çekildi.
Müvərrix kərnuş edüb dedi:
_ Ey xaqani-əʻzəm və ey əmiri-mükərrəm səniŋ həmtayıŋ heç Çində
olmayub. Mənim ʻelmim əlbəttə münəccimiŋ ʻelmi tək səni ğəzəbə gətürməz. Biz müvərrixlər keçmiş əhvalatlara məşğul oluruq. Keçmiş işlərə
təftiş edərük. Hər nə keçmişdə yaxşıdan-yamandan səhvlərdən-xətalardan
müşahidə edərüksə qeyd edərük.
Xaqan _ Əhməqlərdən ötri ʻəcəb ʻelmdür. Hər nə əhməq iş dutsalar
deyirlər ki keçmişdə də bu əhməqliqlər olub. İtil nəzərimdən. Soŋra üçünci oxumuşı çağırub xaqan soruşdı: di görək səniŋ ʻelmiŋ nədür ?
Biçarə qorqa-qorqa söylədi:
_ Bizlər padşahlıq qanun və nizamlarını ögrənərük. Padşahlıq necə203
gərək idarə oluna, qanunlar nə təhər gərək ola. Mandarinləriŋ204 ixtiyarı
necə ola, qara camaʻatıŋ ixtiyarı necə gərək ola.
Xaqan _ Gərək ola _ gərək ola ! Heç dünyada gərək olan kimi iş olurmı ? Həmişə gərək olanıŋ ʻəksinə işlər ʻəmələ gəlür. Siziŋ ʻelmiŋiziŋ
dövlətindən hər kəs hali-hazırəni o şeyki lazımdur oniylə müqayisə edüb
həmişə narazı qalacaq. Çoq müzirr bir ʻelmdür. Rədd ol nəzərimdən ! Sən
nə deyirsən ?
Bu sual təbibə idi.
Təbib: Biz otlarıŋ xəvassını ögrənərük. [səfhə 22] Hansı otdan
sürtmə, hansından səpmə, hansından içmə dərman ʻəmələ gələr. Cavan
maral buynuz205larından içmə dərmanlar bişirərük. Elə dərmanlar ki
insana həyat verür. Əlbəttə bədəni səlamət olanlar bizim müʻalicəmizə
ehtiyacları yoxdur əmma əgər bir kimsə özini gözləməsə naxoşlasa biz
oŋa müʻalicə edüb sağaldaruq.
201

201

 دﯾﺮﻟﺮ/ derlər
“ – وارﯾﻤﺶ ﺳﮫsə” şəkilçisi ayrı yazılıb.
203
[ ﻧﯿﭽﮫneçə] yazılıb.
204
[ ﻣﺎﻧﺪارﻧﯿﻠﺮﻚmandarniləriŋ] yazılıb.
205
[ ﺑﻮﻧﯿﻮزbunyuz] yazılıb.
202
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Xaqan ( bir az həlimanə ) Gözləməsə ! Qoy hər kəs özini gözləsün.
Siz xəlqi eʻtinasızlıqa ʻadət verərsiŋiz. Ğərəz mən siziŋ hamuŋızıŋ
ʻelmindən bir şey aŋlamadım.
Məşhur, böyük bir şaʻiri çağırub xaqan soruşdı:
Sən söylə görüm ʻelmiŋ səmərəsi nədür ?
Şaʻir: Ey Gögüŋ oğlı ! Səniŋ babalarıŋdan biri bir gözəl bağ saldırmışdı. Bu bağda hər bir cür ʻətirlü və gözəl güllər bitürdi. Nəinki arılar
hər bir yerdən buraya uçub gəlürdilər şirə çekmək içün hətta uzaq vilayətlərdən də xəlayiq gəlüb bağıŋ ətrafında durub havanı iyləyürdilər. Bir gün
bu bağa bir inək nə təhər oldısa girdi. Rəngarəng çiçəkləri görüb istədi
yesün. Qızıl güli qırpdı dərhal atdı çünki ağzına tikan batdı. Qərənfili
çeynədi bir dad görməyüb atdı. Bənəfşəni yasəməni nərkisi xülasə hamu
gülləri bir-bir dadub atdı və söylədi:
“ Bu güllərdə heç bir dad yoxdur, bilmərəm bular nəyə əkilüblər ”.
Ey Gögüŋ oğlı ! Mənim zənnimcə inək gərək heç bu sualı qalxızmayaydı206.
Xaqan _ Vuruŋ bunuŋ boyunın !
Cəlladlar dərhal onuŋ başın207 bədənindən ayırdılar. Xaqan şaʻiriŋ
başsız bədəninə baqub bir qədər fikrləşdi. Xeyli fikrdən soŋra bir ah
çeküb dedi:
Cəmiʻ Çin məmləkətində bir nəfər ʻaqil şəxs var idi o da fövt oldı.
Mütərcim  ع. C.  ا. zadə
*] Çin xaqanları özlərini Gögüŋ övladı hesab edürlər.
**) Çində hər bir sinif ʻalimiŋ libasında bir nişanı var.
***) Mandarinlər Çin əʻyanlarıdurlar.

206
207

-[ ﻗﺎﻟﺨﺮqalxır-] yazılıb; güman ki, hərfin nöqtəsi düşməyib.
[ ﯾﺎﺷﯿﻦyaşın] yazılıb; güman ki, bir nöqtə artıq düşüb.
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XƏLİFƏ VƏ QAZİ
“ Məcmuʻə-i ʻaləm-i Fransa ”208 adlu bir jurnalıŋ 245 nömrəsində
dərc olunmuş bir hekayəniŋ tərcüməsidür.
ʻƏrəbləriŋ İspaniya məmləkətində səltənət etdikləri zəman Qurtubə209
şəhri İslam hakimləriniŋ pay-i təxti hesab olunurdı. Qurtubədə olan
xüləfadan bir nəfər ʻali bir qəsr təʻmir etdirürmiş ki ʻəcayib sənayeʻ və
ğərib bədayeʻ təbiʻət ilən müzəyyən olub dünyada əŋ birinci təʻmiratdan
məhsub olunur idi. Bu vəqtəcən həman bu ʻimarət yenə baqidürlər.
Xəlifə bu mühəmməm əmriŋ əncamın bir meʻmari-qabilə həvalə
etmişdi. Meʻmar Kəmal cidd ü cəhd ilən [səfhə 23] müddətlər zəhmət
çəküb xəlifəniŋ hüsni-təvəccühin kəsb etmişdi.
Meʻmarıŋ təsəvvürinə görə qəsriŋ bağınıŋ böyüməgindən ötri bir
zəʻifə dul ʻövrətiŋ məzrəʻəsindən bir qədər yer təsərrüf olunmuş idi.
Biçarə ʻövrət ağlaya-ağlaya öz halın gəlüb şəhriŋ qazisinə böylə ʻərz
edər: Ağa ! Nə bənim qocalıqıma rəhm eylədilər və nə də göz yaşlarıma
yazıqı gəlməyüb bu qəlbi daş kişi bəni təhdid edür ki sənə böyük tənbihlər edərəm əgər bu xüsusda bir özgə dəfʻə yenə maŋa baş ağrısı verəsən !
Əfsus ! Aya , bu da bir qanundur ?!
Kim izn verür dövlətlülərə ki öz dövlətlərin artırsunlar, fəqirləriŋ
əlində olan cüzʼi şeyləri alsunlar və fəqirlərə izn verməsünlər ki öz
məzlumiyyətindən şikayət etsünlər ?. .. Bənim məʻişət əmrim ancaq bu
qitʻə yerdən keçir ki mənim atam zəhmət ilən kəsb etdigi pulnan o yeri
alub. Əgər o yeri bənim əlimdən alalar o surətdə bən nə çarə edim. Bənim
yaşımıŋ bir vəqtidür ki əʻmal-i şaqqəyə təhəmmül edə bilmərəm. Əgər
bən məcbur olam ki yeməgimi dilənçiliklən hasil edəm o surətdə biŋ
dəfʻə bənim içün ölmək ondan övlatərdür.
Ah əfəndim ! Səndən xahiş edürəm baŋa rəhm edüb dadrəsliq et.
Qazi ʻövrətiŋ təmam ʻərayizin diqqət ilən diŋləyüb alnı qırışmış və çənəsi
əlində bir xeyli fikrə getdi və dedi: ʻÖvrət ! Xatircəmʻ ol, bən özüm səniŋ

208
209

“Fransa aləminin toplusu”
 ﻗﺮطﺒﮫ/ Kordova
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işiŋi müdafiʻə edüb iqamə-i dəʻva edəcəgəm. Bizim hakimimiz ʻadil və
Allahımız böyükdür !
O saʻat əmr eylədi ki mərkəbin yəhərləyüb gətürdilər. Qazi bir boş
torba büküb qoltuqınıŋ altına alub xəlifəniŋ yanına rəvan oldı.
Xəlifə ümurat-i divanıŋ zəhmətindən fərağət tapub ʻimarətiniŋ narıncistanında təfərrüc edürdi. Qaziniŋ bi-vəqt gəlməgin gördükdə təʻəccüb eylədi.
Qazi varid olub məşriqiləriŋ rüsum ü ʻadatına müvafiq üç dəfʻə kərnuş edəndən soŋra210 dedi: Ey rəʻiyyətləriniŋ ʻalicənab tacdarı ! Səniŋ mərahimibikəranıŋa ümidvar olub gəlmişəm ki səndən bir xahiş edəm. Nə olur mərhəmət edüb bəndələriniŋ təmənnasın rədd etməyəsiŋiz ?. Xəlifə buyurdı: Söylə
qorqma ! Səniŋ sözləriŋ həmişə gözəl və səhihdür. Səniŋ düz olan fikriŋ
əncamilə saŋa nisbət olan öz ixlas-ı varidatımı ibraz və isbat edəcəgəm. Qazi
dübarə yenə təʻzim edüb dedi: İstidʻa edürəmki baŋa izn verəsiŋiz ki bu
torbanı siziŋ ayaqıŋızıŋ altında olan topraqdan dolduram . . . .
Xəlifə buyurdı məʼzunsıŋız ( və lakin bir mütəʻəcc[ib]anə halilən211 bu
müʻəmmayı həll etməgə və bu işiŋ həqiqətin212 bilməgə talib idi ]. Qazi dedi:
Əʻlahəzrət ! Vəqtiki bu torba topraqnan doldı, iltifat edüb zəhmətə mütəhəmmil olub bəndəniŋ yoldaşlıqi[l]ə bu torbanı bənim mərkəbimə həml edək .....
Xəlifə ğəzəbnak bir halilən buyurdı: Qazi, nə deyürsən ?! İki adamıŋ güci
yetişməz ki bu böyüklikdə olan topraqlan213 dolı bir torbanı214 götürsün! . . . .
Bən səniŋ xatirəŋ215 [səfhə 24] içün saŋa kömək edərəm və lakin qollarımda
o qədər qüvvət yoqdur ki bu ağırlıqda yükə hərəkət versün.
Qazi bir vüqari-mütəntən ilə dedi: Çoq yaxşı, imdi ki bir çuval topraq
səniŋ nəzəriŋdə bu qədər ağırdur və gücüŋ çatmur ki onı götürəsən bəs
sabah qiyamət güni təmam bir məzrəʻəniŋ məşğul-i zimməliginə necə
mütəhəmmil ola bilərsən ?! Zati-ʻaliləriŋizdən bi-xəbər bərtəhəmmüli
napəzir bir zülmə mürtəkəb olmuşlar hökumət qəsriniŋ böyükligindən ötri
bir dul və qoca ʻövrətiŋ məzrəʻəsin ğəsb etmişlər və halonki o biçarə

210

[ اﯾﺪﯾﺪﻧﺼﮕﺮهedidənsoŋra] yazılıb.
ﺣﺎﻟﻠﯿﻦ
212
ﺣﻘﯿﻘﻨﯿﻦ
213
ﺑﻮﭘراﻗﻼن
214
ﺗﻮﺑﺮه ﺑﻨﯽ
215
ﺧﺎطﺮه ﻚ
211
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zəʻifə216niŋ heç bir məʻişət və güzəran yolı yoqdur ondan ğeyri. Ah ey
peyğəmbəriŋ bərhəqq canişini ! Qurʼani-Şərifiŋ təʻlimatın dərxatir et !
Haqqaniyyət və ʻədalət səslərinə istimaʻ et ! Qaytar o zəʻifə rəʻiyyətiŋə öz
mövrusi mülkin zira ki o yeriŋ ʻədəm-i vücudı ilən dilənçiliqdan217 ğeyri
bir ʻəlacı yoqdur.
Xəlifə başın qaldırub dərhaləti ki bir həya ʻərəqi onuŋ cəmalın şükuftələndirdi dedi: Qəzavət pənahım əfəndim ! Səndən çoq məmnun və
mütəşəkkirəm ki məmləkətdə vaqeʻ olan təʻəddiyat və narəva ʻəməllərdən
bəni xəbərdar218 etdiŋ, böylə bəd ʻəməllər bənim adımıŋ ləkələnməginə
səbəb olur. Mən bu saʻat tənbih edərəm o şəxsə ki xoş gəlmək bəhanəsilə
məni böylə bir zülmiŋ məsʼuliyyəti altına aldırar. Həmin əlʼan vəs-saʻə219
hökm eylərəm o zəʻifə arvadıŋ bu qədər bi-insaf ğəsb olunmuş mülkin
özinə rədd etsünlər.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O xəlifəniŋ vəfatından neçə il keçəndən soŋra hər vəqt o ʻali qəsrə
təmaşa edəndə xəlq deyər idi: “ Heyf ki bir az küçükdür ” və lakin həman
ʻimarətiŋ kənarında o qoca dul ʻövrətiŋ məzrəʻəsin gördigdə zəʻifə220
qarınıŋ əhvalatını xatirə gətürüb deyərdilər “ Xeyr ʻadil olmaq gərək ...! ”
(Mütərcim) Firəng ʻaləm-i İslamıŋ əfʻal ü əʻmalın özlərinə sərməşq
ittixaz etdikdə bizlər təmam o əfʻal ü əʻmali-həsənəni tərk edüb vəhşyanə
bir halda yaşamamıza afərin !
Biŋlərcə əfsus edilməzmi ?!
( ʻA. Səhhət )

216

[ ﺿﻐﯿﻐﮫzəğiğə] yazılıb.
دﻟﻨﭽﯽ ﻟﯿﻘﺪا ن
218
( یy) ilə yazılıb:  ﺧﯿﺮدار.
219
Həmin an və saat(da), indi bu saat.
220
 ظﻌﯿﻔﮫyazılıb, əsli: ﺿﻌﯿﻐﮫ
217
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TƏKAMÜL ĞƏZETƏSİ
Bu günlərdə Baküdə İslam mətbuʻatı yeŋi bir ğəzetə ilə sərvətləndi.
Bu ğəzetə həftədə bir dəfʻə nəşr olunan Təkamül ğəzetəsidür. Ğəzetəniŋ
məsləki işçiləriŋ mənafeʻini gözləmək və onlarıŋ hüquqını müdafiʻə
etməkdür. Nə gözəl məqsəd, nə ʻali məram ! Həqiqətdə işçi, əkinçi və
kəsəbə firqələriniŋ mənafeʻini gözləmək və hüquqını müdafiʻə etmək hər
bir ğəzetə və jurnalıŋ əŋ birinci vəzifələrindən görmək221 olsun: bu firqələr o firqələrdürlər ki olarıŋ əməklərindən, alın222larınıŋ tərindən və əlləriniŋ qabarınıŋ bərəkətindən çörək yeyürüz, paltar geyərüz, tikili evlərdə
istirahət edəriz. Bunlarıŋ nəfʻini gözləmək və hüquqını müdafiʻə etmək
müqəddəs vəzifədür. Yeŋi rəfiqimizi can-i dildən təbrik223 edüb müqəddəs məramında davam edüb arzusına nail olmaqı istəriz.
“ Rəhbər ”
Naşir və mühərrir Mahmud bek Mahmud bek of
Редак.-издат. М.Махмудбековъ

“Füyuzat” və Kaspi mətbəʻəsində çap olundı
Паровая типографiя газ. «Каспiй».

221

ﮐﻮرﻣﻚ
“ – آﻻنalan” yazılıb.
223
 ﺑﺘﺮﯾﻚyazılıb; nöqtələrin yeri dəyişik düşüb.
222
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1324
«Рехберъ» Читальня
ʻAşurbeqofuŋ evi.
«Ниджатъ» Губерн.
Улица домъ
Ашурбекова.
Qafqazıŋ və tamam Rusiyanıŋ məʻişətindən bil-ʻümum Rusiya
müsəlmanlarınıŋ məʻişətindən bil-xüsus ədəbiyyatdan (və üsul-i təʻlim və
tərbiyədən bəhs edən iki həftəlik türk jurnalıdur.)

İKİNCİ DUMA İÇÜN NƏ FİKR EDƏRİZ ?
İkinci Dumaya seçkiçilər və vəkillər seçmək vəqti gəlüb çatdı.
Müsəlmanlar bu seçkilər barəsində heç bir fikr edürlərmi? Əsla bir əsər
görünməyür. Rusiyada imdi bu saʻat hər bir qövm hər firqə bu seçkilər
barəsində bir təlaşda bir səʻydədürlər. Əgərçi bir neçə sağ firqələrdən
sivay heç bir hürriyyət və tərəqqi tərəfdarı firqə rəsmi məclislər açub
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müzakirələr etməgə qanuni icazəyə nayil olmamışdur. Bunuŋla belə bu
qövmlər və firqələr hamusı cürbəcür vəsilələr ilə özlərinə tərəfdarlar
arayurlar. Məramna[mə]ləri bir-birinə müğayir olmayan firqələr ittifaq
edürlər, namizədlər təʻəyyün edürlər. Təkcə Rusiya müsəlmanları xüsusən Qafqazda ğəflətdədürlər. Bu seçkilərə ʻadi və hətta əhəmmiyyətsiz bir
nəzər ilə baqurlar. Halbuki tamam ümidimiz tamam gələcək səʻadətimiz,
tərəqqi və təʻalimiz, ruhani işlərimiziŋ şəriʻətə müvafiq islahı, məktəblərimiziŋ zəmanəniŋ təqazasınca nizama düşməsi, məʻişətdə rifahiyyətimiz
ancaq Dumaya və göndərdigimiz vəkilləriŋ isteʻdadına bağlıdur. Böylə
olan surətdə eʻtinasızlıqımız və [ğəflət]imiz günah və millətə xəyanət
degilmi ?
Heç olmasa özgələrdən ʻibrət alaq, biz də həyəcana gələk, müʻəyyən
edəkki kimi seçkiçi təʻyin etmək və kimi vəkil göndərmək gərək. Göndərdügimiz vəkillər içün bir məramnamə hazırlayaq. Yoqsa kor- [səfhə 2]
koranə belə mühimm işə girmək ʻəqldən uzaq şeydür.
Ey təhi dəst rəfte dər bazar
Tərsəmət pür nəyavəri dəstar224
***
QONSTİTUSYONALİZM
və ya məşrutiyyəi-naqisə
PARLAMENTARİZM
və ya məşrutiyyəi-kamilə .
Ğərbi Avropa dövlətlərində üsul-i idarə iki əsas üzrə bina olunur: biri
hökuməti-ʻaliyə yəʻni padşahdur, və digəri məclis-i məbʻusan yəʻni əhali
tərəfindən intixab olunmuş vəkillər məclisidür. Bu iki qüvvə müttəhidən
idarə-i dövlət kibi bir məqsədi-ʻaliyə xidmət edirsə də bunlarıŋ hüquq vəzaifi
çox təfavütlüdür. Hökuməti-ʻaliyə və məclis-i məbʻusan mabeynində dairə-i
hüquq və vəzaifi, ʻəlaqə və münasibatı təʻyin edən şürut naməyə ğərbi dillər224

fars: “ Ey bazara əliboş gedən, Qorxuram sarıqı dolu gətirməyəsən ”.
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də qonstitusiya və ya məşrutiyyət denilür. Ğərb dövlətlərində bu iki əsasıŋ
yəʻni hökuməti- ʻaliyəniŋ və məclis-i məbʻusanıŋ hüquq və vəzifələri denildigi vəchlə bərabər olmayub bəʻz yerlərdə Germaniya və Afstriyada225 olduqı kibi hökuməti-ʻaliyəniŋ hüquqı məclis-i məbʻusan hüquqından artıq oldıqından bu məclis hökuməti-ʻaliyə əlində idarə-i dövlət içün bir vasitə bir alət
məqamındadur. Digər tərəfdən, bəʻzi yerlərdə İngiltərə, Firəngistan və İtaliyada oldıqı kibi məclis-i məbʻusanıŋ hüquqı hökuməti-ʻaliyə hüquqından
ziyadə olduqdan bu hökuməti-ʻaliyə məclis-i məbʻusan əlində idarə-i dövlət
içün bir vasitə bir alət hökmindədür.
Əgər hökuməti-ʻaliyəniŋ hüquqı hüquqi-milliyyəyə yəʻni məclis-i
məbʻusanıŋ hüquqına faiq olsa belə üsul-i idarəyə qonstitusyonalizm və
ya məşrutiyyəi-naqisə denilür. Bərʻəks [ə]gər məclis-i məbʻusanıŋ hüquqı
hökuməti-ʻaliyə hüquqından ziyadə olsa belə üsul-i [ida]rəyə parlamentarizm və ya məşrutiyyəi-kamilə deni[lü]r.
Fövqdə zikr olundıqı vəchlə Germaniya dövlətində idarə qonstitusyonalizm üsulı üzrə olub İngiltərədə isə parlamentariz[m] üsulı idarəsi
qərarlaşubdur. Bu səbəbə görə mətləb aşkar olmaq içün bu iki məmləkətiŋ üsul-i idarəsi bir qədər təfsilən bəyan olunması lazım görildi226.
Germaniyada padşahıŋ ixtiyarı var ki müharibə, sülh və əcnəbi
dövlətlər ilə ʻəhd u şüruta dair məsʼələləri öz salah didilə həll etsün; iqtiza
etdükcə [qan]un mərtəbəsində icra olunası hökm və fərmanlar versün.
Üməra [və] vüzəra-yi dövləti ʻəzl u nəsb etmək haqqına ancaq padşah
malik oldıqından bu üməra və vüzəra ancaq padşah ʻindində məsʼuldurlar.
Məclis-i məbʻusan isə üməra və vüzəranıŋ hərəkət və ʻəməlini tənqid və
təqbihə qiyam etsə də bundan bir kar hasil olmayub üməra mənsəbində
qalur. Çünki bunlarıŋ ʻəzli padşahıŋ iradə- [səfhə 3] sinə mövqufdur.
Demək olar ki Reyxstağ denilən məclis-i məbʻusan Germaniya padişahınıŋ əlində bir alətdür ki bunuŋ vasitəsilə öz əfkar u xahişini icra edər.
Germaniya padşahı həm səltənət sürür həm də idarə edir. Hər nə qüvvət
və qüdrət varsa padş[ah]ıŋ əlində olub məclis-i məbʻusan isə məsləhət və
məşvərət içün təşkil olunmuş bir heyʼət məqamındadur.

225
226

آﻓﺴﺘﺮﯾﺎ
ﮐﻮرﯾﻠﺪی
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İngiltərədə əhval bərʻəksdür: İngiltərə qralı hüquqi-məzkurəyə malik
olmadıqından məclis-i məbʻusan əlində bir alətdür ki bu məclis qral vasitəsilə öz əfkar ü xahişini icra edir. Demək olar ki İngiltərə qralı, Ameriqa
əyalati-müttəfiqəsində və Firəngistan cumhuriyyətində olduqı kibi rəʼs-i
cümhuriyyətə bərabərdür. Fəqət bu təfavüt var ki rəʼis-i cümhuriyyət
müʻəyyən bir vəqtə intixab olunur, qrallıq isə irsən intiqal edüb təbdil
olunmaz madam-ul-həyat bir mənsəbdür. Üməra və vüzəra heyʼəti
məclis-i məbʻusan ʻindində məsʼul oldıqından bu məclisiŋ ixtiyarı var ki
bunlarıŋ ʻəməl ü xidmətinə, əfʻal ü hərəkətinə nəzarət etsün; və əgər
vüzəradan hədd ü hüquqa təcavüz və ya ğeyri bir xilaf-i qanun ʻəməl sadir
oldisə ol vəqt məclis-i məbʻusan bunlara eʻlan edir ki məclis bunlardan
eʻtibar və eʻtimadını kəsür; [b]elə ittifaqda müqəssir olan vəzir və ya
vəziri-əʻzəm müqəssir oldisə cəmiʻ heyʼət-i vüzəra məcburdur ki isteʻfa
verüb kənar olsunlar. Qralıŋ isə bu məsʼələyə dəxli yoxdur. Qralıŋ vəzifəsi budur ki İngiltərə dövləti[ni]ŋ mərtəbə və şəʼninə layiq millətiŋ bir
mütəntən nümayəndəsi olsun və bu xidmətə görə də məclis-i məbʻusan
qrala və onuŋ ʻəyal u övladına maʻaş verir. Bu maʻaş təʻyin olunmaq içün
təxtə cülus edən İngiltərə qralı məclis-i məbʻusana belə rücuʻ edir:
“Fəxamətlü şəhriyar həzrətləri ʻəyal u övladınıŋ maʻaşları təʼmininə
məclisiŋ diqqətini ʻətf edüb ümidvar olur ki şəhriyara olan ixlasməndliginə binaʼ məclis bu babda lazımə-i sərəncam eyləsün.”
Süleyman ʻƏbdürrəhman bekof

KÖRPƏ UŞAQLAR TƏRBİYƏSİ
4 -inci nömrədən mabəʻd
Cism tərbiyəsinə dayir məsʼələlərdən əhəmm[iyy]ətlisi libas məsʼələsidür. Libasdan murad odur ki cism öz təbiʻi istiligində bərqərar qalub
ʻarizi isti-sovuqlıqdan mühafizət oluna.
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Libas özi cismə istilik verməyür ancaq tışradakı isti-sovuqdan cismi
qoruduqda cismdəki istiligi tışra çıxmaqa qoymayur. Həmin mətləbiŋ
tövzihi içün zeyldəki təmsili diqqətə almaludur. Məsəla bir şişə sovuq
suyı qalın örtiklər ilə yüz mərtəbə sarmalayub sovuq havada aylarca
saxlasaq da həman suyıŋ istiliginə zərrəcə təfavüt olunmaz. Əmma isti
suyı sovuq havadan və ya sovuq suyı [səfhə 4] isti havadan saxlamaq içün
qalın örtiklərə sarmalamaq işinə həmişə isteʻmal olunur.
Pəs libasdan murad isti-sovuqlıq oldıqda körpə uşaqlar içün tikilan227
paltarlarıŋ əŋ əhəmm[iyy]ətli şərtləri yumuşaq, təmiz, yüngül və asudə
olmaqıdur və illa bu şərtləri iğmaz edüb paltarıŋ tərkib və formasına imtiyaz vermək olmaz ʻələlxüsus ki forma və səliqə məsʼələsi elə bir şeyʼidür
ki rəsm ü ʻadətə münhəsirdür: bir millətiŋ libası öz nəzərində gözəl və
qəşəng görindikdə228 ğeyriləriŋ nəzərində bi-səliqə və bi-rəğbət görünməgi hamuya məʻlumdur. Hala ʻümdə mətləbimiz körpə balalar libasıdur.
Libas fəqərəsində balanıŋ səhhət və rahatlıqın mənzurda dutub zeyldə
zikr olunan şərtləri mülahizə etməlidür.
Uşaq libasından ötri ağ kətan hər bir mətaʻdan mümtaz hesab olunur,
ʻələlxüsus kətan bir qədər işlənüb yuyulub əsgilənmiş ola. Belə kətan
yumuşaq olduqda balanıŋ cəsədindəki rütubəti yaxşıca çeküyor. Balanı
çulğalamaq içün əski parçaları rəngli olmasun zira ki bəʻz boyağlar zəhrli
olduqa görə balanıŋ nazik əndamına tez sirayət ediyorlar. Böyüklərə
məxsus rəsmi libas formasında nəsic parçalardan balalar içün paltar
tikmək nəhayət dərəcədə xamlıqa və mədəniyyətsizligə dəlalət edər.
Körpə uşaq içün tikilən libasıŋ tərkibinə yəʻni yaraşıqına əsla fikr verməyüb ancaq səhhət üzrə olmasına diqqət etməlidür.
1) Balanıŋ libası gen, asudə, yüngül, yumuşaq, büzməsiz, göyəsiz
olsa gərək.
2) Balanıŋ libasın gündə iki dəfʻə dəgişmək lazımdur və həmin
dəgişik paltarlar tez-tez yuyulacaqın mənzurda dutub: məhz kətan və ya
pambuğ mətaʻlarından tikməlidür.

227
228

ﺗﯿﮑﯿﻼن
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3) Qədərindən artuq isti və ağır paltar uşağıŋ səhhətinə zərərdür.
ʻƏləlxüsus uşaqıŋ başın çoq isti və sarığlı saxlamaq yaxşı degil zira ki
istidən gicəlti ʻəmələ gəldikdə uşaqıŋ havassın pozub naçaqlıqına baʻis
olur yəʻni hərarət çoq olduqa görə uşaqıŋ başına qan vurub diskinti və
səgrişmək büruzə gətürür. Bunlardan masiva istilikdən xüşkə ʻəmələ
gəlüb uşaqıŋ başında qartmaq və yara büruz edər ki ʻaqibəti bəʻz dərdlərə
səbəb olur. Uşaqıŋ başın sovuqdan mühafizət etmək içün isticə ʻaraqçın
lazımdur. ʻAraqçını yüngül və yumuşaq şeyʼidən tiküb hər gün dəgişməlidür və bu xüsusda təmizligə artucaq diqqət lazımdur. ʻAraqçın qulağlı
olsa dahaca yaxşıdur ki uşaqıŋ qulağların isticə saxlayub sallağ dayanmaqdan mühafizət edər. ʻAraqçın yun şeyʼidən, məsəla flanel kibi yüngül
mətaʻdan həm tikmək olur bişərtiki astarı genə ağ olsa gərək.
[səfhə 5]
4) Əlbisə qismindən bala içün kömlək229dən səvay ğeyri şeyʼi lazım
degil. Kömləgüŋ yaxasında qarmağ və ya dügmə izinə baʻis olduqın
mənzurda dutub onlardan eʻtiraz etmək gərək.
Körpə uşaqlarıŋ libası babda əŋ mühimm və əŋ zərur məsʼələ “bələk”
qundağ məsʼələsidür ki bu [xü]susda müfəssəl mübahisə lazımdur. Tərbiyə yolında zəhmət çəkən məşhur pedağoğlar “ bələk ” fəqərəsinə çox
diqqət edüb növʻbənövʻ təsəvvürlər yazmışlar. Balanı bi-qaʻidə qundağlamaqdan nəhayət dərəcələrdə ənduhnak nəticələr sudur ediyor. Bi-qaʻidə
qundağdan analarımız əlhəzər ehtiraz edüb bu baba diqqət etməlidürlər.
Müxtəlif millətlər arasında körpə balanı növʻbənövʻ tövrlər ilə bələyürlər: sovuq şimal tərəflərdə balanı qundağlayub anası öz çəkməsiniŋ
qoncında saxlayur.
Bəʻz yerlərdə balanı qundağlayub ağac butağından və ya divara taxılmış mixlərdən asurlar.
Bəʻzlər balanı quş balası kibi yumuşaq ʻələf arasında zənbil ü səpəd
içinə qoyub arxalarında və ya başlarında gəzdirürlər.
Bəʻz millətlər balanı əsla bələməyürlər, beşikdə açıq saxlayurlar.
Beşikdəki balanıŋ bövl ü ğayitin rədd etməkdən ötri beşikdə məxsusən
mənfəz açub həman mənfəzə ləgənçə və ya küpə nəsb edürlər və iləx.

229

 – ﮐﻤﮑﻞçap səhvi.
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Aşkara şeyʼidür ki bələkdən və ya qundağdan murad uşaqıŋ rahatlıqıdur yəʻni əldə götürüb-qoymaq içün və hakəza bövl ü ğayitdən təmiz saxlamaq içün sühulətdür. Qundağ və bələk növʻbənövʻ olursa da ʻümumən
biz Qafqaz müsəlmanları arasında qundağ büsatı bir neçə parça leçək və
lifafələrdən ʻibarətdür ki onlar ilə balanıŋ yan-yanbuzın bürmələyüb soŋra
bövl ü ğayit230 tışra sızmamaqdan ötri su keçməz bir müşəmmə231 ilə
balanı sinədən aşaqa bərk çulğalayurlar və üstindən qundağpuş adlanan
böyük lifafə ilə balanı bələyüb tapqır misalı yastıca bələk bağı ilə sarmalayurlar.
ʻƏləz-zahir bizim Qafqaz qundağınıŋ imtiyazı guya bərk sarıqlanmaqındadur. Analarmız belə xəyal edürlər ki guya bələgi bərk bələmək balanıŋ özinə xoşdur. Hətta balanıŋ dilindən böhtan söyləyüb deyürlər ki guya
bala arzu edür: “ Kaşki anam atam ilə dalaşaydı, acıqından məni bərk
bələyəydi232 ” ! . . . Əmma biz güman edəriz ki heç bir ʻəqlli və salim bala
belə yaramaz arzunı etməz, bəlkə buŋa bərʻəks balalar hamusı qol-qıçlarınıŋ ağrusından zinhara gəlüb iltimas edərlər: “Kaşki analarımızda mürüvvət olaydı, bizləri heç bələməyəydilər ”.
Qeyd: Bəʻz analar güvahlıq verürlər ki bələk vəqti yetəndə uşaq özi
qundaqı tələb edür və hətta iri uşaqlar [səfhə 6] özləri bələk büsatın ortalıqa gətürüb qundaqlanmaqı istərlər . . . Əlbəttə belə əhvalat ola bilər
ʻələlxüsus ki “ əl-ʻadətu kəttinətis-saniyə ”233 iqtizasınca hər bir ʻadət xah
yaxşı xah yaman öz vəqtində təqazasın göstərür: iştə ʻillətlü bala ʻadət
üzrə əgər tələb edərsə yenə bu hadisə qundağ büsatı bi-zərər olmasına
isbat degil. Hala qundağ dursun, bəʻz analar balanı asan yatırmaq içün
biçarəniŋ boğazına hər gecə bir qaşıq “ xukəri ” və yaxud “ xabkəri ” adlanan xaşxaş şərbəti tökürlər. Həmin xukəri bir növʻ zəhr olmaqına daha
şəkk-şübhə yoxdur əmma biçarə balanı həman zəhrə möʻtad edəndən
soŋra vəqti-vəqtində zəhr kasəsin ab-i həyat camı kibi öz əli ilə başına
çəküb içərsə təʻəccüb degil çünki ʻadət özgə şeyʼdür: ʻadətiŋ zorı təbiʻət
iqtizasınca bərabərdür. “ Xukəri ”yə ʻadət edən zəvallı bala elə bir naxoş230

 ﻏﺎﯾﺖyazılıb, üstündə düzəliş edilib; əsli: ﻏﺎﯾﻂ
 ﻣﺸﻤﯽyazılıb, əsli: [ ﻣﺸﻤﻊmüşəmməʻ].
232
[ ﺑﻠﮫ ﻟﯿﯿﺪیbələləyəydi] yazılıb.
233
ə. “ “ – ” اﻟﻌﺎدت ﮐﺎﻟﻄﯿﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﮫAdət ikinci xasiyyət kimidir”
231
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dur ki dərdiniŋ dəvası həman zəhr olubdur. Əmma zəhrli xukəri ʻillətli
balanıŋ dərdinə tiryaq olduqında ʻümumən səhhət içün nafi olmaqı hərgiz
sabit olunmayur . . . . Zəhr hər halda zəhrdür. Zəhr mühlik olduqında
salim cismlərə müzirrdür. Həmin qeydə müvafiq təhqiqən həml edəriz ki
əgərçi bəʻz ittifaqda bala özi qundaq tələb edərsə yəqin ki ʻadətcədür və
illa qundağ balanıŋ rahatlıqına bərʻəks və səhhətinə müzirrdür.
Bizim Qafqaz qundağınıŋ zərərləri əvvəla ondadur ki balanıŋ əʻzası
hərəkətdən qalduqda təbiʻət yolicə təkmilə yetişəməyür.
İkinci: bələk bağı balanıŋ əʻzasın bəʻz yerlərdə boğub qan hərəkət etməgə maneʻ olur ki nəticəsi künd u key yəʻni bi-hiss olub gizildətmə olur.
Üçünci: müşəmmə və qundağpuş balanıŋ bədəniniŋ yarısın qapadıqda bədəndən rədd olası rütubət və ʻüfunət tışra çıxmaqa maneʻ olur ki
səhhət içün çoq müzirrdür. İnsanıŋ nəfəs alması yalğuzca ağız-burun ilə
degil bəlkə təmam əndam u dəri ilədür.
Qeyd: insanıŋ və hakəza heyvanatıŋ dərisi bil-külliyyə xırdaca
məsammat və mənfəzlər ilə doludur. Həmin mənfəzlərdən tər və ya ğeyri
rütubət bədəndən izalə olduqında ʻəvəzinə havada olan “ məvalid-ulhumuz ” maddəsi daxil olur.
İnsan sovuqlayub naçaqlamaqınıŋ hikməti həmin bu fəqərədür ki
sovuq dəgmiş insanıŋ mənfəzləri qapanduqda bədənində olan əxla[t] izalə
olunamayur. Təcrübə yolı ilə isbat olubdur ki insanıŋ və ya heyvanıŋ
vücudı bil-külliyyə müşəmmə ilə dutulursa az vəqtdə naçaqlayub fövt
edər. Pəs uşaqı qundağlayub müsəlla müşəmmə ilə bədənin çulğalamaq
artıq dərəcədə səhhətinə zərərdür ʻələlxüsus ki körpə vücud hər bir saʻətdə tərəqqi vü təkmilə möhtacdur.
[səfhə 7]
Dördünci: qundağıŋ zərəri ondadur ki bala saʻatlarca öz bövl ü ğayi234
ti
içində qalduqda qıç-paçası tizablı rütubətdə qavrulur və həmin
natəmizlik içrə uşaqıŋ qanı k[əs]ifləşüb235 səhhətə zərər yetürür.
Beşinci: balanıŋ qarnı bələk bağı altında qalduqda məʻdəsi sıxılub
xörəgi qaʻidəsincə həzm edəməyür ki bunuŋ zərəri hamusından artuqdur.

234
235

 ﻏﺎﯾﻂyazılmalıdır, amma  تilə yazılıb.
[ ﮐﯿﻔﻠﺸﻮبkifləşüb] yazılıb.
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Altıncı: balanıŋ qarnı və sinəsiniŋ bir hissəsi bələk altında qalduqa
görə məʻdə və bağırsaqlar bir-birinə sıxılub sinə tərəfə qapanurlar və
bunuŋla bilə cigər və zəhrə yəʻni ökpə və bağır darıxdıqlarında nəfəs həm
təngləşür. Belə tənglik balanıŋ səhhətinə nə payədə zərər verməgə daha
tövzih lazım degil.
Mabəʻdi var
S. M. Ğəni zadə

MÜʻƏLLİMLƏR İCTİMAʻİNƏ DAİR
Keçən avğustda Baküdə vaqeʻ olan müʻəllimlər ictimaʻiniŋ qərardadlarını qövldən feʻlə gətürmək içün ictimaʻ Baküdə bir qomissiya təʻəyyün
etmişdi. Bu qomissiya imdi ictimaʻin qərardadlarını tərtib edüb Bakü
Şəhər Dumasına göndərüb ki Duma öz tərəfindən canişin hüzurında
bularıŋ təsdiq olması içün vəsatət etsün. Və ʻəlavə həman qərardadları
ğeyri şəhər idarələrinə həm göndərür ki bu idarələr də həmçi[ni]n öz
tərəflərindən lazım olan vəsatət eyləsünlər.
Müʻəllimlər ictimaʻiniŋ qərardadından biri də şəriʻət müʻəllimləriniŋ
sünni və ya şiʻəligi əsla mənzurda dutulmayub məhz isteʻdad və qabiliyyətlərini nəzərə almaqdur yəʻni filan məktəbdə oxuyan mütəʻəllimlər şiʻə
uşaqlarıdur və ya sünni uşaqlarıdurlar oŋa görə şəriʻət müʻəllimi də ya
sünni gərək olsun və ya şiʻə gərək olsun – bundan soŋra böylə bi-məʻna
danışıqlar gərək olmasun. Bu qərardad təsdiq olunmaq içün müfti və
şeyx-ul-[i]slam236 hüzurlarına göndərilübdür. Əlbəttə hər iki ruhani rəʼslərimiz can u dil ilə bu qərarı qəbul edüb lazım olan sərəncamlar edəcəklər.
Bu halda qomissiya genə də vaqeʻ olacaq ikinci ictimaʻiŋ məramnaməsini tərtib etməgə məşğuldur.

236

 – ﺷﯿﺢ اﻟﺴﻼمya danışığa əsasən “şeyxüslam” yazılıb (digər tərəfdən, h ( )حilə yazılıb, ola
bilər ki, nöqtə düşməyib), ya da əlif hərfi ( )اyazılmalı idi: “ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼمşeyxulislam”.
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NALƏ-İ TƏHƏYYÜR
yaxud
MİLLƏTƏ XİTAB

[səfhə 8]

Nə idüŋ dün nə olmusan bu zəman?
Millət ey baʻis-i həyat-i vətən
Oyan ey milləti-ʻəziz oyan !
Saŋa vabəstədür nicat-i vətən
***
Nə idüŋ dün nə olmusan ə kətun
Gün ki çoqdan çıqub nə çoq yatduŋ
Millət ey sübh yulduzum nə içün?
Bir işıqlanmaqilə tez batduŋ
***
Nə idüŋ dün nə olmusan eyvah!
Sənki dünyaya pərtöv əfkən idüŋ
Olmusan şimdi qanlu zülmətgah
Sənki afaqa şəmʻi-rövşən idüŋ
***
Nə idüŋ dün nə olmusan ya Rəbb?
Hanı eyvah o şan ol şərəfüŋ?
O işıqlı günüŋ olubdur şəb
Bərhəm etməz cəhanı va əsəfüŋ !
***
Nə idüŋ dün nə olmusan əfsus?
Gec oyanduŋ bu ğəmlü röʼyadən
Yoxsa dutmuş məgər səni kabus
Açıl ey sübh leyli-yəldadən
***
Nə idüŋ dün nə olmusan hala
Gül kimi bir zəman açıl çiçəgim
161

Rəxşanə Babazadə

Dur elə ʻəzm-i övc-i isteʻla
Xaliqimdən budur bənim diləgim
***
Nə idüŋ dün bu gün nə olduŋ sən
Hürr ikən ʻəbdi- natəvan olduŋ
Niyə bəs ğonçalıqda solduŋ sən
Ey baharım nə tez xəzan olduŋ!
( ʻAbbas Səhhət )

( ) ƏDƏBİYYATIMIZA DAYİR ( )
MOLLA VƏLİ VİDADİ
və onuŋ tərcümə-i halı
Azərbaycan şaʻirləriniŋ məşhurlarından birisi də Molla Vəli Vidadi
təxəllüsdür ki Molla Pənah Vaqifiŋ həm ʻəsri, dostı və bir qövlə görə
əqrəbası imiş. Molla Vəli Qazaq mahalında Şıxlu237 qəryəsində təvəllüd
tapubdur. Bəʻzi rəvayətə görə Molla Vəliniŋ atası Məhəmməd aqa İrandan gəlmədür və Məhəmməd aqanıŋ atası Həmzə sultanıŋ nəslindəndür ki
sabiqdə İranda sakin olurmış. Molla Vəliniŋ yaxşı ʻelm ü savadı və rəvan
təbʻi var imiş və özi də zöhd ü təqva əhli olub vəqtiniŋ çoxunı ʻibadətdə
keçürər imiş. Haqq söləyən və Haqqı dost dutan bir vücud imiş ki hər
kəsiŋ ʻeybini açıq söyləməkdən bak u ictinab etməz imiş. Oŋa görə ondan
dilgir və rəncidə olanlar az degilmişlər əmma bunuŋla belə cümlə onuŋ
xatirini ʻəziz və möhtərəm dutarmış. Müʻasiri vəkil Əhməd aqa ilə aralarında dostluq və zarafət var imiş və çox vəqti oŋa kinayə və istehza təriqincə acı sözlər deyərmiş əmma Əhməd aqa onuŋ sözlərindən inciməz
imiş. Belə ki bir vəqti bunlar yaylaqda olan zəmanı evlərindən çıxub

237

 – ﺷﯿﺨﻠﻮŞeyxlü > Şıxlu
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gözəl dağlarda seyr ü səyahət etdikləri əsnada bərk duman gəlüb onları
[səfhə 9] əhatə edir. Molla Vəli ehtiyata [d]üşür ki onlar yolı itirüb azacaqlar, əmma Əhməd aqa oŋa təsəlli verüb deyür ki qorxma mən səni
səlamət yurdımıza apararam və doğrudan da Vidadini səlamət gətürüb
şenligə çıxarır. Və bu barədə ğeyrləriŋ yanında özini ögüb zehn ü hünərini zikr etdikdə Molla Vəli oŋa deyür ki aqa, çox ögünmə, bu bir böyüg
hünər degil “ qaramal da heç azmaz ”.
Bəʻz rəvayətə görə Molla Vəli Vidadi Qazaq mahalında əŋ möʻtəbər
tədbirlü və nüfuzlı bir adam hesab oldığına binaən Gürcistan valisi İraqli
xan onı özinə müqərrəb edüb və onuŋ ʻəql ü fərasətini görüb bəʻzi ittifaqlarda Qazaq mahalına dair məsʼələlərdə onuŋ tədbir və salah didiylə iş
görərmiş. Bu əhvalı onuŋ dostı Molla Pənah bilüb Qarabağdan onuŋ hal
və şəʼninə münasib bu şeʻri yazub göndərübdür.
Ey Vidadi genə xan qullıqında
Qaim olub [n]ə qiyamət eylərsən
Yaman gözdən Allah özi saxlasun
İxlasilə kişi xidmət eylərsən
Belə dursan o qapuda qış və yaz
Yetüşərsən bir çörəgə sərəfr[a]z
Bu doğrı yoluŋdan əgilsən bir az
Yəqin bil ki çoq xəyanət eylərsən
İləx . . . .
Və leykin Vidadiniŋ İraqli xana müqərrəb və məsləhətçi olmasını
təvarixdə görmədik. Ğeyri bir rəvayətə görə əz ancümlə Əhməd bək
Cavanşiriŋ yazmaqına binaən ki onuŋ Qarabağıŋ tarixinə artıq bələdiyyəti
var idi, Molla Pənah Vaqif mərhum İbrahim xanıŋ müqərrəb-i hüzurı olan
zəmanı öz dostı Molla Vəlini yazub Qazaqdan Qarabağa gətürdübdür və
burada onuŋ xana yavuq olmaqına səbəb düşübdür. Və xan dəxi Molla
Vəliniŋ ʻəql ü kəmalını dərk edüb və xüsusən onuŋ möʼmin və müttəqi bir
şəxs olmaqını görüb oŋa lütf ü mərhəmət göstərərmiş və hər nə röʼyasında görsə imiş Molla Vəliyə söylərmiş və Molla Vəli onları təʻbir edərmiş.
Əmma bu rəvayəti dəxi möhkəmləndirüb səhih etmək içün Qarabağ tarixində bir işarələr və mənbəʻlər görmədik. Doğrudur Mirza Cəmalıŋ yaz163
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dıqı tarixdə Mirza Vəli adlu bir şəxsiŋ ismi zikr olunubdur əmma Mirza
Vəli Qarabaqda Şuşa238 uyezdində “ Bəharlu ” qəryəsindən bir şirin zəban
və kar dan layiqlü və zirək bir adam imiş ki İbrahim xan onı öz ʻəmu
zadəsi ʻƏbdussaməd bəgilə Aqa Məhəmməd şah əvvəl dəfʻə də Azərbaycanıŋ cənub səmtində vaqeʻ olan vilayətləri hitə-i təsərrüfə gətürdigdə
İbrahim xanı dəxi təbʻiyyətinə dəʻvət etdigdə xan zəval rəsmilə onları
şaha göndərübdür. Pəs “ Bəharlu ” Mirza Vəli ilə Şıxlu Molla Vəlini
qarışdırmaq böyük səhvdür. Təʻəccüblüdür ki Qaraba- [səfhə 10] ğıŋ
əhvalatına bələd olanlar və onlarıŋ cümləsindən Mir Möhsin Aqa _ Aqa
Mirza də Şıxlu Molla Vəliniŋ vücudını bilmərrə inkar edüb Molla Vəli
Vidadi _ ancaq Bəharlu Mirza Vəlidən ʻibarət olmasını iddiʻa edirlər və
Mir Möhsin Aqanıŋ qövl ü iddiʻasınıŋ qüvvəsincə bunı dəxi ʻəlavə edə
bilərük ki keçən sənədə həqir Qarabağda olan zəmanı Bəharlu qəryəsindən Həmid bək adlu bir şəxsilə tanış oldum. Bu şəxsiŋ ziyadə xoş söhbət
və dilavər olmaqına təhsin etdigdə maŋa cavab verdi ki filan kəs bizim
babamız da çox fəsih və dilavər adam imiş, öziniŋ də təbʻ-i şeʻri var imiş.
Soruşdımki babaŋız kimdür və adı nədür ? Cavab verdi ki babamızıŋ adı
Molla Vəlidür Vidadi təxəllüs. Dübarə soruşdımki babaŋızıŋ əşʻar ü
kəlamından heç xəvatiriŋizdə bir şey varmı, başladı Vaqifiŋ Vidadiyə
həzl yolilə tərəkəmə arvadlarınıŋ barəsində yazdığı kəlamıŋ bir neçə
bəndlərini oxumaqa:
“ Xoş halıki səniŋ uzun dırnağlu
Baldırı çirməklü yalın ayağlu
Yorğanı-yasdıqı tozlu-torpağlu
Həmdəmilə hər dəm söhbət edərsən
“ Əllərini-yüzlərini yuduqları [y]ox
Yaşlarında doğrı dedikləri yox
Hazır çobandılar düdikləri yox
Onlar ilə necə ülfət eylərsən . . .”

238

ﺷﻮﺷﯽ

164

Rəhbər №4

Bu sözləri eşidüb Həmid bəgə irad dutdımki bu Vaqifiŋ kəlamıdur
Molla Vəliniŋ kəlamı degil və Molla Vəli özi Qazaq əhlidür Şıxlu qəryəsində təvəllüd tapubdur. Müşarün-ileyh təbəssüm ilə cavab verdi ki “Xeyr
səhv edərsiŋiz, Qazaqda Molla Vəli olmayubdur, Molla Vəli Vidadi
ancaq bizim babamızdur ...”
Hər halda cənab Mir Möhsin Aqa, Həmid bək və ğeyrləri “ Bəharlu ”
Mirza Vəli ilə “ Şıxlu ” şaʻir Molla Vəli Vidadini qarışdırırlar və bu
böyük səhvdür. Şaʻir Molla Vəliniŋ övladı əlʼan Qazaq mahalında və bir
parəsi Tiflis şəhrində sükunət etməgdədürlər.
Molla Vəliniŋ oğlı Məhəmməd Aqa ki babasınıŋ adı oŋa qoyulmuşdur Qarabağda “ Gülistan ” adlanan yerdə xanlıq edübdür və bir oğlı dəxi
məşhur ʻOsman əfəndi imiş ki Tiflisdə ikinci müfti olubdur və ʻelmkəmaliylə məşhur imiş və ʻOsman əfəndiniŋ fərzəndlərindən birisi üçünci
müfti Məhəmməd əfəndi olub ki onuŋ oğlanları bu halda Tiflisdə sahib-i
mənsəb olub qulluq etməkdədürlər. Və o birisi dəxi qazı Səʻidəddin əfəndidür ki əlʼani-hal həyatdadur. Sabiqdə Qarabağda qazılıq edərmiş və
imdi Qazaq uyezdində məsnəd-i qəzavətdə oturubdur.
Vidadi yüz sənəyə kibi və bəlkə bir az da artıq yer yüzində zindəganlıq edübdür və sinndə Vaqifdən böyük imiş. Odur ki Vaqif oŋa yazdığı bir
ğəzəlində deyübdür:
[səfhə 11]
“ ʻEşqə düşmək saŋa düşməz qocalubsan belə dur
Belə işlər genə Vaqif kibi oğlanə düşər ..”
Vidadi bunuŋ cəvabında yazdıqı ğəzəldə deyübdür:
“ Nə qədr olsa qoca gərçi Vidadiyi-xəstə
Gənə Vaqif kimi əlbəttə yüz oğlanə dəgər .”
Molla Vəliniŋ müsinn çaqında fərzəndi-giramisi ʻOsman əfəndi oŋa
xidmət və riʻayət edərmiş və şaʻiriŋ gözləri yaxşı görmədigindən onuŋ
əlindən dutub gəzdirərmiş və hər növʻi ehtiyacatını rəfʻ qılarmış. Vidadi
dəxi onı cani-dildən sevüb ʻəziz dutarmış və onuŋ haqqında belə xeyrduʻa edübdür:
“ Ey Həlim və ʻAlim Rəbbani
ʻElm ilə möhtərəm qıl ʻOsmani ”
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Fil-həqiqə ʻOsman əfəndi atasınıŋ duʻası bərəkətindən ʻilm u hilm239
ilə fərid-ül-ʻəsr bir vücud olub onuŋ nam u şöhrəti ʻOsmanlu məmləkətində dəxi intişar tapmışdur.
Molla Vəli vəfat edübdür öz vətənində tarixi-hicriyyəniŋ 1224 -inci
sənəsində və dəfn olunubdur Şıxlu qəbristanlıqında ki “ Gəmi qayası ”
adlanan yerdə vaqeʻdür. Qəbr daşınıŋ üstə bu beyt yazılubdur:
Kim Vidadi-xəstəniŋ qəbrin görüb etsə duʻa
Edə Haqq rəhmət şəfiʻ ola Məhəmməd Mustafa
İmdi Molla Vəli Vidadiniŋ vəfatından tamam yüz il _ ( bir ʻəsr )
keçür. Hərgah Vidadi və ya Vaqif kibi məşhur şaʻirlər özgə millətləriŋ
arasında zühur etsə idi bi-şübhə imdiyə kibi onlarıŋ asar ü əşʻarı dəfəʻat
ilə çapdan çıxub əbna-yi millət içində yayılmışdı, onlarıŋ qəbrləri üstində
böyük nişangah qoyulmışdı və vəfatlarınıŋ əlli və yüz sənəlik yubileyi
(cəşni) artıq şərafət, cəlal ü təntə[nə] ilə yad olunmışdı. Əmma bizim
türklərdə heyfa ki bu hissiyyat yoxdur. Şəʼn ü şövkətimizə, vətən ü millətimiziŋ sərəfrazlıqına səbəb olan ədəbiyyatımıza və dilimizə xidmət edən
ʻali himmət və sahib-i ʻelm ü məʻrifət vücudlarıŋ qədr ü mənzələtini
bilməyirik və onlarıŋ asarı və əʻmali-həsənələrilə iftixar etmirik. Əz bəski
ʻavamıq və ʻavamlıqımızıŋ ucından qədr şinas degilik.
Mabəʻdi var
F. Köçərlü
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NƏ İÇÜN KƏRİM QAÇAQ OLDI ?
( bir məhbusuŋ xəvatiratından )
Həbsxana otaqlarınıŋ birində molla Qurʼan oxuyurdı. Hərdənbir
eşidilən hönkürti mollanıŋ avazını kəsərdi. Böylə şiddətlə ağlayan
“qaçaq” Kərim idiki bi-ʻədalət və zülm ilə dolı olan dünyada soŋ gecə[səfhə 12] sini keçirir idi. Sabahı onı asacaqdılar. Kərim bunı bilirdi.
Yanında oturub Qurʼan oxuyan molla təsəlli vermək içün gəlmişdi.
Nüdrətən rəhm dil olan həbsxana naziri Kərimiŋ ricasını qəbul edüb biz
qomşu məhbuslara da izn vermişdiki onuŋ yanında əgləşüb axır gecəsini
bir yerdə keçirək. Çünki təbiʻidür ki Kərim soŋ gecəsini yoldaşlar arasında keçirüb dərd ü ğəmini olara izhar edərək yürəgini boşlatmaq istəyürdi.
Sel kimi aqan gözyaşını saqlamaqa240 qadir olmayub Kərim ağlayurdı. Görünür241 ki böylə cavan yaşda ölmək oŋa çoq müşkil gəlürdi: Kərimiŋ 19 yaşı ancaq ola bilərdi.
Sabah Kərimi asacaqdılar lakin nə içün ? Kim bilür ? Doğrıdur242
Kərim quldurlıqda müttəhəm olduqından mühakəməyə alınmışdı və bir
çoq qətl ü ğarətə mürtəkəb olduğı içün həbs olunmışdı. Lakin genə də
kim bilür ? . . . Bürki və qaranluq həbsxana otağı insana vahimə gətürür
idi. Qabaqımızda oturan bu gözəl cavan dört-beş saʻatdan soŋra yalŋız
ruhsız bir cəsəd, meyyit olmağını fikr edəndə adamıŋ başında tükləri bizbiz dururdı. Cavan Kərim öziniŋ şikəst olmış həyatı içün ağlayurdı. Biz
hamumız mükəddər hərdənbir gözimizdən aqan yaşları qurudurduq.
Yalŋız bircə molla rəqqas kimi yırğalanaraq Qurʼan oxuyurdı. Kərim oŋa
qulaq asmayub öz fikrinə ğərq idi.
Mən bunuŋ cavanlıqına, gözəlliginə, sərv tək qamətinə baqub fikr
edürdüm: Sübhan Allah ! Necə ola bilər ki bu cavan sabah yoq olsun ? Bu
igitdən bu gözəl qədd-qamətindən sabah yalŋız cansız bir cəsəd qalsun ?
Nə qorqunc nə insafdan uzaq şey !
240

[ ﺳﺎ ﻗﺎ ﻻ ﻣﺎ ﻗﮫsaqalamaqa] yazılıb.
[ ﮔﻮزﻧﻮرgözünür] yazılıb.
242
دوﻏﺮﯾﺪور
241
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Birdən Kərim başını qalxızub uca səslə dedi: Axır nə içün ? Nə içün ?
Bircə fikr ediŋiz görək ! Molla oŋa təsəlli vermək istəyürdi:
“ ʻƏzizim ! Qəzadan şikayət etmək olmaz. Görünür ki səniŋ alnıŋda
böylə yazılubmış . ”
Kərim bu təsəlli[y]ə baxmayub deyir:
“ Nə içün mənim bu cavan ʻömrüm puç olsun ! Allahıŋ altında mən
nə etmişəm ? Hərgah bir şey etmişəmsə də genə müqəssir degiləm, çünki
məni məcbur edüblər . . . . .
Molla genə istərdiki təsəlli versün lakin bir söz tapmayub ah çekdi və
başını aşaqa salub tilavətə məşğul oldı. Biz ahəstə ağlayırduq. Kərim:
“Siz böylə fikr etməgiz ki mən sabahkı gündən ötri ağlayuram, ölümdən
qorquram. Xeyr ! Bərʻəks mən ölümi çoqdan axtarurdım. Lakin mən özimiŋ heç yerə fənayə gedən həyatım içün ağlayuram. Mənim nə səbəbə
“qaçaq” “ quldur ” [səfhə 13] olmaqımı bilmək istəyürsiŋizmi ? Əgər istəyürsiŋizsə qulaq asıŋız söyləyüm. Mən çoq arzu edərdimki öz macəramı
bir kəsə nəql edüb yürəgimi boşaldam.” Biz çoq razılıq ilə bunuŋ təklifini
qəbul etdük çünki görürdi[k]ki243 yürəginiŋ dərdini boşaltmaq Kərim içün
böyük təsəllidür.
Kərim başladı:
Di qulaq asıŋız. Mən Gəncə ğuberniyasından ( T ) kəndiniŋ əhlindənəm. Mənim atam güzəranlu kəndlülərdən biri hesab olunurdı. Özim də
iki siniflü kənd uşqolında244 oxuyub qurtarmışam. Mənim o vəqt 16
sinnim varidi . . . Bir gün yay fəslində bizim kəndiŋ 4 verstligində bir istirajinikiŋ245 atı və tüfəngi oğurlanmışdı. İş böylə olmışdı: həmin bu istirajinik bizim kəndiŋ yaxınlıqında olan ( X ) kəndiniŋ yüz başısına hökm
aparurmış. Yolda bir qomşu erməni kəndinə dönir246 və orada doyunca
içəndən soŋra ( X ) kəndinə tərəf rəvan olur. Kefli olduqına görə atıŋ
üstində əgləşə bilməyüb yolıŋ ortasında yıxılur yerə və yıxılan tək həman
yerdə yux(u)layur.

243

[ ﮐﻮروردﯾﮑﮫgörürdiki] yazılıb; ya çap səhvi olub: görü[nü]rdiki olmalı idi, ya da bəzən rast
gəlindiyi kimi samitin qoşalaşmasını göstərməyə ehtiyac duyulmayıb: görürdi[k]ki.
244
اوﺷﻘﻮﻟﯿﻨﺪه
245
 < اﺳﺘﺮاژﯾﻧكrus: стражник [strajnik] (keşikçi) sözünün xalq dilində tələffüzü.
246
دوﻧﯿﺮ
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Bir azdan soŋra yolilən keçən bizim kənddən bir sadə dil kişi bunı
görüb oyadur ki yol içində yatmasun çünki şərir adamlar çoxdurlar əmma
şərirlər öz işlərini bundan qabaq görüblərmiş. İstirajnikiŋ atını və tüfəngini çoqdan aparublarmış. İstirajinik işi böylə görən kibi sərxoşlığdan ayılur
və özini cavabdehlikdən xilas etməkdən ötri bi-nəva sadə dil kəndlini
dutur ki oğrı sənsən və bir qədər də biçarəni əzir. Bu hala bir ğeyr süvarə
kəndli gəlüb çıxur. İstirajinik bu kəndlüni atdan düşürdüb özi minir ata,
bizim kəndlüni salır atıŋ döşinə, tatari ilə dögə-dögə aparur mahal pristavı
əgləşən ( Q ) kəndinə. Bədbəxt kəndli otuz verst yolı at döşində tatari
altında yayıŋ istisində gəlür çıxur ( Q ) kəndinə. Bizim mahalıŋ pristavı
Murad bək tazəcə mahala təʻəyyün olmışdı. Oŋa görə hökumətiŋ gözində
öz ixlasını göstərmək istəyürdi lakin indiyədək bir ittifaq tapmayur[d]ı.
Bu iş ixlas və qulluq göstərmək içün çoq yaxşı ittifaqidi: soyulan istirajinikdür, “ hökumət ” adamıdur, özi də rus. Müttəhəm kəndlü, özi də ʻavam
müsəlman. Hünər göstərməgiŋ, qulluq büruzə verməgiŋ böylə məqamı ki
ələ düşməz.
Murad bəg istirajinikiŋ bi-məʻna “ daqladına ” ʻərzinə qulaq verüb
özini öylə göstərdiki guya inanur. İstirajinikə “ malades ” deyüb kəndlüyə
buyurdıki təqsirin boynına alsun. Kəndlü məʻlumki boynına almaq istəmədi çünki müqəssir degil idi. Pristav buyurdı biçarəyə beş-on tatari
çəksünlər. Kəndlü genə təqsirini boynına almadı. Bunuŋ böylə tərsligi
pristava xoş gəlmədi. [səfhə 14] Buyurdıki onı dögsünlər, hər on tataridən
soŋra hovza atsunlar oçağacanki boynına aldı. Bu zülmə kəndlü mərdanə247 davam edüb durdı. Strajniklər o qədər məzlumı dögdilər ki axırda
bi-huş olub yıxıldı yerə. Strajniklər kəndlüni sürüyüb saldılar bir dama. . .
Sabahı gün cənab pristav strajniklərilə bilə bizim kəndə təşrif gətürdilər. Əman ya Rəbb ! Bu nə günidi ! Nə məʻrəkə idi ! Mən böylə zənn
edərəm ki Qiyamət güni də böylə məhabətlü248 gərək olmasun ! Cəmaʻəti
yığdılar yüz başınıŋ həyətinə249. Çəkdilər ortaluqa ağsaqqalları250. İstirajiniklər bir-bir biçarələri yıxdıla[r] yerə, başladılar tatarilə dögməgə. Hətta
247

[ ﻣﺮاداﻧﮫmuradanə] yazılıb.
[ ﻣﮭﺎﺗﺒﻠﻮməhatəblü] yazılıb.
249
[ ﺣﯿﺎ تhəyat] –  تilə yazılıb, əslində  طilə yazılmalıdır; > həyət.
250
آﻏﺴﺎﻗﻼری
248
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yüz başı da molla da ağsaqqallar güninə düşdilər. Mən bu vəhşi hərəkətləri görüb hirsimdən titrəyirdüm, gözimiŋ yaşını udurdum. Lakin nə edə
bilürdüm ? Arvad-uşaq çır-çır çığırırdılar hətta tavuqlar da hərəsi bir yana
qaçub gizlənmişdi . . . . Bu zülmdən soŋra pristav buyurdı: di indi istrajnikiŋ atını və tüfəngini və ğarət edəni veriŋiz. Bir kəsdən bir səs çıxmadı.
Pristav bir qədər dayanub axırda ayağlarını dögə-dögə çığırdı: “ Yaxşı . . .
mən siziŋ başıŋıza bir iş gətürümki heç əcdadıŋızdan görməmiş ola ! . . . .
Bu sözləri deyüb pristav atına sıçrayub getdi, dalınca strajniklər.
Bunlar gedəndən soŋra on nəfər ağsaqqalı palas arasında apardılar. Bulardan bir-ikisi bir neçə gündən soŋra vəfat etdilər. Elələri də var ki indi də
sağalmayub özlərinə müʻalicə etdirürlər. . . Bu ittifaqdan bir həftə keçdi. .
Bir güni gördükki bizim kəndə tərəf bir böyük dəstə atlu gəlür. Kəndə
yaxınlaşanda başladılar bərk sürməgə . . . Bir də gördük yüz qazaq251 bər
əfsər pristav Murad bək və istrajinikləri girüblər kəndə. Strajniklər bir
dəqiqədə qamçı zərbilə cəmaʻatı yığdılar məscid qabağına. Cənab Murad
bək qabaqa yeriyüb böylə eʻlan etdi; “ Bu siziŋ cəzaŋızdur gərək çəkəsiŋiz. Mənim sözümə qulağ asmadıŋız; indi canıŋız çıxsun qazaqlarıŋ da
atlarınıŋ da yeməklərini, mənzil[l]ərini gərək verəsiŋiz. Qoyuŋuz qazaqlar
hər nə bilirlər eləsünlər . . .”
Elə biləsən cəmaʻatıŋ üstinə su ələndi. Kəndlülər qazaqları yaxşı tanıyurdılar . . . Cəmaʻat bir az özinə gələndən soŋra Murad bəgiŋ ayağına
yıxıldılar.
Bəg ! Bizi başıŋa çöür252 bu qazaqları bizim kənddən rədd elə. Bizim
ʻirz ü namusımızı qazaqlarıŋ əlinə vermə. Biz istrajinikiŋ atınıŋ və tüfənginiŋ qiymətini yığub verərük, bəlkə də iki qat - üç qat verərük, qazaqları
qaytar. Ağa qurbanıŋ olaq ! . . .
Murad bəg qəhqəhə ilə dedi:
“ Hey253 _ mənim sözimi eşitmədiŋiz, indi öz [səfhə 15] arvad-uşaqıŋızı veriŋiz qazaqlara ! . . . ”
Mabəʻdi var
Ceyhun bek Hacıbekof
251

ﯾﻮر ﻗﺎراق
[ ﭼﻮورçevür / çöür]
253
[ ھﯽhey // hı]
252
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( bu hekayə qabaqda rus dilində Qaspi ğəzetəsində dərc olunmışdı ).

ŞƏHNAMƏDƏN TƏRCÜMƏ
4 -inci nömrədən mabəʻd
Südabəniŋ Siyavəşə ʻaşiq olmaqı
Bu əhvaldan geçdi bir ruzigar
Ki şad idi hər halda şəhriyar
Oturmışdı bir gün Siyavəxş ü şah
Ki Südabə varid olub nabəgah
Siyavəxşi görcəg olub mayili
Yanub nar-i ʻeşqə alışdı dili
Vücudı dönüb bər tiraz-i nəxxə
Əsər etdi guya ki atəş yəxə
Nihani aŋa göndərüb xadimin
Siyavəxşə ged254 söylə ki məh cəbin
ʻƏcəb ki bir ləhzə aya nəyə?
Xüram eyləməzsən hərəm xanəyə
Gəlüb elçi pəyamın etdi bəyan
Bu sözdən bər aşüftə oldı cəvan
Dedi mərd olur mərdlə həmkəlam
Hərəm xanə nisvan içündür məqam
Firistadədən yetmədi kar-i ʻeşq
Giran oldı Südabəyə bar-i ʻeşq
Özi etdi şəbgir qəsd-i məram
Bər şah-i İranə qıldı xüram
Hüzurında ʻərz etdi key Şəhriyar

254

ﮔﯿﺪ
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[səfhə 16]

255

Səniŋ misliŋi görməyüb ruzigar
Cahan fəxr edər ʻəqd ü peyvəndiŋa
Xüsusən bu fərzəndi-dilbəndiŋa
Nolur sərfəraz etsə xahərlərin
Hərəm xanədə görsə madərlərin
Şəbistanə göndər o məh təlʻəti
Ki var bizdə didarınıŋ həsrəti
Fəraqində tərçeşm ü xunin diliz
Ki didarına cümləmiz mayiliz
Pərəstiş qılub zər nisar eyləriz
Vürudilə biz iftixar eyləriz
Dedi şəh varımdur saŋa eʻtimad
Sevürsən anı yüz anadan ziyad
Siyavəxşi şəh dər hüzur eylədi
Aŋa mehriban-mehriban söylədi
Sevür hər görən əhl-i vicdan səni
Gözəl xəlq edüb pak Yəzdan səni
Xüsusən qoumlıq255 qanı cuş edər
Səni görsə hər kəs dər ağuş edər
ʻƏbəs sanmaq olmaz rəkk-i nəsəbi
Rəkk-i nisbət icab edər ülfəti
Hərim hərəm içrə var xahəriŋ
Məhəbbətlü Südabə tək madəriŋ
Şəbistanə get bir dəm ol həmnişin
Görüb eyləsünlər saŋa afərin
Siyavəş bu sözdən edüb iştibah
Anı xirələndirdi göftar-i şah
Məbadinki şəh bir güman eyləyür
Bu sözlə məni imtihan eyləyür
Ki [n]azik xəyal idi xirə zəban
Qəvi ʻəql ü binadil ü bəd güman
Nəzərdən geçürdi dil razını

Qövmliq ~ qoumlıq > qohumluq
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Bu əmriŋ sərancam256 ağazını
Əgər xud gedərsəm Şəbistanə mən
Əmin olmaram məkr-i Südabədən
Bu mətləbdə seyr-i xəyal eylədi
Şəhə böylə bir ʻərz-i hal ey[lə]di
Ki ey möhtəşəm şah-i ʻaləm-i xərac
Baŋa lütf edüb vermisən təxt ü tac
O gündən ki bu afitabi-bülənd
Saçub topraqa nur edüb ərcümənd
Hələ görməyüb didə-i ruzgar
Səniŋ tək qəvi ʻəql bir tacdar
Nə misliŋ var əndazə vü cahla
Nə manəndiŋ ayin ilə rahla
Məni göndər ʻaqillər iclasına
Cahan binləriŋ bəzm-i şurasına
Baŋa nizə vü tirdən söylə gəl
Kəməndi- ʻədu girdən söylə gəl
Sölə söhbət-i təxt ü adab bar
Dəxi bəzm-i rud ü mey ü meyküsar
Nə fəzlə məni sövq edər qəsr-i şah
Zənan söhbəti ʻəqlədür sədd-i rah
Dedi şəh Siyavəxşə şad ol oğul
Kəmalınca257 dünyada yad ol oğul
Pəsəndidədür cümlə halətləriŋ
Məni valeh etdi bu söhbətləriŋ
Nə fərman edərsəm dərguş qıl
Nə əndişəŋ olsa fəramuş qıl
Şəbistanda vardur səniŋ xahəriŋ
Çü Südabə bir mehriban madəriŋ
Siyavəş dedi: çün olur bamdad
Gəlüb eylərəm əmriŋa inqiyad

256
257

ﺳﺮ آﻧﺤﺎم
əslində sağır nun (  – کŋ ) ilə yazılmalı idi.
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Nə fərmayişiŋ olsa mən sameʻəm
Maŋa hər nə hökm eyləsəŋ tabeʻəm
Mabəʻdi var
Sabir Tair zadə

QİTʻƏ
DİLBƏR–İ HÜRRİYYƏTƏ
A sevdigim aç bir niqab üzüŋdən
Məcnun tək leylaları divanə qıl
Xosrovlar bəzmində Şirin sözüŋdən
Şuriş sal tazə bir əfsanə qıl
***
A hürriyyət ! A münfərid əməlim !
İştə sənsən səʻadəti bəşəriŋ
Göŋlümdəki əŋ istəklü gözəlim
Rəfahəti fəlahəti bəşəriŋ
***
A sevdigim neçün firar edürsən
Yüz döndərmə getmə şitab eyləmə
Göŋülləri çoq biqərar edürsən
Aç bir yüzüŋ göstər hicab eyləmə
ʻA. Səhhət

Naşir və mühərrir Mahmudbek Mahmudbekof
Редак. издат. М. Махмудбековь.
“ Füyuzat ” və Kaspi mətbəʻəsində çap olundı
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LÜĞƏT
ƏSƏRDƏ İŞLƏNMİŞ ƏRƏB və FARS SÖZLƏRİ

A
Ab f.  – آبsu
Abgun f.  – آﺑﮑﻮنabı, mavi, göy, su rəngində, su kimi; duru, maye
ʻAbid ə.  – ﻋﺎﺑﺪibadət edən, qulluq edən; ʻabidi-fasid – fəsad törədən abid
Ab-i həyat f.+ə.  – آب ﺣﯿﺎتdirilik suyu
ʻAc ə.  – ﻋﺎجfil dişi; şirmayi; təxti-ʻac – fildişi(ndən) taxt // yataq
Adab ə. “ – آدابədəb”lər, bəyənilən, xoşa gələn hərəkətlər; 2. qaydaqanun, üsul, tərz
ʻAdat ə. “ – ﻋﺎ داتadət”lər
Afaq ə. “ – آﻓﺎقüfüq”lər
Afitab f.  – آﻓﺘﺎبGünəş; afitab-i məʻrifət – mərifət günəşi; afitabi-bülənd –
uca Günəş
Ağaz-i kar f.  – آﻏﺎزﮐﺎرişin başlanması / başlanğıcı; ilk iş
ʻAqil ə.  – ﻋﺎﻗﻞəqlli, > ağıllı
Al ə.  – آلailə, ocaq; nəsil, sülalə
Alat ə. “ – آﻻتalət”lər
Alən ə.  – آﻻailəlikcə, ailəvi olaraq
ʻAlim ə.  – ﻋﻠﯿﻢçox bilən, hər şeydən xəbərdar olan (Allah (c.c.)-ın adlarından biri)
Aludə f.  – آﻟﻮدهbulaşmış, batmış; vurğun
ʻAm(m) ə. ﻋﺎم
ّ – ümumi; xalq, camaat, kütlə; avam, qara camaat
Amal ə. “ – آﻣﺎلəməl”lər, diləklər, istəklər
Amiz f.  – آﻣﯿﺰqarışıq
An f.  – آنo (əvəzlik)
Ara f.  – آراbəzəyən, süsləyən
ʻAraq / ʻƏrəq ə.  – ﻋﺮقtər
ʻAraqçın / ʻƏrəqçin ə.+f. “ – ﻋﺮق ﭼﯿﻦtər yığan”, təri çəkmək üçün
yüngül baş geyimi
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Aramgah f.  – آرام ﮔﺎهistirahət yeri, məskən
Arastə f.  – آراﺳﺘﮫbəzənmiş, bəzək-düzəkli
ʻAri ə.  – ﻋﺎریyalın, çılpaq; boş; məhrum; saf, təmiz, pak, > arı, arınmış
ʻAriz ə.  – ﻋﺎرض1. ərz edən; 2. sonradan əmələ gələn, baş verən, əsli
olmayan; 3.üz
Asar ə. “ – آﺛﺎرəsər”lər, izlər
Asayiş f.  – آﺳﺎﯾﺶdinclik, sakitlik, rahatlıq, əmin-amanlıq
Asudə f.  – آﺳﻮدهişi olmayan, rahat, sərbəst
Aşuftə / Aşofte f.  – آﺷﻔﺘﮫqarmaqarışıq, pozulmuş, dolaşıq; həyəcanlı; m.
vurğun; aşoftetər əz şekənc-e zolf-e Leyli – Leyli telinin qıvrımından daha
dolaşıq
Au ə.  – اوyaxud, və ya
Ati ə.  – آﺗﯽgələcək, gələcək zaman; ön, qabaq, irəli
ʻAyid ə.  – ﻋﺎﯾﺪ1. ʻaid: geri dönən, qayıdan; 2. bayram edən, bayramlaşan
Ayinə-i isbat-i fəna ə.  – آﯾﻨﮥ اﺛﺒﺎت ﻓﻨﺎءfaniliyin isbatının aynası, yox olmanın isbatının güzgüsü
ʻAzim ə.  – ﻋﺎزمəzm edən, niyyət edən, qərar verən; yola düşən, yollanan

B
Bab ə.  – ﺑﺎب1. qapı; 2. fəsil
Babət f.  > – ﺑﺎﺑﺖbabat, birtəhər, nə yaxşı nə pis, ortabab
Bad f.  – ﺑﺎدkülək, yel; m. yox olma
Bafəndə f.  – ﺑﺎﻓﻨﺪهtoxucu
Baʻis ə.  – ﺑﺎﻋﺚsəbəb olan, səbəbkar
Bak f.  – ﺑﺎکqorxu; çəkinmə; qayğı
Baqi ə.  – ﺑﺎﻗﯽ1. qalan, qalıq; 2. həmişəlik, daimi, əbədi
Bala f.  – ﺑﺎﻻyuxarı, üst; yüksək, uca
Bam f.  – ﺑﺎمdam; qapaq
Bamdad f.  – ﺑﺎﻣﺪادsübh çağı, səhər çağı
Bang f.  – ﺑﺎﻧﻚsəs, səda, avaz; haray
Bani ə.  – ﺑﺎﻧﯽbina edən, quran, əsasını qoyan
Bari ə.  – ﺑﺎریyaradan, yaradıcı; Allah, Xaliq; Bari-Xudaya ! ə. + f. –
Yaradan Allah!
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Bargah f.  – ﺑﺎر ﮔﺎهsaray; icazə ilə daxil olmaq mümkün olan yer
Basəfa f.+ə.  – ﺑﺎ ﺻﻔﺎsəfalı, könülaçan
Başəd f.  – ﺑﺎﺷﺪolsun (əmr)
Batil ə.  – ﺑﺎطﻞboş; yalan; əsassız; dəyərsiz; vaxtı keçmiş və s.
Beç(ç)ə / Bəç(ç)ə f.  – ﺑﭽﮫbala, uşaq, körpə
Beçədan // Bəç(ç)ədan f.  – ﺑﭽﮫ دانanatomiyada: “uşaqlıq”, rəhm
Behər tərəf f.+ə.  – ﺑﮭﺮ طﺮفhər tərəfə, hər bir yana
Behtər / Bihtər f.  – ﺑﮭﺘﺮdaha yaxşı
Beytüllah ə. “ – ﺑﯿﺖ ﷲAllahın evi” (Kəbə)
Beyzə f. ( ﺑﯿﻈﮫəsli ə.  – ) ﺑﯿﻀﮫyumurta
Bəʻd(ə) ə.  ﺑﻌﺪه//  – ﺑﻌﺪsonra
Bədayeʻ ə. “ – ﺑﺪاﯾﻊbədiʻə”lər, bənzərsiz şeylər, az tapılan / nadir qəribə
şeylər, incəsənət əsərləri
Bəd güman f.  – ﺑﺪ ﮐﻤﺎنpis fikirli, hər şeyin pis tərəfini görən; inanmayan,
şübhəylə yanaşan, hər şeydən və hər kəsdən şübhələnən,
Bədtər f.  – ﺑﺪ ﺗﺮdaha pis, > betər
Bəhəm f.  – ﺑﮭﻢ1. birgə, birlikdə, bərabər; 2. əmələ gəlmə, törəmə
Bəhr-i bəla ə.  – ﺑﺤﺮ ﺑﻼbəla dənizi
Bəlağət ə.  – ﺑﻼﻏﺖfikri açıq, incə ifadələrlə anlatma; natiqlik bacarığı
Bəlaya ə.  – ﺑﻼﯾﺎbəlalar, müsibətlər, bədbəxtliklər, çətinliklər
Bəliğ ə.  – ﺑﻠﯿﻎ1. bəlağətli, ifadəli; 2. təsirli; 3. bəlağətlə danışan; 4. həddibüluğa çatmış, yetkin
Bəng f.  – ﺑﻨﮓtoxumundan narkotik maddə hazırlanan bitki; həmin bitkidən alınan maddə, tiryək
Bəni-Adəm ə.  – ﺑﻨﯽ آدمAdəm oğulları
Bər f.  – ﺑﺮ1. meyvə, məhsul, bar; 2. Bər xatir-i Leyli – Leylinin xatirinə,
Leyliyə görə; 3. bax. Bər əfsər
Bərdar f.  – ﺑﺮدار1. bar verən, meyvə verən; m. xeyir verən; 2. dar ağacına çəkilmiş, asılmış
Bər əfsər f.+ə.  – ﺑﺮ اﻓﺴﺮtaclı, papaqlı
Bər ʻəks f.+ə.  – ﺑﺮﻋﮑﺲəksinə olaraq, tərsinə olaraq
Bərg f.  – ﺑﺮگyarpaq; bərgi-səbz – yaşıl yarpaq
Bərgüzidə f.  – ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهbəyənilmiş, seçilmiş, seçmə
Bərhəqq f.+ə.  – ﺑﺮ ﺣﻖhaqq üzrə, doğru, düz
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Bərhəm f.  – ﺑﺮھﻢqarmaqarışıq, dağınıq
Bəri ə.  – ﺑﺮی1. sağalmış, qurtulmuş; 2. pak, təmiz; 3. bəraət qazanmış;
günahsız; 4. kənar, iraq; 5. azad
Bərid(ə) f.  – ﺑﺮﯾﺪqasid, çapar
Bərməla f.+ə.  – ﺑﺮﻣﻼaşkar, aydın, göz qarşısında
Bərr ü bəhrə ə. ﺑﺮ و ﺑﺤﺮه
ّ – quru və dəniz
Bər şikəst f.  – ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺖsınıq çıxmış, müflis olmuş
Bəst f.  – ﺑﺴﺖbağlı
Bəstər f.  – ﺑﺴﺘﺮyataq, yorğan-döşək
Bəşşaş ə.  – ﺑﺸﺎشgülərüzlü, şad, sevincək
Bətalət ə.  – ﺑﻄﺎﻟﺖağır tərpənmə, süstlük; tənbəllik, hərəkətsizlik
Bəzm f.  – ﺑﺰم1. yığıncaq, məclis; 2. söhbət; bəzm-i ʻişrət // bəzm-i nişat
f.+ə.– işrət / kef məclisi; bəzm-i rud – rud (simli musiqi aləti) məclisi,
bəzm-i inbisat – şadlıq məclisi.
Bi f.  – ﺑﯽ-sız4
Biʻar f.+ə.  – ﺑﯿﻌﺎرarsız, həyasız; xəcil
Bi-ca f.  – ﺑﯽ ﺟﺎyersiz, nahaq yerə; əbəs, yaramaz; m. boş, mənasız
Bidad f.  – ﺑﯿﺪاد1. ədalətsiz; qanunsuz; 2. zülm, əziyyət; 3. fəryad, fəğan
Bidar f.  – ﺑﯿﺪارoyaq, oyanıq; ayıq-sayıq; m. xəbərdar
Bideh f.  – ﺑﺪهvergi
Bi-dəvam f.+ə.  – ﺑﯽ دوامdavamsız, zəif, tab gətirə bilməyən
Bi-din f.+ə.  – ﺑﯽ دﯾﻦdinsiz, əqidəsiz
Bi-ʻelm f.+ə.  – ﺑﯽ ﻋﻠﻢelmsiz, biliksiz
Bi-ehtiyat f.+ə.  – ﺑﯽ اﺣﺘﯿﺎطehtiyatsız
Bi-ʻədalət f.+ə.  – ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺖədalətsiz, insafsız, vicdansız
Bi-ʻədəd f.+ə.  – ﺑﯽ ﻋﺪدsaysız, hesabsız
Biganə f.  – ﺑﯿﮕﺎﻧﮫözgə, yad (adam); xarici, yabançı; əlaqəsiz, əlaqəsi olmayan; maraqlanmayan
Bi-həmta f.  – ﺑﯽ ھﻤﺘﺎtayı-bərabəri olmayan, misilsiz
Bi-hərəkət f.+ə.  – ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖhərəkətsiz, tərpənməz
Bi-hiss f.+ə.  – ﺑﯽ ﺣﺲhissiz, duyğusuz
Bihudə f.  – ﺑﯿﮭﻮدهboş, faydasız, xeyirsiz
Bi-huş f.  – ﺑﯽ ھﻮشhuşsuz, şüursuz, özündən getmiş
Bi-xəbər f.+ə.  – ﺑﯽ ﺧﺒﺮxəbərsiz, məlumatsız
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Bi-insaf f.+ə.  – ﺑﯽ اﻧﺼﺎفinsafsız
Bikarə f.  > – ﺑﯿﮑﺎرهbekara, işsiz, avara, işəyaramaz
Bi-qaʻidə f.+ə.  – ﺑﯽ ﻗﺎﻋﺪهqaydasız, üsulsuz
Bi-qanun f.+ə.  – ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮنqanunsuz, qanuni olmayan surətdə
Biqərar f.+ə.  – ﺑﯿﻘﺮارnarahat
Bil-xüsus ə.  – ﺑﺎﻟﺨﺼﻮصxüsusilə
Bil-külliyyə ə.  – ﺑﺎﻟﮑﻠﯿﮫbüsbütün, tamamilə
Bil-mərrə ə.  – ﺑﺎﻟﻤّﺮهbirdəfəlik; tamamilə, bütünlüklə
Bil-ʻümum ə.  – ﺑﺎﻟﻌﻤﻮمümumilikdə, ümumiyyətlə
Bimar f.  – ﺑﯿﻤﺎر1. xəstə, naxoş; 2. əlil, şikəst, > bemar; 3. yorğun
Biməhaba f.+ə.  – ﺑﯿﻤﮭﺎﺑﺎqorxusuz
Bi-məhəbbət f.+ə.  – ﺑﯽ ﻣﺤﺒّﺖsevgisiz
Bi-məʻna f.+ə.  – ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽmənasız, boş
Bi-məʻrifət f.+ə.  – ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖmərifətsiz, qanacaqsız, qanmaz, anlamaz
Bimürüvvət f.+ə.  – ﺑﯿﻤﺮّوتbimürvət, namərd, vicdansız, insafsız
Bin f.  – ﺑﯿﻦgör; görən
Binadil f.  – ﺑﯿﻨﺎدلm. qəlb gözü açıq
Binayi-xeyr ə.  – ﺑﻨﺎی ﺧﯿﺮxeyirli təməl, uğurlu başlanğıc
Bi-nəva f.  – ﺑﯽ ﻧﻮا1. səssiz, sədasız; 2. yazıq
Bi-nişan f.  – ﺑﯽ ﻧﺸﺎنnişansız, əlamətsiz, gizli, bəlli olmayan
Bi-niyaz f.  – ﺑﯽ ﻧﯿﺎزburada: eytiyacı olmayan
Bi-rəğbət f.+ə.  – ﺑﯽ رﻏﺒﺖrəğbətsiz, bəyənilməyən, xoşagəlməz
Birun f.  – ﺑﯿﺮونçöl, bayır, xaric
Bi-səmər f.  – ﺑﯽ ﺛﻤﺮmeyvəsiz, m. səmərəsiz, faydasız, boş; bəhrələnməmiş, nəsibini almamış
Bi-səliqə f.+ə.  – ﺑﯽ ﺳﻠﯿﻘﮫsəliqəsiz
Bişə f.  – ﺑﯿﺸﮫmeşə, orman, cəngəllik
Bi-şəkk // Bi-şübhə f.+ə.  ﺑﯽ ﺷﺒﮭﮫ//  – ﺑﯽ ﺷﮏşəksiz // şübhəsiz
Bişümar f.  – ﺑﯿﺸﻤﺎرsaysız-hesabsız
Bi-şüʻur f.+ə.  – ﺑﯽ ﺷﻌﻮرşüursuz
Bi-təcrübə f.+ə.  – ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫtəcrübəsiz
Bi-təharət f.+ə.  – ﺑﯽ طﮭﺎرتyuyunmadan, təmizlənmədən, pak olmadan
Bivayə f.  – ﺑﯿﻮاﯾﮫhər şeydən məhrum olan, heç nəyi olmayan; m. köməksiz, hamisiz
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Bi-vəqt f.+ə.  – ﺑﯽ وﻗﺖvaxtsız; gözlənilmədən
Bi-zərər f.+ə.  – ﺑﯽ ﺿﺮرzərərsiz
Biz-zərurə ə.  – ﺑﺎﻟﻀﺮورهzərurətlə, istər-istəməz, naçar
Bövl ə.  – ﺑﻮلsidik
Bud f.  – ﺑﻮدvarlıq, həyat
Buriyabaf f.  – ﺑﻮرﯾﺎ ﺑﺎفhəsir tikən
Bus f.  – ﺑﻮسöpüş
Büğz ə.  – ﺑﻐﺾkin, düşmənlik
Büxl ə.  – ﺑﺨﻞpaxıllıq
Bülənd f.  – ﺑﻠﻨﺪuca, ali, yüksək
Bünyad-i cəhl ə.  – ﺑﻨﯿﺎد ﺟﮭﻞcəhalətin özülü, nadanlığın əsası
Bürqəʻ ə.  – ﺑﺮﻗﻊüz örtüyü, yaşmaq, niqab, rubənd
Büsat ə.  – ﺑﺴﺎط1. kilim, xalı; 2. sərgi; 3. m. təntənə, dəbdəbə, təmtəraq;
büsat-i tərəb – şənlik xalısı; şadlıq təmtəraqı
Büzürgan f.  – ﺑﺰرﮐﺎنböyüklər; mənsəb sahibləri, zadəganlar; büzürgan-i
İran – İran böyükləri / zadəganları

C
Cah f.  – ﺟﺎهmənsəb, vəzifə; qədr-qiymət; yer, məkan; şan, m. hörmət
Cahid ə.  – ﺟﺎﺣﺪcəhd edən, çalışan
Cabir ə.  – ﺟﺎﺑﺮcəbr edən, zülmkar
Cansuz f.  – ﺟﺎﻧﺴﻮزcan yandıran; ahi-cansuz – canyandıran ah
Cari ə.  – ﺟﺎریcərəyan edən, axan; indiki, hal-hazırda olan; dəbdə olan
Ca(y) f.  – ﺟﺎیyer, məkan
Cəbr ə.  – ﺟﺒﺮzor, zor işlətmə
Cəbri ə.  – ﺟﺒﺮیzorla icra olunan, məcburi
Cəhan bin f. “ – ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻦdünya görən”, dünya görmüş, dünyagörüşlü, m.
ağsaqqal
Cəhl ə.  – ﺟﮭﻞcəhalət, nadanlıq, gerilik
Cəladət ə.  – ﺟﻼدتigidlik, qəhrəmanlıq; mətanət, dəyanət
Cəli ə.  – ﺟﻠﯽaçıq, aydın, aşkar, zahir; besövti-cəli – aydın səslə
Cəmad ə.  – ﺟﻤﺎدqeyri-üzvi maddə, daş
Cənb ə.  – ﺟﻨﺐtərəf, yan
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Cəng cu f.  – ﺟﻨﮏ ﺟﻮdavakar, döyüşkən
Cəngi f.  – ﺟﻨﮕﯽhərbi
Cərayid ə. “ – ﺟﺮاﯾﺪcəridə”lər, qəzetlər
Cəridə ə. “ – ﺟﺮﯾﺪهyarpaqsız xurma budağı”; 1. mühüm hadisələri qeyd etmək üçün vərəqə; qəzet; 2. vergi siyahısı, vergi dəftəri
Cəsəd ə.  – ﺟﺴﺪbədən, gövdə;
Cəşn f.  – ﺟﺸﻦşadlıq, şənlik, qonaqlıq məclisi, bayram şənliyi; yubiley, ildönümü
Cəvabdəhəndə ə.+ f.  – ﺟﻮاﺑﺪھﻨﺪهcavabdeh, cavab verən, bir işə məsul olan
Cəzirə ə.  – ﺟﺰﯾﺮهada
Cibillə ə.  – ﺟﺒﻠﮫyaradılış, xilqət; zat; təbiət, xasiyyət; əsl-i cibillə – yaradılışın əsası, kökü
Cidal ə.  – ﺟﺪالdava, qalmaqal, mübahisə
Cinan ə. “ – ﺟﻨﺎنcənnət”lər
Cirm ə.  – ﺟﺮم1. cansız cism; 2. böyüklük, həcm
Civan // Cəvan f.  – ﺟﻮانcavan, gənc
Cövf ə.  – ﺟﻮف1. iç, içəri, daxil; 2. oyuq
Cövlan ə.  – ﺟﻮﻻنgedib-gəlmə; dolanma, hərlənmə
Cövr ə.  – ﺟﻮرincitmə, zülm, cəfa
Cuş f.  – ﺟﻮشqaynama; coşma
Cu(y) f.  – ﺟﻮaxtaran, arayan
Cülus ə.  – ﺟﻠﻮسoturma, əyləşmə
Cünbüş f.  – ﺟﻨﺒﺶhərəkət, tərpəniş; əyləncə
Cünun ə.  – ﺟﻨﻮنdəlilik, dəli olma; dəli

Ç
Çe / çi f.  – ﭼﮫnə? çi faidə f.+ə. – nə fayda(sı)? nə xeyri?; faydasız
Çegunə f.  – ﭼﮑﻮﻧﮫnecəlik
Çənan / Çenan f.  – ﭼﻨﺎنbelə, bu cür
Çəndan f.  – ﭼﻨﺪانo qədər, o dərəcədə
Çiz f.  – ﺟﯿﺰşey
Çü / Çün f.  ﭼﻮ/  – ﭼﻮنkimi, tək; Çü Südabə – Südabə kimi
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D
Dadrəs f.  – دادرسdada çatan, fəryada yetişən // arxa, kömək
Dağdar f.  – داﻏﺪارqəmli
Damən f.  – داﻣﻦətək
Dan f.  – دانbilən
Dana f.  – داﻧﺎbilici, bilikli, alim
Danə xor f.  – داﻧﮫ ﺧﻮرdən yeyən
Dar-ul-muʻəllimin ə. “ – دار اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦmüəllimlər evi”; müəllimlər seminariyası, universitet
Davər ə.  – داورhakim; münsif; Allah (c.c.)
Dəbbağ ə.  – د ﺑّﺎغxam dərini aşılayan
Dəd f.  – ددyırtıcı heyvan, vəhşi, yabanı
Dəfəʻat ə. “ – دﻓﻌﺎتdəfʻə”lər, dəfələr, kərələr
Dəxil ə.  – دﺧﯿﻞgəlmə (adam), kənar adam; himayə olunmaq və kömək almaq məqsədilə sığınan; bir işdə iştirak edən
Dəhr ə.  – دھﺮ1. zaman, vaxt, dövr; 2. dünya, cahan, aləm; 3. m. tale, fələk
Dəlalət ə.  – دﻻﻟﺖyol göstərmə; sübut
Dəlayil ə. “ – دﻻﯾﻞdəlil”lər, sübutlar
Dəni ə.  – د ﻧﯽalçaq, rəzil
Dər f.  – در1. qapı; dər-i gənc – xəzinə qapısı; 2. -da2 (yerlik hal göstəricisi; sözdən əvvəl işlənir); 3. -a2 (yönlük hal); rəfte dər bazar – bazara gedən
Dərdmənd f.  – درد ﻣﻨﺪdərdli
Dərguş f.  – در ﮔﻮشqulaqda saxlama, yadda saxlama
Dərhəm f.  – درھﻢqarmaqarışıq, alt-üst, baş-ayaq; pərişan
Dərxatir f. +ə.  – در ﺧﺎطﺮxatirdə / yadda saxlama
Dərzəman f.+ə.  – در زﻣﺎنzamanında
Dəstar f.  – دﺳﺘﺎرsarıq; çalma; əmmamə
Dəstgah f.  – دﺳﺘﮕﺎه1. çalğı məclisi; 2. dəzgah və s.
Dəşt f.  – دﺷﺖçöl, səhra
Dəvan f.  – دوانyüyürən, qaçan
Diba f.  – د ﯾﺒﺎgüllü ipək; dibayi-zərd – sarı güllü ipək
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Did f.  – د ﯾﺪgörüş(mə)
Didar f.  – د ﯾﺪار1. üz, surət; 2. görüş(mə); 3. görmə, ziyarət etmə
Didə f.  – د ﯾﺪ ه1. göz; 2. görmüş
Didə-i din pərvəran f.+ə.+f.  – د ﯾﺪۀ د ﯾﻦ ﭙرورانdin müdafiəçilərinin, dindarların gözü
Didəi-giryan f.  – د ﯾﺪۀ ﮔﺮﯾﺎنağlar göz
Dil / Del f.  – دلürək, qəlb; rəhm dil ə.+f.– mərhəmətli, ürəyiyumşaq; şir
dil – şir ürəkli
Dilavər f.  – دﻻور1. ürəkli, cəsur; 2. danışmaq qabiliyyəti olan, dildən
mərbut; dilli
Dilbənd f.  – دﻟﺒﻨﺪ1. “ürəyi bağlı”, vurğun; 2. əziz, sevimli, istəkli (uşaq);
fərzənde-dilbənd – istəkli övlad
Dilgir f.  – دﻟﮕﯿﺮürəyi tutqun, incimiş, incik; usanmış, bezmiş
Dilxun f.  – دﻟﺨﻮنürəyi qana dönmüş, çox kədərli
Dilsitan f. “ – دﻟﺴﺘﺎنkönül alan”, sevgili
Dimağ ə.  – د ﻣﺎغ1. “beyin”; ağıl, şüur; 2. burun; 3. damaq; 4. m. kef, nəşə
Diraz f.  – درازuzun
Diriğ f.  – درﯾﻎ1. əsirgəmə, qıymama; 2. heyf, əfsus
Dirəxşəndə f.  – درﺧﺸﻨﺪهparlaq, işıqlı
Dövr-i zur-i bazu ə.+f.+f.  – دور زور ﺑﺎزوqol gücü dövrü
Du / do f.  – دوiki
Dubarə f.  – دوﺑﺎرهikinci dəfə; yenə, yenidən, bir daha
Dudman f.  – دود ﻣﺎنxanədan, nəsil, sülalə
Dürri-giranmayə f. در ﮐﺮا ﻧﻤﺎ ﯾﮫ
ّ – dəyərli inci, mirvari
Dürud f.  – درودdua, dua-səna
Dürüşt f.  – درﺷﺖkobud, kələ-kötür; sərt, kəskin
Düşvar f.  – دﺷﻮارçətin, ağır, müşkil
Düvvüm / Dovvom f.  – دومikinci; çape-dovvom – ikinci nəşr

E
Eʻdadi ə.  – اﻋﺪادیhazırlıq, orta məktəb
Ehtiraz ə.  – اﺣﺘﺮازözünü gözləmə, müğayət olma
Ehya / İhya ə.  – ِاﺣﯿﺎءdiril(t)mə, canlan(dır)ma
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Eʻtikaf / İʻtikaf ə.  – ِاﻋﺘﮑﺎفyalnız ibadətlə məşğul olmaq üçün bir yerə
qapanma
ʻEyd / ʻİ:d ə.  – ﻋﯿﺪbayram; ʻeyd-i Novruz – Novruz bayramı
Eyqaza ə.  – اﯾﻘﻆoyandırmaq, ayıltmaq; eyqazu! [ اﯾﻘﻈﻮ]اII şəxs cəm əmr
forması.
ʻEyn-i cəhalət ə. “ – ﻋﯿﻦ ﺟﮭﺎﻟﺖcəhalətin gözü”, cəhalətin özü, tam cəhalət
ʻEyş ü ʻişrət ə.  – ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮتkef çəkmə, əylənmə, vaxtını əyləncə məkanlarında, kef məclislərində keçirmə
Eyzən ə. ﻀﺎ
ً  – اﯾ1. həmçinin, da2; 2. yenə, bir də
Eʻzaz ə.  – اﻋﺰازəzizləmə

Ə
Əb ə.  – ابata; irs-i əb – ata irsi / malı, atadanqalma miras
Əbdal ə. “ – اﺑﺪالbədəl”lər, əvəz edənlər; müavinlər
Əbdan ə. “ – اﺑﺪانbədən”lər
ʻƏbdi- na təvan ə.+f.  – ﻋﺒﺪ ﻧﺎ ﺗﻮانtabsız, aciz, gücsüz, zəif qul, kölə
Əbna ə. “ – اﺑﻨﺎibn”lər, oğullar; əbna-yi millət – millət(in) oğulları
Əbrar ə.  – اﺑﺮارdoğruçu, nəcib, müqəddəs adam
Əbri-nisani f.  – اﺑﺮ ﻧﯿﺴﺎ ﻧﯽnisan (aprel) buludu; yağışlı bulud
Əbru f.  – اﺑﺮوqaş
Əbvab ə. “ – اﺑﻮابbab”lar: 1. qapılar; 2. fəsillər, bəndlər; əbvab-i cənnatil-xülud – əbədi cənnətlərin qapıları
Əcanib ə. “ – اﺟﺎﻧﺐəcnəbi”lər, xaricilər, yadlar
Əccac ə.  – اﺟﺎجyanan, alovlanmış, tutuşmuş; isti
ʻƏcəb ə.  – ﻋﺠﺐtəəccüblü
ʻƏcibə ə.  – ﻋﺠﯿﺒﮫəcaib, qəribə
Əcnas ə. “ – اﺟﻨﺎسcins”lər
Əcr ə.  – اﺟﺮqarşılıq; savab; mükafat
Əcram ə. “ – اﺟﺮامcirm”lər, səyyarələr, göy cismləri
Əczaʼ ə. “ – اﺟﺰاءcüz”lər, hissələr, parçalar; dərman maddələri, dərman
Əda ə.  – اداyerinə yetirmə
ʻƏdəm ə.  – ﻋﺪمyoxluq, olmama, heçlik; ölüm; ʻədəm-i vücud – var olmama, yoxluq
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Ədna ə.  – اد ﻧﯽalçaq, aşağı; m. yazıq, həqir, rəzil
ʻƏdu // ʻƏdüvv ə.  – ﻋﺪوdüşmən, yağı
ʻƏdu gir ə.+f.  – ﻋﺪو ﮔﯿﺮdüşmən tutan, düşməni ələ keçirən
Ədyan ə. “ – اد ﯾﺎنdin”lər
Əfʻal ə. “ – اﻓﻌﺎلfel”lər, işlər, hərəkətlər;
Əfkar ə. “ – اﻓﮑﺎرfikr”lər, düşüncələr
Əflak ə. “ – اﻓﻼکfələk”lər; göylər, səmalar
Əfrad ə. “ – اﻓﺮادfərd”lər, ayrı-ayrı şəxslər
Əfsər ə.  – اﻓﺴﺮtac; əklil; bəzəkli papaq
Əfyun ə.  – اﻓﯿﻮنtiryək
Əfzəl ə.  – اﻓﻀﻞən fəzilətli, ən üstün
Əğniya ə. “ – اﻏﻨﯿﺎğəni”lər: zənginlər, varlılar
Əğyar ə. “ – اﻏﯿﺎرğeyr”lər: başqalar(ı); rəqib, düşmən
Əhadis ə. “ – اﺣﺎد ﯾﺚhədis”lər
Əhəmm ə. اھﻢ
ّ – ən əhəmiyyətli, daha mühüm, ən / daha lazımlı
Əhfad ə. “ – اﺣﻔﺎدhəfid”lər: nəvələr
Əhkam ə. “ – اﺣﮑﺎمhökm”lər
Əhl-i dil ə.+f.  – اھﻞ دلürək əhli
Əhl-i xibrə ə.  – اھﻞ ﺧﺒﺮهekspert, yoxlama
Əhməq ə.  > – اﺣﻤﻖaxmaq, ağılsız, səfeh
Əhval ə. “ – اﺣﻮالhal”lar, vəziyyətlər
Əxbar ə. “ – اﺧﺒﺎرxəbər”lər
Əxlat ə. “ – اﺧﻼطxılt”lar, qarışıqlar, qarışımlar; insan vücudundakı dörd
əsas maddə (qan, bəlğəm, safra (sarı öd), sevda (qara öd))
Əkl ü şürb ə.  – اﮐﻞ و ﺷﺮبyemək və içmək / yemək-içmək
ʻƏqd ə.  – ﻋﻘﺪbağlama; qurma, təşkil etmə; nikah, kəbin
Əqdəm ə.  – اﻗﺪمən qədim, ən əvvəl; daha qədim; lap əvvəl; əvvəl, öncə,
qabaq, irəli
ʻƏqli-küll ə.  – ﻋﻘﻞ ﮐﻞbütün ağıl
ʻƏqli-səlim ə.  – ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢsağlam ağıl
Əqrəbaʼ ə. “ – اﻗﺮﺑﺎءqərib”lər: ən yaxınlar, qohumlar
Əqsam ə.  – اﻗﺴﺎم1. “qism”lər, hissələr; 2. “qəsəm”lər, andlar, and içmələr; Əqsam-i tərəqqi vü təʻali vü fəvayid – tərəqqi, ucalma və faydalar
(barədə) andları / vədləri
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ʻƏlahiddə ə.  – ﻋﻼﺣﺪهayrıca
Əlʼan ə.  – اﻻنindi, bu an
ʻƏleyhir-rəhməhu ə. اﻟﺮﺣﻤﮫ
ّ  – ﻋﻠﯿﮫüzərinə Allahın rəhməti olsun! Allah
ona rəhmət eyləsin! 2. rəhmətlik
ʻƏləf ə.  – ﻋﻠﻒquru ot, saman
Ələm ə.  – اﻟﻢdərd, sıxıntı, ağrı
ّ  – ﻋﻠﯽ اﻟzahirdə, üzdə; görünür ki,
ʻƏləz-zahir ə. ﻈﺎھﺮ
Əl-ğaus / Əlğövs ə.  – اﻟﻐﻮثİmdad! SOS!
Əlhəzər ə.  – اﻟﺤﺬرçəkinmə, ehtiyat etmə; Uzaq olsun! Diqqət! Uzaq dur!
Əʻmal ə. “ – اﻋﻤﺎلəməl”lər, görülən işlər; əʻmali-həsənə – yaxşı əməllər
Əʻmal-i şaqqə ə.  – اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﮫməşəqqətli əməllər, əziyyətverən / yorucu /
bezdirici işlər; işkəncələr
Əməl ə.  – اﻣﻞarzu, dilək, istək
Əmr ə.  – اﻣﺮ1. iş; iş-güc; 2. buyuruq, göstəriş
Əmsal ə. “ – اﻣﺜﺎلmisl”lər, oxşarlar, bənzərlər
ʻƏmud ə.  – ﻋﻤﻮد1. sütun, dirək; 2. dik; 3. toppuz
ʻƏmu zadə ə.+f.  – ﻋﻤﻮ زادهəmi uşağı (əmi oğlu və ya qızı)
Əmval ə. “ – اﻣﻮالmal”lar
ʻƏna ə.  – ﻋﻨﺎyorğunluq; əziyyət, zəhmət
Əncüm şinas / şünas ə.+f.  – اﻧﺠﻢ ﺷﻨﺎسulduzlardan xəbəri olan, münəccim
Əndam ə.  – اﻧﺪامbədən, cəsəd; boy, boy-buxun, qədd-qamət
Əndazə f.  – اﻧﺪازهölçü, miqyas; hədd, cızıq
Ənduhnak f.  – اﻧﺪوھﻨﺎكkədərli, qəmləndirən
Ənis ə.  – اﻧﯿﺲmunis, yaxın yoldaş; ənis-i əhl-i bəyan – bəyan əhlinin
dostu
Ənvaʻ ə. “ – اﻧﻮاعnöv”lər; növbənöv, müxtəlif, dürlü, çeşidli
ʻƏrayiz ə. “ – ﻋﺮاﯾﺾərizə”lər, şikayətini bildirmə, dərdini söyləmə və s.
Ərbab ə. “ – ارﺑﺎبrəbb”lər
Ərbab-i qələm ə.  – ارﺑﺎب ﻗﻠﻢqələm ustaları, qələm əhli, savadlı, ziyalılar
Ərbab-i zövq ü kəmal ə.  – ارﺑﺎب ذوق و ﮐﻤﺎلzövq və kamal əhli
Ərcəh ə.  – ارﺟﺢən / daha yaxşı, üstün, üstün tutulan, bəyənilib seçilən
Ərcümənd f.  – ارﺟﻤﻨﺪşərəfli, möhtərəm, hörmətli; şəhi-ərcümənd –
möhtərəm şah
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Ərkan ə. “ – ارﮐﺎنrükn”lər: 1. bir qrupun, cəmiyyətin dayağı olan şəxslər;
2. qaydalar, ayinlər; 3. özül, təməl, əsas
ʻƏrz ə.  – ﻋﺮض1. Yüksək vəzifəli şəxsə yaxud özündən böyüyə bir şeyi
bildirmə, ifadə etmə; dərdini söyləmə, şikayət etmə; ʻərzihal – halı bildirmə, xəbərdar etmə; 2. en, genişlik
Əsb f.  – اﺳﺐat
Əshab ə. “ – اﺻﺤﺎبsahib”lər; əshab-i Kəhf “ – اﺻﺤﺎب ﮐﺤﻒmağara sahibləri”
Əsqal ə.  – اﺛﻘﺎلağır şeylər, ağırlıqlar; cəmʻiyyət-i əsqal – ağırlar cəmiyyəti, ağır cəmiyyət
Əslaf ə. “ – اﺳﻼفsələf”lər, əcdad, ata-baba
Əsmaʼ ə. “ – اﺳﻤﺎءism”lər, adlar
Əsrar ə. “ – اﺳﺮارsirr”lər
Əşʻar ə. “ – اﺷﻌﺎرşeʻr”lər
Əşk fəşan f.  – اﺷﮏ ﻓﺸﺎنgöz yaşı tökən
Əşqər ə.  – اﺷﻘﺮqumral, qumral saçlı; sarışın; qızılı / qırmızı
Əşraf ə. “ – اﺷﺮافşərəf”lər, şərəfli insanlar, əsilzadələr
Əşrəf ə.  – اﺷﺮفən şərəfli; əşrəf-i məxluqat – yaradılmışların ən şərəflisi
ʻƏtaʼ ə.  – ﻋﻄﺎ ءvermə, bağışlama; bəxşiş
ʻƏtalət ə.  – ﻋﻄﺎﻟﺖboş durma, süstlük, hərəkətsizlik, tənbəllik, gerilik
ʻƏtf ə.  – ﻋﻄﻒçevirmə, yönəltmə və s.
ʻƏtf-i nəzər ə.  – ﻋﻄﻒ ﻧﻈﺮnəzərini çevirmə, nəzər salma, diqqətini vermə,
baxma
Ətvar ə. “ – اطﻮارtövr”lər, təhərlər; davranış
ʻƏyal ə.  – ﻋﯿﺎلailə, arvad-uşaq
Əyalati-müttəfiqə ə.  – اﯾﺎﻻت ﻣﺘﻔﻘﮫbirləşmiş əyalətlər (Amerika)
ʻƏyan ə.  – ﻋﯿﺎنgözlə görünən; aşkar, aydın, bəlli
Əyyam ə. “ – ّاﯾﺎمyövm”lər, günlər; çağ; əyyam-i vəfat – vəfat günləri;
əyyam-i səltənət – səltənət günləri
Əz f.  – از-dan2 (çıxışlıq hal göstəricisi)
Əʻza ə. “ – اﻋﻀﺎءüzv”lər; bədən üzvləri, orqanlar
Əʻzəm ə.  – اﻋﻈﻢən böyük, ulu, daha əzəmətli
Əz an ruzi vəz an saʻət f.  – از آن روزی وز آن ﺳﺎﻋﺖo gündən və o saatdan
Əz cümlə // Əz ancümlə f.+ə.  از آﻧﺠﻤﻠﮫ//  – از ﺟﻤﻠﮫo cümlədən
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ʻƏzm ə.  – ﻋﺰم1. niyyət, qəsd; 2. hərəkət, gediş; ʻəzm-i vətən – vətənə getmə
ʻƏzl ə.  – ﻋﺰلuzaqlaşdırmaq, qoparmaq, ayırmaq; işdən çıxarma, vəzifədən azad etmə

F
Faxir ə.  – ﻓﺎﺧﺮfəxr edilməli; m. gözəl, parlaq
Faiq ə.  – ﻓﺎﺋﻖüstün
Fariğ ə.  – ﻓﺎرغboş, asudə, iş-gücünü qurtarmış; uzaqlaşmış
Fasid ə.  – ﻓﺎﺳﺪfəsad törədən, pozuculuq edən, araqarışdıran
Fazil ə.  – ﻓﺎﺿﻞfəzilətli, fəzl sahibi; yüksək, artıq, dəyərli
Feʻl ə.  – ﻓﻌﻞhərəkət
Feyz ə.  – ﻓﯿﺾ1. bərəkət, bolluq; 2. ləzzət, həzz; 3. xeyir, fayda, əhəmiyyət
Feyz-i təhsil ə.  – ﻓﯿﺾ ﺗﺤﺼﯿﻞtəhsilin faydası, ləzzəti, bərəkəti
Fəhəvayi ə.  – ﻓﮭﻮای1. bihudə; yersiz, nahaq; havayı; 2. arzulu, istəkli
Fəhm ə.  – ﻓﮭﻢanlayış, idrak, zəka
Fəxamət ə.  – ﻓﺨﺎﻣﺖululuq, böyüklük, əzəmət
Fəqər(ə) ə.  – ﻓﻘﺮ1. bel sümüyü, sütun; 2. məqalənin, yazının müstəqil
parçası; 3. bənd, maddə; 4. kiçik hekayə, qissə (T.t.: fıkra)
Fəqr ə.  – ﻓﻘﺮfəqirlik, kasıblıq, ehtiyac
Fəlahət / Filahət ə.  – ﻓﻼﺣﺖ1. əldə etmə, qurtuluş, səadət; 2. əkinçilik
Fənaʼ ə.  – ﻓﻨﺎء1. yox olma, yoxluq; fanilik; 2. ölmə; 3. pis, yaman
Fənafillah ə. “ – ﻓﻨﺎء ﻓﯽ ﷲAllahda yox olma”; sufilikdə: Haqqın varlığında
yox olma; əşyaya bağlılıqdan qurtulub haqqa qovuşma; cüzün külldə
yox olması
Fərağət ə.  – ﻓﺮاﻏﺖboşluq, sərbəstlik, rahatlıq, azad olma, uzaqlaşma
Fəramuş f.  – ﻓﺮاﻣﻮشunutma, yaddan çıxarma
Fərxəndə kam f.  – ﻓﺮﺧﻨﺪه ﮐﺎمkamına (arzusuna) çatmış; xoşbəxt
Fərid-ül-ʻəsr ə.  – ﻓﺮﯾﺪ اﻟﻌﺼﺮəsrin yeganəsi, yüzilin bənzərsizi
Fərmayiş f.  – ﻓﺮﻣﺎ ﯾﺶəmr, buyruq, göstəriş
Fərzənd f.  – ﻓﺮزﻧﺪoğul, övlad; bala, uşaq; fərzəndi-mümtaz f.+ə.– ayrılmış / seçilmiş övlad; fərzəndi-girami / fərzəndi-dilbənd – əziz övlad,
istəkli oğul
Fəsahət ə.  – ﻓﺼﺎﺣﺖgözəl, aydın danışma; gözəl yazı qabiliyyəti
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Fəsx ə.  – ﻓﺴﺦ1. məhv, məhv etmə; 2. bağlama, qapama
Fəsih ə.  – ﻓﺼﯿﺢfəsahətlə danışan
Fəvayid ə. “ – ﻓﻮاﯾﺪfayda”lar
Fəzl ə.  – ﻓﻀﻞmərifət, kamal, ağıl; yaxşılıq; dəyər; üstünlük və s.
Fil-cümlə ə.  – ﻓﯽ اﻟﺠﻤﻠﮫxülasə, müxtəsər
Fil-həqiqə ə.  – ﻓﯽ اﻟﺤﻘﯿﻘﮫhəqiqətdə, doğrusu, həqiqətən, gerçəkdən
Fil-vaqeʻ ə.  – ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊolduğu kimi, doğrudan, həqiqətən; faktiki olaraq
Firar / Fərar ə.  – ﻓﺮارqaçmaq (arxasına baxmadan)
Firistadə f.  – ﻓﺮﺳﺘﺎ دهgöndərilmiş; rəsmi məktub
Firqə ə.  – ﻓﺮﻗﮫböyük dəstə, partiya
Föhş / Fuhş ə.  – ﻓﺤﺶçirkinlik, iyrənclik (sözdə və ya əməldə); söyüş
Fövc ə.  – ﻓﻮجdəstə; camaat, güruh; axın
Fövq ə.  – ﻓﻮقüst(ündə), yuxarı
Fövrən ə. ﻓﻮرا
ً – dərhal, anında
Fövt ə.  – ﻓﻮت1. keçib-getmə; 2. əldən çıxarma, əldən vermə; 3. hədər, tələf, məhv; ölüm
Fünun ə. “ – ﻓﻨﻮنfənn”lər
Füruş f.  – ﻓﺮوشsatan

G
Gəbr f.  – ﮐﺒﺮatəşpərəst, > gavur, kafir
Gəda f.  – ﮔﺪاdilənçi, yolçu; yoxsul, kasıb; nökər, qul, kölə
Gəlubənd f.  – ﮔﻠﻮﺑﻨﺪboyunbağı, həmail; gəlubəndi-mina f.+ə. – büllur boyunbağı
Gənc f.  – ﮔﻨﺞxəzinə, dəfinə
Gərdən f.  – ﮔﺮدنboyun
Gərdiş f.  – ﮔﺮد شdolanma; əldən-ələ gəzmə; gəzinti, seyr
Gərdun f.  – ﮔﺮدون1. dönən, fırlanan; 2. fələk, dünya; 3. göy, səma
Gəşt f.  – ﮐﺸﺖ1. gəzişmə, gəzinti; 2. keçmə, getmə, ötmə
Giran f.  – ﮔﺮانağır; dözülməz, çətin; bahalı
Giranbəha f.  – ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎbahalı, qiymətdə ağır
Giranmayə f.  – ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﮫbahalı, qiymətli, dəyərli
Giriftar f.  – ﮔﺮﻓﺖارdüçar olmuş, tutulmuş, mübtəla və s.
Göftar f.  – ﮔﻔﺘﺎرsöz, kəlmə; danışıq, nitq; göftar-i şah – şahın sözləri
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Göftgu f.  – ﮔﻔﺘﮕﻮsöhbət, danışıq
Gövhər riz f.  – ﮔﻮھﺮ رﯾﺰgövhər tökən, gövhər saçan; qələmi-gövhər riz –
gövhər saçan qələm
Gülgun f.  – ﮔﻠﮕﻮنgül kimi, gülə bənzəyən; qızılgül rəngində olan, al; meyi-gülgun – al şərab
Gülxən / Külxan f.  – ﮔﻠﺨﻦhamamlarda suyu qızdırmaq üçün od yandırılan yer, hamam ocağı
Gülrux f.  – ﮔﻠﺮوخgülüzlü
Gülʻüzar f.+ə.  – ﮔﻞ ﻋﺬارgülüzlü, yanaqları çiçək kimi olan
Güruh f.  – ﮔﺮوهböyük dəstə, camaat; izdiham
Güşad f.  – ﮐﺸﺎدaçıqlıq,
Güvəh / Güvah f.  ﮔﻮاه/  – ﮔﻮهşahid
Güzar f.  – ﮔﺬار1. keçmə, getmə; 2. qoyma

Ğ
Ğafil ə.  > – ﻏﺎﻓﻞqafil, qəflətdə olan, heç nədən xəbəri olmayan; diqqətsiz,
etinasız
Ğaliba // Ğalibən ə.  – ﻏﺎﻟﺒﺎdeyəsən, çox güman ki; çox vaxt; əksəriyyət,
çoxusu
Ğar ə.  – ﻏﺎرmağara; oyuq, çuxur, dərin çökək, dərinlik
Ğayit ə.  – ﻏﺎﯾﻂnəcis
Ğəflət ə.  > – ﻏﻔﻠﺖqəflət, qafillik, xəbərsizlik
Ğəliz ə.  – ﻏﻠﯿﻆ1. yapışqanlı; 2. m. sıx; kəsif; 3. çətin, > qəliz
Ğəm avər ə.+f.  – ﻏﻢ آورqəm gətirən, kədərləndirən, cansıxıcı
Ğəm fəza ə.+f.  – ﻏﻢ ﻓﺰاqəm artıran, qəm gətirən
Ğəmxar ə.+f.  – ﻏﻤﺨﻮارsin. ğəmküsar; qəm dağıdan, təsəlli verən (yoldaş)
Ğəm pərvərdə ə.+f.  – ﻏﻢ ﭙروردهqəm-qüssədən, kədərdən bəslənmiş,
yetişdirilmiş
Ğənimət ə.  > – ﻏﻨﯿﻤﺖqənimət; 1. müharibədə düşməndən alınan hər şey;
2. gözlənilmədən ələ keçən şey
Ğəra // Ğira ə.  – ﻏﺮاyapışdırmaq; yapışqan, kley
Ğəriq-i vərtə-i cəhl u zulm ə.  – ﻏﺮﯾﻖ ورطﮥ ﺟﮭﻞ و ظﻠﻢcəhalət və zülm
burulğanında batan
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Ğərq ə.  > – ﻏﺮقqərq, suda batma, boğulma; ğərq-i dəryay-i xun – qan
dəryasına batan, qan dəryasında boğulan
Ğəsb ə.  > – ﻏﺼﺐqəsb, zorla alma, güclə ələ keçirmə; tutma, istila etmə
Ğəyur ə.  – ﻏﯿﻮرqeyrətli, çox çalışqan
Ğiza ə.  – ﻏﺬاqida
Ğülğül(ə) ə.  – ﻏﻠﻐﻞhay-küy, qışqırıq; ğülğülə-i bang-i cərayid – ≈ qəzetlərin (harayının) hay-küyü, qəzetlərin hay-küylü avazı

H
Hakəza ə.  – ھﮑﺬاbeləcə, bu surətlə, bunun kimi
ّ – doğru, gerçək; Allahu Təala (c.c.);
Haqq / Həqq ə. ﺣﻖ
ّ – insan(ların) haqqı, qul haqqı
Haqqun-nas ə. ﺣﻖ اﻟﻨّﺎس
Hala // Halən ə.  – ﺣﺎﻻhələ, hələlik; hal-hazırda, indi
Halat ə. “ – ﺣﺎﻻتhalət”lər, hallar, vəziyyətlər
Hali ə.  – ﺣﺎﻟﯽxəbərdar, agah
Halonki ə.+f.  – ﺣﺎل اﻧﮑﮫhalbuki, bir halda ki ...
Hamun f.  – ھﺎﻣﻮنçöl, səhra
Haşa və kəlla! ə.  – ﺣﺎﺷﺎ و ﮐﻼƏsla! Heç vaxt! Ola bilməz!
Haziq ə.  – ﺣﺎذقbacarıqlı, mahir, usta
Heysiyyət ə.  – ﺣﯿﺜﯿﺖləyaqət, mənlik, nüfuz
Heyrət əngiz ə.+f.  – ﺣﯿﺮت اﻧﮏﯾﺰheyrətə salan, təəccübləndirən, təəccüblü
Heyvani-natiq ə.  – ﺣﯿﻮان ﻧﺎطﻖdanışan canlı
Hədyan ə.  – ھﺪﯾﺎنhəzəyan, sayıqlama; mənasız sözlər, cəfəngiyat
Həqarət ə.  – ﺣﻘﺎرتalçaltma, aşağılama, saymazlıq
Həqir ə.  – ﺣﻘﯿﺮdəyərsiz, alçaq tutulan, qədr-qiyməti olmayan; kiçik
Həqqa ə.  – ﺣﻘﺎVallah! Allah haqqı!; doğrusu
Həlavət ə.  – ﺣﻼوتşirinlik
Həlim ə.  – ﺣﻠﯿﻢyumşaq xasiyyətli, mülayim, səbirli, dözümlü, çox mərhəmətli; (Allah (c.c.)-ın gözəl adlarından biri)
ّ  – ﺣﻼّلbütün çətinliklərin həlledicisi
Həllal-i küll-i müşkilat ə. ﮐﻞ ﻣﺸﮑﻼت
Həm f. – ھﻢda / də, həmçinin; eyni, bir
Həm ağuş f.  – ھﻢ آﻏﻮشqucaqlaşma, qucaq-qucağa; həm ağuş-i türab f+ə.
– torpaqla qucaqlaşmış
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Həmaqət ə.  – ﺣﻤﺎﻗﺖaxmaqlıq (əhməqlik), səfehlik, ağılsızlıq
Həmcivar f.+ə.  – ھﻤﺠﻮارqonşu
Həmdəm f.  – ھﻤﺪمhəyat yoldaşı; yaxın dost
Həm ʻəsr f.+ə.  – ھﻢ ﻋﺼﺮmüasir, eyni əsrdə olan
Həmiyyət ə. – ﺣﻤﯿّﺖqeyrət, şərəf hissi; ruh yüksəkliyi
Həmkəlam f.+ə.  – ھﻤﮑﻼمhəmsöhbət, sözləri bir olan
Həm kuşiş f.  – ھﻢ ﮐﻮﺷﺶsəydaşlıq, birlikdə çalışma
Həml ə.  – ﺣﻤﻞ1. yük; yükləmə; 2. hamiləlik; 3. boynuna qoyma, isnad
vermə; 4. həvalə etmə, aid etmə
Həmnişin f.  – ھﻤﻨﺸﯿﻦbirgə oturub-duran, arxadaş, yoldaş
Həm sər f. “ – ھﻢ ﺳﺮbir başlı”, yoldaş
Həmzəban f.  – ھﻤﺰﺑﺎنeyni dildə danışan; m. dilbir, həmfikir
Həngam(ə) f.  – ھﻨﮕﺎم1. qovğa; yığnaq; döyüş meydanı; 2. zaman, vaxt,
fəsil, mövsüm; həngam-i vəsl-i yar – yarla qovuşma zamanı
Hərarət ə.  – ﺣﺮارتistilik; qızdırma
Hərəm ə.  – ﺣﺮمqadağa, tabu; qadağan olunmuş yer; müqəddəs yer, ziyarətgah; hərəmxana, saraylarda başqa kişilərin girməsi qadağan olunmuş,
qadınların yaşadığı yer və s.
Hərfgir ə.+f. “ – ﺣﺮﻓﮓﯾﺮsöz tutan”, hər işdə eyib axtaran, eyib tutan
Hərgiz f.  – ھﺮ ﮔﺰheç vaxt, heç bir zaman; əsla
Hərim ə.  – ﺣﺮﯾﻢhörmətli, müqəddəs (yer); hərəm, həyət; yaxın adamların
gedə biləcəyi məhrəm yer və s.
Həşəm ə.  – ﺣﺸﻢqulluqçu-nökərlər, məiyyət
Həvadisat ə. “ – ﺣﻮاد ﺛﺎتhadisə”lər
Həvass / Havass ə. س
ّ “ – ﺣﻮاhiss”lər, duyğular; həvassi-xəmsəi-zahiri –
zahiri beş duyğu
Həyat / Hayat ə.  – ﺣﯿﺎطəhatəyə alınmış, çevrələnmiş, > həyət
Həzl(ə) ə.  ھﺰﻟﮫ/  – ھﺰلzarafatla sölənən söz, zarafat, lağ
Hicab ə.  – ﺣﺠﺎبörtü; yaşmaq; örtünmə, yaşınma, gizlənmə; m. utanma
Hicr ə.  – ھﺠﺮhicran, ayrılıq, uzaq düşmə
Hilm ə.  – ﺣﻠﻢhəlimlik, yumşaqlıq; güzəştə getmə, keçmə, göz yumma;
dözmə, səbr etmə, təmkinli olma
Hilyə ə.  – ﺣﻠﯿﮫbəzək, yaraşıq, zinət
Himari-məhz ə.  – ﺣﻤﺎر ﻣﺤﺾxalis eşşək
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Himmət ə. ھﻤﺖ
ّ – niyyət, məqsəd; qeyrət, səy, cəhd, çalışma, əmək; yüksək düşüncə(lər)
Hitə ə.  – ﺣﯿﻄﮫdiqqət, oyanıqlıq, ayıqlıq, gözdə-qulaqda olmaq və s.
Hiyləi-şərʻi ə.  – ﺣﯿﻠﮥ ﺷﺮﻋﯽhiyləni qanuni (şəriətə uyğun) şəklə salma
ّ – kiçik girdə qutu
Hoqqə ə. ﺣﻘﮫ
Hövz ə.  > – ﺣﻮضhovuz
Huşyar f.  – ھﻮﺷﯿﺎرdiqqətli, ağlı başında
Hücrə ə.  – ﺣﺠﺮهotaq(cıq); göz (arı pətəyində)
Hünər mənd ə.+f.  – ھﻨﺮ ﻣﻨﺪhünərli, bacarıqlı, bilikli
Hürr ə.  – ﺣﺮazad, ixtiyarı öz əlində olan, kimsədən asılı olmayan
Hürriyyət ə. ﺣﺮﯾّﺖ
ّ – azadlıq, muxtariyyət, kimsədən asılı olmama
Hüveyda ə.  – ھﻮﯾﺪاbəlli, aşikar

X
Xab f.  – ﺧﻮابyuxu; xab-i ğəflət f.+ə.– qəflət yuxusu; xab-i cəhalət f.+ə.–
cəhalət yuxusu
Xah f.  – ﺧﻮاهistər, istərsə (bağlayıcı)
Xahər f.  – ﺧﻮاھﺮbacı
Xak f.  – ﺧﺎکtorpaq, toz; xakilə yeksan – torpaqla bir, torpağa qarışmış
Xalə-ʻəmmə ə. ﻋﻤﮫ
ّ  – ﺧﺎﻟﮫxala-bibi
Xali ə.  – ﺧﺎﻟﯽ1. boş; 2. yiyəsiz, sahibsiz; 3. sərbəst
Xaliq ə.  – ﺧﺎﻟﻖxəlq edən, Yaradan (Allah c.c.)
Xamuş f.  – ﺧﺎﻣﻮشsusan, dinməz, sakit
Xana / Xanə f.  – ﺧﺎﻧﮫev
Xar / Xər f.  ﺧﺮ/  – ﺧﺎرtikan
Xass ə. ﺧﺎص
– xüsusi, özəl; ən yaxşı
ّ
Xass u ʻamm ə. “ – ﺧﺎص و ﻋﺎمxüsusi və ümumi”; böyükdən-kiçiyə hər
kəs; xalq
Xeyl ə.  – ﺧﯿﻞ1. at; ilxı; 2. dəstə, taqım; yığın, toplu; 3. atlı, süvari dəstə
Xəcil ə.  – ﺧﺠﻞxəcalət çəkən; xəcalətli; utanan, sıxılan, utancaq
Xədəm ə. “ – ﺧﺪمxadim”lər, xidmət edənlər
Xədəng f.  – ﺧﺪﻧﻚox, tir
Xəlayiq / Xəlaiq ə. “ – ﺧﻼﯾﻖxəliqə”lər, məxluqat, yaradılmışlar
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Xər f.  – ﺧﺮeşşək, uzunqulaq
Xərgah f.  – ﺧﺮﮔﺎهçadır, alaçıq
Xətərə ə.  – ﺧﻄﺮهfikir, düşüncə, qayğı; qorxu, təhlükə
Xətm ə.  – ﺧﺘﻢxitam vermə, sonlandırma, bitirmə
Xəvass ə. ص
ّ “ – ﺧﻮاxass(ə)”lər, xüsusiyyətlər
Xəvatir ə. “ – ﺧﻮاطﺮxatirələr”, xatirdə qalmış şeylər; yaddaş
Xiclət ə.  – ﺧﺠﻠﺖxəcalət, utanc, utanma
Xidiv ə.  – ﺧﺪ ﯾﻮ1. vəzir; vali; 2. Osmanlı imperiyası dövründə Misir valisinə verilən ad
Xilaf ə.  – ﺧﻼفzidd, qarşı, əks; xilaf-i qanun – qanunun əksi, qanuna zidd
Xilqət ə.  – ﺧﻠﻘﺖyaradılış
Xirə f.  – ﺧﯿﺮهbulanıq; heyrət(lənmiş), heyran, çaşqın, mat
Xoşgüvar f.  – ﺧﻮﺷﮕﻮارləzzətli, dadlı; asan həzm olunan yeməli və ya içməli şey
Xub f.  – ﺧﻮبyaxşı, gözəl, göyçək
Xud / xod f.  – ﺧﻮدöz(ü)
Xudanəkərdə f. “ – ﺧﺪاﻧﮕﺮدهAllah eləməmiş!”, Allah eləməsin! Allah göstərməsin! Allah qorusun!
Xuddar f.  – ﺧﻮد دارözünü qoruyan; ehtiyatlı, təmkinli
Xudrai f.+ə.  – ﺧﻮد رائözünü görən, özünü sevən; məncil (xudbin, eqoist)
Xudra nəmidanəm f.  – ﺧﻮدرا ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢözümü bilmirəm / tanımıram
Xudrəʼy f.+ə.  – ﺧﻮد رأیözbildiyini edən, öz rəyi ilə iş görən
Xudsər f.  – ﺧﻮد ﺳﺮözbaşına
Xukər(i) / Xugər f.  – ﺧﻮﮐﺮtiryəki çəkilmiş xaşxaş qabığından alınan yuxugətirici dərman
Xunabə f.  – ﺧﻮﻧﺎﺑﮫqanlı su; m. qanlı göz yaşı
Xun əfşan f.  – ﺧﻮن اﻓﺸﺎنqan səpən, qan saçan
Xunək f.  – ﺧﻨﮏsərin
Xunin dil f. “ – ﺧﻮﻧﯿﻦ دلqanlı ürək”, ürəyi qan olmuş
Xunriz f.  – ﺧﻮن رﯾﺰqantökən
Xurşid f.  – ﺧﻮرﺷﯿﺪGünəş
Xüftə f.  – ﺧﻔﺘﮫyatmış, yuxulamış
Xüləfa ə. “ – ﺧﻠﻔﺎءxəlifə”lər, ardıcıllar, davamçılar
Xüm f.  – ﺧﻢküp; badəi- xüm nişin – küpdəki (“küpdə oturan”) şərab
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Xüms ə.  – ﺧﻤﺲbeşdə bir; gəlirin beşdə biri miqdarında seyidlərə verilən
dini vergi, seyidmalı
Xuram / Xüram f.  – ﺧﺮام1. əda ilə yerimə / hərəkət etmə; 2. muştuluq,
müjdə, gözaydınlığı; 3. sevinc, şadlıq; 4. qonaqlıq, ziyafət
Xurd / Xürd f.  – ﺧﺮدxırda, kiçik, balaca
Xurd / Xord f.  – ﺧﻮردyemə, yeyinti
Xürrəm ə.  – ﺧﺮمsevimli; təravətli, təzə-tər
Xüşkə f.  – ﺧﺸﮑﮫquruluq

İ
İʻanə ə.  – اﻋﺎﻧﮫkömək, yardım
İbraz ə.  – اﺑﺮازbüruzə vermə, üzə çıxarma, aşkar etmə, bəyan etmə, göstərmə
ʻİbrət ə.  – ﻋﺒﺮتpis işdən, başqasının səhv(lər)indən alınan dərs; öyüd
İbtida ə.  – اﺑﺘﺪاءbaşlanğıc
İbtihac ə.  – اﺑﺘﮭﺎجfərəh, sevinc, şadlıq
İcab ə.  – اﯾﺠﺎبlüzum, ehtiyac, zərurət
İctimaʻ ə.  – اﺟﺘﻤﺎعbir yerə toplaşma, yığışma; bir məclis və ya heyətin bir
yerə toplanması
İctinab ə.  – اﺟﺘﻨﺎبçəkinmə, saqınma
İftiraq ə.  – اﻓﺘﺮاقayrılıq, ayrılama, dağılma, dağınıqlıq, pərakəndəlik
İğmaz ə.  – اﻏﻤﺎضnəyəsə göz yumma, özünü görməməzliyə qoyma
İxbar ə.  – اﺧﺒﺎرxəbər vermə, bildirmə
İxlas ə.  – اﺧﻼص1. əsl sevgi, təmiz məhəbbət; 2. səmimiyyət, doğruluq;
3.ürəyi təmizlik, sədaqət; 4. xilas etmə; 5. bitirmə, qurtarma
İxlasmənd ə.+f.  – اﺧﻼص ﻣﻨﺪsadiq, sədaqətli, vəfalı
İxlas-ı varidat ə.  – اﺧﻼص وارداتdüşüncələrin səmimiyyəti
İxtar ə.  – اﺧﻂارxatırlatma; bildirmə; bildiriş, xəbərdarlıq
İxtilaf ə.  – اﺧﺘﻼفuyuşmama, düz gəlməmə, qarşı olma, ziddiyyət
İktisab ə.  – اﮐﺘﺴﺎبkəsb etmə, qazanma, əldə etmə, yiyələnmə; iktisab-i
ʻelm – elm əldə etmə
İqamə-i dəʻva ə.  – اﻗﺎﻣﮥ دﻋﻮیiddia qaldırma, tələb irəli sürmə
İqaz ə.  – اﯾﻘﺎظoyatma, ayıl(t)ma; m. qəflətdən ayıl(t)ma, gözünü açma
İqbal ə.  – اﻗﺒﺎلbəxt, tale; gələcək
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İqdam ə.  – اﻗﺪامqədəm (ayaq) qoymaq, bir işə başlama, addım atmaq
İqrar ə.  – اﻗﺮارqərarlaş(dır)ma, yerləş(dir)mə; demə, söyləmə, ifadə etmə; təsdiq etmə, qəbul etmə, boynuna alma, etiraf etmə; təsdiq, etiraf
İqtizaʼ ə.  – اﻗﺘﻀﺎ ءlazım olma; gərək, ehtiyac; tələb
İləx ə. “ – اﻟﺦilə axər” / “ilə axirihi” ifadəsinin qısaldılmışı; ... və başqa(ları), ... və sair
İlla ə.  – ّاﻻ-dən başqa, -dən savayı
ّ – 1. xəstəlik, naxoşluq; 2. qüsur, əskiklik, nöqsan və s.
ʻİllət ə. ﻋﻠﺖ
İltifat ə.  – اﻟﺘﻔﺎتçevrilib baxma, dönüb baxma; etina, lütfkarlıq, mehribanlıq
İltimas ə.  – اﻟﺘﻤﺎسxahiş, rica
İlzam ə.  – اﻟﺰامməcbur etmə
İn f.  – اﯾﻦbu
ʻİnan ə.  – ﻋﻨﺎنcilov, yüyən; həm ʻinan – “yüyən yoldaşı”; yanaşı gedən
iki süvaridən hər biri
İnbisat ə.  – اﻧﺒﺴﺎط1. genişlənmə, böyümə; 2. şərh olunma, izah edilmə; 3.
sevinmə
ʻİnd ə.  – ﻋﻨﺪyan; -da / -də, ... yanında, ... yaxınında
İnfaq ə.  – اﻧﻔﺎقsərf etmə, xərcləmə; yardım
İnqiyad ə.  – اﻧﻘﯿﺎدboyun əymə, itaət etmə, tabe olma
İnşa̕ ə.  – اﻧﺸﺎء1. meydana çıxartma, qurma; 2. qələmə alma, yazma // yazı
İntibah ə.  – اﻧﺘﺒﺎهoyan(dır)ma
İntixab ə.  – اﻧﺘﺨﺎبseçmə, seçilmə
İntiqad ə.  – اﻧﺘﻘﺎدtənqid etmə, qınama
İntiqal ə.  – اﻧﺘﻘﺎلnəql etmə, öt(ür)mə, keç(ir)mə; keçid və s.
İntişar ə.  – اﻧﺘﺸﺎرçoxalıb yayılma; dağılma; şöhrətlənmə
İrşad ə.  – ارﺷﺎدdoğru yol göstərmə, doğru yola sövq etmə
İsalən ə.  – اﯾﺼﺎًﻻçat(dır)ma, yet(ir)mə baxımından
İslah ə. ( – اﺻﻼحnöqsan və qüsurları) düzəltmə, yaxşılaşdırma
İstəʻcilu ə.  – اﺳﺘﻌﺠﻠﻮاtələsin! (II şəxs cəm əmr)
İstibdad ə.  – اﺳﺘﺒﺪادzülm, mütləqiyyət
İstiʻcal // İsteʻcal ə.  – اﺳﺘﻌﺠﺎلtələs(dir)mə, tələsik iş gör(dür)mə
İstidʻa ə.  – اﺳﺘﺪﻋﺎyalvarıb-istəmə, bir şey istəmə, xahiş etmə
İstiqbal ə. – اﺳﺘﻘﺒﺎلgələcək, gələcək zaman; qarşılaşma, uğrama
196

Rəhbər

İstiqlal ə.  – اﺳﺘﻘﻼلixtiyarı əlində olma, heç kəsə tabe olmama; müstəqillik
İstimaʻ ə.  – اﺳﺘﻤﺎعdinləmə, qulaq asma
İstiʻmal // İsteʻmal ə.  – اﺳﺘﻌﻤﺎلəməl olunma; işlənmə, işlətmə
İstimdad ə.  – اﺳﺘﻤﺪادyardım istəmə
İştibah ə.  – اﺷﺘﺒﺎهşübhələnmə; bənzə(t)mə, oxşa(t)ma; səhv, yanlışlıq
İştiyaq ə.  – اﺷﺘﯿﺎقçox arzu etmə, çox istəmə
İttifaq ə.  – اﺗﻔﺎقbirləşmə, birlik; anlaşma, sözləşmə; təsadüf
İttixaz ə.  – اﺗﺨﺎذəxz etmə, alma, götürmə, əldə etmə; mənimsəmə,
qavrama
İttilaʻ ə.  – اطﻼعagah olma, xəbərdar olma; xəbər
İttilaʻat ə. “ – اطﻼﻋﺎتittila”lar
İzafə ə.  – اﺿﺎﻓﮫartırma, həddən artıq çoxaltma; artıq, əlavə
İzalə ə.  – ازاﻟﮫayırma; uzaqlaşdırma
İzdiyad ə.  – ازد ﯾﺎدartım, artma; artırma, əlavə
ّ – izzət, ləyaqət
ʻİzz ə. ﻋﺰ
ّ – qədir, qiymət, dəyər, şan, əzizlik, hörmət
ʻİzzət ə. ﻋﺰت

J
Jəng f.  – ژﻧﮓpas, paxır; qırışıqlıq və s.
Jülidə f.  – ژوﻟﯿﺪهsaçları qarışıq, daranmamış olan; julidetər əz məqal-e
hal-e Məcnun – Məcnun(un) halının bəyanından daha qarışıq

K
Kabus ə.  – ﮐﺎﺑﻮسsıxıntı, ağırlıq; qarabasma, qorxulu yuxu
Kahil ə.  – ﮐﺎھﻞağırtərpənən, astagəl, tənbəl, > kahıl
Kanun ə.  – ﮐﺎﻧﻮن1. odqabı, manqal; soba; 2. süryani təqvimində ay adı
Kar f.  – ﮐﺎرiş, əməl; yarar, fayda, qazanc; təsir; peşə, sənət
Kardan f.  – ﮐﺎر دانiş bilən, iş anlayan / işdən başı çıxan
Karkün f.  – ﮐﺎر ﮐﻦəlindən iş gələn, bacarıqlı
Key f.  – ﮐﯽ1. nə vaxt? haçan?; 2. əsasən şeirdə “ki ey” birləşməsinin
qısaldılmış forması; 3. şah, padşah; qəhrəman, igid
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Keyl ə.  – ﮐﯿﻞdənəvər şeyləri ölçmək üçün qab; dağar
Kəffarə ə.  – ﮐﻔﺎرهgünahın bağışlanması üçün dini “əziyyət” (uzunmüddətli ibadət, oruc və s.); dini cərimə
Kəh / Kah f.  ﮐﮫ/  – ﮐﺎهsaman
Kəhistan f.  – ﮐﮭﺴﺘﺎنsamanlıq
Kələf ə.  – ﮐﻠﻒip yumağı
Kəlisa ə.  – ﮐﻠﺴﺎkilsə (xristianların ibadət evi)
Kəm f.  – ﮐﻢəskik, yarımçıq, az; pis; kəm eʻtina f.+ə. – az etina göstərən,
etinasız, diqqətsiz, saymaz; kəm məhəll f.+ə. – məhəl qoymayan, əhəmiyyət verməyən; etinasız
Kəma hu(və) ə.  – ﮐﻤﺎ ھﻮonun kimi, necə ki var
Kəmənd f.  – ﮐﻤﻨﺪovda və ya sürüdə heyvanları, döyüşdə isə düşməni tutmaq üçün uzaqdan atılan ucu ilməkli uzun ip; Kəməndi-ʻədu gir – düşmən
tutan kəmənd
Kərahət ə.  – ﮐﺮاھﺖikrah hissi, iyrənmə, bəyənməmə
Kəramət ə.  – ﮐﺮاﻣﺖəzizləmə, hörmət; m. xariqüladə hal, möcüzə
Kərd f.  – ﮐﺮدgörülmüş iş, əməl; lək, əkilmiş tarla; meşənin qırılmaq üçün
ayrılmış hissəsi
Kərəm ə.  – ﮐﺮمalicənablıq, comərdlik; bağışlama
Kəsalət ə.  – ﮐﺴﺎﻟﺖsüstlük, yorğunluq, kefsizlik
Kəsb ə.  – ﮐﺴﺐqazanmaq, əldə etmə
Kəsəbə ə. “ – ﮐﺴﺒﮫkasıb”lar, fəqirlər, yoxsullar
Kəsif ə.  – ﮐﺜﯿﻒsıx, qalın, yoğun, qatı; şəffaf olmayan; natəmiz
Kəsr ə.  – ﮐﺴﺮ1. sındırma, qırma; 2. pozma, xələl gətirmə; 3. yarımçıq,
natamam, kəsir
Kəsrət ə.  – ﮐﺜﺮتçoxluq, bolluq; kəsrət-i əmval – malların çoxluğu
Kətun ə.  – ﮐﺘﻮنsirr saxlamağı bacaran, ağzıbütöv
Kəyasət ə.  – ﮐﯿﺎﺳﺖuzaqgörənlik; gözüaçıqlıq
Kəza ə.  – ﮐﺬاbunun kimi, beləcə, həmçinin
Kift f.  – ﮐﯿﻔﺖsifilis (xəstəlik)
Kinayə ə.  – ﮐﻨﺎﯾﮫ1.bir mənanı düzünə deyil, dolayısı ilə ifadə edən söz;
2.tənəli, toxunan söz; 3. ədəb.: metafora (bədii köçürmə)
Kirdkar f.  – ﮐﺮدﮐﺎرYaradan, Allah (c.c.)
Kisə-i dövlət f.+ə.  – ﮐﯿﺴﮫ دوﻟﺖvar-dövlət kisəsi / torbası
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Kisəi-pürzər f.  – ﮐﯿﺴﮫ ݒر زرqızıl dolu kisə / torba
Kisvə ə.  – ﮐﺴﻮهpaltar, üst-baş, qiyafə
Kövn ə.  – ﮐﻮنvar olma; varlıq, mövcudiyyət
Kövneyn ə.  – ﮐﻮﻧﯿﻦiki aləm
Kuh f.  – ﮔﻮهçox hündür yer, dağ
Kuhistan f.  – ﮐﻮھﺴﺘﺎنdağlıq
Kuşiş f.  – ﮐﻮﺷﺶçalışma, səy etmə
Kuy f.  – ﮐﻮی1. hara, harada; 2. hansı; 3. səmt, tərəf, istiqamət
Küdurət ə.  – ﮐﺪورت1. bulanıqlıq, tutqunluq; 2. kədər, qəm
Külli ə.  – ﮐﻠﯽçoxlu, bol
Künyə ə.  – ﮐﻨﯿﮫərəblərdə “əbu” (... atası), “ibn” (... oğlu), “ümm” (... anası) kimi sözlərlə başlanan ləqəb
Kərnuş / Kürnuş f.  – ﮐﺮﻧﻮشəlini sinəsinə qoyub kiminsə qarşısında baş
əymə, təzim
Kutub / Kütüb ə. “– ﮐﺘﺐkitab”lar; kutub xanə ə.+f.– “kitablar evi”, kitabxana
Künd f.  – ﮐﻨﺪI küt, kəsərsiz; II // kündə: 1. dustaqların ayağına vurulan
bənd, bağ; 2. yaymaq üçün yumurlanmış xəmir parçası
Küsur ə. “ – ﮐﺴﻮرkəsr”lər
Kütah bin f.  – ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﻦdargörüşlü, uzağı görməyən

Q
Qab-i qövseyn ə.  – ﻗﺎب ﻗﻮﺳﯿﻦiki yay / kaman arası; m. iki qaş arası; bir
qarışlıq məsafədə, bir addımlığında olma
Qabilə ə.  – ﻗﺎﺑﻠﮫmamaça
Qaim ə.  – ﻗﺎﺋﻢayaq üstdə dik duran, dayanan
Qalib ə.  > – ﻗﺎﻟﺐqəlib, ölçü
Qareʼ ə.  – ﻗﺎرئoxuyan, oxucu (kitab, qəzet və s.)
Qazi / Qazı ə.  – ﻗﺎﺿﯽşəriət məhkəməsinin hakimi, şəriət hökmlərini yerinə yetirən
Qəbalə ə.  – ﻗﺒﺎﻟﮫqəbz; sənəd
Qəlʻ ə.  – ﻗﻠﻊsökmə, çəkib çıxartma
Qəlbgah ə.+f.  – ﻗﻠﺒﮕﺎهürək, könül; mərkəz, ordunun ortası
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ّ – dərbədər, avara; kefcil, ömrünü meyxanada keçirən;
Qəllaş ə. ﻗﻼش
ədəbsiz, həyasız; hiyləgər
Qərardad ə.+f.  – ﻗﺮار دادsərəncam, hökm
Qərin ə.  – ﻗﺮﯾﻦ1. arxadaş, həmdəm; hökmdara yaxın olan; 2. oxşar, tay;
yoldaş
Qəryə ə.  – ﻗﺮﯾﮫkənd
Qəsavət ə. “ – ﻗﺴﺎوتqəsvət”lər, sərtliklər; can sıxıntıları
Qətʻ ə.  – ﻗﻄﻊkəsmə, ayırma, üzmə, qırma; başa vurmaq, sona çatdırmaq;
qətʻ-i ülfət – ünsiyyətin // görüşmənin // dostluğun kəsilməsi; qətʻ-i rah –
yol qət etmək, yol getmək
Qətʻən ə.  – ﻗﻄﻌﺎqəti şəkildə, kəskin surətdə
Qəvi(yy) ə.  – ﻗﻮیqüvvətli, güclü, möhkəm
Qəzavət ə.  – ﻗﻀﺎوتqazılıq; qazı idarəsi
Qiraət xanə ə.+f.  – ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﺎﻧﮫoxu(ma) evi
Qissə ə. ﻗﺼﮫ
ّ – hekayə; əhvalat, hadisə
Qitʻə ə.  – ﻗﻄﻌﮫ1. hissə, parça; 2. ölkə, məmləkət; 3. Yer kürəsinin bölündüyü 6 ən böyük qurudan hər biri; 4. iki beytdən ibarət şeir
Qiyam ə.  – ﻗﯿﺎمayağa qalxma, durma; ayaq üstdə durma, dayanma; bir işə
başlama
Qövl ə.  – ﻗﻮلsöz
Qövm ə.  – ﻗﻮمqan bağı olan insanlar, > qohum, nəsil, tayfa
Qundağpuş t.+f.  – ﻗﻮﻧﺪاﻏݒوشqundaq geyinmiş, qundağa bürünmüş, qundağlanmış
Qülub ə. “ – ﻗﻠﻮبqəlb”lər, ürəklər
Qürb ə.  – ﻗﺮبyaxınlıq, yaxın olma
Qüvvə-i basirə ə. ﻗﻮۀ ﺑﺎﺻﺮه
ّ – görmə gücü
Qüvvə-i samiʻə ə. ﻗﻮۀ ﺳﺎﻣﻌﮫ
ّ – eşitmə gücü
Qüvvə-i şammə ə. ﺷﺎﻣﮫ
ّ ﻗﻮۀ
ّ – iybilmə gücü
Qüvvə-i zaiqə ə. ﻗﻮۀ ذاﺋﯿﻘﮫ
ّ – dadbilmə gücü
Qüvvə-i lamisə ə. ﻗﻮۀ ﻻﻣﺴﮫ
ّ – toxunma gücü / duyğusu
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L
Laməkan ə.  – ﻻﻣﮑﺎنməkansız, yeri-yurdu olmayan
Lat  – ﻻت1. ə. İslamiyyətdən əvvəl ərəblərin sitayiş etdikləri bütlərdən birinin adı; 2. f. a) fəqir, yoxsul, səfil, lüt; b) şahmatda: şahın tək qalması
Leyli-yəlda ə.  – ﻟﯿﻞ ﯾﻠﺪاilin ən uzun gecəsi: dekabrın 21-dən 22-nə keçən
gecə
Ləb f.  – ﻟﺐdodaq
Ləcac ə.  – ﻟﺠﺎجtərslik, inadkarlıq
ً – hərfbəhərf, hərfən, eynən; tam mənasında
Ləfzən ə. ﻟﻔﻈﺎ
Ləğv ə.  – ﻟﻐﻮ1. boş söz, yaramaz söz; səhv, yanılma; 2. yox etmə, aradan
qaldırma
Ləhzə ə.  – ﻟﺤﻈﮫbir baxış, bir nəzər; an
Ləʻn ə.  – ﻟﻌﻦqarğama, qarğış; lənət
Ləng f.  – ﻟﻨﮓaxsaq, topal; durma, dayanma; gecikmə
Ləşkər f.  – ﻟﺸﮑﺮqoşun, ordu
Lətif ə.  – ﻟﻄﯿﻒmülayim; zərif; incə, nazik və s.
Libas-i səfər ə.  – ﻟﺒﺎس ﺳﻔﺮsəfər libası, yol paltarı
Lifafə ə.  – ﻟﻔﺎﻓﮫsarğı; boğça; örtük
Lisan ə.  – ﻟﺴﺎنdil
Liva-yi zəfər ə.  – ﻟﻮای ظﻔﺮzəfər bayrağı
Löʻbət / Luʻbət ə.  – ﻟﻌﺒﺖoyuncaq // gəlincik; m. gözəl
Löʼləi-ləʼla ə.  – ﻟﺆﻟﮥ ﻷﻻءparlaq, cilalanmış inci
Lüʻab ə.  – ﻟﻌﺎبağız suyu, selik

M
Mabeyn ə.  – ﻣﺎ ﺑﯿﻦara, aralıq
Mabəʻd ə.  – ﻣﺎ ﺑﻌﺪsonrası, davam(ı), ard(ı), qalan hissəs(i)
Madam-ul-həyat ə.  – ﻣﺎدام اﻟﺤﯿﺎتhəyat davam etdiyi müddətcə, həyat boyu, yaşadıqca, ömürlük
Madər f.  – ﻣﺎ د رana
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Mah / Məh f.  ﻣﮫ/  – ﻣﺎهAy
Mah mənzər // Məh mənzər f.+ə.  ﻣﺎه ﻣﻨﻈﺮ//  – ﻣﮫ ﻣﻨﻈﺮAy görünüşlü, Aya
bənzər
Mahru f.  – ﻣﺎھﺮوayüzlü
Maməza ə.  – ﻣﺎ ﻣﻀﺎkeçmiş, olub-keçən
Manənd f.  – ﻣﺎﻧﻨﺪoxşar, bənzər, tay, kimi
Masiva ə.  – ﻣﺎﺳﻮا1. ... başqa, özgə, savayı; 2. müstəsna; müstəsna olaraq
Mayil ə.  – ﻣﺎﯾﻞmeyl edən, əyilən; istəyən, sevən; düşkün, mübtəla
Mehrab ə.  – ﻣﺤﺮاب1. məscidin qiblə tərəfindəki divarda oyuq; 2. qiblə;
3. m. ibadət olunan (obyekt); 4. m. sevgilinin qaş(lar)ı;
Meyküsar f.  – ﻣﯿﮑﺴﺎرşərab içən
Meyyit ə.  > – ﻣﯿﺖmeyit, ölü, ölü cəsədi
Məbad / Məbada f.  ﻣﺒﺎدا/  – ﻣﺒﺎدOlmaya! Çəkin! Nəbada!
Məbhut ə.  – ﻣﺒﮭﻮتmat, heyran, döyükmüş
Məʻbud ə.  – ﻣﻌﺒﻮدibadət olunan; Allah (c.c.)
Məbʻus ə.  – ﻣﺒﻌﻮثgöndərilmiş, elçi; təmsilçi; vəkil
Məccani ə.  – ﻣﺠﺎﻧﯽpulsuz, müftə, havayı, qarşılıqsız
Məccanən ə.  – ﻣﺠﺎﻧَﺎpulsuz olaraq, havayı
Məclis-i məbʻusan ə.  – ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎنmillət vəkilləri məclisi, deputatlar
məclisi
Məcnun sifət ə.  – ﻣﺠﻨﻮن ﺻﻔﺖMəcnun kimi; dəlicəsinə
Məcus f.  – ﻣﺠﻮسmuğ, zərdüşti, atəşpərəst, kahin
Mədar ə.  – ﻣﺪارmərkəz; orbit; ox, mehvər; çıxış nöqtəsi; dairə, çevrə;
özül, təməl; obyekt, səbəb və s.
Mədar-i məsʻədat ə.  – ﻣﺪار ﻣﺴﻌﺪاتxoşbəxtlik səbəbi, səadətlər mənbəyi
Mədaris ə. “ – ﻣﺪارسmədrəsə”lər, dərs keçilən yerlər, məktəblər
Mədaris-i əğniya ə.  – ﻣﺪارس اﻏﻨﯿﺎzəngin(lər) məktəb(lər)i
Məddah ə.  – ﻣﺪاحöyən, mədh edən, tərifləyən, tərif yazan
Mədəd ə.  – ﻣﺪدkömək, yardım
Mədhuş ə.  – ﻣﺪھﻮشdəhşətə gəlmiş, qorxmuş
Məğz ə.  – ﻣﻐﺰ1. beyin; m. ağıl; 2. ilik; 3. iç, ləpə; 4. qayə
Məhabət ə.  – ﻣﮭﺎ ﺑﺖ1. qorxu, çəkinmə; qorxub susma, qorxudan danışa
bilməmə; 2. dəhşətli; 3. əzəmətli, vüqarlı
Məhbus ə.  – ﻣﺤﺒﻮسhəbs olunmuş, dutsaq
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Məh cəbin f.+ə.  – ﻣﮫ ﺟﺒﯿﻦay alınlı, ay qabaqlı, alnı ay kimi parlaq
Məhəll ə.  – ﻣﺤﻞyer, məkan, məqam; m. diqqət, etina
Məhsub ə.  – ﻣﺤﺴﻮب1. hesablanmış, hesaba alınmış, hesab olunmuş / olunan, sayılmış, sayılan; 2. dəyərli, istəkli
Məhsusat ə. “ – ﻣﺤﺴﻮﺳﺎتməhsus”lar: hiss olunanlar / edilənlər; beş duyğu
üzvündən biri ilə duyulanlar
Məh təlʻət f.+ə.  – ﻣﮫ طﻠﻌﺖayüzlü; göyçək
Məhzər ə.  – ﻣﺤﻀﺮhüzur yeri, hazır olma yeri
Məhzun ə.  – ﻣﺤﺰونhüznlü, kədərli, qəmli
Məxluqat ə. “ – ﻣﺨﻠﻮﻗﺎتməxluq”lar: xəlq olunmuşlar, yaradılmışlar
Məxlut ə.  – ﻣﺨﻠﻮطqarışıq, başqa şeylə qarışmış; xəlitə
Məxrub ə.  – ﻣﺨﺮوبxarab edilmiş, dağıdılmış
Məʻişət ə.  – ﻣﻌﯿﺸﺖyaşayış; dolanacaq
Məkr ə.  – ﻣﮑﺮaldatma, kələk, hiylə
Məktubat ə. “ – ﻣﮑﺘﻮﺑﺎتməktub”lar, yazılmışlar
Məʻkus ə.  – ﻣﻌﮑﻮس1. əks, tərsinə dönmüş, başaşağı çevrilmiş; 2. əks
olunmuş, hansısa maneəyə dəyib geri dönən
Məqal ə.  – ﻣﻘﺎلsöz söyləmə, söhbət; mövzu; atalar sözü, məsəl
Məqsud-i dü ʻaləm ə.+f.+ə.  – ﻣﻘﺼﻮد دو ﻋﺎﻟﻢiki aləmin məqsədi, niyyəti
Mələk mənzər ə.  – ﻣﻠﮏ ﻣﻨﻈﺮmələk görünüşlü
Məmat ə.  – ﻣﻤﺎتölüm
Mənʻ ə.  – ﻣﻨﻊmane olma, qadağa, əngəl qoyma
Mənazil ə. “ – ﻣﻨﺎزلmənzil”lər, düşərgələr, oturacaq yerlər və s.
Mənfəʻət bərdar ə.+f.  – ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮدارmənfəət götürən, faydalanan
Mənfəz ə.  – ﻣﻨﻔﺬdəlik, deşik, oyuq // ağız; kanal; dar dərə
Mənhus ə.  – ﻣﻨﺤﻮ سnəhs, uğursuz
Mənşur ə.  – ﻣﻨﺸﻮرnəşr olunmuş; yayılmış; fərman; nizamnamə
Mənzələ(t) ə.  – ﻣﻨﺰﻟﮫdərəcə
Mənzur ə.  – ﻣﻨﻆورnəzərdə tutulmuş
Mərahimi-bikəran ə.+f.  – ﻣﺮاﺣﻢ ﺑﯿﮕﺮانhədsiz mərhəmətlər
Məram ə.  – ﻣﺮامistək, niyyət
Mərarət ə.  – ﻣﺮارتacılıq, dilxorluq; əziyyət
Məʻrəkə ə.  – ﻣﻌﺮﮐﮫdava meydanı; dava, döyüş; qalmaqal
Mərəz ə.  – ﻣﺮضxəstəlik
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Mərğzar ə.+f.  – ﻣﺮﻏﺰارçəmənlik
Mərkəb ə.  – ﻣﺮﮐﺐminik (üzərinə minilən heyvan)
Məsaleh ə. “ – ﻣﺼﺎﻟﺢməsləhət”lər, fayda, xeyir; alət, cihaz, nəzarət; tövsiyələr, göstərişlər, təkliflər
Məsammat ə. “ – ﻣﺴﺎﻣﺎتməsamm”lar, məsamələr, dəridəki kiçik dəliklər
Məsʻədət ə.  – ﻣﺴﻌﺪتsəadət, xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq; məsʻud olma
Məsʻədat ə. “ – ﻣﺴﻌﺪاتməsʻədət”lər
Məsnəd ə.  – ﻣﺴﻨﺪdayaq; taxt; yüksək vəzifə
Məsra ə.  – ﻣﺴﺮیyoluxucu (xəstəlik)
Məst f.  – ﻣﺴﺖsərxoş, kefli; məst-i şərab f.+ə. – içki sərxoşu
Məstur ə.  – ﻣﺴﺘﻮرörtülü
Məsʻud(iyyət) ə.  – ﻣﺴﻌﻮدﯾﺖxoşbəxt(lik), bəxtəvər(lik), səadət
Məsʼul ə.  – ﻣﺴﺌﻮلsual olunan, soruşulan; cavabdeh
Məʻşər ə.  – ﻣﻌﺸﺮcəmiyyət, camaat, tayfa, qəbilə, xalq, toplum; məʻşər-ulİslam – İslam cəmiyyəti
Məşğul-i zimmə ə.  – ﻣﺸﻐﻮل ذﻣﮫbaşqasına aid olan bir şeyi mənimsəmə,
zorla yiyələnmə
Məşriqi ə.  – ﻣﺸﺮﻗﯽGünəşin doğduğu yerə aid; şərqli
Məşrutə ə.  – ﻣﺸﺮوطﮫşərtlənmiş, şərtli, şərtə bağlı; konstitusiya
Məşrutiyyət ə.  – ﻣﺸﺮوطﯿﺖməşrutəçilik; konstitusiya tərəfdarı olma;
məşrutiyyəi-kamilə – kamil, mükəmməl (tam, bitkin) məşrutiyyət; parlamentarizm; məşrutiyyəi-naqisə – naqis, nöqsanlı (natamam, əskik) məşrutiyyət
Məşşatə ə.  – ﻣﺸﺎطﮫişi saç daramaq olan qadın, xanımların saçlarını darayan, bəzəyən qadın, bəzəkçi
Mətaʻ ə.  > – ﻣﺘﺎعmətah / matağ; mal, varlıq; hər gün istifadə olunan,
gərək, ehtiyac, lazımlı; əyləncə və s.
Mətalib ə. “ – ﻣﻄﺎﻟﺐmətləb”lər
Mə’va ə.  – ﻣﺄواməskən, mənzil, yurd; ölkə, diyar, məmləkət
Məvadd ə. “ – ﻣﻮادmaddə”lər
Məvalid-ül-humuz ə. “ – ﻣﻮاﻟﺪ اﻟﺤﻤﻮضturşuluğun doğulma yeri” / oksigen
(lüğətlərdə: Müvəllid-ül-humuzə ə. “ – ﻣﻮﻟﺪ اﻟﺤﻤﻮﺿﮫturşuluq doğuran”)
Məʻyub ə.  – ﻣﻌﯿﻮبeybli, qüsurlu; şikəst
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Məʼyus ə. “ – ﻣﺎﯾﻮسyas”lı, ümidsizliyə uğramış, ümidi boşa çıxmış, ümidini itirmiş; ümidsiz
Məzaq ə.  – ﻣﺬاقzövq, dad, ləzzət
Məzhəb ə.  – ﻣﺬھﺐgedilən yol, bir düşüncə arxasınca getmə; din, məslək
Məzkur ə.  – ﻣﺬﮐﻮرdeyilmiş, söylənmiş, adı çəkilmiş, xatırlanmış
Məzlum ə.  – ﻣﻈﻠﻮمzülm olunmuş, zülmə uğrayan
Məzrəʻət ə.  – ﻣﺰرﻋﺔəkin yeri, tarla
Məʼzun ə.  – ﻣﺄ ذونiznli, izn / icazə verilmiş
Mihnət ə.  > – ﻣﺤﻨﺖmöhnət, çətinlik, zəhmət, əziyyət; dərd-qəm
Miknət ə.  – ﻣﮑﻨﺖbacarıq, iqtidar; dövlət
Minnət güzar ə.+f. “ – ﻣﻨﺖ ﮔﺬارminnət qoyan”; minnətdar
Misl ə.  – ﻣﺜﻞbənzər, oxşar; kimi
Mişgbar f.  – ﻣﺸﮕﺒﺎرmişk saçan, ətir saçan
Miyan f.  – ﻣﯿﺎنara, aralıq, orta
Mizac // Məzac ə.  – ﻣﺰاجxasiyyət, təbiət; səhhət, sağlamlıq; kef
Möʻciz nüma ə.  – ﻣﻌﺠﺰ ﻧﻤﺎmöcüzə göstərən
Möʼmin ə.  – ﻣﺆﻣﻦiman etmiş, imanlı
Möʻtad ə.  – ﻣﻌﺘﺎدadət olunmuş, alışmış
Möʻtəbər ə.  – ﻣﻌﺘﺒﺮetibarlı, inanılmış; inandırıcı
Möʻtədil ə.  – ﻣﻌﺘﺪلorta, mülayim; mütənasib
Möʻtəməd ə.  – ﻣﻌﺘﻤﺪetimad edilən, güvənilən
Mövquf ə.  – ﻣﻮﻗﻮف1. vəqf olunmuş, bağışlanılmış; 2. tutulmuş; 3. bağlı,
asılı; 4. dayandırılmış, təxirə salınmış
Mövqufat ə. “ – ﻣﻮﻗﻮﻓﺎتmövquf”lar, vəqf olunmuş şeylər, xeyriyyə məqsədli, yardım üçün ayrılmış mal-mülk və s.
Mövlud ə.  – ﻣﻮﻟﻮدdoğulmuş; körpə; mövludi-məsʻud – xoşbəxt doğulmuş
Mövrusi ə.  – ﻣﻮروﺛﯽmiras qalmış, irsi
Mövt ə.  – ﻣﻮتölüm
Mövzun ə.  – ﻣﻮزونvəznli, ölçülü; biçimli
Mu f.  – ﻣﻮsaç, tel
Mucəb // Mucib ə.  – ﻣﻮﺟﺐvacib olmuş, labüd, zəruri, məcburi // məcbur
edən, səbəb olan; ehtiyac, tələb
Muxtar ə.  – ﻣﺨﺘﺎرixtiyarı əlində olan, imtiyazlı, müstəqil
Mübtədi ə.  – ﻣﺒﺘﺪیbaşlayan; ilk, ibtidai
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Mübtəla ə.  – ﻣﺒﺘﻼgiriftar, düçar; m. aşiq, vurulmuş
Mücadilə ə.  – ﻣﺠﺎدﻟﮫcidal etmə, çarpışma, vuruşma; mübarizə
Mücahidə ə.  – ﻣﺠﺎھﺪهçalışma, səy etmə; din yolunda vuruşma, cihad etmə
Mücavir ə.  – ﻣﺠﺎورyaxın, qonşu
Müdam ə.  – ﻣﺪامdaima, hər zaman, davamlı
Müdəbbir ə.  – ﻣﺪ ﺑﺮtədbir görən, düzüb-qoşan; uzaqgörən
Müəbbəd ə.  – ﻣﺆﺑﺪəbədi, sonsuz; həmişəlik; ömür boyu (davam edən hal)
Müʻəlla ə.  – ﻣﻌﻠﯽyüksək, uca, ali
Müəssis ə.  – ﻣﺆﺳﺲtəsis edən, quran, bina edən
Müəyyəd ə.  – ﻣﺆﯾﺪyedirilmiş, sağlam
Müʻəzzəm ə.  – ﻣﻌﻈﻢəzəmətli, böyük, iri, ağır
Müfəssəl ə.  – ﻣﻔﺼﻞtəfsilatlı, ətraflı
ً
Müfəssələn ə. ﻣﻔﺼﻼ
– təfsilatlı, ətraflıca
Müfsidanə ə.  – ﻣﻔﺴﺪاﻧﮫmüfsid kimi, fəsad törədircəsinə, fəsadçılıqla
Müfti ə.  – ﻣﻔﺘﯽfitva verən, şəriət, hüquq məsələləri üzrə fitva verməyə
ixtiyarı olan yüksək vəzifəli ruhani; sünnilərin dini işlərinə rəhbərlik edən
ruhani
Müğayir ə.  – ﻣﻐﺎﯾﺮbaşqa cür olan, uyğun gəlməyən, zidd, əks, müxalif
Mühəmməm ə.  – ﻣﮭﻤﻢmühim, vacib
Mühərrir ə.  – ﻣﺤﺮرyazan, yazıçı; redaktor
Mühəssəl-ül-kəlam ə. ﻣﺤﺼﻞ اﻟﮑﻼم
– xülasə, nəticə olaraq, ümumilikdə
ّ
Mühəvvəl ə.  – ﻣﺤﻮلhəvalə edilmiş, öhdəsinə verilmiş, tapşırılmış
Mühəyya ə.  – ﻣﮭﯿﺎhazırlanmış, tədarük edilmiş
Mühlik ə.  – ﻣﮭﻠﮏhəlak edən, yox edən; təhlükəli, ölümcül
Müxtəsərən ə. ﻣﺨﺘﺼﺮا
– müxtəsər olaraq, qısaca
ً
Müxtəss ə. ﻣﺨﺘﺺ
– məxsus, yalnız bir adama və ya bir şeyə xas olan
ّ
Mükalimə ə.  – ﻣﮑﺎﻟﻤﮫdanışıq, söhbət, dialoq
ّ
Mükəddər ə. ﻣﮑﺪر
– kədərlənmiş, darıxmış
Mükəlləf ə.  – ﻣﮑﻠﻒməsul, cavabdeh, borclu
Mükərrəm ə.  – ﻣﮑﺮمkərəm sahibi, əliaçıq, səxavətli, comərd
Müqabilə ə.  – ﻣﻘﺎﺑﻠﮫqarşılıq, uyğunluq; qarşılaşma, qarşı gəlmə; qarşılıqlı
oturub bir-birinin oxuduqlarını dinləmə və səhvini düzəltmə
Müqatələ ə.  – ﻣﻘﺎﺗﻠﮫbir-birini qətl etmə // öldürmə
Müqəddəm ə.  – ﻣﻘﺪمəvvəl; əvvəl gələn, öndə olan
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Müqərrəb ə.  – ﻣﻘﺮبyaxınlaşmış, yaxın
Müqtədir ə.  – ﻣﻘﺘﺪرqüdrətli, gücü yetən; bacarıqlı
Mülazim ə.  – ﻣﻼزمayrılmaz, ayrılmayan, buraxmayan; yoldaşlıq edən
Mülhəq ə.  – ﻣﻠﺤﻖilhaq edilmiş, artırılmış, qoşulmuş; asılı, bağlı, tabe
Mültəfit ə.  – ﻣﻠﺘﻔﺖiltifat edən, iltifatlı; dönüb baxan, diqqət göstərən
Mülukanə ə.  – ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﮫməliklər kimi, məliklərə layiq
Mümaniʻət ə.  – ﻣﻤﺎﻧﻌﺖmaneçilik, əngəl törətmə
Mümtaz ə.  – ﻣﻤﺘﺎزayrılmış, seçilmiş, seçkin; imtiyazlı;
Münasibat ə. “ – ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتmünasibət”lər
Münəccim ə.  – ﻣﻨﺠﻢulduzlar sirrini bilən / astroloq
Münʻəqid ə.  – ﻣﻨﻌﻘﺪbağlanmış (saziş, müqavilə); baş tutmuş (iclas və b.)
Münəvvər ə.  – ﻣﻨﻮرnurlu
Münfərid ə.  – ﻣﻨﻔﺮدtək, təkbaşına, yalnız
Münhəsir ə.  – ﻣﻨﺤﺼﺮ1. hasarlanmış; 2. yalnız bir şeyə və ya bir kəsə həsr
edilmiş
Münʻim ə.  – ﻣﻨﻌﻢnemət verən, əliaçıq, səxavətli; dövlətli, varlı
Müntəzəm ə.  – ﻣﻨﺖظﻢnizama salınmış, sıraya düzülmüş; düzgün
Müntəzir ə.  – ﻣﻨﺖظﺮintizarda olan, gözləyən
Müraʻət ə.  – ﻣﺮاﻋﺖdiqqət, ehtimam, qayğı; riayət etmə; gözləmə
Mürəbbəʻat ə.  – ﻣﺮبعاتdördlüklər; ədəbiyyatda: hər bəndi dörd misradan ibarət şeirlər
Mürəbbi ə.  – ﻣﺮﺑﯽtərbiyəçi
Mürəssəʻ ə.  – ﻣﺮﺻﻊqiymətli qaş-daşla (cəvahiratla) bəzədilmiş
Mürğ f.  – ﻣﺮغquş; mürğ-i Qaf – Qaf (dağı) quşu
Mürşid ə.  – ﻣﺮﺷﺪyol göstərən, təriqət başçısı
Mürtəkib ə.  – ﻣﺮﺗﮑﺐyaramaz işlər görən; günah, cinayət işləmiş
Mürüvvət ə. ﻣﺮوت
ّ – mərdlik, kişilik; insaniyyət, mərhəmət
Müsadimə ə.  – ﻣﺼﺎدﻣﮫtoqquşma, çarpışma
Müsaʻidə ə.  – ﻣﺴﺎﻋﺪه1. yardım, kömək; 2. izn, icazə
Müsamirə ə.  – ﻣﺴﺎﻣﺮه1. axşam yığıncağı; 2. gecə söhbəti; 3. açıq mühazirə; 4. konsert
Müsaviyyət ə.  – ﻣﺴﺎوﯾﺖbərabərlik, eynilik
Müsəffa ə.  – ﻣﺼﻔﺎsaflaşdırılmış, süzülmüş; saf, qatışığı olmayan; dövrimüsəffa – saf dövr
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Müsəxxər ə.  – ﻣﺴﺨﺮzəbt olunmuş, tutulmuş
Müsəlla ə.  – ﻣﺼﻼ1. qız(dırıl)mış; 2. namaz qılınan yer
Müsəlləh ə.  – ﻣﺴﻠﺢsilahlanmış, yaraqlanmış; silahlı, yaraqlı-yasaqlı
Müsəlli ə.  – ﻣﺼﻠﯽnamazqılan
Müshəf ə.  – ﻣﺼﺤﻒsəhifələnmiş, səhifəli; lülə halında bükülmüş yazılı
kağız; Qurani-Kərimin adlarından biri
Müsinn ə.  – ﻣﺴﻦyaşlı, yaşa dolmuş
Müstəbidanə ə.+f.  – ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﮫmüstəbidcəsinə, zalımcasına
Müstəğrəq ə.  – ﻣﺴﺘﻐﺮقqərq olmuş, suda batmış
Müstəğrəq-i xüdarət ə.  – ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺧﺪارتkeylikdə, hissizlikdə batmış
Müstəhsən ə.  – ﻣﺴﺘﺤﺴﻦxoşagələn, bəyənilən
Müstəʻid ə.  – ﻣﺴﺘﻌﺪistedadlı, bacarıqlı, qabiliyyətli
Müstəqim ə.  – ﻣﺴﺘﻘﯿﻢistiqamətlənmiş, birbaşa; doğru, düz; sağlam, sabit
Müşabihə ə.  – ﻣﺸﺎﺑﮭﮫbənzərlik
Müşarün ileyh ə.  – ﻣﺸﺎر اﻟﯿﮫişarə olunan, haqqında danışılan
Müşatərə ə.  – ﻣﺸﺎطرهpaylaşma, bölüşmə
Müşkil ə.  – ﻣﺸﮑﻞçətin, ağır
Müştaq ə.  – ﻣﺸﺘﺎقşövqü olan, arzulayan, bir şeyi çox istəyən
Mütaliʻə ə.  – ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ1. bir işi layiqincə, ətraflı düşünmə; 2. oxuma, qiraət;
3. oxuma nəticəsində əldə edilən məlumat
Mütədavil ə.  – ﻣﺘﺪاولtədavüldə olan; işləyən
Mütədəyyin ə.  – ﻣﺘﺪﯾﻦdindar
ّ
Mütəʻəllim ə. ﻣﺘﻌﻠﻢ
– təlim olunan, elm öyrənən, şagird
Mütəfariq ə.  – ﻣﺘﻔﺎرقfərqlənən, fərqli
Mütəhəmmil ə.  – ﻣﺘﺤﻤﻞtəhəmmül edən, qatlaşan, dözən
Mütənəffir ə.  – ﻣﺘﻨﻔﺮnifrət edən, iyrənən, çiyrinən
Mütəntən ə.  – ﻣﻄﻨﻄﻦtəntənəli, dəbdəbəli
Mütərcim ə.  – ﻣﺘﺮﺟﻢtərcüməçi, bir dildən başqa bir dilə çevirən
Mütəşəkkir ə.  – ﻣﺘﺸﮑﺮtəşəkkür edən, minnətdar
Mütəzayid ə. – ﻣﺘﺰاﯾﺪgetdikcə artan, çoxalan
Müttəhəm ə.  – ﻣﺘﮭﻢittiham olunan; günah, qəbahət işləmiş
ً
Müttəhidən ə. ﻣﺘﺤﺪا
– birlikdə, birgə
Müttəqi ə.  – ﻣﺘﻘﯽtəqva sahibi, Allahdan qorxan, günahdan, haramdan çəkinən, dindar, mömin
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Müttəsif ə.  – ﻣﺘﺼﻒmüəyyən sifətdə olan, müəyyən xasiyyətli
Müvərrix ə.  – ﻣﻮرخtarix yazan; tarixçi; salnaməçi
Müyəssər ə.  – ﻣﯿﺴﺮasan; mümkün, ələ gələn; nəsib, qismət; uğurlu
Müzəyyən ə.  – ﻣﺰﯾﻦzinətlənmiş, bəzədilmiş, bəzəkli
Müzirr ə.  – ﻣﻀﺮzərər yetirən, ziyan vuran; zərərli
Müzməhil ə.  – ﻣﻀﻤﺤﻞalt-üst olmuş, büsbütün məhv edilmiş, yox edilmiş

N
Nabəgah f.  – ﻧﺎﺑﮕﺎهyersiz // vaxtsız, münasibətsiz
Nabud f.  – ﻧﺎﺑﻮدyox olan, meydanda olmayan, məhv olmuş
Naci ə.  – ﻧﺎﺟﯽnicat tapan, qurtulan
Naəhl f.+ə.  – ﻧﺎ اھﻞləyaqətsiz, yaramaz; cahil, nadan, qanmaz
Nafeʻ ə.  – ﻧﺎﻓﻊfayda verən, faydalı, mənfəətli, xeyirli
Nafi ə.  – ﻧﺎﻓﯽinkar edən, danan, rədd edən, uzaqlaşdıran
Nagəh f.  – ﻧﺎﮔﮫqəfil, birdən-birə; vaxtsız
Nagəhan f.  – ﻧﺎﮔﮭﺎنqəflətən, birdən-birə, gözlənmədən
Naim ə.  – ﻧﺎﺋﻢyatan, yuxuda olan
Nalə f.  – ﻧﺎﻟﮫinilti, ağlama
Nam f.  – ﻧﺎمad; şöhrət
Namdar f.  – ﻧﺎﻣﺪارadlı-sanlı
Nami-mübarək f.+ə.  – ﻧﺎم ﻣﺒﺎرکmübarək (bərəkətli) ad
Namvər f.  – ﻧﺎﻣﻮرpəhləvan, igid
Nan f.  – ﻧﺎنçörək; nan-pənir – pendir-çörək
Napəzir f.  – ﻧﺎ ݒزﯾﺮqəbul edilməyən
Nar ə.  – ﻧﺎرod, alov, atəş; m. cəhənnəm; nar-i ʻeşq – eşq odu / atəşi
Narıncistan f.  – ﻧﺎرﻧﺠﺴﺘﺎنnarınc (portağal) bağı
Naşi ə.  – ﻧﺎﺷﯽ1. nəşət edən, törəyən, irəli gələn; 2. görə, səbəbinə; 3. təcrübəsiz, xam, > naşı
Naşir ə.  – ﻧﺎﺷﺮnəşr edən
Nazir ə.  – ﻧﺎظﺮbaxan, nəzarət edən, nəzarətçi
Nəbat ə.  – ﻧﺒﺎتbitki, göyərti
Nəbatat ə. “ – ﻧﺒﺎﺗﺎتnəbat”lar, bitkilər
Nəbərd f.  – ﻧﺒﺮدmüharibə, dava, vuruşma
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Nəfʻ ə.  – ﻧﻔﻊmənfəət, fayda, xeyir, yarar, qazanc
Nəfəqə ə.  – ﻧﻔﻘﮫyaşamaq üçün lazım olan şey; sərf
Nəjad // Nijad f.  – ﻧﮋادnəsil, soy, nəsəb
Nəxx ə.  – ﻧﺦip; palaz
Nəqşə ə.  – ﻧﻘﺸﮫ1. rəsm, şəkil; 2. xəritə; 3. plan
Nəsb ə.  – ﻧﺼﺐdik sancma, tikmə, qoyma, qurma; bir vəzifəyə qoyma, təyin etmə
Nəsic ə.  – ﻧﺴﯿﺞtoxuma
Nəşv ə.  – ﻧﺸﻮböyümə, bitmə, göyərmə
Nəva f.  – ﻧﻮاsəs, avaz
Nəvaz f.  – ﻧﻮازoxşayan, əzizləyən, nazın çəkən; rəʻiyyət nəvaz – rəiyyət
əzizləyən
Nəvazəndə f.  – ﻧﻮازﻧﺪهçalğıçı
Nəyyir ə.  – ﻧﯿﺮnurlandıran, işıq saçan; Günəş
Nifaq ə.  – ﻧﻔﺎقikitirəlik
Nifas ə.  – ﻧﻔﺎسdoğuş, doğma; doğuşdan sonrakı dövr (zahılıq)
Nifrin ə.  – ﻧﻔﺮﯾﻦqarğış, bəddua
Nigah // Nigəh f.  ﻧﮕﮫ//  – ﻧﮕﺎهbaxış, baxma, nəzər
Nigəhdar f.  – ﻧﮑﮭﺪارgözətçi, qoruyan
Nihan / Nəhan f.  – ﻧﮭﺎنgizli, üstüörtülü
Nihani f.  – ﻧﮭﺎﻧﯽgizli, üstüörtülü şəkildə, heç kəsin xəbəri olmadan
Nik pey f.  – ﻧﯿﮏ ݒیxoş qədəm(li) / ləpir(li), ayağı uğurlu; şəhi- nik pey –
xoş qədəmli şah
Nik ru f.  – ﻧﯿﮏ روxoş üz(lü), göyçək
Niqab ə.  – ﻧﻘﺎبüz örtüyü, yaşmaq
Nisar ə.  – ﻧﺜﺎرsəpmə, saçma, tökmə; şabaş
Nisf ə.  – ﻧﺼﻒyarı
Nisvan ə.  – ﻧﺴﻮانqadınlar
Nişat / Nəşat ə.  – ﻧﺸﺎطcanlılıq, hərəkətlilik, fəallıq; canlanma; şadlıq
Nişimən f.  – ﻧﺸﯿﻤﻦməclis, yığıncaq yeri
Nişin f.  – ﻧﺸﯿﻦoturma, oturuş; oturan
Niyaz f.  – ﻧﯿﺎز1. yalvarma, yalvarıb-yaxarma; diləmə, dua etmə; 2. ehtiyac, möhtaclıq; 3. hədiyyə, bəxşiş
Növhə / Nohə ə.  – ﻧﻮﺣﮫağı; nalə, şivən
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Növmi-şətəvi ə.  – ﻧﻮم ﺷﺘﻮیqış yuxusu
Nuş xənd f.  – ﻧﻮش ﺧﻨﺪürəkdən gülən
Nücum ə. “ – ﻧﺠﻮمnəcm”lər, ulduzlar
Nüdrətən ə.  – ﻧﺪرًﺗﺎnadirən; bəzən, arabir
Nüfus ə. “ – ﻧﻔﻮسnəfs”lər, adamlar, əhali

O
Ovqat ə. “ – اوﻗﺎتvəqt”lər, zamanlar; hal-vəziyyət

Ö
ʻÖrf / ʻUrf ə.  – ﻋﺮفadət-ənənə, dəb; yaxşılıq, xeyirlilik
Övbaş ə.  – اوﺑﺎشaşağı təbəqədən olanlar; alçaq adamlar, oğru-quldurlar
Övc ə.  – اوجzirvə, təpə, ən yüksək nöqtə
ʻÖvd ə.  – ﻋﻮدqayıtma; təkrarlama
ʻÖvdət ə.  – ﻋﻮدتqayıtma, geri dönmə
Övfa ə.  – اوﻓﯽən vəfalı; daha sadiq; tam, tamam, bütün
Övlatər ə.+f.  – اوﻻ ﺗﺮdaha əvvəl, ilk, birinci; daha üstün
Övraq ə. “ – اوراقvərəq”lər; yarpaqlar
Övsaf ə. “ – اوﺻﺎفvəsf”lər
Övzaʻ ə. “ – اوﺿﺎعvəz”lər, vəziyyətlər, biçimlər

P
Pak damən f. “ – ﭙاک داﻣﻦtəmiz ətək(li)”, müqəddəs
Pas(i)ban f.  – ﭘاﺳﺒﺎنgözətçi, qarovulçu
Payə f.  – ݒاﯾﮫmərtəbə, dərəcə, hədd
Payi-bənd f.  – ﭙای ﺑﻨﺪayağıbağlı; dustaq; əsir
Pay(i)mal f.  – ﭙاﯾﻤﺎلayaq altında qalan, tapdanan, ayaqaltı; m. yerləbir
Peyrəvi f.  – ﭙﯾﺮویbirinin ardınca getmə; ardıcıllıq; tabe olma, tabelik
Peyvənd f.  – ݒﯾﻮﻧﺪbitişik, bitişmə; calaq; əlaqə, bağlılıq
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Pədər f.  – ݒدرata
Pənah f.  – ﭘﻧﺎهsığınma
Pərəst f.  – ﭙرﺳﺖtapınan, ibadət edən, qulluq edən
Pərəstar f.  – ﭙرﺳﺘﺎرqulluqçu, xidmətçi, nökər
Pərhiz kar f.  – ݒرھﯿﺰ ﮐﺎرpəhriz saxlayan, nəfsinə hakim olan
Pərniyan f.  – ﭙرﻧﯿﺎنnaxışlı qumaş; atlaz
Pərtöv əfkən f.  – ݒرﺗﻮ اﻓﮑﻦişıq saçan, işıq yayan
Pərva f.  – ﭙرواqorxu; çəkinmə; ehtiyat
Pərvaz f.  – ﭙروازqanadlanma, uçma, uçuş
Pərvərdə f.  – ݒروردهbəslənmiş, yetişdirilmiş
Pərvəriş f.  – ﭙرورﯾﺶbəsləmə; böyütmə; yetişdirmə; tərbiyə
Pəsəndidə f.  – ݒﺳﻨﺪ ﯾﺪهbəyənilmiş, xoşagələn, məqbul
Pəyam f.  – ݒﯾﺎمxəbər, sifariş
Pəzir f.  – ݒزﯾﺮqəbul edən; alan; tərbiyə pəzir – tərbiyə alan, tərbiyələnən
Piltən f.  – ݒﯾﻠﺘﻦfil bədənli, cüssəli, iri
Pir f.  – ﭙﯾﺮqoca, yaşlı; başçı
Pirayə f.  – ݒﯾﺮاﯾﮫbəzənmiş, süslü
Piş əz vəqt f.+ə.  – ݒﯾﺶ از وﻗﺖvaxt(ın)dan qabaq / əvvəl
Pişinə f.  – ﭙﯾﺸﯿﻨﮫqabaqcadan verilən pul; T.t. peşin; öncədən əmələ gələn
Pişvaz f.  – ﭙﯾﺸﻮازqarşılama, qarşısına çıxma
Püxtə f.  – ﭙﺧﺘﮫbişmiş; m. təcrübəli
Pünha(n) f.  – ﭙﻧﮭﺎgizli, gözəgörünməyən
Pür / Por f.  – ﭙرdolu; pür məzmun f.+ə.– məzmun dolu, məzmunlu; pür
məlal f.+ə.– kədər dolu, kədərli, qəmgin
Pürbəha f.  – ݒرﺑﮭﺎbahalı, çox qiymətli, dəyərli

R
Rah f.  – راهyol; rah-i ʻeşq – eşq yolu; rah-i nicat – qurtuluş yolu; rah-i
ʻəlac – əlac yolu
Rai ə.  – راءgörən; müşahidəçi, nəzarətçi
Rast f.  – راﺳﺖ1. doğru, düz; 2. sağ (tərəf, cəhət)
Raz f.  – رازsirr, gizli iş (və ya fikir)
Rəbt ə.  – رﺑﻂəlaqə, bağ
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Rəfʻ ə.  – رﻓﻊqaldırma, ucaltma; aradan qaldırma, yox etmə
Rəxt f.  – رﺧﺖqoşqu ləvazimatı; səfər ləvazimatı; pal-paltar; ev avadanlığı (döşənəcək, yataq və s.)
Rəhil ə.  – رﺣﯿﻞ1. yola çıxma, ayrılma; köçmə, köç; 2. vəfat, ölüm
Rəkk-i nəsəb ə.  – رك ﻧﺴﺐsoyun azlığı, nəsilin zəifliyi, gücsüzlüyü
Rəkk-i nisbət ə.  – رك ﻧﺴﺒﺖəlaqənin zəifliyi, azlığı, məhdudluğu
Rənc ə.  – رﻧﺞağrı, dərd; zülm; zəhmət, əmək; rənc-i rah – yol əziyyəti
Rəncidə f.  – رﻧﺠﯿﺪهincik, incimiş
Rəʼs // Rəis ə.  رﺋﯿﺲ//  – رأسbaş, başçı; rəʼs-i cümhuriyyət – prezident
Rəşk f.  – رﺷﮏqısqanma, həsəd; qısqanan; qısqanılan, həsəd aparılan şey
Rəva f.  – رواlayiq, münasib; yararlı
Rəvac ə.  – رواجyayma, satışa çıxartma, satılma; tezsatılan, işlək
Rəvan f.  – روانgedən, axan; axıcı, səlis; diri, canlı; düz, hamar və s.
Rəviş f.  – روش1. gediş, yürüş, hərəkət; 2. üsul, tərzi-hərəkət
Rəʼy ə.  – رأیgörüş, fikir, düşüncə
Rəz f.  – رزmeynə, tənək
Riʻayət ə.  – رﻋﺎﯾﺖgözləmə; sayma, sayğı; əməl etmə, yerinə yetirmə
Rifahiyyət ə.  – رﻓﺎھﯿﺖbolluq, firavanlıq
Rifʻət / Rüfʻət ə.  – رﻓﻌﺖucalıq, böyüklük; böyük vəzifə, yüksək rütbə
Risalə ə.  – رﺳﺎﻟﮫməktub; kiçik həcmli elmi əsər, traktat
Riştə f.  – رﺷﺘﮫiplik, sap; əlaqə, bağ
Riştə-i nəzm f.+ə.  – رﺷﺘﮫ ﻧﻈﻢnəzm əlaqəsi
Riyazət ə.  – رﯾﺎﺿﺖ1. dünyanın rahatlıq və ləzzətlərindən əl çəkib məhrumiyyətdə yaşama, nəfsini öldürmə; 2. m. çətinlik, əzab
Rövnəq ə.  – روﻧﻖparlaqlıq, gözəllik; çiçəklənmə
Rövzə ə.  – روﺿﮫaxar suyu, çəmənliyi olan bağ; bağça; m. cənnət, behişt;
rövzə-i peyğəmbər – peyğəmbər bağçası
Rücuʻ ə.  – رﺟﻮعgeri dönmə; müraciət
Rümuz ə. “ – رﻣﻮزrəmz”lər, işarələr
Rüsum ə. “ – رﺳﻮمrəsm”lər
Rüşd ə.  – رﺷﺪdoğru yolda olma; irəliləyiş, inkişaf, boy atma, yetişmə,
yetkinləşmə
Rüşdiyyə ə.  – رﺷﺪﯾﮫkeçmişdə: orta və ali məktəblər arasında ayrıca məktəb
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Ru(y) f.  – رویüz, çöhrə
Ruz f.  – روزgün
Ruz(i)gar f.  – روز ﮔﺎر1. zaman, vaxt, dövran; ömür, həyat; 2. külək
Ruz namə f.  – روز ﻧﺎﻣﮫ1. gündəlik gəlir-çıxarın və ya hadisələrin qeyd
olunduğu dəftər; gündəlik; 2. qəzet

S
Sabiq ə.  – ﺳﺎﺑﻖkeçən, keçmiş, əvvəlki
Sabir ə.  – ﺻﺎﺑﺮsəbr edən, dözən
Sadir ə.  – ﺻﺎدرönə çıxan, özünü göstərən
Sahibdil ə.+f.  – ﺻﺎﺣﺒﺪلürəkli; düşüncəli, anlaqlı; uzaqgörən
Sahib-i ʻelm ə.  – ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢelm sahibi, elmli, bilikli
Sahib-i hörmət ə.  – ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺮﻣﺖhörmət sahibi, hörmət edilən, möhtərəm
Sahib-i hünər ə.  – ﺻﺎﺣﺐ ھﻨﺮhünər sahibi, hünərli
Sahib-i tac ü təxt ə.  – ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖtac-taxt sahibi
Saqi ə.  – ﺳﺎﻗﯽqədəhlərə şərab süzən; şərab paylayan
Sakin ə.  – ﺳﺎﮐﻦoturan, yurd salan
Salah / Səlah ə.  – ﺻﻼح1. bir şeyin bəyəniləcək şəkildə olması; 2. sülh,
asayiş
Salah did ə.+f.  – ﺻﻼح دﯾﺪsalah görüş
Salar f.  – ﺳﺎﻻرbaşçı; komandir
Salim ə.  – ﺳﺎﻟﻢsağlam, salamat
Sameʻ / Samiʻ ə.  – ﺳﺎﻣﻊeşidən; dinləyən, qulaq asan
Saneʻ / Saniʻ ə.  – ﺻﺎﻧﻊyaradan, qayıran, düzəldən; sənətkar, usta; saneʻ-i
nur ü nar – işıq və od(un) yaradıcısı (Allah c.c.).
Saz f.  – ﺳﺎز1. hazır; 2. uyğun; 3. hazırlayan, düzəldən, edən
Seyd ə.  – ﺻﯿﺪov, şikar
Seyqəl ə.  – ﺻﯿﻘﻞ1. > sığal, cila; 2. cilalayıcı alət
Seyl ə.  > – ﺳﯿﻞsel, daşqın
Seyr ə.  – ﺳﯿﺮyerimə, yürüş, getmə, gəzmə, gəzinti
Səbk ə.  – ﺳﺒﮏ1. metalı əridib qəlibə tökmə; 2. üslub, > səpki
Səd həzar f.  – ﺻﺪ ھﺰارyüz min (say, miqdar)
Səff-ara ə.+f. ﺻﻒ آرا
– sıraya düzülmüş
ّ
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Səhab ə.  – ﺳﺤﺎبbulud; səhab-i kərəm – kərəm buludu
Səhih ə.  – ﺻﺤﯿﺢdoğru; düzgün; tam; sağlam
Səhl ə.  – ﺳﮭﻞasan(lıq); yüngül(lük)
Səxi ə.  – ﺳﺨﯽsəxavətli, əliaçıq
Səlb ə.  – ﺳﻠﺐ1. zorla əlindən alma; qapma; 2. qaldırma, götürmə; 3. inkar
etmə, rədd etmə
Səllax ə.  – ﺳﻼخdərisoyan; qəssab
Səmərə ə.  – ﺛﻤﺮهmeyvə, bəhrə; fayda; səmərə-i ʻaləm – aləmin meyvəsi
Səmiʻna ə.  – ﺳﻤﻌﻨﺎeşitdik
Sənə ə.  – ﺳﻨﮫil
Səpəd f.  – سݒدsəbət, zənbil
Sər f.  – ﺳﺮbaş
ً  – ﺻﺮاaçıq şəkildə, çox aydın, açıqdan-açığa
Sərahətən ə. ﺣﺘﺎ
Səraməd f.  – ﺳﺮ آﻣﺪbaşa gələn; hal-qəziyyə, hadisə, əhvalat, olay
Sərbülənd f.  – ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪbaşı uca; başıyuxarı
Sərçeşmə-i abihəyat f.+ə.  – ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ آﺑﺤﯿﺎتdirilik suyu qaynağı
Sərdəftər f.  – ﺳﺮ دﻓﺘﺮdəftərin başında yazılan; giriş, müqəddimə
Sərəfraz // Sərfəraz / Sərfiraz f.  ﺳﺮﻓﺮاز//  – ﺳﺮ اﻓﺮازbaşını dik tutan; m.
ali, yüksək
Sərf-i nəzər ə.  – ﺻﺮف ﻧﻈﺮbaxışlarını qaçırma, baxmama, fikir verməmə,
vaz keçmə
Sərgərdan f. “ – ﺳﺮﮔﺮدانbaşı çiynində”, avara, sərsəri, işsiz-gücsüz
Sərgüzəşt f.  – ﺳﺮﮔﺰﺷﺖəhvalat, macəra, olay
Sərgüzəşti-maməza f.+ə.  – ﺳﺮﮔﺰﺷﺖ ﻣﺎ ﻣﻀﺎolub-keçmiş olay, əhvalat
Sərkar f.  – ﺳﺮﮐﺎرbaşçı, rəhbər; cənab; İranda: alay komandiri rütbəsinədək olan bütün zabitlərə müraciət zamanı işlədilir
Sərmayə-i bud ü nəbud f.  – ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدolub-olmama səbəbi, varlıq
və yoxluq mənbəyi
Sərmənzil f.+ə.  – ﺳﺮ ﻣﻨﺰل1. mənzilbaşı, səfərin sonu; 2. mərhələ; 3. yer,
mövqe; düşərgə
Sərməşq f.  – ﺳﺮﻣﺸﻖörnək, nümunə
Sərriştə f.  – ﺳﺮرﺷﺘﮫ1. “kələfin başı”, ipin ucu; 2. bilik, anlayış, işdən başı
çıxma / təcrübə
Sərvər f.  – ﺳﺮورbaşçı
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Sərzəniş f.  – ﺳﺮزﻧﯿﺶdanlaq, məzəmmət
Səʻy ə.  – ﺳﻌﯽçalışma
Səvay ə.  > – ﺳﻮایsavayı, başqa
Səzavar f.  – ﺳﺰاوارlayiq, yaraşan, münasib, uyğun; səzavar-i əfsər – taca
layiq / münasib
Sıfay / Sifay ə.  – ﺻﻔﺎیzərif, incə
Siflə ə.  – ﺳﻔﻠﮫalçaq, aşağıda olan, düşkün; tərbiyəsiz
Silk ə.  – ﺳﻠﮏ1. məftil; ip, iplik; 2. sıra, cərgə, düzüm; 3. yol, məslək;
4.ictimai təbəqə
Sim f.  – ﺳﯿﻢgümüş
Sinan ə.  – ﺳﻨﺎنmizraq ucu, nizə ucu, süngü
Sinn ə.  – ﺳﻦ1. diş; 2. yaş (yaşanan illər, adamın yaşı)
Sipah // Sipəh f.  سݒه//  – سݒاهordu, qoşun
Sipahi-giran f.  – سݒاه ﮔﺮانağır / bahalı qoşun
Sipas f.  – سݒاسhəmd, şükr, təşəkkür (rus: спасибо)
Sipəhbud f.  – سݒھﺒﺪqoşun başçısı, baş komandan
Sipəhdar-i şah f.  – سݒھﺪار ﺷﺎهşahın baş komandanı
Sipər f.  – سݒرqalxan
Sirac ə.  – ﺳﺮاجçıraq, işıq, məşəl
Sitarə f.  – ﺳﺘﺎرهulduz
Sövt ə.  – ﺻﻮتsəs
Su f.  – ﺳﻮtərəf, yan
Sudur / Südur ə.  – ﺻﺪورçıxma, önə çıxma, meydana gəlmə, baş vermə
Suxən gostər f.  – ﺳﺨﻦ ﮔﺴﺘﺮsöz yayan
Sur ə.  – ﺳﻮرtoy, toy büsatı; qonaqlıq, şənlik
Surən ə.  – ﺻﻮراşəkilcə, zahirən, formal surətdə
Suziş f.  – ﺳﻮزشyanğı
Süfla // Süfli ə.  – ﺳﻔﻠﯽən aşağıda / altda olan, düşkün, səfil, pərişan;
alçaq, etibarsız
Sühulət ə.  – ﺳﮭﻮﻟﺖasanlıq; əlverişlilik
Sükunət ə.  – ﺳﮑﻮﻧﺖdurma, dayanma; sakin olma, yerləşmə, oturma
Sülb ə.  – ﺻﻠﺐsoy, sülalə, nəsil
Sünʻ ə.  – ﺻﻨﻊ1. iş, əməl; qurğu, əsər; 2. qur(aşdır)ma, düzəltmə, yaratma;
sünʻi-əʻla  – ﺻﻨﻊ اﻋﻼən uca yaradılış, ən yaxşı əsər
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Sürbə ə.  – ﺳﺮﺑﮫsürü
Sürur ə.  – ﺳﺮورsevinc, şadlıq, şənlik
Süvar(ə) f.  – ﺳﻮارهat belində, atlı; atlıya aid olan
Süvaran f. “ – ﺳﻮارانsüvar”lar, atlılar

Ş
Şahi-dərya dil f. “ – ﺷﺎه درﯾﺎ دلdəniz ürəkli”, hövsələli şah
Şahrah f.  – ﺷﺎھﺮاهşah yol; əsas yol
Şax f.  – ﺷﺎخbudaq; şax-i gül – gül budağı
Şayan f.  – ﺷﺎﯾﺎنlayiq, münasib, yaraşan; şayan-i təşəkkür – təşəkkürə
layiq
Şayiq ə.  – ﺷﺎﯾﻖşövqlü, həvəsli
Şeyda f.  – ﺷﯿﺪاvurğun, məftun, eşq dəlisi
Şəb f.  – ﺷﺐgecə
Şəbgir f.  – ﺷﺒﮕﯿﺮ1. sübhə yaxın, sübh çağı; 2. əsasən sübh həzin səslə
oxuyan quş; naləi-şəbgir – sübh naləsi, iniltisi
Şəbistan f.  – ﺷﺒﺴﺘﺎن1. yataq otağı; 2. hərəmxana, sarayda padşah arvadlarının yaşadıqları otaq(lar); 3. dərvişlərin yaşadıqları və ibadət etdikləri
yer; 4. gecə, gecə vaxtı
Şəfəqət ə.  – ﺷﻔﻘﺔacıma, mərhəmət
Şəfiʻ ə.  – ﺷﻔﯿﻊşəfaət edən, başqasının günahlarının bağışlanması üçün
xahiş edən
Şəhpər f.  – ﺷﮫݒرquş lələyi; quşun ən uzun qanadı
ّ – şəkk edən, şübhələnən
Şəkkak ə. ﺷﮑﺎک
Şəqavət ə.  – ﺷﻘﺎوتbədbəxtlik, zillət
Şəmʻi-rövşən ə.+f.  – ﺷﻤﻊ روﺷﻦişıqlı şam
Şəʼn ə.  > – ﺷﺄنşan; hal, vəziyyət, durum, xüsusiyyət, xüsus, barə; dəyər,
hörmət; mövqe, dərəcə; şöhrət, əzəmət və s.
Şərarət ə.  – ﺷﺮارتqığılcım, qor; m. müsibət, fəlakət
Şərif ə.  – ﺷﺮﯾﻒşərəfli; mübarək, müqəddəs; nəcib
Şərir ə.  – ﺷﺮﯾﺮşər işlər görən, çox şər, yaramaz adam
Şikənc / Şekənc f.  – ﺷﮑﻨﺞqıvrım, buruq
Şitab f.  – ﺷﺘﺎبtələsmə, sürət, çeviklik
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Şivə f.  – ﺷﯿﻮه1. üslub, tərz; 2. işvə, naz; 3. ləhcə; tələffüz
Şövkət ə.  – ﺷﻮﮐﺖəzəmət, dəbdəbə, cəlal
Şövq ə.  – ﺷﻮقarzu, istək, həvəs; həsrət
Şur ü şərr f.+ə. ﺷﺮ
ّ  – ﺷﻮر وhay-küy; gurultu-patıltı
Şuriş f.  – ﺷﻮرشçaxnaşma, qarışıqlıq, şuluqluq
Şüʻəra ə.“ – ﺷﻌﺮاءşaʻir”lər
Şükuftə f.  – ﺷﮑﻔﺘﮫaçılmış (gül)
Şükuh ə.  – ﺷﮑﻮهböyüklük, ululuq, cəlal
Şüruʻ ə.  – ﺷﺮوعbaşlama, işə girişmə
Şürut ə. “ – ﺷﺮوطşərt”lər

T
Ta bəkey f.  – ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﯽnə vaxta qədər, haçanacan?
Tabəndə f.  – ﺗﺎﺑﻨﺪهparlayan, işıq saçan; tabəndə mah – parlayan ay
Taği ə.  – طﺎﻏﯽhəddini, vəzifəsini aşan; azğın; asi
Tazi nəsəb ə.  – ﺗﺎزی ﻧﺴﺐərəb nəslindən olan, ərəb mənşəli
Teyy ə.  – طﯽqatlama, bükmə, dürmə; bürümə, sarıma; gizlətmə; keçmə,
keçib başa çatdırma; teyy-i rah ə.+f.– yolu başa vurma / qət etmə
Təʻali ə.  – ﺗﻌﺎﻟﯽyüksəlmə, ucalma
Təbʻ ə.  – طﺒﻊ1. təbiət, yaradılış; 2. damğa, möhür; 3. nəşr, çap, çap etmə
Təbdil ə.  – ﺗﺒﺪﯾﻞəvəz etmə, dəyiş(dir)mə, başqa şəklə salma, çevirmə
Təbʻən ə. ً  – طﺒﻌﺎtəbii olaraq; təbiətcə
Təʻbir ə.  – ﺗﻌﺒﯿﺮyor(umla)ma, anlatma; yuxu yozma
Təbʻiyyət ə.  – ﺗﺒﻌﯿﺖtabeçilik, tabe olma
Təcahüd ə.  – ﺗﺠﺎھﺪcəhd etmə, çalışma
ّ – görünmə, əks etmə
Təcəlli ə. ﺗﺠﻠﯽ
ّ – alçalma, aşağı düşmə
Tədənni ə. ﺗﺪﻧﯽ
Təʻəddiyat ə.  – ﺗﻌﺪﯾﺎتhəddi aşmalar, insafsızlıqlar, zülmlər
ّ – öyrənmə, oxuma, təhsil alma
Təʻəllüm ə. ﺗﻌﻠﻢ
Təʻərrüz ə.  – ﺗﻌّﺮض1. sataşma; 2. düşmən torpağına girmə; döyüşə başlama, hücum etmə
Təʻəssüb ə. ﺗﻌﺼﺐ
– ifrat dərəcədə tərəfdar olma; fanatizm
ّ
Təʻəyyün ə. ﺗﻌﯿﻦ
ّ – əyan olma, müəyyənləş(dir)mə, aydınlaş(dır)ma
Təʻəyyüş ə. ﺗﻌﯿﺶ
ّ – yaşama
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Təfaxür ə.  – ﺗﻔﺎﺧﺮfəxr etmə, öyünmə
Təfərrüc ə. ﺗﻔﺮج
ّ – qəm-qüssəni dağıtmaq, ürəyi açılmaq üçün gəzməyə
çıxma; gəzinti
Təftiş ə.  – ﺗﻔﺘﯿﺶyoxlama, gözdən keçirmə
Təğafül ə.  – ﺗﻐﺎﻓﻞözünü bilməməzliyə vurma, xəbərsiz kimi göstərmə;
unutma, yaddan çıxarma; qəflətə düşmə
Təğəyyür ə.  – ﺗﻐﯿﺮbaşqalaşma, dəyişmə
Təğyir ə.  – ﺗﻐﯿﯿﺮbaşqalaşdırma, dəyişdirmə
Təhəmmül ə.  – ﺗﺤﻤﻞyük götürmə, yüklənmə, m. dözmə, qatlaşma, tab
gətirmə
Təhəssül ə.  – ﺗﺤﺼﻞhasil olma, nəticə əldə etmə
Təhəyyür ə.  – ﺗﺤﯿﺮheyrətlənmə, mat-məəttəl qalma, donub qalma
Təhi dəst / Tohi dəst f.  – ﺗﮭﯽ دﺳﺖəli boş; kasıb, yoxsul
Təhqiq ə.  – ﺗﺤﻘﯿﻖhəqiqəti üzə çıxarma, axtarma
Təhsil-i riza ə.  – ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺿﺎ ءrazılıq əldə etmə, məmnunluq qazanma
Təhsin ə.  – ﺗﺤﺴﯿﻦ1. yaxşılaşdırma; 2. alqışlama, bəyənmə, tərifləmə
ّ – kəfalət, öhdəlik, məsuliyyət
Təkəllüf ə. ﺗﮑﻠﻒ
Təklif ə.  – ﺗﮑﻠﯿﻒ1. irəli sürmə; 2. məcbur etmə, məcburiyyət; 3. çağırış,
dəvət; 4.dini borc, vəzifə
Təkmil ə.  – ﺗﮑﻤﯿﻞkamala çatdırma; tamamlama, sona çatdırma
Təksir-i miknət ə.  – ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﮑﻨﺖdövləti artırma, çoxaltma
Təqaza ə.  – ﺗﻘﺎﺿﺎtələb, istəmə; lazım olma, lüzum; ehtiyac
Təqbih ə.  – ﺗﻘﺒﯿﺢqəbahətləndirmə, pisləmə, bəyənməmə
Təqdir-i qəza ə.  – ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﻀﺎءalın yazısı, tale, qismət
Təqrir ə.  – ﺗﻘﺮﯾﺮ1. qərarlaşdırma, yerləşdirmə; 2. demə, iqrar etmə
Təqva ə.  ﺗﻘﻮا/  – ﺗﻘﻮیAllahdan qorxub pis işdən çəkinmə; iman, möminlik
Təqvim ə.  – ﺗﻘﻮﯾﻢvaxtın dövranının təbiət hadisələrinə görə hesablanma
sistemi
Təlʻət ə.  – طﻠﻌﺖüz, surət, çöhrə; görkəm, xarici görünüş
Təlx f.  – ﺗﻠﺦacı, zəhər
Təlqin ə.  – ﺗﻠﻘﯿﻦ1. öyrətmə, beyninə yeritmə; 2. öyüd, nəsihət; 3. hipnoz
Təʻm ə.  > – طﻌﻢtam, dad
Təməʻ ə.  – طﻤﻊiştah; acgözlük
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Təməddün ə.  – ﺗﻤﺪنmədəniləşmə; mədəniyyət; əhl-i təməddün – mədəniyyət əhli
Təmənna ə.  – ﺗﻤﻨﺎistəmə, diləmə; təmənna-yi ʻəzm-i vətən – vətənə getmə
istəyi / diləyi
Təməyyüz ə.  – ﺗﻤﯿﺰayrılma, seçilmə, fərqlənmə
Təʼmin-i təʻəyyüş ə. ﺗﻌﯿﺶ
ّ  – ﺗﺄﻣﯿﻦyaşama əminiyyəti
Tənbih ə.  > – ﺗﻨﺒﯿﮫtənbeh; 1. oyatma, oyandırma; 2. çəkindirmə; 3. danlama, qınama; danlaq, qınaq
Tənbihən ə.  – ﺗﻨﺒﯿﮭﺎtənbeh olaraq
ّ – enmə, düşüş; m. geriləmə; zəifləmə
Tənəzzül ə. ﺗﻨﺰل
Təng f.  – ﺗﻨﮓdar, darısqal; darıxmış, bezmiş, usanmış
Tərcih ə.  – ﺗﺮﺟﯿﺢbir şeyi başqasından üstün tutma, daha artıq bəyənmə
Tərçeşm f.  – ﺗﺮﭼﺸﻢgözü yaşlı, ağlar
Tərəb ə.  – طﺮبsevinc, şadlıq, şənlik
Tərəhhüm ə. ﺗﺮﺣﻢ
ّ – rəhm etmə, yazığı gəlmə; mərhəmət
ّ – inkişaf, irəliləmə
Tərəqqi ə. ﺗﺮﻗﯽ
Tərğib ə.  – ﺗﺮﻏﯿﺐrəğbətləndirmə, meyilləndirmə, həvəsləndirmə
Təriq ə.  – طﺮﯾﻖyol
Təriq-i cünun ə.  – طﺮﯾﻖ ﺟﻨﻮنdəlilik yolu
Tərsa f.  – ﺗﺮﺳﺎxristian, xaçpərəst
Təsəddüq ə.  – ﺗﺼﺪقsədəqə vermə; > təsaddıq
Təsəllüt ə.  – ﺗﺴﻠﻂçox incitmə, son dərəcə narahat etmə; səltənət sürmə,
hökmranlıq, hakimiyyət
Təsərrüf ə.  – ﺗﺼﺮف1. sərf etmə, işlətmə; ələ keçirmə, yiyələnmə; 2. qənaət etmə, israf etməmə; qənaət; idarə olunma
Təshih ə.  – ﺗﺼﺤﯿﺢdüzəltmə; sağaltma
Təʻsib ə.  – ﺗﻌﺼﯿﺐçətinləşdirmə, çətinlik törətmə
Təʼsirat ə. “ – ﺗﺄﺛﺮاتtəsir”lər
Təʼsis ə.  – ﺗﺄﺳﯿﺲəsasını qoyma
Təşbih ə.  – ﺗﺸﺒﯿﮫbənzətmə, oxşatma, tutuşdurma
Təşrif ə.  – ﺗﺸﺮﯾﻒşərəfləndirmə
Təşviq ə.  – ﺗﺸﻮﯾﻖşövqləndirmə, həvəsləndirmə ( motivasiya )
Təvarix ə. “ – ﺗﻮارﯾﺦtarix”lər
Təvəccüh ə.  – ﺗﻮﺟﮫüz tutma, meyil, rəğbət
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Təvəkkül ə.  – ﺗﻮﮐﻞvəkil tutma, vəkalət vermə, işini Allaha tapşırma, hər
işdə Allaha güvənmə
Təvəqqeʻ ə.  – ﺗﻮﻗﻊxahiş etmə, istəmə; xahiş, rica, istək
Təvəllüd ə.  – ﺗﻮﻟﺪdoğulma, dünyaya gəlmə
Təzəyyüq ə.  – ﺗﻀﯿﻖtəzyiqə uğrama, sıxılma
Tifli-növzad ə.+f.  – طﻔﻞ ﻧﻮزادyeni doğulmuş uşaq
Tiğ f.  – ﺗﯿﻎqılınc, xəncər, ülgüc
Tila ə.  – طﻼءqızıl, altun
Tilavət ə. “ – ﺗﻼوتQurʼan”ı avazla oxuma
Timsal ə.  – ﺗﻤﺜﺎلbənzəyiş; nümunə; təmsil
Tinət ə.  – طﯿﻨﺔpalçıq; yaradılış, xasiyyət
Tir f.  – ﺗﯿﺮyaydan atılan ox; dirək, sütun
Tiraz ə. ( طﺮازf.  – ) ﺗﺮاز1. tərz, üsul, növ, çeşid, cins, tip; 2. naxış, işləmə;
3. bəzək, zinət
Tiryaq f.  – ﺗﺮﯾﺎقzəhərlənməyə qarşı dərman, zəhər əleyhinə dərman
Tizab f. “ – ﺗﯿﺰآبiti su”, azot turşusu
Tövfir ə.  – ﺗﻮﻓﯿﺮartırma, çoxaltma; fərq
Tövsif ə.  – ﺗﻮﺻﯿﻒvəsf etmə, səciyyələndirmə
Tövzih ə.  – ﺗﻮﺿﯿﺢizah etmə, aydınlaşdırma
Tul ə.  – طﻮلuzun
Tüccar ə. ﺗﺠﺎر
ّ – “tacir”lər
Türab ə.  – ﺗﺮابtorpaq; m. qəbir, məzar
Tüluʻ ə.  – طﻠﻮعdoğma, çıxma (Günəş və Ay haqqında); üzə çıxma, aşkar
olma

U
ʻUd ə.  – ﻋﻮد1. taxta parçası, dəyənək; çubuq, budaq; qamış; çöp; 2. ud
(musiqi aləti); 3. güc, şiddət

Ü
Üftadə f.  – اﻓﺘﺎدهdüşmüş, yıxılmış; yazıq, biçarə; düşkün; düçar, mübtəla;
sərvi-üftadə – yıxılmış sərv
Ülfət ə.  – اﻟﻔﺖdostluq, məhəbbət; alışma, ünsiyyət; görüşmə
221

Rəxşanə Babazadə

ʻÜlum ə. “ – ﻋﻠﻮمelm”lər
ʻÜlviyyət ə.  – ﻋﻠﻮﯾﺖülvilik, ucalıq, yüksəklik; mənəviyyat
Üməm ə. “ – اﻣﻢümmət”lər, millətlər
Üməra ə. “ – اﻣﺮاəmir”lər
Ümmət ə. اﻣﺖ
ّ – icma, tayfa; millət
Ümurat-i divan ə.  – اﻣﻮرات دﯾﻮانdivan “əmr”ləri, rəsmi işlər, dövlət işləri
Ünas ə.  – اﻧﺎثqadınlar
ʻÜsrət ə.  – ﻋﺴﺮتçətinlik
ʻÜyub ə. “ – ﻋﯿﻮبeyb”lər

V
Vabəstə f.  – واﺑﺴﺘﮫ1. bağlı, asılı; 2. kömək, arxa
Va əsəf f.+ə.  – وا اﺳﻒvay-təəssüf, heyifsilənmə, hayıflanma; fəryad-fəğan
Vagüzar f.  – واکذارhəvalə, öhdəsinə qoyma
Vaʻiz ə.  – واﻋﻆöyüd verən; minbərdə vəz söyləyən, moizə edən
Vaqeʻ ə.  – واﻗﻊolan, baş verən, əmələ gələn; var olan, yerləşən
Vaqif ə.  – واﻗﻒ1. ayaq üstə duran; 2. xəbərdar, agah, məlumatlı
Varid ə.  – واردgəlib-yetişən
Varidat ə.  – واردات1. ağla gələn düşüncələr; 2. gəlir, qazanc
Vazeh ə.  – واﺿﺢaydın, aşkar, açıq
Vəbal ə.  – وﺑﺎلgünah, > babal; ağırlıq, çətinlik; cavabdehlik
Vəcd ə.  – وﺟﺪcuşa gəlmə, coşma; ruh yüksəkliyi
Vəch ə.  – وﺟﮫüz; üzəri, üst; yol, vasitə; vəsilə, səbəb və s.
Vədud ə.  – ودودçox sevən, çox məhəbbət bəsləyən; Allah (c.c.)-ın isimlərindən biri
Vəhşyanə ə.  – وﺣﺸﯿﺎﻧﮫvəhşi kimi, vəhşicəsinə
Və illa ə.  – و ّاﻻolmadığı halda, olmazsa; yoxsa
Vəqt ə.  > – وﻗﺖvaxt, zaman
Vəqtbevəqt ə.+f.+ə.  – وﻗﺖ ﺑﮫ وﻗﺖvaxtaşırı
Vəli f.  – وﻟﯽlakin, amma, ancaq
Vəsatət ə.  – وﺳﺎطﺖvasitəçilik, araçılıq; havadarlıq
Vəsiʻ ə.  – وﺳﯿﻊyayqın, geniş, vüsətli
Vəsl-i məram ə.  – وﺻﻞ ﻣﺮامarzuya çatma, istəyə nail olma, niyyətə qovuşma
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Vəzʻ ə.  – وﺿﻊqoyma; vəziyyət, hal, biçim, tərz; vəzʻ-i zindəganlıq
ə.+f.+t.– həyat tərzi; vəzʻ-i məʻişət ə.– yaşayış tərzi
Vəʻz ə.  – وﻋﻆöyüd, nəsihət; moizə
Vəzaif ə. “ – وظﺎﺋﻒvəzifə”lər
Vəzarət ə.  – وزارتnazirlik
Vəzn-i şeʻr ə.  – وزن ﺷﻌﺮşeirin vəzni, ölçüsü
Vird-i zəban ə.+f.  – ورد زﺑﺎنdil əzbəri
Vücubat ə.  – وﺟﻮﺑﺎتvacib şeylər
Vücudi-bihəmta ə.+f.  – وﺟﻮد ﺑﯽ ھﻤﺘﺎtayı-bərabəri olmayan vücud
Vüqar ə.  – وﻗﺎرağırlıq, ciddiyyət, təmkin, ləyaqətini gözləmə; vüqarimütəntən – təntənəli vüqar
Vürud ə.  – ورودgəlmə, yetişmə, çatma; içəri keçmə
Vüquʻat ə. “ – وﻗﻮﻋﺎتvüqu”lar, vaqiələr, hadisələr, olaylar
Vüsʻət ə.  – وﺳﻌﺖgenişlik; yayılma
Vüzəra ə. “ – وزراvəzir”lər

Y
Yek f.  – ﯾﮏbir, tək
Yekşənbə f.  – ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫbazar günü
Yəx f.  – ﯾﺦbuz
Yəqin ə.  – ﯾﻘﯿﻦəminlik; dəqiq, şübhəsiz, əlbəttə
Yəmin ə.  – ﯾﻤﯿﻦsağ tərəf
Yəsar ə.  – ﯾﺴﺎرsol tərəf

Z
Zar f.  – زار1. ağlama, inləmə, fəğan; 2. ağlayan, inləyən; 3. çarəsiz, dərmansız, çıxılmaz vəziyyətdə
Zat ə.  – ذاتmahiyyət; öz; şəxs; sahib, yiyə
ً – əslində, təbii olaraq, özlüyündə, özündə, özbaşına
Zatən ə. ذاﺗﺎ
Zaviyənişin ə.+f.  – زاوﯾﮫ ﻧﺸﯿﻦguşənişin, küncdə oturan; bir küncə çəkilən,
tərki-dünya
Zayeʻ ə.  > – ﺿﺎﯾﻊzay, korlanmış, pozulmuş
Ze f.  – زbax: Əz. “əz”in şeirdə işlənən ixtisar şəkli.
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Zeyl ə.  – ذﯾﻞəlavə, artırma, növbəti, aşağıdakı
Zəban f.  – زﺑﺎنdil
Zəhr f.  > – زھﺮzəhər, ağı
Zəhrə f.  – زھﺮهöd
Zəʻif ə.  > – ﺿﻌﯿﻒzəyif, gücsüz, taqətsiz
Zəkat ə.  – زﮐﺎتpul və ya malın qırxda biri miqdarında yoxsullara verilən
dini sədəqə
Zələmə ə. “ – ظﻠﻤﮫzalim”lər, zülmkarlar, insafsızlar, amansızlar
Zəmir ə.  – ﺿﻤﯿﺮürək, qəlb; iç, batin
Zənan f. “ – زﻧﺎنzən”lər, qadınlar
Zər f.  – زرqızıl; taci-zər – qızıl tac; təxti-zər – qızıl taxt
Zərd f.  – زردsarı
Zərnişan f.  – زرﻧﺸﺎنzərlə işlənmiş (parça)
Zərrin f. زرﯾﻦ
ّ – qızıldan olan, qızılı, zərli
Zəval ə.  >– زوالzaval, tələf, məhv; göy cismlərinin batması
Zəvati-kiram ə.  – ذوات ﮐﺮامsəxavətli “zat”lar, comərd şəxslər
Ziba f.  – زﯾﺒﺎbəzəkli, zinətli; gözəl
Zihəyat ə.  – ذﯾﺤﯿﺎتcanlı; diri
Zihimmət ə. ﺣﻤﺖ
ّ  – ذیhimmətli, qeyrətli, çalışqan
Zikr ə.  – ذﮐﺮ1. yada salma, xatırlama; ağıza alma, adını çəkmə; 2. demə,
söyləmə, ifadə etmə; 3. dua, vird
ّ – zəlillik, alçaqlıq, xarlıq, rəzalət, rüsvayçılıq; əziyyət
Zillət ə. ذﻟﺖ
Zindəgan f.  – زﻧﺪﮔﺎنdiri, canlı; yaşama, həyat
Zinhar f.  – زﯾﻨﮭﺎرAman! Ehtiyatlı ol!; aman, pənah, təhlükəsizlik; əsla
Zira f.  – زﯾﺮاçünki, ona görə ki
Ziraʻətgah ə.+f.  – زراﻋﺘﮕﺎهəkin yeri, tarla
Ziruh ə.  – ذﯾﺮوحruhlu, canlı
Zivər f.  – زﯾﻮرzinət, bəzək, süs
Ziyad(ə) ə.  – زﯾﺎدهartıq, lap çox; lazım olandan çox; gərəksiz
Zor / zur f.  – زورgüc
Zöhd ə.  – زھﺪdinin qadağan etdiklərindən çəkinmə; vaxtını ibadətə sərf
etmə; tərki-dünyalıq // zahidlik
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Zövq ə.  – ذوقdad, ləzzət; dadbilmə duyğusu; ləzzət alma, həzz alma; əyləncə, kef; həvəs; əhl-i zövq – dadbilmə duyğusu olanlar, keyfiyyətdən
anlayanlar
Zövqyab ə.+f.  – ذوﻗﯿﺎبləzzət alan, həzz alan
Zübdət ə.  – زﺑﺪةyağ; qaymaq; zübdət-üş-şüʻəra – m. şairlərin qaymağı
Zühur ə.  – ظﮭﻮرzahir olma, ortaya çıxma, əmələ gəlmə, hasil olma
Zükur ə. “ – ذﮐﻮرzəkər”lər, erkəklər, kişilər
Zülf f.  – زﻟﻒsaç, tel; hörüklər
Zuləm ə.  – ظﻠﻢzülmət, qaranlıq
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