
6 fevral 2022-ci il, bazar 7

Məlum olduğu kimi, dilimizdə 
nəqli keçmiş zamanın iki variantı var: 
“-mış⁴” və ıb, ub, üb, ib şəkilçiləri ilə 
düzələnlər. Onların hər birinin yerli-
yerində işlədilməsi dilimizin ifadə 
imkanlarını ikiqat artırır.

Bütün şəxslərin həm təkində, həm 
də cəmində işlənən “-mış⁴” variantın-
dan fərqli olaraq, “-ıb⁴” variantı birinci 
şəxsdə (nə təkdə, nə də cəmdə) 
işlənə bilmir. Deməli, bu variant 
istifadə imkanlarına və ifadə poten-
sialına görə birincidən məhduddur. 
Hərçənd ki, təxminən XVII əsrə 
qədər “-ıb⁴” variantı birinci şəxsdə 
də işlənirdi. Füzulidən bir beyti yada 
salaq:
Eşq daminə giriftar olalı zar olubam,
Nə bəladır ki, ona böylə giriftar olubam.

Lakin Azərbaycan dili sonrakı 
təkamül prosesində hətta özünün 
ən böyük şairinin xatirinə belə, bu 
formanı mühafizə edib saxlamağı 
lazım bilmədi... Yeri gəlmişkən, bu 
şəkilçilərin hər ikisinin bir konteksdə 
parallel işlədilməsinə aid yenə Fü-
zulinin dilində unikal bir örnəyə rast 
gəlirik:

Adəm əvvəl səri-kuyin  
verib almış cənnət, 
Eşidib təni-mələk,  

sonra peşiman olmuş. 
Bu nümunə əyani şəkildə göstərir 

ki, nəqli keçmiş zamanın hər iki 
formasını düzgün və yerli-yerində 
işlətməklə dilimizə daha geniş və 
dəqiq ifadə imkanları, poetik tutum 
vermək mümkündür. 

Nəqli keçmiş zamanın “-ıb⁴” 
variantının birinci şəxsdə işlədilə 
bilməməsi, istər-istəməz, nitqimizin 
böyük bir kəsimində (ən azı üçdə 
birində) bu formadan istifadəni 
qeyri-mümkün edir. Deməli, “-mış⁴” 
variantını hər yerdə və həmişə “-ıb⁴” 
variantı ilə əvəz etmək mümkün deyil. 
Dilimizin təkamül prosesi bu formala-
rın hər ikisini yaradıbsa, anlamalıyıq 
ki, üslub və ifadə baxımından onların 
hərəsinin öz yeri, öz işlənmə məqamı 
var. Amma təəssüf ki, bu adi həqiqəti 
hamı anlamır. Təxminən ötən əsrin 
80-ci illərindən başlayaraq, jurna-
list dairələrində “-mış⁴” şəkilçisinə 
qarşı səbəbi tam anlaşılmayan 
“səlib yürüşü” başladı və tədricən bu 
yanlış mövqeyi geniş ictimai rəyə də 

təlqin etməyə çalışdılar. Etiraf etmək 
lazımdır ki, dilimizi və onun qayda-qa-
nunlarını yaxşı bilməyənlər arasında 
müəyyən qədər tərəfdaş da topla-
ya bildilər. Bizim günlərdə bir sıra 
informasiya agentliklərinin, televiziya 
və internet kanallarının da bu “virusa 
yoluxduğu” müşahidə olunur.

Bu gün “-mış⁴”ı kinayə, hətta 
ikrahla “sovet mediasının dil elemen-
ti” elan etmək qeyri-dəqiq və qərəzli 
yanaşma olmaqla bərabər, həm də 
elementar cahillik və savadsızlıq 
nümunəsidir. Çünki həmin mövqedə 
olanlar öz fikirlərini əsaslandırmaq 
üçün nə dilçilik, nə də məntiq baxı-
mından heç bir ciddi dəlil, arqument 
irəli sürə bilmirlər. Bu şəkilçi Orxon-
Yenisey abidələrində də, “Kitabi-Dədə 
Qorqud”da da, Mahmud Kaşğarinin 
“Divan”ında da, Qazi Bürhanəddində 
də, Nəsimidə də, Xətaidə də, 
Füzulidə də, Aşıq Qurbanidə də, 
Vaqifdə də, Mirzə Fətəlidə də, Aşıq 
Ələsgərdə də, Seyid Əzimdə də, 
Mirzə Cəlildə də, Sabirdə də, Üzeyir 
bəydə də, Caviddə də, C.Cabbarlıda 
da, S.Vurğunda da, M.Müşfiqdə də, 
Ə.Kərimdə də, M.Arazda da işlənir. 
İstisnasız olaraq, bütün ümumtürk 
şifahi və yazılı ədəbi abidələrində, 
müasir türk dillərinin hamısında bu 
şəkilçi var. Və birdən-birə özünü 
qəhrəman sayan kimlərsə onun 
inkarına qalxır... Bu adamlara adicə 
(hətta primitiv) bir sual vermək 
istərdik: “-mış” şəkilçisi olmadan 
“mən gəlmişəm” fikrini necə ifadə 
edərdiniz?

Azərbaycan torpağı bizim maddi 
Vətənimizdirsə, Azərbaycan dili də 
mənəvi Vətənimizdir. Onların hər 
ikisinin sərhədlərinin toxunulmazlığını 
qorumaq eyni dərəcədə müqəddəs 
borcumuzdur. Bu mənada mənəvi 
Vətənimizin kiçicik bir parçası olan 
“-mış⁴” şəkilçisini əlimizdən almaq 
istəyənlərlə maddi Vətənimizin 
kiçicik bir parçası olan Şuşa qalasını 
əlimizdən almaq istəyənlər arasında 
elə bir ciddi fərq yoxdur. Ona görə də 
bu süni, qondarma problem mütləq 
dəf edilməli, aradan qaldırılmalıdır.

Müşahidələr “-mış⁴” şəkilçisinə 
qarşı bu anormal, xəstə münasibətin 
təkcə nəqli keçmiş zamanlı feillərə 
yox, həmin şəkilçi ilə düzələn feili 

sifətlərə qarşı da yönəldiyini göstərir. 
Məlum olduğu kimi, “-acaq²” şəkilçili 
feili sifətlər gələcək, “an²” şəkilçili 
feili sifətlər indiki, “-mış⁴” şəkilçili feili 
sifətlər isə keçmiş zaman anlamı da-
şıyır. Yəni, “yazılmış yazı” ifadəsi keç-
miş, “yazılacaq yazı” gələcək zamana 
aid olduğu kimi, “yazılan yazı” ifadəsi 
də indiki zamana aiddir. Təbii ki, 
zəruri üslubi məqamlarda bu forma-
lar bir-birini əvəz edə bilirlər, ancaq 

bunun üçün müəllifdən həm praktik, 
həm də nəzəri сəhətdən mükəmməl 
dil bilgisi tələb olunur. Bunsuz isə 
həmin formaların bir-birinin yerində 
işlədilməsi kobud morfoloji pozuntu 
olmaqla bərabər, ciddi məntiqi yan-
lışlığa və üslubi qarışıqlığa da gətirib 
çıxarır.

Əfsus ki, son onilliklərdə keçmiş 
zamanı ifadə etmək məqamında 
“-mış⁴” şəkilçisi əvəzinə tamamilə 
yanlış olaraq “-an²” şəkilçisindən 
istifadə edildiyi müşahidə olunur. 
“Beş yüz il əvvəl tikiləcək bina” 
deyimi necə yanlışdırsa, “beş yüz il 
əvvəl tikilən bina” da eyni dərəcədə 
absurddur. Təəssüf ki, müasir 
mediamızda bu adi həqiqətin çox 
tez-tez nəzərdən qaçırıldığının şahidi 
oluruq. Vətən müharibəsinin döyüşləri 
gedən günlərdə “azad edilən ərazilər” 
ifadəsini işlətmək doğru idisə, bu gün 
həmin ifadəni ancaq “azad edilmiş 
ərazilər” şəklində vermək doğru 
sayıla bilər.

Məsələn, qəzetlərin birində 
belə bir xəbər oxuyuruq: “Əhmədli 
qəsəbəsində tikilən binada yanğın 
baş verib.” Fikirləşirsən ki, görəsən, 
tikilən (yəni, tikilməkdə olan!) binada 
yanan nə imiş? Sonrakı cümlədə isə 
yazılıb ki, “binaya cəmi dörd ay qabaq 
köçmüş ailənin avadanlığına ziyan 
dəyib.” Belə bir anlaşılmazlığın baş 
verməməsi üçün jurnalist, sadəcə, dil 
qaydasına əməl edərək, “yeni tikilmiş 
bina” ifadəsini işlətməli idi. “Prezident 
şəhid ailələri üçün tikilən binanın 
açılışını etdi” kimi cümlələrdə eyni dil 

pozuntusu ilə üzləşirik.
Yaxud, başqa bir qəzetdə 

belə bir başlıq görürsən: “Türkiyə 
universitetlərində təhsil alan 
azərbaycanlı gənclər Bakıda bir araya 
gəldilər.” Düşünürsən ki, görəsən, bu 
gənclər ilin ortasında dərslərini buraxıb 
Bakıya niyə toplaşıblar? Materialı 
oxuyandan sonra aydın olur ki, söhbət 
Türkiyə universitetlərində təhsil almış 
gənc mütəxəssislərdən gedir.

Başqa bir yazıda belə bir cümlə 
ilə rastlaşırıq: “Dünyanın inkişaf edən 
ölkələri sırasında İtaliya layiqli yer 
tutur.” Dünyanın yüksək səviyyədə 
inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan 
İtaliya bu cümlədən xəbər tutsa, bəlkə 
də, Azərbaycana nota verər. Sonra 
gəl başa sal ki, bizim jurnalist sizi 
aşağılamaq istəməyib, sadəcə olaraq, 
“-mış⁴” şəkilçisindən xoşu gəlmir...

Əgər “-mış⁴” şəkilçisi ilə 
düzələn feili sifətlərin yerinə bü-
tün məqamlarda “an²” şəkilçisi ilə 
düzələnlər işlədilsə, onda gərək 
dilimizin ən koloritli sözlərindən 
olan “görməmiş” kəlməsini gözdən 
əlil mənasında “görməyən” sözü ilə 
əvəz edək. Onda gərək filan ya-
zıçının “Seçilmiş əsərləri” əvəzinə 
“Seçilən” əsərləri” deyək. Bu isə 
tamam fərqli bir məna daşıyır. Bu 
halda xarici dillərdən keçmiş zaman 
məzmunlu feili sifətlərin tərcüməsində 
həllolunmaz problemlə üzləşərik. 
Təsəvvür edin, hər hansı bir informa-
siyada noyabr ayında ABŞ Prezidenti 
seçilmiş Co Baydeni dekabrda ABŞ-
ın “seçilən” prezidenti adlandırmaq 
necə səslənər?! O, yalnız seçki günü 
“seçilən” prezident idi, bir gün sonra 
isə artıq “seçilmiş” prezidentdir.

Nəzərdən keçirdiyimiz nümunələr 
adi bir şəkilçinin dil qaydalarına 
uyğun olmayaraq işlədilməsinin necə 
üslubi fəsadlar törətdiyini, necə ciddi 
nitq pozuntularına səbəb ola bildiyini 
əyani şəkidə nümayiş etdirir.

İlham ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Tarix kitabsız yaşamır
Zəngəzur və onun ayrı-ayrı bölgələri haq-

qında bu günə qədər xeyli dəyərli tədqiqatlar 
aparılmış və qiymətli monoqrafiyalar yazılmış-
dır. Ancaq Zəngəzur torpaqları Azərbaycanın 
digər əraziləri kimi tarixin müxtəlif dönəmlərində 
zorla İran və Rusiya dövlətlərinin tərkibinə daxil 
edildiyindən vaxtilə tətbiq olunmuş idarəetmə 
ilə bağlı aparılmış rəsmi dövlət sənədləri nəinki 
adıçəkilən dövlətlərin, hətta həmişə türklərlə 
düşmən münasibətdə olan erməni arxivlərində 
məqsədli şəkildə məxfi qrif altında saxlanı-
lır. Bütün bunlara baxmayaraq, ortada olan 
tarixi fakt və sübutlar Zəngəzurun Azərbaycan 
türklərinin qədim yaşayış məskəni olduğu-
nu birmənalı şəkildə təsdiqləyir. Belə gerçək 
tarixi faktları özündə cəmləyən ən önəmli 
mənbələrdən biri də araşdırmaçı jurnalist, 
fəlsəfə doktoru Nazir Əhmədlinin araya-ərsəyə 
gətirdiyi Zəngəzurun kameral təsvirini özündə 
əks elətdirən ikicildlikdir. Düzdür, müəllif bu 
kitabları ikicildlik adlandırmayıb və birinci 
kitabı “Zəngəzur mahalının kameral təsviri”, 
ikincini “Zəngəzur qəzasının kameral təsviri” 
adı altında nəşr etdirib. Aydınlıq naminə qeyd 
edək ki, kameral təsvir ekspedisiya əsasında 
və yaxud bəlli məkandan əyani formada 
toplanmış materiallardır. Adıçəkilən bölgədə 
rəsmi dövlət idarəetməsini həyata keçirən 
Rusiya hökuməti siyasi-iqtisadi funksiyasını 
tənzimləmək, xüsusilə, vergi toplanmasında 
vacib mexanizmlərdən sayılan siyahıyaalın-
manı kameral təsvirlə-yerlərdə əyani formada 
reallaşdırmışdır. 

Zəngəzur qəzasının kameral təsvirini əks 
etdirən ikicildlik adıçəkilən qəzanın XIX əsrin 
iki müxtəlif dövrünü – 1832-1833 və 1874-cü 
illərini əhatə edir. Müəllif “Zəngəzur qəzasının 
kameral təsviri” kitabına kifayət qədər əhatəli 
giriş yazmış, bir çox vacib məsələlərə geniş 
şərhlər vermiş, oxucuların ilk dəfə tanış olduqla-
rı bəzi tarixi faktlara aydınlıq gətirmişdir. Kitab-
da Zəngəzur qəzasının tarixi, onun coğrafi möv-
qeyi, əhalinin etnik tərkibi, ayrı-ayrı kəndlərdə 
söhbətgedən dövrlərdə yaşamış əhalinin sayı 
və s. barədə məlumat verilir.

Zəngəzurun bütün ərazisi 1921-ci ilə qədər 
Azərbaycanın tərkibində olmuşdur. 1921-ci 
ildə Çar Rusiyasının varisi olan SSRİ hökuməti 
Zəngəzurun böyük bir hissəsini, daha doğru-
su, altmış faizini həmişə əlaltında saxladıqları 
haylara verib. 1917-ci ildə Rusiya imperiya-
sında inqilabi hərəkat başlayanda ( əslində, 
I Pyotrun dövründən üzü bəri) haylar ruslara 
yalmanaraq, nəyin hesabına olursa-olsun 
özlərinə dövlət qurmaq istəyirdilər. Qafqazda 
möhkəmlənməyin yalnız ermənilərin sayəsində 
mümkün olacağını yaxşı bilən Rusiya impe-
riyası da erm.ənilərə hər cür dəstək verirdi. 
Repressiv dövlət idarəetmə üsuluna malik 
olan sovet hakimiyyətinin bütün dövrlərində 
də haylar öz mərəzlərindən əl çəkmədi, daim 
Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları irəli sürdülər. 
Onu da tarixi dəlillər birmənalı olaraq təsdiqləyir 
ki, Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan 
Zəngəzur və Qarabağa erməniləri onların hava-
darları məqsədli olaraq müxtəlif yerlərdən zorla 
gətirib yerləşdiriblər. 

İran və Rusiya imperiyaları Zəngəzur və 
Qarabağ torpaqları onların tərkibində olduğu 
vaxtlarda həmin ərazilərə gətirib pərçimlədikləri 
erməni əhalisinə xüsusi imtiyazlar vermişlər. 
Aborigen əhalidən fərqli olaraq, bölgə İran və 
Rusiyanın idarəetməsi altında olduğu dövrlərdə 
ermənilər bir çox vergilərdən azad olunmuşlar.

 Zəngəzurda məskunlaşmış erməni əhalisi 
bütün zamanlarda bölgənin aborigen sakinləri 
olan Azərbaycan türklərindən (söhbətgedən 
dövrün tarixi mənbələrində tatar və ya 
müsəlmanlar yazılırdı) həmişə qat-qat az 
olmuşlar.

 Regionda azlıq təşkil edən ermənilərin 
sayını artırmaq üçün idarəetmə aparatı müxtəlif 
inzibati-siyasi və sosial rıçaqlardan istifadə 
edirdi. Geosiyasətini zor gücünə həyata keçirən 
qüvvələr bu mənfur məqsədlərinə nail olmaq 
üçün hər vasitəyə əl atırdılar. Ancaq bunu 
təbii əhali artımı, demoqrafik prinsiplərlə yox, 
qonşu dövlətlərdə yaşayan ermənilərin bölgəyə 
köçürülməsi ilə həyata keçirirdilər.

 Hay qövmünün indi Ermənistan kimi 
tanınan əraziyə daha çox İrandan köçürüldü-
yünü bir çox erməni və rus tarixçiləri də etiraf 
ediblər. Erməni tarixçisi V.Parsamyan Təbriz, 
Maku, Xoy, Səlmas,Urmiya, Ərdəbil və Ma-
rağa əyalətlərindən 1828-ci ilin yazında 50 
min erməninin indiki Ermənistana köçürüldü-
yünü yazmışdır. Bu faktı digər erməni və rus 
tarixçiləri də təsdiqləmişlər. 

Regionun demoqrafik vəziyyətini araşdıran 
rus tədqiqatçısı N.Şavrov yazır:” Zaqafqazi-
yada yaşayan 1 milyon 300 min erməninin 1 
milyonu yerli deyildir və onlar bu vilayətə bizim 
tərəfimizdən köçürülmüşdür”. Onlarla başqa 
tarixi mənbələr də sübut edir ki, ermənilərin ən 
son məskunlaşdığı ərazi Zəngəzur torpaqları 
olmuşdur. Bütün üsullarla bölgədə ermənilərin 
sayı artırılsa da, yenə də dominantlıq türklərdə 
olmuşdur. 

Zəngəzur qəzasında 1874-cü ildə aparılmış 
kameral təsvirin ortaya qoyduğu rəsmi statis-
tikaya görə bölgədə 43.851 nəfər Azərbaycan 
türkü, 39.054 nəfər erməni yaşamışdır. Nazir 
Əhmədli rus tarixçisi S.P.Zelinskinin həmin 
dövrə aid demoqrafik vəziyyəti özündə əks 
etdirən məlumatlarını xüsusi cədvəldə vermiş-
dir. Bu statistikaya görə 1874-cü ildə Zəngəzur 
mahalında müsəlmanlar (türklər) ailə hesabı 
ilə 63,36 faiz, adambaşına görə isə 55,31 faiz 
olmaqla üstünlük təşkil edirdilər. Ermənilərdə 
isə bu göstərici belə olmuşdur: 36,04 və 44,06 
faiz .

Rusiya regionda təsir gücünü artırmaq 
və ermənilərə dəstək məqsədilə vaxtilə 
Azərbaycan ərazisinə sürgün etdiyi xristian 
inanclı əhali qrupunu da məcburən Zəngəzurda 
məskunlaşdırmışdır.

 “Zəngəzur qəzasının kameral təsviri” 
kitabında bildirilir ki, Rusiya imperiyası 1877-ci 
ildə vaxtilə Şuşa qəzasının Bolluca kəndində 

yerləşdirdiyi molokanları məqsədli şəkildə 
Zəngəzura köçürmüşdür. 18 molokan ailəsi 
Zəngəzurun Qalyur, 62 molokan ailəsi isə 
Bazarçay kəndində məskunlaşdırılmışdır. Tarixi 
mənbələrə istinad edən Nazir Əhmədli molo-
kanların Zəngəzurda yaşadıqları dövrdə öz 
vicdanları ilə könüllü olaraq atdıqları bir addıma 
xüsusi dəyər vermiş, onların icma olaraq insan 
və insanlıq naminə həyata keçirdikləri əməli 
yüksək qiymətləndirmişdir. 

Müəllifin rus tarixçisi S.P.Zelinskiyə 
istinadən yazdığı tarixi faktın oxucuların 
diqqətini cəlb edəcəyinə əmin olduğumdan 
həmin diqqətəlayiq faktı epizodik şəkildə 
olsa da bu məqamda qeyd etmək istərdim. 
Zəngəzurda məskunlaşan molokanlar 
bolşeviklər bölgəyə gələndə bir icma kimi könül-
lü olaraq silahlı dəstələr yaradıb bolşeviklərlə 
birlikdə Azərbaycan türklərini süngüdən keçirən 
Nijde Qaraginə qarşı vuruşmuşlar.

 Sovetləşmənin ilk illərində Zəngəzuru 
ermənilərə verən bolşeviklər bölgədə rayon-
laşdırmaya başladı. 1920-ci illərdə Azərbaycan 
türklərinin əsrlərlə yaşadıqları ərazilərdə Qafan, 
Gorus və Sisyan, 1929-cu ildə isə Zəngilan və 
Ordubad torpaqlarının hesabına Meğri (Mığrı) 
rayonlarını yaratdılar.

 İllərlə Zəngəzura sahiblənmək istəyən 
məkrli və hiyləgər ermənilər öz mənfur 
məqsədlərinə yalnız Mixail Qorbaçovun 
dönəmində–1988-ci ildə tam nail oldular. Min 
illərlə Zəngəzurda məskunlaşmış Azərbaycan 
türklərini doğma yurdlarından didərgin saldılar.

Mötəbər tarixi mənbə və rəsmi arxiv 
sənədlərinə istinadən yazılmış “Zəngəzur 
qəzasının kameral təsviri” kitabı özündə bir çox 
qiymətli tarixi fakt və sübutları cəmləyir. Kitab 
toponimlərin-illərlə bölgədə mövcud olmuş 
türk kəndlərinin adlarının və regionda yaşamış 
nəsillərin şəcərəsinin öyrənilməsi və bərpası 
üçün olduqca dəyərli bir tarixi mənbədir. 

Kitabda verilmiş bir neçə qiymətli tarixi 
faktı da diqqətə çatdırmağı vacib sayıram. 
Kitabda əslən Zəngəzur qəzasından olan 
Azərbaycanın məşhur şəxsiyyətlərinin nəsil 
şəcərəsi haqqında da məlumat verilmişdir. Oxu-
cular kitabda ümummilli lider Heydər Əliyevin, 
həmçinin Əbülfəz Elçibəy, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin ilk hərbi naziri Xosrov bəy Sul-
tanov, Xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbi, Xalq şairi 
Məmməd Araz və Xalq yazıçısı Əli Vəliyevin 
nəsil şəcərəsi ilə ətraflı tanış ola bilərlər. Əslən 
Zəngəzur mahalından olan digər şəxslərin də 
öz nəsil ağaclarını bərpa etmələri üçün haq-
qında söhbət açdığımız kitab mötəbər mənbə 
sayılır. 

 Etibarlı tarixi mənbələr əsasında yazılmış 
kitabın səciyyəvi cəhətlərindən biri də min illərlə 
bölgədə yaşamış türk tayfaları barədə ensiklo-
pedik məlumatın verilməsidir. Müəllif əhalinin 
yekcins olduğunu xüsusi vurğulasa da, bir sıra 
türk tayfalarının öz mövcudluqlarını qoruyub 
saxladıqlarını da qeyd etmişdir. Tədqiqatçı 
həmin dövrdə bölgədə öz mövcudluqlarını qoru-
yub saxlayan bir neçə türk tayfasının adlarını 
da sıralamışdır:

1.Sofulu tayfası 19 qışlaqda yaşayırdı, on-
lardan 4-ü Cəbrayıl qəzasında, 5-i Sisyan ma-
halında, qalanları isə Qafan mahalının müxtəlif 
yerlərində məskunlaşmışdır. 

2.Dərzili tayfası Qafan mahalının müxtəlif 
yerlərində yerləşən 11 qışlaqda ,

3.Sarallı tayfası Qafan mahalındakı 13 
qışlaqda,

4.Puşanlı tayfası Qafan və Meğri mahalla-
rındakı 7 qışlaqda,

5.Gığılı tayfası Qafan mahalının Gığı 
dərəsində yerləşən 4 qışlaqda,

6.Xocamusaxlı tayfası Sisyan mahalının 1, 
Qafan mahalının 2 qışlağında,

7. Baharlı tayfası Basut (Bəsit) çayın yaxın-
lığında yerləşən 3 qışlaqda yaşayırdılar.

Adları qeyd edilən türk tayfaları ayrı-ayrı 
kəndlərdə yaşasalar da, ümumi siyahıyaalınma-
da icma şəklində qeyd olunmuşlar.

  Tarix sözü bir məfhum kimi daha çox 
keçmişlə assosiasiya olunur, özündə keçmişi 
ehtiva edir. Ancaq tarix kitabları gələcək nəsil 
üçün yazılır. Onu da unutmayaq ki, tarix yazı 
ilə (qrafika), kitabla yaşayır. Bu kontekstdən 
çıxış etsək, əminliklə deyə bilərik ki,  fəlsəfə 
doktoru Nazir Əhmədlinin “Zəngəzur qəzasının 
kameral təsviri” kitabı gələcək nəsillər üçün 
yazılıb. Göyçə, Dərələyəz, İrəvan mahalı kimi, 
Zəngəzurun da qədim Azərbaycan torpağı 
olduğunu unutmamalıyıq. Bu gün həmin tor-
paqlara gedə bilməsək də, zamanın axarında, 
tarixi şəraitin dəyişəcəyində ədalətin bərpa 
olunacağına inanmalıyıq. Görkəmli şairimiz 
demişkən,”axı dünya fırlanır”... 

Xeybər GÖYYALLI

Dilimizin ifadə 
imkanlarını azaltmayaq

Müasir dövrdə ana dilimizdə canlı ünsiyyət zamanı, 
xüsusən də kütləvi informasiya vasitələrində feillərlə 
əlaqədar ən ciddi və ən çox yol verilən pozuntu mış, miş, 
muş, müş “nəqli keçmiş zaman şəkilçisinin işlədilməsi 
ilə bağlıdır. Hər bir leksik və qrammatik şəkilçi dilin yüz 
illərlə davam edən təkamül prosesinin məhsulu olaraq 
meydana çıxır. Onların hansısa subyektiv münasibətlər 
mövqeyindən dəyərləndirilməsi yolverilməz səhv olardı.

Bütün dövrlərdə Azərbaycanın tərkib hissəsi olmuş Zəngəzur mahalının 
tarixi çox qədimdir. Zəngəzur qədim insan məskənlərindən sayılır. Bu qədim ya-

şayış məskəninin tarixi bizim eradan əvvələ gedib çıxır. Bu barədə Azərbaycana 
səfər etmiş səyyahlar və ərəb tarixçiləri də məlumat vermişlər. 

“Yaradanlar” filmi beş ölkədə 
mükafata layiq görülüb

Rejissor Şamil Əliyevin “Yaradanlar” bədii-sənədli 
filmi ABŞ, İspaniya, Rusiya, BƏƏ və Hindistanın 
müxtəlif beynəlxalq kinofestivallarında mükafata layiq 
görülüb.
“Yaradanlar” bədii-

sənədli filmi dahi 
 memarlar Mikayıl Hüsey-
nov və Sadıq Dadaşo-
vun həyat və  yaradıcılığı 
 fonunda XX əsrdə kom-
munist  ideologiyasının 
Azərbaycan mədəni 
irsinə, əxlaqına vurdu-
ğu amansız zərbənin 
araşdırılmasından bəhs 
edir. 1937-ci il repressi-
yasında onların qohum-
larından olan ziyalıların 
əksəriyyəti məhv edildi. 
Mikayıl Hüseynov və Sa-
dıq Dadaşov ömürlərinin 
bir hissəsini qorxu və 
mənəvi sıxıntılarla yaşa-
mağa məcbur oldular.

Filmdə o da diqqətə 
çatdırılır ki, ulu öndər 
Heydər Əliyev Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi dövrdə ziyalıları reji-
min təqiblərindən qoruyaraq, onların 
yaşayıb-yaratması üçün qayğısını 
əsirgəməyib.

COVID-19 pandemiyası ilə 
əlaqədar müsabiqələrin nəticəsi 
onlayn formatda elan olunub.

Qeyd edək ki, “Yaradanlar” filmi 
Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə 
“Salnamə” studiyasında 2020-ci ildə 

istehsal olunub. Filmin ideya müəllifi 
Azərbaycan Memarlar İttifaqının 
İdarə heyətinin sədri, Beynəlxalq 
Memarlar İttifaqının üzvü, professor 
Elbay Qasımzadə, ssenari müəllifi 
Xalq yazıçısı Natiq Rəsulzadə, ope-
ratoru Rüfət Süleymanov, bəstəkarı 
Azər Əsgərovdur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Nəsirəddin Tusinin yaradıcılığına 
həsr olunmuş dəyirmi masa 

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında (MEK) böyük Azərbaycan 
mütəfəkkiri, riyaziyyatçı və astronom Nəsirəddin Tusinin yaradıcılığına 
həsr olunmuş dəyirmi masa keçirilib.

Tədbirdə AMEA-nın Riyaziyyat və 
Mexanika İnstitutunun cəbr və riyazi 
məntiq şöbəsinin müdiri, riyaziyyat üzrə 
fəlsəfə doktoru Əli Babayev N.Tusinin 
“Əsasül-iqtibas” (“Məntiq kitabı”) əsəri 
haqqında çıxış edib. Alim bildirib ki, 
Nəsirəddin Tusinin fars dilində yazılmış 
“Əsasül-iqtibas” əsəri məntiq elmi üzrə 
yazılmış ən mükəmməl kitablardan he-
sab olunur. 

O qeyd etmişdir ki, AMEA-nın 
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutun-
da Azərbaycan riyazi irsinin tədqiqi 
şöbəsinin fəaliyyətə başlamasından 
sonra N.Tusi irsinin araşdırılması 
istiqamətində bir sıra fundamental işlər  
görülmüş və alimin bir neçə əsərinin 
dilimizə tərcümə edilməsinə nail olun-
muşdur. Bu kitablar riyaziyyat, astronomi-
ya, məntiq və s. elmlərə aid olduğu üçün 
fars və ərəb dilləri üzrə tərcüməçilərlə 
yanaşı mütəxəssislərin də xidmətindən 
istifadə edilmişdir.

“Tusinin riyaziyyata verdiyi ən böyük 
töhfə alimin müsbət həqiqi ədədə tərif 
verməsidir”, – deyə bildirən Ə.Babayev 
əlavə edib ki, N.Tusi kimi dahi şəxsiyyətin 
əsərlərini araşdırmaq çətin olsa da, 
qürurvericidir. 

Daha sonra MEK-in baş direk-
toru, fəlsəfə elmləri doktoru, profes-
sor Məmməd Əliyev çıxış edərək 
Azərbaycanın zaman-zaman ensiklope-
dik biliyə malik tarixi şəxsiyyətlər yetiş-
dirdiyini deyib, N.Tusinin bu şəxsiyyətlər 
arasında xüsusi yerə malik olduğunu, 
dərin fəlsəfi bilik sahibi kimi elmdə böyük 

uğurlara imza altdığını bildirib. 
MEK-in baş direktoru “Əsasül-iqtibas” 

əsərinin gələcək nəsillərə çatdırılmasının 
vacibliyinə toxunaraq bu istiqamətdə 
aparılan araşdırmaların böyük tarixi 
əhəmiyyət kəsb etdiyini diqqətə çatdırıb. 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin 
filologiya fakültəsinin baş müəllimi, 
şərqşünas-pedaqoq Əli Rzazadə isə çıxı-
şında Qərb və Şərqin N.Tusi yaradıcılığı-
na olan münasibətindəki fərqlərdən bəhs 
edib. O, Qərb tədqiqatçılarının Tusini 
yanlış olaraq “ateist” kimi təqdim etdiyini 
bildirib. Qeyd edib ki, böyük mütəfəkkir 
əsərlərində təkümül dedikdə insanın 
mənəvi təkamülünü nəzərdə tutmuş, hər 
zaman mənəvi dəyərlərə sadiq olmuşdur. 

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının 
təhsil şöbəsinin müdiri, fəlsəfə üzrə 
elmlər doktoru, dosent Ələddin Məlikov 
çıxışında “Əsasül-iqtibas” əsərinə 
toxunaraq dahi alimin elmdə ərsəyə 
gətirdiyi yenilikləri aşkara çıxarmağın 
vacibliyindən danışıb. O, Tusinin “Əsasül-
iqtibas” əsərinin məntiq elmində yeri və 
rolu haqqında məlumat verib, bu əsərin 
Tusinin məntiqə dair yazdığı 5 əsas 
əsərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. 
Əlavə edib ki, “Əsasüll-iqtibas” əsəri 
bu əsərlər içərisində Aristotel məntiqini 
özündə əks etdirən ən sanballı kitabdır. 

Tusinin “Əsasül-iqtibas” əsərini ərsəyə 
gətirərkən o dövrün tanınmış bütün 
məntiq kitablarına dərindən yiyələndiyini 
deyən Ə.Məlikov bu əsərin dünya klassik 
və riyazi məntiq əsərləri sırasında da 
xüsusi yeri olduğunu vurğulayıb. 

Qabil YUSİFOĞLU, “Xalq qəzeti”
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