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АНТРОПОНИМЛЯРИН  
ТЯШЯККЦЛЦ ВЯ ФОРМАЛАШМАСЫ 

 
Щяр бир халг тяшяккцл тапдыьы андан онун юзцнямяхсус 

антропонимляр системи йараныр. Антропонимляр системи халгын 
дцнйаэюрцшцня уйьун формалашыб инкишаф етдийи цчцн мей-

дана эялмиш антропонимик мядяниййят халгын цмуммяняви 
мядяниййятинин башлыъа бир сащясини тяшкил едир. 

Ад мядяниййяти халглар, миллятляр арасында щяр шейдян 
тез диггяти ъялб едир. Мцхтялиф халгларын нцмайяндяляринин 
бир-бири иля танышлыьы илк олараг адла башланыр. Зянэин цмумтцрк 
антропонимик хязинясинин тяркиби мцхтялиф ъящятдян сон дя-

ряъя рянэарянэдир. Тарихилик бахымындан тцрк антропонимляри-
нин тяркибини гядим вя мцасир адлар тяшкил едир. Индики дюврцн 
тялябляри ясасында йаранмыш адларла йанашы, узаг гяринялярдя 
тяшяккцл тапыб нясилдян-нясля кечяряк бу эцня гядяр эялиб 
чатан гядим вя щятта ян гядим адлар мцасир тцрк халгларынын 
антропонимик ещтийаъыны йцксяк мядяни сявиййядя юдямяк-

дядир. 
Антропонимик системлярин тяркибини тяшкил едян щяр бир 

цнсцр сосиоложи вя тарихи ишарядир. Бунларда халгын дцшцнъя вя 
тясяввцрц, адят-яняняси, дцнйаэюрцшц, мяишят шяраити, 
мядяни-тарихи амилляри, дини эюрцшляри, йашадыьы иътимаи-сийаси 
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гурулушун яламятляри вя с. юз яксини тапыр1. Антропонимлярин 
юйрянилмяси бу вя йа башга халгларын етник мянзярясинин 
ачыгланмасына, халглар арасындакы мядяни ялагялярин мцяй-
йянляшдирилмясиня, халгларын кечмиш вя мцасир адят-
яняняляринин цзя чыхарылмасына йардым едир. Дил тарихи, тарихи 
диалектолоэийа вя семасиолоэийа бахымындан бир сыра сюзлярин 
айдынлашдырылмасы шяхс адлары, онларын тарихи иля баьлыдыр. 

Азярбайъан антропонимикасында мювъуд олан шяхс 
адлары щеч дя бирдян-биря йаранмамышдыр. Лакин онлар ад 
системиндя категорийаларын вя ясл адларын сайындан асылы 
олмайараг ъямиййятдя инсанлары адландырмаьа, бир-бириндян 
фяргляндирмяйя хидмят етмишдир. Онлар щямишя халгын тарихи, 
милли психолоэийасы, елми вя мядяни сявиййяси, мифик-дини 
бахышы, хош щяйат уьрунда мцбаризяси, тябии вя иътимаи 
щадисяляря мцнасибяти, хариъи эюрцнцшц вя характери, иэидлийи 
вя гящряманлыьы, пешя мяшьулиййятляри, истяк вя арзулары вя с. 
иля ялагядар олараг йаранмыш, заман кечдикъя зянэинляшмиш 
вя милли зяминдя ъямиййятин бцтцн цзвляриня бярабяр шякилдя 
хидмят етмишдир. Лакин тядгигатчылар онларын барясиндя 
мцяййян елми фикирляр сюйляйяркян бязян мцхтялиф тарихи 
мярщялялярдя онларын мцхтялиф ад системляринин тясириня 
мяруз галмаларыны нязяря алмамышлар. Одур ки, мцасир 
антропонимляр щаггында йцрцдцлян фикирляр гядим тцрк 
адларынын вя яксиня, гядим тцрк адлары щаггында сюйлянилянляр 
мцасир адларын реал мянзярясини там ящатя етмямишдир. Ян 
зянэин ад системиня малик олан гядим тцркляр мцасир лягяб 
вя уйдурма адлар кими шяхсин юзц иля ялагядар олан ясл ад, 
                                                           
1 А.Гурбанов. Цмумтцрк антропонимийасы тарихи. “Эянълик” няшриййаты, 
Бакы, 1997, сящ.18. 
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сой ады, лягяб, титул вя с. иля адлана билирди. Мцхтялиф гурулуша 
малик олан гядим тцрк адлары шяхсин ъямиййятдя иътимаи 
вязиййятини дя юзцндя якс етдирирди. Х ясрдян башлайараг яряб 
ад системи гядим тцрк ад системиня гцввятли тясир эюстярся дя, 
ону йох едя билмяди. Тясадцфi дейил ки, орта ясрлярдя 
Азярбайъан антропонимийасында вя диэяр тцрк халгларында 
тцрк адлары иля бярабяр, яряб мяншяли адлардан эениш истифадя 
едилмиш вя бу просес инди дя давам етмякдядир1. 

Азярбайъан ад системи рус ад системинин тясириня мяруз 
галмышдыр. Щал-щазырда Азярбайъан вя диэяр тцрк халгларынын 
антропонимикасында ясл ад, сой ады вя ата ады, лягяб, титул вя 
тяхяллцс кими адландырма формалары мювъуддур. 

Мцасир Азярбайъан антропонимикасында рус вя Гярби 
Авропа мяншяли ясл адлара да тясадцф олунур. Лакин яряб вя 
фарс мяншяли адлара нисбятян онларын сайы чох аздыр. Щяр бир ад 
категорийасы щям айрылыгда, щям дя мцвафиг бирляшмяляр 
шяклиндя шяхси адландырмаьа хидмят ется дя, ад сырасында 
тутдуьу йеря вя функсийаларына эюря мцяййян спесифик 
хцсусиййятляря маликдир. 

ХЫХ ясрдян башлайараг ад системимиз рус ад системинин 
тясири иля юзцнямяхсус инкишаф йолу кечмишдир. Ону да гейд 
едяк ки, гядим дюврлярдя лягяб вя ясл адлар арасында щеч бир 
сярщяд олмамыш, сонралар яряб ад системинин тясири иля онлар 
юз мязмун вя функсийаларына эюря бир-бириндян фярглянмяйя 
башламышлар. ХВЫЫЫ ясря гядяр паралел шякилдя ишлянян тцрк вя 
яряб ад системинин компонентляриня рус ад системинин 
компонентляри дя ялавя олунду. Бу ад системляринин щяр 
                                                           
1 Айдын Паша. Азярбайъан антропонимийасынын лексик проблемляри. Бакы, 
“Маариф” няшриййаты, 1997, сящ.3-4 
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биринин ися юзцнямяхсус адланма категорийалары вардыр. Еля 
буна эюря дя ян гядим дюврлярдян индийя гядяр 
тядгигатчылар, щал-щазырда ися тялим просесиндя Азярбайъан 
дили вя ядябиййаты мцяллимляри ясл ад – лягяб, ясл ад – 
тяхяллцс, ясл ад – титул, лягяб – титул, сой ады – фамилийа, лягяб 
– тяхяллцс, лягяб – уйдурма адлар, лягяб – фамилийа, лягяб – 
язизлямя вя кичилтмя адлар вя с. категорийаларынын 
фяргляндирилмясиндя бюйцк чятинликлярля растлашырлар1. 

Инсан бир варлыг кими мейдана эяляндян ятраф мцщитдя 
мювъуд олан ъанлы вя ъансыз яшйалары адландырмыш, щятта 
юзцня дя мцхтялиф адлар вермишдир. 

Антропонимлярин ян эениш сащяляриндян бирини титул вя 
лягябляр тяшкил едир. Нитгдя онлар ясл адларла бирликдя ишляня 
билдийи цчцн онлары шяхс адларындан айырыб айрылыгда тядгиг 
етмяк чох чятиндир. Проф. А.Гурбановун тябиринъя десяк, 
цмумтцрк антропонимийасы проблемляри чохмювзулудур. 
Индийя гядяр апарылмыш тядгигатларда гядим вя мцасир тцрк 
адларынын йаранма йоллары, инкишаф мярщяляляри, мяншяъя 
тяркиби, етимолоэийасы, архаик антропонимлярин бярпасы, щибрид 
антропонимляр, антропонимлярин чохвариантлылыьы, адларын 
ареалы, антропонимлярин мотивляшмяси, онларын лексик-семантик 
вя грамматик хцсусиййятляри, структур яламятляри, мцхтялиф 
диллярдя йазылышы, дейилиши вя с. бу кими мясяляляр диггят 
мяркязиндя олмушдур. Цмумтцрк антропонимляринин 
тядгигиня даир 150 иля йахын бир заманда апарылмыш елми-
практик ишляр, тяшкил олунмуш нязяри конфранслар нятиъясиндя 
йцзлярля тящлил вя тяблиь сяъиййяли мярузяляр динлянилмиш, 
                                                           
1 Бах: Айдын Паша. Азярбайъан шяхс адлары. Бакы, “Маариф” няшриййаты, 1996, 
сящ.3. 
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кцлли мигдарда китаб, мягаля йазылмыш, бир чох докторлуг вя 
намизядлик диссертасийалары мцдафия едилмиш, онларъа 
антропонимик лцьят тяртиб олунмушдур. Лакин эцнцмцзя 
гядяр эюрцлян бу ахтарыш вя тядгигатлар, лексикографик ишляр 
чох зянэин олан тцрк антропонимляр системини, онларын 
тяркибини, инкишаф йолларыны щяля лазымынъа ящатя едя 
билмямишдир. Щазырда бу сащядя эюрцляъяк ишляр чохдур1.  

Тцрк халгларынын ян гядим йазылы нцмуняляри олан 
Орхон-Йенисей абидяляри вя “Китаби-Дядя Горгуд” 
дастанларында зянэин шяхс адлары иля йанашы, гядим тцрклярин 
ад системини юзцндя якс етдирян адвермя адят-яняняляри 
щаггында эениш мялуматлар вардыр. Бунлардан истифадя 
етмякля мцасир антропонимийамызын инкишафындакы ролуну юня 
чякмяк чох ваъибдир. 

Орхон-Йенисей йазылары ерамызын В ясриндян Х 
ясринядяк олан тцркдилли абидяляри ящатя едир. Щямин абидяляр 
ичярисиндя дюврцн антропонимик системини якс етдирмяк 
бахымындан Талас вя Йенисей китабяляри даща сяъиййявидир. 
Бу мятнляр даща чох гябирцстц йазылардан ибарят олдуьуна 
эюря щяр бир китабядя онун сащибинин, бязи гощум вя 
достларынын адлары, бязян щятта бир шяхсин бир нечя ада малик 
олмасы эюстярилир. Абидялярдя чохадлылыьа тез-тез ишаря олунур. 
Бундан ялавя, Орхон-Йенисей абидяляриндя гядим дюврцн 
адвермя мярасиминин изляри юз яксини тапмышдыр. Мяс.: 
Каным каьан учдукда иним Эцлтиэин йети йашда калты, Умай 
тяк Юэим “Катун Кутына Эцлтиэин яр ат булти (КТ 7): Хан 
атам вяфат едяркян кичик гардашым Эцлтиэинин йедди йашы вар 
                                                           
1 А.Гурбанов. Цмумтцрк антропонимийасы тарихи. Бакы, “Эянълик” 
няшриййаты, 1997, сящ. 4-5. 
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иди, Умай тяк Хатун анамын бяхтиндян Эцлтиэин иэид ады 
алды”. 

Мцасир дилимиздяки ад газанмаг ифадяси дя, ещтимал ки, 
бу йолла ямяля эялмишдир. Ейни вязиййят “Китаби-Дядя 
Горгуд” дастанында да мцшащидя олунур. Абидядя Буьаъа, 
Бамсы Бейряйя, Басата иэидлик ады мящз бу йолла верилир. 
Орхон-Йенисей вя “Китаби-Дядя Горгуд” абидяляринин шяхс 
адлары бахымындан спесифик хцсусиййятляри олдуьу кими, уйьун 
эялян, сясляшян ъящятляри дя чохдур. Ювладын юз ады иля бяра-
бяр атасынын да адыны йанашы ишлятмяк адяти щям Орхон-
Йенисей йазыларында, щям дя “Дядя Горгуд”да юз яксини 
тапмышдыр. Бундан башга хцсуси шяхс адынын рцтбя, вязифя, 
титул билдирян сюзлярля бирликдя ишлядилмяси адяти щям Орхон-
Йенисей йазыларында, щям дя “Дядя Горгуд” дастанында ейни 
шякилдя якс олунмушдур. Мясялян, Билэя Тонйукук (Т1), Ел 
Тоьан Тутук (У1), Дирся хан (КДГ,19), Гара Тякцр Мялик 
(КДГ,43). 

Мцгайися олунан абидялярин щамысында шяхс адлары 
тяркибъя садя вя йа мцряккябдир. Садя шяхс адлары бу 
абидялярдя вя дастанларда ушаглара, эянъляря вя ашаьы 
тябягядян олан шяхсляря верилир1. 

Мцасир тцрк дилляринин шяхс адларында абстракт варлыгларын 
ады олан цмуми исимлярдян ямяля эялмиш антропонимляр 
цстцнлцк тяшкил едир. Орхон-Йенисей йазыларында вя “Дядя 
Горгуд” дастанларында ися иэидлик, гящряманлыг, ряшадят, 
ъясурлугла баьлы олан шяхс адлары яксяриййят тяшкил едир. Бизъя, 
бу щал щямин дювр адамларынын ейни естетик бахышлары, 
дуйьулары, тяфяккцр тярзи иля баьлыдыр. 
                                                           
1 Бах: Я.А.Гулийев. Орхон-Йенисей абидяляри вя “Китаби-Дядя Горгуд” 
дастанларындакы антропонимлярин тиположи хцсусиййятляри. АОП-ня даир 
Конфрансын Материаллары. Ы бурахылыш, Бакы, 1986, сящ.43 



 10

Бир сыра халгларын адятиня эюря шяхс анадан олдуьу 
заман алдыьы ады бцтцн щяйаты бойу бир нечя дяфя дяйишир. 
Мясялян, Чиндя доьулан ушаг яввялъя ушаглыг ады алыр. О бу 
адла йалныз аилядя, евдя аиля цзвляри арасында таныныр. 
Мяктябя эетдикдя ися ушаглыг ады дяйишир, мяктябли ады алыр вя 
с. Гядим тцрк гябиляляриндя ушаглыгда биринъи, йеткинлик 
дюврцндя икинъи, мцяййян вязифя сащиби олдугда цчцнъц адла 
танынырдылар. Аддяйишмянин диэяр сябяби хястяликдян, мянфи 
гцввялярдян йаха гуртармаг истяйи иди. Адыны дяйишмиш шяхс 
йени доьулмуш инсан кими гябул олунурду. Яввялки шяхс юз 
ады иля бирликдя хястялянирдися, хястялик йени ад алмыш бу 
“йени” шяхси тапа билмирди. Бу ъящятдян бир сыра тарихи фактлар 
диггяти ъялб едир. Ушаг чох аьладыгда сябябини адын 
уйьунсузлуьунда эюрцрдцляр. Она эюря дя аьлайан ушаьын 
йанында адлары садалайырдылар. Щансы ады чякяндя ушаг 
дайанса иди, о ады ушаьа верирдиляр1. 

“Китаби-Дядя Горгуд” бойларында ися ушаглыг адыны 
цстцндян эютцрмяк цчцн эянълярин иэидлик эюстярмяси 
адятляри щаггында чохлу мялуматлар вардыр. Ону да гейд едяк 
ки, щяр бир халгын юзцнцн адгойма адят-яняняси мювъуддур. 
Бу дейилянляря ясасян мцасир антропонимийанын инкишаф 
йоллары мцяййянляшмишдир. 

* * * 
Тцрк дилляринин кечдийи чохясрлик тарихи йолу излямякдя 

гядим тцрклярин илк тяфяккцр мящсулу олан Орхон-Йенисей 
(дашцстц йазылы гайнаглар) абидяляри явязсиз рол ойнайыр. Беля 
абидялярдя гейдя алынмыш антропонимлярин лингвистик 
ъящятдян юйрянилмяси тцрколоэийа елми цчцн бюйцк 

                                                           
1 Ф.М.Аьайева. Аддяйишмя адятляри щаггында. АОП-ня даир конфрансын 
материаллары. Бакы, 1986, сящ. 17. 
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ящямиййят кясб едир, чцнки тцрк дилляринин илкин ономастик 
ващидляри бу йазыларда юз яксини тапмышдыр. Орхон-Йенисей 
абидяляринин лексикасынын мцщцм бир щиссясини ономастик 
ващидляр тяшкил едир. Гядим ономастик лайын мцяййянляшдирил-
мясиндя, о дюврцн ад системиндя мювъуд олан праформаларын 
инкишафыны, тякамцлцнц излямякдя абидялярдяки шяхс адларынын 
дяриндян тядгигинин мцщцм ящямиййяти вардыр. 

Абидялярин ономастик системиня С.Й.Малов, С.Г.Кл-
йашторный, И.А.Батманов, Л.Гумилйов, Т.Чанузаков, 
Щ.Н.Оркун, Я.Ряъябов, А.Гурбанов, Т.Щаъыйев, Н.Худи-
йев, Я.Шцкцрлц, Й.Мяммядов, Я.Гулийев, В.Йунусова, 
Я.Танрывердийев вя башга алимляр тохунмушлар1. 

Абидялярин дили Орхон дюврцня гядяр тякамцл дюврц 
кечмиш тцрк дилляринин тарихи инкишафынын йалныз бир мярщяляси-
дир. Шяхс адлары йягин ки, тцрк дилляринин тарихи инкишафынын 
щямин мярщялясиндя формалашмыш, сонрадан абидялярдя дя 

                                                           
1 Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М-Л., 1951; 
Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники. М., 1964; 
Ватманов И.А. Язык енисейских памятников древне тюркской 
письменности. Фрунзе, 1959; Насилов В.М. Язык Орхон-Енисейских 
памятников. М., 1960; Гумилйов Л. Гядим тцркляр. Бакы, “Эянълик”, 1993; 
Джанузаков Т. Основные типы и состав тюркской ономастики в В-ВЫЫЫ 
вв. “Известия” АН Казахской ССР. Серия общественная, 1971, №1, 
стр.61-65; Оркун Н.Н. Ески тцрк йазылары. Ы-ЫВ. Истанбул, 1935-1941; 
Ряъябов Я., Мяммядов Й. Орхон-Йенисей абидяляри. Бакы, 1993; Гурбанов 
А. Азярбайъан дилинин ономалоэийасы. Бакы, 1988; Т.Щаъыйев. Ономастик 
ващидляр дилин унудулмуш ващидляринин горуйуъулары кими. АОП, Ы, Бакы, 
1987, сящ. 278-279; Худийев Н. Гядим тцрк ономастикасы. “Азярбайъан 
ономастикасы проблемляри”. ЫВ, Бакы, АПИ няшри, 1993, сящ. 186-188; Шцкцрлц 
Я. Гядим тцрк йазылы абидяляринин дили. Бакы, 1993; Гулийев Я. Орхон-
Йенисей абидяляри вя “Китабы-Дядя Горгуд” дастанларындакы 
антропонимлярин тиположи хцсусиййятляри. АОП, Ы, Бакы, 1987; Танрывердийев 
Я. Тцрк мяншяли Азярбайъан антропонимляри. Бакы, 1996; Йунусова В. 
Орхон-Йенисей абидяляриндя шяхс адлаrı (нам. дисс. автореферат). Бакы, 1999, 
сящ.3. 
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истифадя олунмаьа башланмышдыр. Демяли, тцрк дили Орхон-
Йенисей йазыларынын йаранмасындан яввял формалашмышдыр. 
Онда о заман шяхс адлары да бу абидялярдян яввял мювъуд 
имиш. Беля олдуьу щалда тарихян гядим тцрк ареалы иля сых 
ялагядя олан абидялярин дилиндя ишлянмиш шяхс адларынын 
иътимаи-тарихи кюклярини мцяййянляшдирмяк, гядим тцрк гяби-
ляляриндя адгойманын сяъиййяви ъящятлярини, сябяб, мягсяд 
вя принсиплярини, адгойманын мяняви дяйярини, бу просеся 
тясир едян амилляри, адгойма мярщялялярини, аддяйишмя 
сябяблярини вя ганунауйьунлугларыны мцяййянляшдирмяк 
дилчилийимиз цчцн, тарихимизин тядгиги цчцн чох эярякли ола биляр. 
Чцнки гядим йазылы абидяляр тарихи ономастиканын формалашма 
вя инкишаф мярщялясини якс етдирир. Шяхс адлары да тцрклярин 
гядим тарихини – исламдан яввялки дюврцнц, онларын адгойма 
янянялярини, дцнйаэюрцшцнц, дини-мифоложи тясяввцрлярини, пси-
холоэийасыны, гощумлуг мцнасибятлярини, мяшьулиййятини вя с. 
якс етдирир. Бурада ад системинин инкишафы вя дяйишмясини, 
онларын мярщяляляр цзря дяйишмя ганунауйьунлугларыны, 
чохадлылыьын башлыъа сябяблярини, антропонимик гатын структур 
типлярини, тяркибини, исламдан яввялки дюврдя баш вермиш иътимаи-
сийаси щадисялярин шяхс адларына тясирини айдынлашдырмаг да 
дилимизин тарихини, сой кюкцмцзц, йайылма ареалларымызы дягиг 
мцяййянляшдирмяк цчцн ян ваъиб бир проблемдир. Фикримизъя, 
илкин ад системиндяки бу инкишаф динамикасынын тябиятини 
бцтювлцкдя мейдана чыхармаг биз дилчилярин ясас вязифясидир. 

Цмумтцрк антропонимийасынын, эениш мянада шяхс адлары 
щаггында билик сащясинин хцсуси йаранма вя инкишаф тарихи вардыр. 
Бу инкишаф тарихини проф. А.Гурбанов ики: “ХЫХ ясрдя цмумтцрк 
антропонимляринин юйрянилмяси” вя “ХХ ясрдя цмумтцрк 
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антропонимляринин тядгиги” дюврляриня бюлцр1. Ейни заманда 
бунлар щаггында чох ятрафлы вя эениш мялумат верир, щяр дюврцн 
айрылыгда тядгигиндян сющбят ачыр. Биз дя бунлары ясас эютцряряк 
тягдим олунан фактлары бир даща тякрарламаг истямирик. Лакин 
йери эялдикъя, сонрадан ялдя олунмуш йени материал вя фактлары 
бу сырайа ялавя етмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик. 

Дилин ономастик лексикасы апелйатив лексикадан (цмуми 
сюзляр) фяргли юзцнямяхсус сяъиййяви хцсусиййятляря маликдир. 
Дилин ономастик ващидляри о дилин цмуми ганунауйьунлугларына 
табе олса да, гидасыны щямин дилдян алса да апелйатив лексик 
ващидляря нисбятян азлыг тяшкил едир. Беля ки, ономастик 
лексиканын ян мцщцм фяргляриндян бири онун башга диля тяръцмя 
едиля билмямясидир. Ономастик ващидляр гядим дюврлярин 
излярини юзцндя дашыйыр. Она эюря дя халгын сой-кюкцнцн, онун 
игтисади-сийаси щяйатынын, тарих вя мядяниййятинин, мифолоэийа 
вя йайылма ареалынын юйрянилмясиндя ономастик ващидлярин 
бюйцк ящямиййяти вардыр. Хцсуси адларын йарадылмасында фярд 
щалында бцтцн халг иштирак етдийиня эюря ономастик лексика 
халгын мяняви сярвятидир. Щяр щансы бир халг тяряфиндян 
ишлянян хцсуси адларда инсанын биоложи тябияти вя антроположи 
хцсусиййятляри, хцсусиля антропонимийада юзцнц эюстярир. 
Хцсуси адларда милли идеалын эюзяллийи, щятта физики вя башга 
гцсурлары да юз яксини тапмышдыр2. 

Антропонимляр мин илляр бойу инкишаф просеси кечирмиш-

дир. Еля буна эюря дя мцасир антропонимляр сырасында 

                                                           
1 А.Гурбанов. Цмумтцрк антропонимийасы тарихи. Бакы, “Эянълик”, 1997, 
сящ. 5-7. 
2 Ябцлфяз Аманоьлу Гулийев. Яски тцрк ономастик сюзлцйц. Бакы, “Елм”, 
1999, сящ.3. 
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ъямиййятин мцхтялиф инкишаф пилляляриндя йаранан шяхс 
адларына тясадцф етмяк олур. Онлар дилимизин ян гядим норма 
вя ганунларыны да юзцндя горуйуб сахлайыр. Айдын Паша гейд 
едир ки, тцрк халгларынын ян гядим йазылы нцмуняляри олан 
Орхон-Йенисей абидяляри вя “Дядя Горгуд” дастанында 
зянэин шяхс адлары иля йанашы, гядим тцрклярин ад системини 
юзцндя якс етдирян адвермя адят-яняняляри щаггында да 
эениш мялуматлар вардыр. Лакин шяхс адларынын елми ъящятдян 
юйрянилмяси ъящдиня ХЫ ясрин ян мяшщур дилчиси Мащмуд 
Кашьаринин “Диванü лцьaт-ит тцрк” адлы енсиклопедик ясяриндя 
тясадцф едирик. ХЫЫ ясрин мяшщур Азярбайъан шаири Низами 
Эянъявинин, ХЫЫЫ ясрдя Н.Тусинин, ХЫЫЫ-ХЫВ ясрдя йашайан 
мяшщур тарихчи Фязлуллащ Ряшидяддинин, ХЫВ ясрин бюйцк 
алими Мящяммяд ибн Щиндушащ Нахчыванинин, ХЫХ ясрдя 
йашамыш Азярбайъан шаири, алими вя иътимаи хадими 
А.Бакыхановун ясярляриндя антропонимляр, шяхс адлары, еляъя 
дя башга ономастик ващидляр щаггында гыса да олса, мялумат 
верилир1. Бу сийащыны бир гядяр дя артырмаг оларды. Бу вя йа 
башга ясярлярдя дя мялуматларын верилдийини нязяря алараг, 
йенидян тякрар олмасын дейя онларын билаваситя ишимизля баьлы 
оланларынын адыны чякмякля кифаyятлянирик. 

 
                                                           
1 Айдын Паша. Азярбайъан шяхс адлары. Бакы, 1996; Бакыханов А.К. О 
наименованиях и титулах. В. кн. Сочинения записки рыцаря. “Элм”, 
Баку, 1983; Гафаров А. Рассказы об именах. Душанбе. 1964, Йеня онун. 
Имя и история. М., 1987; Никонов В.А. Разливание личных имен (имён) 
по роли и тюркоязычных народов. “Советская этнография”, 1972, №2, 
стр.63-67. Йеня онун. Имя и общество. М, Из-во “Наука”, 1974; 
Саттаров Г. Сословные титулы и древнетюрские личные имена. 
Суперанская А. Общая теория имени собственного. М., “Наука”, 1978, 
стр.59-84. 
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Гейд етдийимиз кими, шяхс адлары щям гядим, щям дя 
мцасир дюврдя ъямиййят цзвляри цчцн бюйцк ящямиййятя 
маликдир. Онлар адят-янянялярин, дини айинлярин, онларын 
яшйави атрибутларынын сюз васитясиля якс едилмяси шяклиндя 
мейдана чыхмышдыр. Ад тякъя мцяййян сосиал фярдляр даиря-

синдя шяхслярин зярури цнсиййят ещтийаъларыны тямин етмяк 
функсийасыны ифадя етмир, ейни заманда онларын мядяни 
вязиййятини мцхтялиф йолларла якс етдирир1. Хцсуси адларын диэяр 
групларына нисбятян антропонимляр даща бюйцк юлчцдя 
шяхсиййятин ейниляшдирилмясинин сосиал функсийасыны дашыйыр. 
Бундан ялавя, юз араларында ган гощумлуьу мцнасибятляри 
иля баьлыолан адамларгрупунун диэяр аналожи микроструктурлара 
конкрет шякилдя гаршы гойулмасы да гядим ъямиййят цчцн 
сяъиййяви иди. Беля ки, тайфадакы айры-айры гябиляляр анъаг 
онлара мяхсус ола билярди. 

Антропонимя щям функсионал, щям дя номинатив 
планда хцсуси спесифика верян ян юнямли фактор онун 
статусудур2. В.Мащпиров гядим тцрк антропонимик системиндя 
ъямиййят цзвляринин, хцсусиля онун йцксяк аристократ 
тябягясинин чох ад дашымасыны, иътимаи-сийаси системля онун 
мювгейинин вя статусунун дяйишмяси заманы йени ад алмаг 
янянясинин эениш йайылмасыны гядим тцрк ономастикасынын 
башлыъа хцсусиййятляриндян бири олдуьуну гейд едяряк йазырды: 
“Бир адамын адынын чохлуьу онун аилядя, нясилдя йери, ролу, 
щямчинин яъдадлары иля ялагясини тяйин етмяк цчцн 

                                                           
1 Ябцлфяз Гулийев. Гядим тцрк ономастикасынын лексик-семантик системи. 
Бакы, “Елм”, Ы щисся, 2001, сящ.16-17. 
2 В.Махпиров. Имена древних предков. Алма-Ата, 1997, стр. 124. 
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координатор вязифясини дашыйырды”.1 
Гядим, тарихи кечмишя малик Азярбайъан халгы бир чох 

мадди вя мяняви абидяляри, даш китабяляри, орижинал 
сяняткарлыг нцмуняляри иля бяшяр салнамясиндя ян шяряфли 
йерлярдян бирини тутур. Азярбайъан халгынын етноэенези, 
формалашма вя инкишаф тарихи иля сых ялагядя олан, Орта 
Асийадан тутмуш уъсуз-буъагсыз Сибир дцзянликляриня гядяр 
эениш мигйасы ящатя едян бир яразидя йайылмыш ортаг тцрк 
абидяляриндян, даш китабяляриндян Азярбайъан халгынын илкин 
тяшяккцл дюврцня аид гиймятли фактлар ялдя етмяк олар. 

Азярбайъанын тарихи кечмиши, ъоьрафи мювгейи, ящали-
синин етник мцхтялифлийи, диэяр гоншу халгларла иътимаи, сийаси, 
игтисади ялагяляри, яразисиндя эедян цзцъц мцщарибяляр онун 
ономастикасында да юз яксини тапмышдыр. Истяр яряб, монгол 
ишьалы, истярся дя рус ясаряти дюврцндя топонимляр вя антропо-

нимляр мцяййян дяйишиклийя уьрамыш, щаким халгын дил хцсу-

сиййятляри вя ономастикасына гисмян уйьунлашдырылмышдыр. 
Азярбайъан ономастикасынын, хцсусиля антропонимляринин тя-

шяккцлц, формалашмасы вя инкишафында яразидя йашайан азсайлы 
халгларын да тясири аз олмамышдыр. Азсайлы халгларын сых йа-

шадыьы йерлярдя йерли халгын дцнйаэюрцшцнц, мифик тясяввцр-
лярини вя дилини юзцндя якс етдирян антропонимляр (ономастик 
ващидляр) йаранмышдыр. 

Бцтцн бунлар Азярбайъан ономастикасынын олдугъа зян-

эин,   рянэарянэ,   ейни заманда мцряккяб бир системя малик 
олдуьуну эюстярир. Азярбайъан дилчи алимляринин бир чох 
дяйярли тядгигатларында республикамызын яразисиндяки                  

                                                           
1 В.Махпиров. Имена древних предков. Алма-Ата, 1997, стр.124. 
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ономастик ващидляр арашдырылмыш, онларын топланмасы, тяснифи, 
системляшдирилмяси вя лингвистик тящлили иля ялагядар уьурлу 
тядгигат ясярляри йаранмышдыр1. 

Азярбайъан яразисиндяки ономастик ващидлярин якся-
риййяти тцрк мяншялидир. Бурада бир ъящяти дя унутмаг олмаз 
ки, республикамыздан кянарда – Ъянуби Азярбайъанда, Гярби 
Азярбайъанда, Эцръцстан, Даьыстан, Яфганыстан вя Тцркийя-
дя дя Азярбайъан ономастик ващидляри мювъуддур. Бунунла 
ялагядар тядгигат ишляри апарылмыш вя инди дя апарылыр. 
Азярбайъан дили тарихинин, дилин инкишаф ганунауйьунлугларынын 
тядгиги цчцн ономастик ващидляр мадди дялил кими мцщцм 

                                                           
1 М.Адилов, А.Пашайев. Азярбайъан ономастикасы. Бакы, 1987; А.Ахундов. 
Торпаьын кюксцндя тарихин изляри. Бакы, 1983; А.Гурбанов. Азярбайъан 
дилинин ономалоэийасы. Бакы, 1988; Р.Исрафилова, Г.Мяшядийев, Г.Ъяфяров. 
Азярбайъан дилинин ономастикасы. Бакы, 1987; Г.Гейбуллаев. Топонимия 
Азербайджана. Баку, 1976; С.Моллазаде. Топонимия северных районов. 
Баку, 1979; Й.Йусифов, С.Кяримов. Топонимиканын ясаслары. Бакы, 1987; 
Г.Мяшядийев. Загафгазийанын Азярбайъан (тцрк) топонимляри. Бакы, 1990; 
Щ.Щясянов. Сюз вя ад. Бакы, 1984; М.Н.Чобанов, М.М.Чобанлы. 
Азярбайъан шяхс адлары. Бакы, 1995; В.Ялийев. Азярбайъан топономийасы. 
Бакы, 1999; А.Гурбанов. Азярбайъанлы адлары. Бакы, 1993; Л.Кулиева. 
Заметки о семантике Азербайджанских антропонимов. Баку, 1982; 
Я.Танрывердийев. Тцрк мяншяли Азярбайъан антропонимляри. Бакы, 1996; 
Г.Мустафайева. Адларын цслуби имканлары. Бакы, 1990; Я.Ялийев. 
Азярбайъанын гярб районларынын топонимляри (намизядлик диссертасийасы). 
Бакы, 1975; Ş.Сядийев. Адлар неъя йаранмышдыр. Бакы, 1969; Р.Ейвазова. 
Яфганыстанда тцрк мяншяли топонимляр. Бакы, 1995; Ф.Халыгов. Фолклор 
ономастикасы. Бакы, 1998; Щ.Мирзяйев. Ашыг поезийасында йашайан адларымыз 
вя тарихимиз. Бакы, 1997; В.Ялийев. Зянэязурда галан изимиз. Бакы, 2004; 
Л.Пирийева. “Молла Нясряддин” журналында ономастик ващидляр. Бакы, 1997; 
Я.Гулийев. Гядим тцрк ономастикасынын лексик-семантик системи. Бакы, 2001; 
З.Хасийев. Товузун топоним дцнйасы. Бакы, 1997; И.Байрамов. Гярби 
Азярбайъанын тцрк мяншяли топонимляри. Бакы, 2002; Азярбайъан 
ономастикасы проблемляри. Конфранс материаллары, 1986, 1988, 1990, 1993, 
1996 вя с. 
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ящямиййят кясб едир. Бу ъцр арашдырмалар ономастик 
ващидлярин, хцсусиля антропонимлярин тяснифи, тящлили, онларын 
лексик-грамматик хцсусиййятляринин цзя чыхарылмасы, нязяри 
ономалоэийанын бир чох проблемляринин щялли цчцн зямин 
йарадыр. 

Азярбайъан (тцрк) антропонимляринин лингвистик тящлили 
иля баьлы няшр олунан мягаля вя монографийаларын чохлуьуну 
нязяря алараг онларын бязиляринин йалныз адыны чякмяк вя 
цмуми, нязяри мцнасибят билдирмякля кифайятлянирик. Лакин 
йери эялдикъя тядгигат мювзусу иля билаваситя баьлы ясярляря 
эениш йер вериляъяк. 

Азярбайъан ономалоэийасынын ящямиййятли сащяси олан 
антропонимлярин (шяхс адларынын) тядгиги бюйцк мараг 
доьурур. Тядгигатчыларымызын гейд етдийи кими, шяхс адлары 
щеч дя бирдян-биря йаранмамышдыр. Онлар чох узун бир тарихи 
инкишаф йолу кечмиш, ъямиййят щяйатында инсанлары 
адландырмаьа, бир-бириндян фяргляндирмяйя хидмят етмишдир. 

Антропонимляр щаггында мцяййян елми фикирляр 
сюйляниляркян онларын бязян мцхтялиф тарихи мярщялялярдя 
мцхтялиф ад системляринин тясириня мяруз галмалары нязяря 
алынмамышдыр. Одур ки, мцасир антропонимляр щаггында 
йцрцдцлян фикирляр гядим тцрк адларынын реал мянзярясини там 
ящатя етмямишдир. Ону да гейд едяк ки, дцнйанын ян зянэин 
ад системиня малик олан гядим тцркляр дя юзц иля ялагядар ад, 
сойад, лягяб, титул вя с. иля адлана билярди. 

Мцхтялиф гурулуша малик олан гядим тцрк адлары шяхсин 
ъямиййятдя иътимаи вязиййятини дя юзцндя якс етдирирди. 
Азярбайъан (тцрк) антропонимляринин ятрафлы, эениш тядгиги 
архаик, апелйативи архаикляшян, апелйативи ейниля мцасир ядяби 
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дилдя ишлянян антропонимляри мцяййянляшдиря биляр. Щямчи-
нин, тарихи фонетика, лексиколоэийа, морфолоэийа вя синтаксисля 
баьлы зянэин материаллар веряр, еляъя дя сюзлярин илкин семан-

тикасыны, фономорфоложи тяркибини вя с. айдынлашдырар, адйарат-
мада апелйативин функсийасыны, мотивляшмя мейарларыны вя с. 
мцяййянляшдиря биляр. 

Азярбайъан мяншяли шяхс адлары бизим е.я. ЫЫЫ-Ы минил-
ликдян башлайараг бу эцня кими – щятта ВЫЫЫ ясрдян сонра 
ислам дини васитясиля антропонимийамыза дахил олан яряб 
антропонимляри онлары сыхышдырыб, ишляклийини мящдудлашдырса 
да – Азярбайъан антропонимийасында апарыъы мювгедядир. 
“Шяхс адлары щям гядим, щям дя мцасир дюврдя ъямиййят 
цзвц цчцн олдугъа бюйцк ящямиййятя малик олмушдур. Ад 
адят-янянялярин, дини айинлярин, онларын яшйави атрибутларынын 
сюз васитясиля якс едилмяси шяклиндя мейдана чыхмышдыр. Ад 
тякъя мцяййян сосиал фярдляр даирясиндя шяхслярин зярури 
цнсиййят ещтийаъларыны тямин етмяк функсийасыны ифадя етмир, 
ейни заманда онларын мядяни вязиййятини мцхтялиф йолларла 
якс етдирир, ифадя едир. Хцсуси адларын диэяр групларына нисбя-

тян антропонимляр даща бюйцк юлчцдя шяхсиййятин ейниляшди-
рилмясинин сосиал функсийасыны дашыйыр”1. 

Ш.Сядийевин мараглы бир фикрини диггятя чатдырмаг истяр-
дик. О, гейд едир ки, антропонимик ващидлярин милли етикет 
функсийасы ясас олмалыдыр, адвермянин принсиплярини дцзэцн 
мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Йени доьулан ушаьын адландырыл-
масында адын мянасына диггят йетирмяйин ваъиблийиня цстцн-
лцк вермяк эярякдир. Тарихи вя милли адлара цстцнлцк вермяк 
                                                           
1 Бах: Ябцлфяз Гулийев. Гядим тцрк ономастикасынын лексик-семантик системи. 
Бакы, “Елм” няшриййаты, Ы щисся, 2001, сящ.16. 
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лазымдыр. Адларда чох компонентлийи дейил, тяк компонентли-
йи мягбул щесаб етмяк мягсядяуйьундур. Ш.Сядийев ушагла-

ра Ширин, Эюзял, Шювкят кими адларын верилмясини мцсбят гябул 
етмир1. 

А.Гурбановун чохсащяли елми йарадыъылыьында антропо-

нимика мясяляляри ясас йерлярдян бирини тутур. Ономастик 
лексиканын дил мянсубиййятиня эюря тядгиги иля даща чох мяш-

ьул олан алим беля гянаятя эялир ки, Азярбайъан 
антропонимляринин 70, етноним вя щидронимлярин ися 100 фаизи 
милли дил (Азярбайъан дили) ващидляри ясасында формалашмышдыр. 
О, даща сонра гейд едир ки, йазылы ядябиййатда ономастик ва-

щидляр ики истигамятдя истифадя олунур: халг тяряфиндян йара-

нан ономастик ващидляр вя рясми дювлят сянядляриндя якс 
олунан реал ономастик ващидляр2. М.Адилов да антропоним-

лярин йаранмасы вя инкишафы барядя чох инандырыъы фикирляр иряли 
сцрмцшдцр. М.Адилов А.Пашайевля бирликдя чап етдирдикляри 
“Азярбайъан ономастикасы” китабында антропонимляри ики гру-

па: ясас və kюмякчи ад категорийаларına айырмышдыр. Мцяллиф 
адгойма заманы цч принсипя (миллилик, тарихилик вя мцасирлик) 
ямял етмяйин зярурилийини ясаслы аргументлярля сцбут едир3. 

М.Адилов шяхс адларымызда Кимйа, Макина, Тарих, 
Мцкафат, Трактор, Самовар, Комбайн, Колхоз вя с. кими 
адларын ясл шяхс ады кими ишляк адлар ъярэясиня дахил ола 
билмямяси сябябини гейд едир, “Антропонимлярин тарихи-

                                                           
1 Ш.Садиев. Основные правила выбора имен для новорожденных (на 
азербайджанской антропонимии). Личные имена в прошлом, 
настоящем, будущем, М., 1970, стр.182. 
2 А.Гурбанов. Азярбайъан дилинин ономалоэийасы. Бакы, “Маариф”, 1988. 
3 М.Адилов, А.Пашайев. Азярбайъан ономастикасы. Бакы, 1987. 
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мцгайисяли тядгигиня даир (-ай формантлы)” адлы мягалясиндя  
-ай формантлы антропонимлярин етимолоэийасындан бящс едир,   
-ай формантынын инсан, шяхс анламында Хасай, Гачай, Токай, 
Алай, Азай вя с. кими антропонимлярдя мцщафизя олундуьуну 
эюстярир1. 

З.Садыгов юзцнцн намизядлик диссертасийасында адларын 
йаранмасы, иътимаи щяйатда мювгейи, онларын фонетик, лексик-
семантик хцсусиййятляриндян эениш сющбят ачыр вя йени 
фикирляр иряли сцрцр2. 

М.Чобанов да Азярбайъан антропонимийасынын мцхтя-

лиф сащяляри иля баьлы онларла елми мягаля вя монографийа чап 
етдирмишдир. Онун 1987-ъи илдя чапдан чыхан “Фамилийа. 
Тяхяллцс” китабында илк дяфя олараг фамилийа вя тяхяллцсляр 
эениш вя щяртяряфли тядгигата ъялб олунмушдур3. 

Ону да гейд едяк ки, Азярбайъан ономастикасында мц-

шащидя олунан антропонимляр мараглы лингвистик хцсусиййятля-

риня эюря диггяти ъялб едир вя онларын дилчилик бахымындан тящ-

лили Азярбайъан антропонимийасынын тяшяккцлц, формалашмасы 
вя инкишафы диалектикасынын тядгиги цчцн ваъибдир. 

Антропонимляр шяхс адларыны, ата адларыны, фамилийалары, 
лягяб вя тяхяллцсляри вя с. ящатя едир4. Азярбайъан антропо-

нимийасы олдугъа зянэин вя рянэарянэдир. Шяхс адларынын 
ямяля эятирдийи лайлар халгын тарихи инкишафынын мярщяляляриня, 

                                                           
1 Бах: Я.Танрывердийев. “Китаби-Дядя Горгуд”да шяхс адлары. Бакы, “Елм”, 
1999. 
2 З.А.Садыгов. Азярбайъан дилиндя шяхс адлары (намизядлик диссертасийасы). 
Бакы, 1975. 
3 М.Чобанов. Фамилийа. Тяхяллцс. Тбилиси, 1987. 
4 М.Адилов, З.Вердийева, Ф.Аьайева. Изащлы дилчилик терминляри. Бакы, 1989, 
сящ.21. 
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шцбщясиз ки, уйьун эялир. Щямчинин щяр бир ономастик ващид 
иътимаи-тарихи инкишафын мящсулудур. Бу адлар да гядим 
дюврцн излярини горуйуб мцасир дюврцмцзя эятирян реал 
фактлардыр. Шяхс адлары лексик-семантик ъящятдян мцяййян 
анлайышларла (бюйцклцк, алилик, хошбяхтлик, мющтяшямлик, уъа-

лыг, гящряманлыг, эюзяллик, мцдриклик вя с.) баьлы мейдана 
чыхмышдыр. Т.Щаъыйев вя К.Вялийев йазырлар ки, ян гядим 
дюврлярдя шящярляря, бюйцк йашайыш мянтягяляриня, йахуд 
сяркярдя вя дювлят башчыларына ад вериляркян бюйцклцк, алилик, 
мющтяшямлик анлайышларындан истифадя едилмиш, бунунла да 
шящяр вя шяхсин дювлятдяки, ъямиййятдяки мювгейи адла 
ещтива олунмушдур1. 

Ад тарих бойунъа гядим яъдадларымызы дцшцндцрмцш, 
онлар чалышмышлар ки, ювладларына гойдуглары адлар гящряман-

лыг, иэидлик мотивляри иля баьлы олсун, бюйцдцкъя ушагда бу 
яламятляр формалашсын. Тцрк кишиси, тцрк гадыны оьлуну щямишя 
иэид, ъясур, мяьлубедилмяз, аьыллы эюрмяк истяйиб2. 

Адгойманын сюйкяндийи ясаслар чохдур. Тябии ки, 
онлардан бязиляри заманла айаглашмайараг, садяъя, йаддашларда 
галмышдыр. Иэидлик, гящряманлыг вя с. кейфиййятлярля баьлы адлары 
гядим оьузлар мцяййян мцддятдян сонра ямялляря эюря 
гойурдуларса, биз онлары индики нясилляря щямин ямяллярин арзусу 
иля гойуруг3. 

Гядим тцркляр аьыллы, биликли адамлары мцдрик биляряк, бу 
анлайышдан шяхсин адландырылмасында истифадя етмишляр. “Билэя” 

                                                           
1 Т.Щаъыйев, К.Вялийев. Азярбайъан дили тарихи. Бакы, 1983, сящ.28. 
2 Я.Танрывердийев. Тцрк мяншяли Азярбайъан aнтропонимляринин лингвистик 
тядгиги (докторлуг диссертасийасы). Бакы, 1997, сящ.35. 
3 Ф.Шащбазлы. Тцрк адгойма мядяниййяти. АОП, В, Бакы, 1995, сящ.157. 
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сюзц бу бахымдан абидялярдя фяал вя интенсивдир1. 
Абидялярдя “Билэя” компоненти иля дцзялян бир сыра шяхс 

вя рцтбя адларына раст эялирик: Билэя Каьан, Билэя Тамьачы, 
Билэя Тирик вя с. “Билэя” сюзц тцрколожи ядябиййатда “мцдрик”, 
“агил” мянасыны дашыйан лексик ващид кими гябул едилмишдир. 

Профессор А.Гурбановун сон иллярдя чап етдирдийи Тцрк 
антропонимляринин инкишаф дюврляри”,2 “Дцнйада тцрк адлары”3 
китабларыны нязярдян кечирсяк, Азярбайъан, еляъя дя бцтцн тцрк 
дцнйасында мювъуд олмуш шяхс адларынын йаранмасы, инкишафы вя 
системи барядя щяртяряфли изаща, инандырыъы елми нятиъяляря раст 
эялмяк олар. О, доьру олараг гейд едир ки, антропонимляр 
системинин инкишаф просесляри тядгиг едиляркян илк нювбядя 
мянбя вя мяхязлярин дягиг арашдырылмасы, фактларын мягсядя-

мцвафиг груплашдырылмасы, антропонимик системин инкишаф 
просесинин дюврляшдирилмяси цчцн елми принсиплярин мцяй-
йянляшдирилмяси, мцяййян олунмуш башлыъа дюврлярин дцзэцн 
фактлар ясасында сяъиййяляндирилмяси, щяр бир системин тяркибини 
тяшкил едян антропонимик ващидлярин ятрафлы лексик-семантик, 
структур-функсионал тящлилинин верилмяси, антропонимик системин 
инкишаф динамикасынын реал гиймятляндирилмяси ясас шяртлярдяндир 
вя бцтцн бунлар юн плана чякилмялидир4. 

Даща сонра А.Гурбанов узаг кечмишдян тутмуш, чохсайлы 
тцрк халгларынын ирадя вя адят-яняняляриня, зянэин тяърцбяля-

риня уйьун тяшяккцл тапыб, ясрляр бойу истифадя олунан 

                                                           
1 В.Йунусова. Орхон-Йенисей абидяляриндя шяхс адлары (намизядлик 
диссертасийасынын авторефераты). Бакы, 1999, сящ.11. 
2 А.Гурбанов. Тцрк антропонимляринин инкишаф дюврляри. Бакы, “Елм”, 2000. 
3 А.Гурбанов. Дцнйада тцрк адлары. Бакы, “Елм”, 2000. 
4 А.Гурбанов. Тцрк антропонимляринин инкишаф дюврляри. Бакы, “Елм”, 2000, 
сящ. 3-4. 
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антропонимик системлярин формалашмасыны вя инкишаф тарихи 
бахымындан онларын дюрд дюврцнц мцяййянляшдирир: гядим 
тцрк дюврц, ислам дининин йайылдыьы дювр, ислам дининин мящ-

дудлашдырылдыьы дювр, милли тцрк антропонимляринин вцсяти дюв-

рц. Мцяллиф бу дюврлярин щяр бирини тутарлы фактларла изащ едир. 
Азярбайъан олдугъа мцряккяб бир реэионда йерляшир. 

Зянэин тябии сярвятляря малик олмасы бу торпаьы щямишя диг-

гят мяркязиндя сахламыш, вятянимиз она сащиб олмаг истя-

йянлярин чарпышма мейданына чеврилмишдир. 
ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан яразисиндя мцхтялиф 

екстралингвистик факторларын тясири иля йаранмыш ад, фамилийа, 
титул, лягяб вя тяхяллцсляря диггят йетирмяк хейли мараглыдыр. 

Мцхтялиф щекайялярдя, ясярлярдя, фелйетонларда, щяcв 
вя репликаларда айры-айры мцяллифлярин тяхяййцл мящсулу олан 
бядии антропонимляря эениш йер верилмишдир. Щеч бир шярщ вер-
мядян щямин антропонимлярин мцяййян гисмини нязярдян 
кечиряк: Ъянаб Дялалмцлк, Аьа Ъяфяр Даббаь, Ясядбяй Тя-
зякяндски, Устад Ялиъавад Щамамчы, Дяли Мирзя 
Шарлатанцлмцлк, Данабаш Мирзя Щейдяр Сялимханов, Шарла-
тан Ъулгундузов, Баггал Кярим, Чаггал Рящим Сурахански, 
Балыгудан Ъяфяр, Гырышмал Гулу, Дана Байрам, Чыг-чыг 
Фярзалы, Зурна Балахым, Газан Казым, Гойун Нясир вя с.1 

Дилчилик ядябиййатында яслиндя гейри-реал, йазычы тяхяй-

йцлцнцн мящсулу олан беля антропонимляр поетик антропоним-

ляр адланыр. Йазылы ядябиййатда вя фолклорда мцяййян бядии 
мягсядля баьлы ишлядилир. Беля антропонимляря бядии антропо-

                                                           
1 Й.Пирийева. “Молла Нясряддин” журналында ономастик ващидляр. Бакы, 1997, 
сящ.16. 



 25

нимляр дейилир1. Бунлар адландырма функсийасындан ялавя 
мцяййян цслуби хцсусиййятляри (гящряманын ясас характерини, 
дцнйаэюрцшцнц, иътимаи щяйатдакы мювгейини) дя юзцндя якс 
етдирир. 

Хцсуси арашдырма обйектиня чеврилян лягябляр та гядим 
заманлардан башлайараг диэяр кюмякчи ад категорийалары иля о 
гядяр гайнайыб-гарышмышдыр ки, щям орта яср алим вя шаирляри, 
щям дя мцасир йазычылар, тарихчиляр, ядябиййатшцнаслар, щятта 
бязи дилчиляр дя чох вахт лягяб, титул, тяхяллцс вя с. терминляри-
ни бир-бири иля гарышдырмышлар. А.Пашайевин “Азярбайъан дилин-

дя лягябляр” адлы намизядлик диссертасийасынын “Лягяблярин 
ад системиндя йери” адланан биринъи фяслиндя бу терминлярин сяр-
щядди мцгайися йолу иля дягигляшдирилир вя онларын щяр биринин ад 
системиндяки функсийасы мцяййянляшдирилир2. 

З.М.Шетенин лягяб барядя йазыр: “Лягяб чох гядим кате-

горийадыр, диэяр шяхс адларынын эенетик мянбяйидир”3. Л.Гумил-
йов гейд едир ки, гядим тцркляр авропалылар кими доьулдуглары 
эцндян юляня кими, ейни ад дашымырдылар. Тцрклярин ады щямишя 
онларын ъямиййятдяки мювгейини якс етдирмишдир. Ушагкян онлар 
лягяб, эянъликдя чин, гоъалыгда ися титул дашыйырдылар4. Бу барядя 
В.А.Гордлевскинин фикри дя мараглыдыр. Мцяллиф йазыр: “Онларда 
(оьузларда) узун мцддятдир ки, ики ад юзцнц эюстярир: йени 

                                                           
1 А.Гурбанов. Азярбайъан дилинин ономастикасы. Бакы, 1988, сящ. 167. 
М.Адилов, З.Вердийева, Ф.Аьайева. Изащлы дилчилик терминляри. Бакы, 1989. 
2 А.Пашайев. Азярбайъан дилиндя лягябляр. Бакы, 1987. 
3 Л.М.Шетенин. Слова, имена вещи. Изд. Ростовского Университета, 
1956, стр.66. 
4 Л.Гумилев. Древние тюрки. М., Наука, 1967, стр.21. 
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мцсялман ады вя гядим сырави ад вя йа лягяб”1. 
Азярбайъан дилинин изащлы лцьятиндя “Лягяб” мцяййян бир 

сяъиййяви хцсусиййятиня вя йа башгаларындан айрылан яламятиня 
эюря адама верилян гейри-рясми ад, айама кими шярщ олунур2. 

Лягяб вя шяхс адлары бир-бириндян фярглянир. Онларын охшар 
вя фяргли ъящятлярини ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

1. Шяхс адлары ясас адлар групуна, лягябляр ися кюмякчи 
адлар групуна дахилдир. 

2. Лягябляр рясми адлар дейил. Шяхс адлары ися рясмиляшди-
рилян адлардыр. 

3. Щяр бир шяхсин ады олдуьу щалда, лягяби олмайа да биляр. 
4. Шяхс адлары шярти характер дашыйыр, лягябляр ися адамларын 

хцсусиййятиня, давранышына, хариъи эюрцнцшцня, физики гцсуруна, 
нитг хцсусиййятляриня вя с. уйьун олараг верилир, сюзля мяфщу-

мун сярщядди демяк олар ки, бярабярляшир. 
5. Шяхс адлары инсана доьулдуьу вахтдан, лягябляр ися 

мцхтялиф дюврлярдя вериля биляр. 
6. Щяр кяс юз ады иля бцтцн ъямиййят цзвляри арасында таны-

ныр. Лягяблярин ися ишлядилмя даиряси мящдуддур. Лягябляр щям 
мцсбят, щям дя мянфи мяна ифадя едир. Инсан шяхсиййятини 
тящгир едян, алчалдан лягябляр дя вардыр. Шяхс адларында ися 
бязи истисналар нязяря алынмазса, бу хцсусиййят йохдур. 

Яэяр шяхс адлары тякрар ишлянмясяйди, о заман дцнйа 
ящалисинин сайы гядяр шяхс ады оларды, лягябляр ися азлыг тяшкил 
едярди. 

                                                           
1 В.А.Гордлевский. Избранные сочинения. М., Наука, Ы том, 1968, стр. 
83-84. 
2 Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫЫЫ ъилд, 1983, сящ.231. 
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Мювъуд шяхс адларынын ясас хцсусиййятляриндян ян 
башлыъасы киши вя гадын адларына бюлцнмясидир. Адларын аз бир 
щиссясини киши вя гадын цчцн мцштяряк ишлянян адлар тяшкил 
едир. Лягяблярдя ъинс категорийасы йохдур. 

Лягяблярля шяхс адларынын охшар ъящятляри азлыг тяшкил 
едир: лягябляр дя, ясл шяхс адлары да адамлара кянар шяхсляр 
тяряфиндян верилир. Онларын щяр икиси апелйатив вя ономастик 
мяналы сюзлярдян ямяля эялир. Азярбайъанда ясл шяхс адлары-
нын бир щиссяси бянзятмя ясасында йаранмышдыр. Бянзятмя 
мотиви ясасында формалашан лягябляр дя мювъуддур1. 

Азярбайъанын, демяк олар ки, бцтцн районларында 
айамалар – лягябляр эениш йайылмышдыр: Фалабахан Зейняб, 
Дярвиш Няъяф, Софu Щцсейн, Башмагчы Мялик оьлу Гасым, 
Дямирчи Уста Рцстям, Баггал Кярим, Саггал Сялим, Арабачы 
Шямси, Кюрцкбурун оьлу Чцрцк Мещdи, Кечял Мир Яли, Кафтар 
Таьы, Лоту Ясэяр, Гатыр Цлкцдянли, Кярбялайи Халгверди, 
Хашал Гурбан вя с. 

Антропонимик системдя кюмякчи адлар групуна 
лягяблярдян башга тяхяллцс вя титуллар да дахилдир. Лягябля 
тяхяллцсцн бир-бириндян фяргли ъящятляри вардыр. Беля ки, 
лягябляр рясми адлар дейил, тяхяллцсляр ися автонимлярля, йяни 
тяхяллцсля йазан шяхсин ясл ады иля йанашы, ейни щцгугда 
рясмиляшдирилир вя ишляк характер алыр. 

Лягябляр адамлара халг тяряфиндян верилир. Тяхяллцсц 
ися шяхсин юзц сечир. Лягябляр адамлара защири эюрцнцшц, пе-

шяси, физики гцсуру, хасиййяти иля ялагядар верилир. Тяхяллцсляр, 
мцстягил мяналы ади сюзлярдян эютцрцлцр, чох  vaxt мяъази 
                                                           
1 Я.Микайылова. Азярбайъан дилиндя лягябляр (нам.дисс. авторефераты). Бакы, 
2001,сящ.7-8. 
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мяна ифадя едир. Тяхяллцсляр эюркямли шяхсиййятляря, 
лягябляр ися шяхсиййятиндян асылы олмайараг щяр бир адама 
вериля биляр. 

Ади мцстягил мяналы сюзлярдян эютцрцлян тяхяллцслярин 
бир гисми хцсуси адлара чеврилмишдир. Вахтиля анъаг тяхяллцс 
шяклиндя олан Сабир, Фцзули, Шаиг, Мцшфиг кими адлар инди артыг 
йцзлярля азярбайъанлынын ясл шяхс адына чеврилмишдир. Бу 
чеврилмяйя сябяб щямин тяхяллцсляри дашыйанларын мяшщурлаш-

масы, щямин адла танынмасы вя халгымыз арасында севилмяси-
дир. Лягябляр ися тяхяллцслярдян фяргли олараг шяхс адларына 
чеврилмир вя узун мцддят йашамыр. 

Бунларын охшар ъящятляри дя вар. Лягяб вя тяхяллцслярин 
щяр икиси шяхслярин ялавя ады олуб, онлары бир-бириндян фярглян-

дирмяк цчцн верилир. Тяхяллцс вя лягябляр инсанын доьулдуьу 
эцндян йох, мцяййян бир дювр кечдикдян сонра гябул 
олунур. 

Тяхяллцс категорийасы вя анлайышы барядя мялумата 
А.Гурбановун “Азярбайъан дилинин ономалоэийасы”1 китабын-

да раст эялмяк мцмкцндцр. Г. Мяммядлинин “Имзалар”2 ки-
табында дюрд миня йахын эизли имза щаггында мялумат вардыр. 
“Молла Нясряддин” журналында чап олунмуш яксяр йазылар 
эизли имзаларла – тяхяллцслярля верилмишдир. Бу щям дя ондан 
иряли эялирди ки, щямин зиддиййятли дюврдя вя мцщитдя ачыг 
имза иля чыхыш етмяк горхулу иди. Бязян ейни тяхяллцсля бир 
нечя мцяллиф журнал сящифяляриндя чыхыш едирди. Ейни адамын 
мцхтялиф вахтларда айры-айры тяхяллцслярля йазы чап етдирмяси 
щалы да эениш йайылмышды. 
                                                           
1 А.Гурбанов. Азярбайъан дилинин ономалоэийасы. Бакы, 1988, сящ.246. 
2 Г.Мяммядли. “Имзалар”. Бакы, 1977, сящ.120. 
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Журналда ян чох ашаьыдакы тяхяллцслярля йазылар верилирди: 
Молла Нясряддин, Щоп-щоп, Щярдямхяйал, Гыздырмалы, 
Аьлар, Эцляйян, Ями, Гардашоьлу, Гарынгулу, Бойнубуруг, 
Лябляби, Йаланчы, Зяли, Щамбал, Бамбылы, Зыргулу, Хочайи 
Зявзяк, Бищуш, Дыьыряли, Анаш, Гурбаьа, Нахош, Дитдили, 
Мяшяди Сижемгулу, Саьсаьан, Ганачагсыз, Йарамаз, Чин, 
Бящлул, Тябиб, Щямшяри, Гугулу гу, Чящрячи вя с.1 

Кюмякчи адлар категорийасына дахил олуб, инсанлара 
верилян адлардан бири дя титуллардыр. “Титул” термини латын 
мяншяли сюз олуб мянасы “рцтбя”, “фяхри ад” демякдир. 
Хцсуси адлар групуна дахил олан титул Азярбайъанда чох эениш 
ишлянмиш вя инди дя ишлянмякдядир. Лакин титуллар тарихян 
дяйишир, йениляри иля явяз олунур, архаикляшир. Титул адлар ХХ 
ясрин Ы рцбцня гядярки дюврдя йаранмышдыр. Щямин титулларын 
бязиляри мцасир дилимиздя мцраъият формасында (мясялян, 
ханым, бяй), бязиси ися лягяб кими ишляниб, юз илкин мянасыны 
итирмишдир. Рущанилярин рцтбялярини билдирян титул сюзляр щал-
щазырда юз илкин мянасыны сахламагда яксяриййят тяшкил едир. 
Титуллар лягяблярин йаранмасында аз ишлянся дя, ясл шяхс 
адларынын формалашмасында даща чох иштирак едир. Бу, титулларын 
мцсбят мотивляри ифадя етмяси иля баьлыдыр. Титуллар шяхсин 
ъямиййятдяки мювгейи, лягябляр ися шяхсин щяр щансы бир 
хцсусиййяти щаггында мялумат верир2. 

Бир чох ядябиййатларда вя мятбуат органларында, 
хцсусиля дя “Молла Нясряддин” журналында: Мяшяди, Кярбала-

                                                           
1 Л.Пирийева. “Молла Нясряддин” журналында ономастик ващидляр. Бакы, 1997, 
сящ.16. 
2 Я.Микайылова. Азярбайъан дилиндя лягябляр (нам.дис. авторефераты). Бакы, 
2001,сящ.9. 
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йи, Хан, Бяй, Мирзя, Аьа, Сейид вя с. титуллар даща чох ишляк 
олмушдур. Мясялян: Кярбалайи Няъяфгулу, Кярбалайи Намаз, 
Кярбалайи Шцкцр, Кярбалайи Исмайыл, Кярбалайи Яли, Кярба-
лайи Иси вя с.; Мяшяди Няби, Мяшяди Щейдяряли, Мяшяди Ря-
щим, Мяшяди Гафар, Мяшяди Оруъ, Мяшяди Садыг вя с.; Щаъы 
Гурбан, Щаъы Ялясэяр, Щаъы Аьа, Щаъы Молла Ъялил, Щаъы 
Кярим, Щаъы Рза Вяли; Мирзя Ябдцлкярим, Мирзя Ъавад, 
Мирзя Хялил Яфянди, Мирзябала Ъямшидбяй, Мирзя Ялякбяр, 
Мирзя Мювсцм аьа, Мирзя Ъяфяр вя с.; Шейх Ялясэяр, Шейх 
Язим, Шейх Шяфи, Аьа Шейх Сялим, Шейх Туси, Шейх Ъяфяр вя с.; 
Сейид Сямяд, Сейид Яли, Сейид Ибращим Аьа вя с. 

Аьа, хан, бяйля баьлы да чохлу адлар вардыр. Мясялян: 
Аьа Дадаш, Аьа Щясян, Аьа Ъяфяр Даввад; Мирзя Рза хан, 
Фятяли хан Хойски, Сяттархан; Иса бяй, Азад бяй Вязиров, 
Рящим бяй, Фярзяли бяй вя с. Цмумиййятля, антропонимляр 
барядя сюйлянилян вя нцмуня кими верилмиш адлары ясас эютц-

ряряк демяк олар ки, классик сяняткарларын бядии лексикасынын 
ящатяли вя дяриндян юйрянилмяси щямин сяняткарларын йарады-
ъылыг кейфиййятляри иля йанашы, бцтювлцкдя милли ядяби дилин лц-

ьят тяркибини, онун инкишаф дюврлярини дягигляшдирмяйя, бу 
дюврлярин тарихи мянбялярини мцяййянляшдирмяйя кюмяк 
едир. Еля буна эюря сон дюврлярдя щям Азярбайъан дилинин, 
щям дя бу дили зянэинляшдирян вя эюзялляшдирян йазычы вя 
шаирлярин антропонимийасынын ятрафлы тядгиг вя тящлилиня елми 
мараг артыр, дилчилийин бу сащяси хцсуси елми актуаллыг кясб 
едир1. 

                                                           
1 Е.Щямзяйева. Цзейир Щаъыбяйовун ясярляриндя антропонимляр (нам. дисс. 
авторефераты). Бакы, 2004, сящ.3. 
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Бядии ясярлярдя сурятляря верилян ад, илк нювбядя, 
йазычынын щямин сурятя мцнасибяти иля бирбаша баьлыдыр. 
А.Ахундов доьру олараг йазыр ки, шяхс адлары бядии ясярляр 
цчцн мцяййян мянада щазыр материалдыр. Даща доьрусу, 
адларын мцяййян групу мцсбят сурятляря, башга група дахил 
оланлар ися, дейяк ки, йалныз мянфи сурятляря верилир1. 

Дилимиздя мювъуд олан бцтцн антропонимик ващидляри, 
хцсусиля лягябляри нязярдян кечирсяк, сюзлярин апелйатив 
мянасы иля лягябляр арасында ялагянин олдуьуну эюрярик. 
Бцтцн групларда лягяблярин йаранмасы цчцн илк материал 
ейнидир – цмуми вя хцсуси сюзляр. Она эюря дя щяр групда 
апелйатив вя ономастик лягябляр мювъуддур. Ону да гейд 
едяк ки, Азярбайъан дилчилийиндя лягяблярин лексик-семантик 
хцсусиййятляри алимляримизин диггятини ъялб етмиш вя она 
мцхтялиф истигамятлярдян йанашмыш, мцхтялиф лексик-семантик 
груплар мцяййянляшдирмишляр2. 

Адларыны чякдийимиз бу мцяллифлярин ясярляриндя шяхс 
адлары, лягябляр, тяхяллцсляр, титуллар, айамалар вя башга 
нювляр барядя эениш, ятрафлы мялуматларын вя елми тящлиллярин 
верилдийини нязяря алараг онлары бир даща тякрар етмямяк цчцн 

                                                           
1 А.Ахундов. Дилин естетикасы. Бакы, 1985, сящ.132. 
2 А.Гурбанов. Азярбайъан дилинин ономалоэийасы. Бакы, 1988, сящ.229; 
М.Адилов, А.Пашайев. “Тяхяллцс”, “лягяб”, “имза” терминляри. “Терминоло-
эийа мясяляляри”, Бакы, 1987, сящ.24; М.Чобанов. Азярбайъан антропоними-
йасынын ясаслары. Тбилиси, 1983, сящ.104; Л.Пирийева. “Молла Нясряддин” жур-
налында ономастик ващидляр. Бакы, 1997, сящ.17; В.Йунусова. Орхон-Йени-
сей абидяляриндя шяхс адлары (нам. дисс. авторефераты). Бакы, 1999, сящ. 3; 
Я.Микайылова. Азярбайъан дилиндя лягябляр (нам. дисс. авторефераты). Бакы, 
2001, сящ.12-13; Я.Танрывердийев. Тцрк мяншяли Азярбайъан антропонимля-
ри. Бакы, 1996, сящ. 109-114; Я.Гулийев. Гядим тцрк ономастикасынын лексик-
семантик системи. ЫЫ щисся, Бакы, 2001, сящ. 135-145. 
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мараглы олан бязи мягамлар щаггында ютяри дя олса фикир 
сюйлямяйи мягсядяуйьун щесаб едирик. 

Сон иллярдя антропонимик лцьятлярин мейдана 
эялмясинин бюйцк елми вя ямяли ящямиййяти вардыр. Бу 
ъящятдян А.Гурбановун, Б.Абдуллайевин, О.Мирзяйевин, 
Н.Мяммядлинин, Р.Щябиблинин, А.Баьыровун вя башгаларынын 
ясярляри1 диггяти ъялб едир. Антропонимик лцьятлярин мцщцм 
бир нювц шяхс адлары лцьятидир. Шяхс адлары лцьятиндя имкан 
дахилиндя материал там шякилдя ящатя олунмалыдыр. Киши вя 
гадын адларынын айры-айры сийащыларда верилмяси даща йахшы 
олар. Яэяр адлар цмуми сийащыда верилярся, онда киши вя йа 
гадын ады олмасы гейд олунмалыдыр. “Лцьят” мягалясиндя 
ялифба сырасы иля дцзцлмцш адларын мянасы, мяншяйи, ади 
данышыгда ишлянян гыса вя язизлямя формалары, вариантлары 
эюстярилир. Бурада адын мянасы (щансы семантик група дахил 
олмасы: етноантропоним, топоантропоним, фитоантропоним, 
зооантропоним вя с.), тяркиби (тяк компонентли вя йа чох 
компонентли олмасы), бу вя йа диэяр нитг щиссясиндян ямяля 
эялмяси дя эюстяриля биляр. Башлыг сюз кими адын рясми 
формасы, ядяби дилдя ишлянян варианты ясас эютцрцлцр2. 

Ону да гейд едяк ки, адын мяшщур дашыйыъысы варса, 
щямин шяхсиййят щаггында информасийанын верилмяси файдалы 
                                                           
1 А.Гурбанов. Азярбайъанлы адлары. Ушаьа неъя ад сечмяли. Бакы, 1993; 
Б.Абдуллайев. Азярбайъан шяхс адларынын изащлы лцьяти. Бакы, 1986; 
О.Мирзяйев. Адларымыз. Бакы, 1986; Н.Мяммядли. Адыны мян вердим, йашыны 
Аллащ версин. Тцрк шяхс адларынын изащлы сюзлцйц. Бакы, 1995; Р.Щябибли. 
Ономастик лцьятлярин елми-нязяри ясаслаrı вя тяртиби принсипляри (нам. дисс. 
авторефераты). Бакы, 1998; А.Баьыров. Азярбайъан Республикасынын ономастик 
ващидляр сюзлцйц. Бакы, 2003. 
2 Р.Щябибли. Ономастик лцьятлярин елми-нязяри ясаслары вя тятбиги принсипляри 
(нам.дисс. автореферат). Бакы, 1998, сящ. 3-6. 
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ола биляр. Дилимиздя бир сыра шяхс адлары вардыр ки, онлар щям 
киши, щям дя гадын ады кими ишлянир. Беля адлар мцштяряк адлар 
щесаб олунур. Бир адын щям киши, щям дя гадын ады кими 
ишлянмяси чашгынлыьа, долашыглыьа сябяб олур. Буна эюря дя 
беля адлар лцьятляря салынаркян онларын мянасы нязяря 
алынмалы, гадын вя йа киши ады кими истифадя олунмасы 
дягигляшдирилмялидир. 

Ъямиййятин щяр бир цзвц цчцн ад мцщцм ящямиййят 
кясб едир. Ад адят-янянялярин, дини айинлярин, онларын яшйави 
атрибутларынын сюз васитясиля якс едилмяси шяклиндя мейдана 
чыхмышдыр1. Гядим Азярбайъан тарихиндя вя мядяниййятиндя 
антропонимлярин хцсуси йери вар. Гядим Азярбайъан ад 
системи цмуми тцрк ад системинин тяркиб щиссяси олмагла, щям 
дя юзцнямяхсус сяъиййя дашыйыр. Халгымызын юлмяз абидяси 
“Китаби-Дядя Горгуд”да бу ъящят хцсусиля айдын нязяря 
чарпыр. Бу дастанын йаранмасынын, онун гайнаглардан оьузна-

мяляря (бойлара), епоса, нящайят, китаба чеврилмясинин бир 
сирри дя бу дастандакы инсан вя гябиля адлары иля баьлыдыр. Щя-

мин адлар гядим Азярбайъан (тцрк, оьуз) аиля, гябиля, нясил, 
тайфа бирликляринин адларындан, бунлар да яски инамлардан, 
адят-янянялярдян тюрямишдир. Гядим Азярбайъан адларынын 
дахил олдуьу гядим тцрк антропонимляринин бир чох ъящятдян 
мющкям монолит системи олмушдур. Бура бу вя йа диэяр йад 
адлардан – ономастик ващидлярдян щеч ня дахил ола 
билмямишдир. Бу онунла баьлы иди ки, гядим Азярбайъан (тцрк) 
аиляляри сых щалда йашайыб, позулмаз дахили бирлийя малик 
олублар. Онларын сой-нясил башчыларына вя улу инамлара 

                                                           
1 Н.Нябийев. Ъоьрафи адлар. (Изащлы лцьят). Бакы, 1982, сящ.16 
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сядагятляри ганун сявиййясиндя гябул едилиб. Ялбяття, гощум 
бирликляр арасында дахили наразылыглар, бир-бириндян цстцн олмаг 
ъящдляри, торпаг, мцлк, мцбащися вя мцнагишяляри дя аз 
олмамышдыр. Лакин бунлар гябиля-сой башчысына вя улу 
инсанлара сядагят щяддини ютцб кечмямишдир. Ону да гейд 
едяк ки, ислами адлар узун мцддят Азярбайъан (тцрк) адлар 
системиня дахил ола билмямишдир. Ислам дини Азярбайъан 
оьузлары тяряфиндян рясми дин кими гябул олунанда да, бу 
онларын язяли Танрычылыг инамларына вя адятляриня мане 
олмамышдыр. Ислам дини гябул едиляркян Азярбайъанда она 
якс, дцшмян дин Танрычылыг дини дейил, христианлыг олмушдур. 
Онлар Танрыйа ейни вахтда щям Танры, щям дя Аллащ демиш-

ляр. “Дядя Горгуд” гящряманлары “дин ичиндя дин бяслямиш” 
олурлар, ислам дини инамларыны горумаг вя йаймагла 
одсевярлийя ясасланан Танрычылыьы да горуйуб йашадырлар. Бу 
просесдя одсевярлийин исламда етираз ойадан бязи защири атри-
бутлары йада дцшмцр, Танрычылыьа ясасланан башланьыъ идейа иля 
образ шяклиндя хатырланыр (Ортачым оьул, эерим Эцнозтаъ, 
Анам Габа Аьаъ, Атам Гаьан Асландыр, гурд цзц мцба-
рякдир, Аь сунгур гушунун еркяйиндя бир кюкцм вар вя с). 

“Китаби-Дядя Горгуд” антропонимляринин билаваситя 
Танрычылыг инамлары иля баьлылыьы онларын Азярбайъанда 
миграсийалардан асылы олмайараг, язялдян мювъуд олдуьуну 
сюйлямяйя ясас верир. 

Щяр щансы бир дилин тарихинин юйрянилмясиндя онун йазылы 
абидяляри мцстясна ящямиййятя маликдир. Чцнки дилин даща 
гядим фонетик, лексик вя грамматик хцсусиййятляри халг 
данышыг дилиндя, шивялярдя горунуб гала билдийи кими, йазылы 
абидялярдя дя юз яксини тапыр. Мящз бу бахымдан, гядим тцрк 
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йазылы абидяляринин, онларда мцщафизя олунан адларын, 
ономастик ващидлярин, илк нювбядя антропонимлярин арашдырыл-
масы, тарихинин юйрянилмяси дя ян ваъиб мясялялярдяндир. 
Гядим тцрк йазылы абидяляринин ономастикасыны арашдырмагла 
мцасир тцрк дилляринин ономастик системинин айры-айры гатларыны 
мцяййянляшдирмяк, айры-айры тцрк дилляриндяки ономастик 
ващидлярин илкин формаларыны бярпа етмяк мцмкцндцр1. Бу 
ъящятдян дя гядим абидяляримиз гейдя алынмыш шяхс адларыны 
нязярдян кечирмяйи, онларын щансы ардыъыллыгла йарандыьыны 
ачыгламаьы да юн плана эятирир. Гядим Азярбайъан антропони-
мийасында чохадлылыг шяхсин мяшщурлуьуну шяртляндирмишдир. 
Мясялян, “Дядя Горгуд”да Байандыр хан вя Газан хан бо-

йундакы хан вя бяйлярин щамысынын адлары, рцтбяляри, титуллары 
чохдур. Онлара мцраъият чохлу ад вя титулларын садаланмасы иля 
излянир. Мясялян: “Газылыг Гоъанын оьлу Йейняк, Байандыр 
хана: Гам Гам оьлу хан Байандыра, Ханлар ханына, 
юлкялярин Шащына, Хаганына, онун ел ичиндя бялли таныма 
яламятлярини хцсуси ифтихарла садалайараг мцраъият едир: 
Адлары сабащ сапа йердя дикиляндя Аь-бан евли!! Атлас ися 
йапыланда Эюй сайванлы!..” Йейняк демяк истяйир ки, мяним 
Хаганым! Мян билирям ки, сян кимсян вя щансы яламятлярля 
танышсан. Халг ня цчцн сянин сюзцнц ганун сайыр. 

Орхон-Йенисей абидяляриндяки иэидлик, гящряманлыг 
анлайышы иля баьлы шяхс адларыны киши адлары тяшкил едир. Беля 
адлар, ясасян, ики компонентдян ибарятдир. Бу анлайыш адын ил-
кин компоненти олан алп (Алп) “гочаг”, “дюйцшкян”, “иэид”, 
“гящряман” сюзляринин диэяр адлара йанашмасы иля формалашмыш-

                                                           
1 Я.Гулийев. Гядим тцрк ономастикасынын лексик-семантик системи (док. дисс. 
авторефераты). Бакы, 2003, сящ.3 
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дыр. Алп Уруну, Алп Шалчы, Алп Елетмыш. Я.Ряъябов абидялярдяки 
Алп Уруну ифадясини “ал” шяклиндя охуйанларын (С.Й.Малов) 
яксиня олараг беля изащ едир: “Гядим тцрк гябиляляринин дилиндя 
чох вахт исимляр ъям шякилчисиз йазылса да, ъям мянасы верир. 
Бурада да “Алп Уруну” алпанларын (нящянэлярин), иэидлярин 
байраьы демякдир”1. 

Абидялярдя “эцълц”, “гцдрятли” анлайышларыны юзцндя якс 
едян Еркин шяхс ады мараг доьурур. Тцрк дилляринин инкишафы 
просесиндя бу адын структур-семантик компонентляриндя мцяй-

йян дяйишиклик баш вермишдир. Адын “ярк” формасына “эцъ”, 
“гцввя” анламында гядим мянбялярдя, “гцдрят”, “нцфуз”, 
“ярк” анламында “субай”, “евлянмяк вахты чатмыш”, “нишанлы 
оьлан” анламында, “азадлыг”, “кишилик” мянасында вя с. се-

мантик чаларларда раст эялмяк олур2. 
Абидялярдя ъясурлуг, яйилмязлик, мяьрурлуг анлайышы иля 

баьлы олан шяхс адларындан бир чоху “юз” сюзцнцн иштиракы иля 
формалашмышдыр: Юз иэидин Алт Туран, Юз Билэя вя с. Бу адларын 
илкин компоненти олан “юз” сюзцнцн бир чох мяналарда (дяря, 
вади, юзяк) ишляндийини эюстярян тядгигатчылар щям дя щямин 
сюзцн иэидлик, ъясурлуг, яйилмязлик мяналарыны ещтива етдийини 
эюстярирляр3. 

Эцълцлцк, гцдрятлилик, бюйцклцк анлайышлары иля баьлы антро-

понимлярин бир щиссяси абидялярдя “кара” (гара) апелйативинин иш-
тиракы иля ямяля эялмишдир. “Кара” апелйативи гядим тцрклярин, 
абидялярдя иштирак едян шяхслярин (Барэ, Булук, Чор, Йазмаз, 
Йаш, Кан, Сянир) эцълц, гцдрятли бюйцк инсанлар олдуьуну мца-

                                                           
1 Я.Ряъябов, Й.Мяммядов. Орхон-Йенисей абидяляри. Бакы, 1993, сящ. 245. 
2 В.Йунусова. Орхон-Йенисей абидяляриндя шяхс адлары (нам. дис. 
авторефераты). Бакы, 1999, сящ. 9-10. 
3 Я.Ряъябов, Й.Мяммядов. Орхон-Йенисей абидяляри. Бакы, 1993, сящ. 218-
219. 
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сир нясилляря чатдырыр. Кара Булук (г) тяркибли шяхс адынын икинъи 
щиссяси гядим тцрк дилляриндя “буъаг”, “айры йер”, “бюлцк” 
мяналарындадыр. “Булук” сюзц щям дя “булак” (булаг) сюзцнцн 
илкин ащянэ уйьунлуьу иля гейдя алынмыш фонетик вариантыдыр. 

Кара Барс тяркибли шяхс адында “Кара” эцълц, гцввятли, 
“барс” ися бябир мяналарында ишлянир. Бурада бянзятмя йолу иля 
семантик диференсиасийа баш вермиш вя Кара Барс, йяни “эцълц 
бябир” мянасыны дашыйан шяхс ады йаранмышдыр. 

Йцксяклик, бюйцклцк, улулуг, мющтяшямлик вя кцбарлыг 
анлайышлары иля баьлы шяхс адлары. Урук, Бяг. “Ур” сюзц гядим 
тцрк сюзляриндян биридир. Кюкцн семантикасы “йцксяклик”, “щцн-

дцрлцк”, “галхмаг” мянасындадыр. Профессор Т.Щаъыйев гядим 
Шумер шящяри олан Урукла Орхон-Йенисей китабяляриндяки Урук 
Бяэи мцгайися едяряк доьру олараг йазыр ки, бу сюз (урук) тцрк 
дилляриндя гядимдян эениш юлчцдя ишлянир: “ур” – йцксяклик, 
тядриъян йцксялян йер, щцндцрлцк, галхма. Сюздяки “ук” (уг) 
елементи фелдян ад дцзялдян шякилчидир1. 

Т.Щаъыйев фикрини давам етдиряряк, Ур-Бау антропоними 
щаггында йазыр: “Ур-Бау йени ерадан яввял ЫЫЫ минилликдя 
юлкянин сийаси йцксялишини тямин едян дювлят башчысынын адыдыр. 
Бу сюзцн биринъи щиссяси (ур) “бюйцк”, “улу” мянасындадыр. 
Икинъиси, титул мярамында ишлянян “бай” сюзцдцр”2. 

Йахшылыг, хейирхащлыг анлайышларыны ифадя едян шяхс адлары. 
Гядим тцркляр ад сечмядя йахшылыг, хейирхащлыг кими мяняви 
етик хцсусиййятляри дя нязяря алмышлар. Йегин Чор адында бу 
анлайыш юз яксини тапмышдыр. Мцхтялиф мянбялярдя ъцрбяъцр 
фонетик эюрцнтцлярдя мцшащидя олунан Йеэин (Йягин) сюзц 
                                                           
1 Т.Щаъыйев, К.Вялийев. Азярбайъан дили тарихи. Бакы, 1983, сящ. 28. 
2 Йеня орада. 
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абидялярин дилиндя “йахшы”, “уъалыг”, “эюзял” вя с. мяналарда 
истифадя олунмушдур. 

Хошбяхтлик, сяадят анлайышы иля баьлы шяхс адлары. Бу 
анлайыш Кутлыь (Кутлуь) компонентли шяхс адларында юз яксини 
тапа билмишдир. Гядим тцрк сюзц олан “кут” (гут) тарихян “танры 
куту” кими ишлянмиш, сонралар титулларда, титулла ифадя олунан 
антропонимлярин тяркибиндя тяйинедиъи компонентлярдян олмуш-
дур. Гядим тцрклярдя бюйцк нцфуз, шяхсиййят кими танынмыш 
Билэя Каьан мцдриклийи иля тахта отурмушдурса, онун йериндя 
оьлу Билэя Кутлуь тахт-таъ сащиби оланда Танры Хан таъидар адына 
лайиг эюрцлмцшдцр. 

Инам вя етибар анлайышлы шяхс адлары иля баьлы гядим тцркляр 
инанылмыш, сынагдан чыхарылмыш, етибарлы адамларын адынын яввяли-
ня Инанъ лексик ващидини ялавя етмишляр. Орхон-Йенисей абидя-

ляриндя дя бу сюзля баьлы хейли шяхс адлары мювъуддур: Инанъу 
Алп, Инанъу Билэя, Инанъу Чикли, Инанъу Чор, Инан Уьраъ1. 

“Инан” сюзцнцн сонундакы “-ъу” шякилчиси просесин нятиъя-

сини вя вязиййятини билдирир. 
Орхон-Йенисей тцркляринин ад системи орта ясрляр тцркляри-

нин ад системиндян кифайят гядяр фярглянир. Фярглярин ян башлыъа-

сы бу абидялярин дилиндя алынма антропонимлярин чох аз ишлянмя-

сидир. Абидялярдя ишлянмиш алынма антропонимлярин, демяк олар 
ки, щамысы тцрклярин дейил, башга халгларын нцмайяндяляринин ад-

ларыдыр. Гядим тцрклярин мядяни-сийаси ялагядя олдуьу Чин, 
Сюьд, Тибет вя башга халглара мянсуб олан шяхслярин ады мящз 
бу сябябдян абидялярин дилиндя гисмян дя олса, тцркляшдириляряк 
ишлядилмишдир: Чан (Чин дилиндя), Ашок/Сук (Соьд дилиндя). 
                                                           
1 Бах: В.Йунусова. Орхон-Йенисей абидяляриндя шяхс адлары (нам. дисс. 
авторефераты). Бакы, 1999, сящ. 13. 
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Абидялярдя щям айрыъа Кутлуь, щям дя Кутлуг Баьа 
Таркан, Кутлуг Уруну, Кутлуь Чиэиси шяхс адлары иля дя 
гаршылашырыг. Л.Гумилйов мялумат верир ки, тцрк (дилляриндя) 
тарихиндя Гцтлц адлы сяркярдя вя щюкмдарын чох бюйцк 
хидмятляри олмушдур1. 

Кут гядим сюз кюкц кими “эюйцн рущу”, “эюйдян эцъ 
алмыш рущ”, “эюйдян эюндярилян вцъуд” анлайышларыны билдирир. 
Бир сыра тядгигатларда “гут” сюзцнцн “хошбяхт”, “сяадят”, 
“хошмярам”; “уьурлу” вя с. мяналарда ишляндийини дя 
эюстярмишляр2. 

Гядим тцрк дилляриндя Гутлуг Баğа Тархан, Гутлуг 
Байытмыш, Гутлуг Бяй, Гутлуг Буьа, Гутлуг Бюрт, Гутлуь 
Оьул, Гутлуг Темир, Гутлуг Тона кими шяхс адлары3 садаланыр. 
Бу адларда “кутлуь” сюзц илкин тяряф кими тяйинедиъи рол ойнайыр. 

Кутлуь Баьа Таркан шяхс адынын тяркибиндяки “тар” (тяр) – 
тямиз, саф, тязя вя “кан” – хан мяналарында олуб “саф хан” 
анламыны ифадя едир. Бцтювлцкдя бу антропоним “эюйцн 
эюндярдийи киши, тайфа башчысы, тязя хан” анламыны верир. Бу шяхс 
адынын тяркибиндяки “баьа” сюзц “гябиля”, “тайфа”, “нясил”, 
“титул”, “рцтбя”, “бюлцк”, “груп”, “дястя”, “тайфа башчысы” вя с. 
мяналарда изащ олунмушдур4. 

Ел, халг, юлкя, дювлят анлайышлы шяхс адлары. “Ел” сюзц щям 
дя “ил” формасында абидялярин дилиндя чох ишлянмишдир: Ел Туьан 
Тутук, Елчи Чор вя с. Фикримизъя, антропонимлярин тяркибиндя 

                                                           
1 Л.Гумилйов. Гядим тцркляр. Бакы, 1993, сящ. 8. 
2 Н.А.Баскаков. Русские фамилии тюркского происхождения. М., 
Новинка, 1979, стр.20. 
3 Древнетюркский словарь. Л., “Наука”, 1969, стр.473. 
4 Я.Ряъябов, Й.Мяммядов. Орхон-Йенисей абидяляри. Бакы, “Йазычы”, 1993, 
сящ.348. 
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олан бу сюз семантик ъящятдян елиня, халгына сядагятли олан 
кейфиййятляри ифадя етмишдир. 

Зоонимляр ясасында формалашан шяхс адлары. “Барс” сюзц 
– зооними бу бахымдан сяъиййяви сайыла биляр: Барс Бяй, Барс 
Кан, Барс Уруну. “Барс” сюзц гядим тцрк дилляриндя “бябир”, 
“гара пялянэ” мянасында ишлянмишдир. Барс Бяй антропоними 
барядя цмуми фикир белядир ки, бу ад иэидлик мотиви ясасында 
формалашмышдыр. “Барс” сюзц русларын сойкюкцндя юз яксини 
Барсуков фамилийасында тапмышдыр. Анъаг Барсуков фамилйасы 
бирбаша бу сюздян тюрямяйиб. “Барсук” Иван Йакимовун 
гябилясинин адыдыр. Бу елин ады иля баьлы Орта Асийада Улу Барсук 
вя Кичик Барсук гышлаглары галмышдыр1. 

“Бюри” антропониминин ишлянмяси гядим тцрк мифолоэийа-

сында эениш йер тутан гурд тотеминдян хябяр верир. Мялумдур 
ки, гядим тцркляр гурда щямишя мцгяддяс, тохунулмаз варлыг 
кими йанашмыш, юз мяншялярини гурда баьламыш, бунунла 
ялагядар “Боз гурд” дастаныны, яфсанясини дя йаратмышлар. ВЫЫ 
ясря аид олан гядим тцрк-уйьур абидясиндя, гурддан сцд ямян 
ушаьын даш цзяриндя тясвири тцрк мядяниййяти тарихиндя, мифоложи 
эюрцшляриндя бу щейванын йери щаггында айдын тясяввцр йарадыр. 
Тукйу вя йа Тцркцт адланан тцрк хаганлыьы антропонимийасында 
да “бюри” лексеминя раст эялирик. 

Башга бир мянбядя “Бюри” ъанавар, гурд мянасында 
ишлянмиш вя инди дя бязи тцрк дилляриндя изини сахлайан гядим 
сюздцр. Чин дилиндя “фули” шяклиндядир. Мювъуд тядгигатларда 
“бюри”нин (боз гурдун) оьуз вя гыпчагларда хиласкар, яъдад, 

                                                           
1 И.Ъяфярсойлу. Тцркляр русларын сойкюкцндя. Бакы, 1995, сящ.54. 
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щами, йолэюстярян вя с. мяналарындан бящс едилир1. Бцтцн бунлар 
боз гурд образынын илкин гатларында Танры оьлу мотивинин 
йарандыьыны эюстярир. Абидялярдя шан-шющрят анлайышлы шяхс адлары 
да вардыр. Мясялян, “Чаб” сюзц гядим тцрк дилиндя “шан-
шющрят” демякдир. Шатун адлы бир шяхс (Чаб Шатун) бу щюрмяти 
газанмышдыр. “Кцлцк” сюзц дя “шанлы”, “шющрятли”, “мяшщур” 
мянасындадыр. Бу сюзля баьлы бир нечя антропоним форма-

лашмышдыр: Кцлцк Апа, Кцлцк Йиэя, Кцлцк Санун, Кцлцк Чор, 
Кцлцк Тоьан вя с. 

Р.Г.Ахметйанов эюстярир ки, тцрк дилляриндя пишиккимиляр 
аилясинин цзвляри арасында “барс” сюзц даща эениш вцсят тапараг 
мцхтялиф фонетик вариантларда – мясялян: бар, барус, бурс, бас, 
мар, марс, мас, пар, парс, ирбис вя с. мювъуд олмуш вя 
“бябир”, “пялянэ”, “щепард” вя “вашаг” мяналарында ишлядил-
мишдир2. 

Шяхс адларынын бязиляри щярби рцтбялярля вя дяряъялярля 
ялагядардыр. Бу щагда тядгигатчыларын мараглы фикирлярини дя гейд 
етмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик. Орада гейд едилир ки, 
Эюйтцрк дювлятинин тахтында отуран “каьан” – хаган, онун 
арвады “катун” – хатун адланыр. Дювлятин идаряси ики гола 
бюлцнцр: дювлятин гярб будаьыны идаря едян адам “йабьу” (яряб 
мянбяляриндя ъябьу), шярг будаьыны идаря едян адам “шад” 
адланыр. Хаганын оьуллары (шащзадяляр) “тиэин” адланыр, онун 
арвадларына ися “кунъуй” дейирляр. Хагандан сонра ян бюйцк 
рцтбя “хан” адланыр. Беля бир фикир дя мювъуддур ки, “йабьу” вя 

                                                           
1 З.В.Тоьан. Оьуз дестаны. Решидедин Оьузнамеси. Теръцме ве тащлили. 
Истанбул, 1972, сящ. 134. 
2 Р.Г.Ахметянов. “Лес”, “дерево”, “барс” у тюрков. (Этимологические 
этюды). “СТ”, 1980, № 5, стр.92-93. 
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“шад” юлкянин гярб вя шярг голларыны идаря едянляря йох, “тюлис” 
(йабгу) вя “тардуш” (шад) гябиляляринин башчыларына верилян 
аддыр. Ян бюйцк рцтбя “Чор” адланырды, ондан кичик олан щярби 
рцтбя “Сянцн”, йахуд “санун” сайылыр. Бу сюз Чин дилиндян 
эютцрцлмцшдцр, чинъя “эенерал” демякдир. Чор сюзц абидялярдя 
щям шяхс ады, щям дя щярби рцтбя ады кими ишлянмишдир1. 

Абидялярдя щям шяхс адларына, щям дя топонимляря раст 
эялмяк олур. Мясялян, Салур Газан КДГ-да (“Китаби-Дядя 
Горгуд”да) беля характеризя олунур: “Бир эцн Улаш оьлу, Тцлц 
гушун йаврусу, бизя мисэин умуду, Амит сайнун асланы, 
Гарачугун гапланы, гонур атын йийяси, Хан Урузун аьасы, 
Байандыр ханын кюйэцсц, Гам Оьузун дювляти, галмыш иэид 
архасы Салур Газан йериндян дурмушду”. Буну бир гядяр дя 
ачмаг истярдик. Газан хан Оьуз Сойла, щятта Ич Оьуздан 
олмаьы бахымдан, Бейряйин дили иля Ич Оьуз щям дя “Газан 
Оьузу” адландырылыр2. Газан хан щям дя Улаш оьлудур. Тарихи 
Улаш гябиляси гыпчагларын бир голу олмушдур. Буну гядим рус 
салнамяляри дя хябяр верир. “Улашеич” ады иля вя с. Газан хан 
Улаш оьлудурса, оьуз дейил, гыпчагдырмы? Бу суалын ъавабы да 
узаг инамда ашкарланыр. Газан хан Улаш оьлу кими улу ишыьын – 
Эцняшин оьлуду. Йяни од оьлудур – Азярбайъан оьлудур. 
Азярбайъанда (Сабирабад районунда) Улаш кянди вар. Газан 
хан Байандур ханын кцрякяни, оьул явязидир. Уруз кими о иэид 
оьлун атасыдыр. Газан хан Оьуз елинин дювлятидир, йяни аьыл, зяка 
сащибидир. Нящайят, Газан хан амит сойунун асланыдыр. Йяни 
мярщямят эюстярян нясилдяндир. Газан ханын ады тарихин 
ялчатмаз чаьларындан бяллидир. Газан хан адына Азярбайъанын 
                                                           
1 Я.Ряъябов, Й.Мяммядов. Орхон-Йенисей абидяляри. Бакы, 1993, сящ. 27. 
2 Китаби-Дядя Горгуд. Бакы,1988, сящ.47. 
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бир чох йерляриндя топонимлярин тяркибиндя дя раст эялирик. Бизим 
мягсядимиз бурада бцтцн антропонимлярин етимолоэийасыны 
ачмагдан ибарят дейил. Демяк истяйирик ки, шяхс адларыны 
етимоложи бахымдан тящлил етмяк вахты чохдан чатмышдыр. Газан 
хан даща гядим тцрк ад системиня дахил олдуьуна эюря онун 
шяхсиййятиня аид олан бязи хцсусиййятляри ашкарламагла 
кифайятляндик. 

“Дядя Горгуд”да киши, еляъя дя гадын адларынын йаранма 
системиня нязяр салсаг, орада бир ганунауйьунлуг эюрмяк 
мцмкцндцр. Я.Танрывердийев “Китаби-Дядя Горгуд”да шяхс 
адлары”1 монографийасында айры-айры шяхс адларындан чох эениш, 
ятрафлы данышмышдыр. Бизя чох мараглы олдуьу цчцн онун доьру 
изащ етдийи бир ады вермяк истярдик: “Аршун оьлу Диряк тякур” – 
Ол кафярин алтмыш аршын гамяти варды. – Алтмыш батман эцрз са-

ларды. Гаты, мющкям йай чякярди. Аршын узунлуг юлчцсц (0,71 
метр) кими тцрк, монгол, фарс вя диэяр диллярдя аръун//аршун//ар-
син фонетик вариантындадыр. “Аршун оьлу Диряк тякур” антропони-
мик моделиндяки “Аршун” антропоними узунлуг юлчцсц мяна-

сында олан “аршун” сюзц, щямчинин “Диряк тякур”ун иэидлик рям-

зи олан “алтмыш аршун гамяти варды”, – ъцмлясинин синтактик-се-

мантик тутуму контекстиндя изащ едилярся, “Аршун”ун бойу 
0,71 метр, “Диряк тякур”ундакы ися 42,6 метр олур. Бу, ядябий-

йатшцнаслыгда литота (кичилтмя) вя мцбалиьяни (шиширтмяни) хатыр-
латса да, “Аршун” антропонимик ващиди щямин мяналар контекс-
тиндя изащ едиля билмяз. 

Биринъи нязяря алмаг лазымдыр ки, “Аршын” антропоними 
Оьуз йурдунун дцшмяни, кафири кими ишлядилян иэидлик рямзи 

                                                           
1 Я.Танрывердийев. “Китаби-Дядя Горгуд”да шяхс адлары. Баkı, 1999, сящ.68. 
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Буьачыг Мялик, Гыпчаг Мялик вя башга адларла бир сырададыр. 
Икинъиси, “Аршун”ун оьлу “Диряк” имтийазлы шяхсдир, “тякур” 
титулуну дашыйыр. Цчцнъцсц, “60 батман эцрз салан, гаты 
мющкям йай чякян” бир иэидин ата адыны 0,71 метр анламлы 
“аршын” сюзц иля ялагяляндириб поетик ад кими тягдим етмяк 
мянтигдян, щямчинин поетик тяфяккцрцмцздян узагдыр. Чцнки 
мцбалиьяляр контекстиндя тягдим едилян “Диряк тякур”ун 
атасынын ады литота иля йох, мящз мцбалиья иля вериля биляр. 
Демяли, мцбалиья йаратмагда иштирак едян, узунлуг юлчцсц 
анламлы, “аршын” сюзц ата ады функсийасында олан “Аршын” 
антропониминин апелйативи иля омонимлик тяшкил едир. Бу да 
поетиклик йаратма иля баьлы олараг узунлуг юлчцсц анламлы 
“аршын” сюзцнцн шяхс ады функсийасында олан “Аршын” адына 
бянзядиляряк ишлядилмясиндян башга бир шей дейилдир1. Бу, бюйцк 
ситаты вермякдя мягсяд гядим тцрк халгларынын адгоймада баш-
га халглардан ясаслы шякилдя фярглянмялярини юн плана чякмяк-

дир. Газан ханын ъямиййятдяки мювгейи, вязифяси, гощумлуг 
мцнасибяти вя с. даща габарыг шякилдя тягдим олунурса, “Аршын” 
адынын семантикасы онун гыса мювгейи барядя мялумат верир. 
Тядгигатчы да беля щалларда ещтийатлы олмалыдыр. Халгын адгойма 
янянялярини дяриндян билмялидир. Адын мяншяйини, тарихи шяраити 
дцзэцн мцяййянляшдирмялидир. 

Ону да гейд едяк ки, Азярбайъан (тцрк) антропонимийа-

сынын тядгигиня бюйцк ещтийаъ вар. Лакин беля бир тядгигат инсан 
адларынын нювлярини мцяййянляшдирмядян вя онлары мцасир ся-

виййядя тящлил етмядян мцмкцн дейил. Азярбайъан антропони-
мийасыны конкрет фактлардан чыхыш етмяк йолу иля систем шяклиндя 
                                                           
1 Я.Танрывердийев. “Китаби-Дядя Горгуд”да шяхс адлары. Бакы, 1999, сящ.68-
69. 
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эютцрмяйин, мцхтялиф категорийалары бир-бири иля мцнасибятдя юй-

рянмяйин вахты чатмышдыр. Азярбайъан (тцрк) антропонимляринин 
бцтцн нювлярини юйрянмяк, мейдана чыхармаг вя онлары 
хроноложи гайдада тящлил етмяк, щям дя бу нювлярин бир-бири иля 
гаршылыглы ялагялярини ятрафлы арашдырмаг мцасир антропонимика 
елми цчцн чох эяряклидир. 

Гядим тцрк абидяляри щесаб олунан Орхан-Йенисей вя 
“Китаби-Дядя Горгуд”да гейдя алынмыш антропонимляр щаггын-

да, онларын бязи мараглы хцсусиййятляри барядя, цмумиййятля, 
инсан ъямиййятиндя антропонимлярин йаранмасы тарихиндян, 
адгойма яняняляриндян вя бир сыра башга ъящятляриндян гыса да 
олса, мцяййян мялумат вермяйя чалышдыг. 
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АНТРОПОНИМЛЯРИН  

ЗЯНЭИНЛЯШМЯ ЙОЛЛАРЫ 

 
Шяхс адларынын тядгиги тарихиня даир арашдырмаларымыз-

дан эюрцнцр ки, бу мювзуда чап олунан ясярлярин цмуми 
ъящяти бундан ибарятдир ки, бурада даща чох адларын естетик, 
цслуби ъящятиня, адвермя адят-яняняляриня диггят йетирил-
миш, шяхс адлары, ясасян етимоложи аспектдя юйряниляряк 
тядгигата ъялб олунмушдур. 

Сюзйаратма кими онун бир голу олан адйаратманын да 
юз грамматик вя семантик гайда-ганунлары вардыр. Дилин 
грамматик щадися вя ганунларындан кянарда щеч бир 
сюзйаратманын мцмкцн олмадыьыны нязяря алсаг, эюрярик 
ки, шяхс адларынын лингвистик аспектдя тящлили мцасир 
Азярбайъан ядяби дили цчцн зянэин материал верир. 

Бяли, ономастик ващидляр иътимаи-тарихи инкишафын 
мящсулудур, юзцндя бязян мянбялярдя гейдя алынмамыш 
дил фактларыны мцщафизя едир, мцасир дювря гядяр эятириб 
чыхарыр. 

Азярбайъан ядяби дилинин зянэинляшмясиндя иштирак 
едян ономастик ващидляр дя, дилин башга сащяляриндя 
олдуьу кими, мцяййян принсипляря ясасланыр. Бурада да илк 
нювбядя мяна вя мязмун юн плана чякилир, ейни характерли 
вя ейни сяъиййяли мяна верян ономастик ващидляр бир 
групда бирляшдирилир. 

Ономастик системи ясасян, ашаьыдакы бюлмяляр цзря 
нязярдян кечирмяк олар: 

1. Антропонимик системин зянэинляшмяси; 



 47

2. Топонимик системин зянэинляшмяси; 
3. Ктематонимик системин зянэинляшмяси. 
Биз бурада щялялик антропонимик системин зянэинляш-

мяси иля баьлы мцлащизяляримизи нязяринизя чатдырмаг 
истяйирик. 

Ономастиканын ян эениш йайылмыш вя ясас сащясини 
тяшкил едян антропонимийа Азярбайъан ядяби дилинин 
зянэинляшмясиндя юзцнямяхсус йер тутур. Инсан адларынын 
мцхтялиф дюврлярдяки инкишафы мящз щямин дюврцн иътимаи, 
сийаси вя мяняви эцзэцсцдцр – десяк, йанылмарыг. 

ХХ ясрин яввялляриндян сонра щяртяряфли инкишаф 
йолуна гядям гойан Азярбайъан дили юз лцьят тяркибини 
елмин, техниканын, иътимаи щяйатын мцхтялиф сащялярини 
ящатя едян сюз вя терминляр щесабына зянэинляшдирмишдир. 
Бу зянэинляшмядя шяхс адлары да мцщцм ящямиййят кясб 
етмишдир. 

Йени милли ад йени щяйат тярзи иля баьлы ямяля эялир1. 
Азярбайъан антропонимийа системиндя зянэинляшмя 
просесинин мягсядяуйьунлуьу, садя вя анлашыглылыьы мящз 
бу дюврля баьлыдыр. Йени щяйат тярзиня кечилмяси иля тарихин 
мцхтялиф дюврляриндя формалашмыш вя дилдя юзцнямяхсус 
мювгейя малик олан яряб, фарс, рус вя с. мяншяли, дилин 
фонетик тяркибиня уйьунлашмайан мцряккяб адлар яввялъя 
функсионаллыьыны итирмиш, сонралар ися архаик сюзляр кими 
ишлякликдян чыхмыш, онларын йерини йени, сяс тяркибиня эюря 
садя вя анлашыглы адлар тутмушдур: Елшян, Шащин, Вцгар, 
Ирадя, Емин вя с. 
                                                           
1 З.Н.Садыхов. Личные имена в Азербайджанском языке АКД, Баку, 
1975, стр. 9. 
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Мцасир дюврдя Азярбайъан антропонимийасы ясасян 
ашаьыдакы истигамятлярдя зянэинляшмишдир: 

а) Цмумишляк сюзляр щесабына зянэинляшмя. Азяр-
байъан ядяби дилинин хцсуси адлар системи щесабына зянэин-
ляшмяси просеси бцтцн дцнйа халгларынын антропонимийа-
сында олдуьу кими, юз мяна вя мязмуну етибариля рянэа-
рянэ вя мцхтялиф цмумишляк сюзляр ясасында формалашыр. 

Ону да гейд едяк ки, ядяби дилин лцьят тяркибинин зян-
эинляшмясиндя диалект вя шивяляр чох мцщцм рол ойнайыр. 
Беля ки, диалектлярдян ядяби диля дахил олмуш щяр щансы дил 
ващиди яввялки сярбястликдян мящрум олур, ващид нормайа 
табе едилир. Цмуми сюзлярдян фяргли олараг антропонимляр 
ися юз илкин, “диалектар” сярбястлийини йеня дя сахлайыр, 
ядяби диля мяхсус ващид нормалара етинасыз галыр. 
Беляликля, мцхтялиф диалектляря мяхсус фонетик фяргляр иля 
ялагядар адларын да мцхтялиф фонетик вариантлары мцшащидя 
едилир: Щабил//Щябил//Щявил; Солтан//Султан; Орхан// Црхан; 
Бядиря//Бятиря; Немят//Неймят//Няймят1. 

Ясасы Азярбайъан дили лцьят тяркибинин щярякят 
билдирян сюзляриндян ибарят олан хцсуси адларын тарихи, 
ясасян совет дюврцня тясадцф едир. Беля адлар тарихян 
дилимизин антропонимик системиндя гейдя алынмамышдыр. 
Онлар Азярбайъанда сонракы дюврдя чохалмыш вя кющня 
сюзлярин бюйцк бир гисмини сыхышдырмышдыр. 

Дилимизин лцьят тяркибиндяки дюнмяк, горхмаг, 
йашамаг, бахмаг кими садя феллярдян Дюнмяз, Дюнцш, 
Горхмаз, Йашар, Бахшы, Бахыш кими киши адлары ямяля 
                                                           
1 Щ.Р.Ялийев. Антропонимлярин чохвариантлылыьы. АОП-yə даир конфрансын 
материаллары. Бакы, 1986, сящ. 35. 
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эялмишдир. Киши адларынын бу йолла йаранмасында -мя+з,      
-цш, -ма+з, -ар, -ыш шякилчиляри фяал иштирак етмишдир. 

-аш, -яш, -ош шякилчиляри иля дцзялянляр: Бабаш, Гараш, 
Няняш, Анаш, Ляляш, Аташ, Дадаш, Дядяш вя с. 

Эцлмяк, севмяк, солмаг, кцсмяк вя с. садя феллярдян 
дцзялян Эцлцш, Эцляр, Севяр, Севил, Солмаз, Кцсэцн вя с. 
гадын шяхс адларынын ямяля эялмясиндя ися -цш, -яр, -ил,       
-ма+з, -эцн кими шякилчиляр иштирак едир. Ону да гейд едяк 
ки, эюстярилян адларын яксяриййяти Азярбайъан дилинин 
антропонимик системиня Ъ.Ъаббарлынын ясярляри васитясиля 
дахил олмуш вя эет-эедя ишлянмя тезлийи артараг мцасир 
адлар сявиййясиня йцксяля билмишдир. 

Диалектал -ош, -юш шякилчиси дя шяхс адлары йаратмагда 
хейли йайылмышдыр. Буна Нахчыван, Ордубад, Шяки вя 
Минэячевирин ятраф кяндляриндя (Эцлювшя кянди) раст 
эялмяк олур. Шякилчи ики функсийа дашыйыр: чохщеъалы 
сюзлярин илк щеъасына гошулуб юнъядяки форманы гысалдыр вя 
сюзя явязлямя мяна чалары верир1: Зяриш-Зярифя, Минош-
Минайя, Ъабош-Ъаббар, Телош-Телли, Дилош-Диларя вя с. 

Сонралар бу йолла аддцзялтмя просеси даща да инкишаф 
етмиш, Анар, Йанар, Севиндик, Юткям вя с. бу кими адлар 
да ямяля эялмишдир. Беляликля, феллярин семантик конверси-
йасынын антропонимлярин тяшяккцлцндяки апарыъы рола малик 
олмасы юзцнц доьрулдур2. 

                                                           
1 В.Ящмядов. Шяхс адлары вя диалектал сюз йарадыъылыьы. АОП, Ы, Бакы, 1986, 
сящ. 30. 
2 М.Н.Чобанов. Азярбайъан антропонимийасынын ясаслары. Тбилиси, 1983, 
сящ.12. 
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Сифятлярин семантик конверсийасы иля ямяля эялян 
адлар да мцасир Азярбайъан ядяби дилинин зянэинляшмя-
синдя фяал рол ойнамышдыр. Беля адлар щям кишиляря, щям дя 
гадынлара верилир. 

Тарихимизин ян гядим чаьларындан анайа щюрмят, 
ещтирам мцгяддяс боръ щесаб едилмиш, “ана щаггы” “танры 
щаггы” иля бярабяр тутулмушдур. Гыз-эялин варлыьын ян 
инъяси, зярифи, пак вя мцгяддяси сайылмышдыр ки, щямин 
ъящятляр билаваситя онлара верилян адларда да юз яксини 
тапмышдыр: Зяриф, Зярифя, Инъи, Эюзял, Язизя, Нясибя, 
Нязакят, Вяфа, Нярэиз вя с. 

Яэяр Азярбайъан гадын адларынын семантикасында 
инъялик, зярифлик вя с. ясасдырса, киши адларынын мязмунунда 
эцъ, гцввят, язямят вя вцгар юн плана чякилир. Беля ки, 
мязмунъа щярби лексикайа дахил олан Гылынъ, Галхан, эцъ-
лц, гцввятли щейван адлары олан Аслан, Бябир, Яждяр вя с. 
гадынлара дейил, мящз кишиляря верилир1. 

б) Тарихи щадисялярля баьлы сюзляр щесабына 
зянэинляшмя. Тарихи щадисяляр вя бу щадисялярля баьлы олан 
шяхс адлары да йени ад дцзялдилмяси цчцн ясас мянбялярдян 
биридир. Бу мянада ингилаб вя Бюйцк Вятян мцщарибяси 
кими тарихи щадисяляр совет дюврц Азярбайъан ядяби дилинин 
йени шяхс адлары иля зянэинляшмясиня тясир етмишдир. Ингилаб 
вя онун нятиъяляриля баьлы Октйабр, Апрел, Ингилаб, Нойабр, 
Совет, Ясэяр, Шура, Мцбариз, Коммунар, Коммунист кими 
шяхс адлары мейдана чыхса да, бунлардан тякъя Мцбариз, 

                                                           
1 Н.М.Худийев. Совет дюврц Азярбайъан ябяди дилинин шяхс адлары щеса-
бына зянэинляшмяси. АОП-нa даир конфрансын материаллары, Ы, Бакы, 1986, 
сящ. 32-33. 
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Ингилаб, Шура, Ясэяр адлары дилин антропонимик системиндя 
юзцня эениш йер тапа билмиш, галанлары ися заман кечдикъя 
арадан чыхмышдыр. Бу дюврцн гящряманларындан Чапайевин 
ады иля баьлы Чапай шяхс ады да Азярбайъан дилиндя 
мцяййян мцддят ишлядилмишдир. 

Ясасян Бюйцк Вятян мцщарибяси иля баьлы: Алай, 
Майор, Отрйад, Гошун, Забит, Эенерал, Маршал, Гялябя 
кими шяхс адларындан Алай, Забит адлары дилимизин 
антропонимик системиндя юз йерини гисмян горуйа 
билмишдир. 

Бюйцк Вятян мцщарибяси гящряманларынын адларынын 
ушаглара верилмяси халгын онлара олан дярин мящяббятинин 
тязащцрцдцр. Мцщарибя дюврц вя сонракы иллярдя, еляъя дя 
индики дюврдя Мещди, Гафур, Щязи, Исрафил вя с. адлар 
дилимизин антропонимик системинин бязяйиня чеврилмишдир. 

Ону да гейд едяк ки, тарихи щадисялярля баьлы шяхс 
адлары анъаг кишиляря верилмишдир. Бу да щямин щадисялярин 
юз характери иля баьлыдыр. 

Йени сосиалист гуруъулуьу иля ялагядар мцхтялиф 
вязифя адлары да йени ад дцзялдилмясиндя мянбя ролуну 
ойнамышдыр. Беля адлар щямин вязифя адынын рус дилиндян 
эютцрцлдцйц формайа уйьун гурулмушдур: Нарком, 
Райком, Исполком, Юзяк, Катиб, Сядр вя с. Бу адлардан 
щеч бири дилдя юзцня вятяндашлыг щцгугу газана 
билмямишдир. 

ъ) Ъоьрафи терминляр ясасында зянэинляшмя. Ъоьрафи 
ад вя терминлярин шяхс ады кими ишлянмясиня сябяб щямин 
ад вя терминлярдяки йцксяк мяналылыг, тябияти севмяк, она 
вурьунлуг вя с. кейфиййятлярдир. Антропонимлярин бязиляри 
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даь, зирвя, бязиляри щидроним, бязиляри тябият щадисяляри иля 
баьлы йаранмышдыр. Бунлардан мясялян: Алтай, Гошгар, 
Елбурус вя с. (ороним); Араз, Фярат, Хязяр вя с. 
(щидроним); Булуд, Илдырым, Эцндцз вя с. (ктематоним) 
адлары гейд етмяк олар. Ъоьрафи ад вя терминлярля баьлы 
антроpoнимлярин юйрянилмяси щям етнографийа, щям дя 
дилчилик елми бахымында чох мараглыдыр. 

Бу ъящят юзцнц илк нювбядя ороним вя щидронимляр 
ясасында аддцзялтмядя эюстярир. Валидейнин адвермя 
заманы тясяввцр етдийи бюйцклцк, язямят Гошгар, Елбрус, 
Савалан, Хязяр, Араз, Дярйа адларынын семантикасында инди 
дя щисс едилир. Сащил, Сярщяд, Дальа, Мцщит, Даьлар, Орман 
кими киши адлары, Мянзяр, Шялаля, Хязан, Чямян, Шяргиййя 
кими гадын адлары да ъоьрафи терминляр ясасында 
формалашмышдыр вя бу эцн дя аз-чох ишлядилир. 

ч) Битки алямини билдирян сюзляр ясасында зянэинляш-
мя. Мялумдур ки, битки аляминя дахил олан бязи чичякляр вя 
эцлляр юз эюзяллийи, хошаэялян ятри, инъялийи вя зярифлийи, 
мейвяляр ися защири яламяти вя дады иля инсанларын зювгцнц 
охшайыр1. Битки аляминин беля хцсусиййятлярини ифадя едян 
цмумишляк сюзляр шяхс ады кими дя диггяти ъялб едир. Совет 
дюврцня гядярки адлар системиндя бу типли шяхс адларына аз-
чох тясадцф олунса да, беля адлар ясасян сон дюврляр даща 
эениш йайылмыш вя тякъя Азярбайъан антропонимик систе-
миндя дейил, диэяр груп тцрк дилляриндя дя фяал ишлянмя 
имканы газанмышдыр. 

Щяр бир адын сечилмясиндя сюзцн семантикасына хцсуси 

                                                           
1 М.Н.Чобанов. Азярбайъан шяхс адлары. Бакы, “Маариф”, 1981, сящ. 30 
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фикир верилмялидир. Антропонимин киши вя йа гадын ады кими 
ишлянмяси бу семантикайа эюря мцяййянляшдирилир. Шяхс ады 
юзцндя тябият эюзялликлярини якс етдирян сюзлярдян – 
щейван вя гуш адларындан, надир металлардан, битки вя с. 
адларындан йараныр. Бу мялуматларла ялагядар йахшы 
кейфиййятляр инсан адына кючцрцлцр. 

Бурада кюк иля шякилчинин гаршылыглы мянасы мцщцм рол 
ойнайыр. Тел+ли – Телли, Бал+щ – Балщ, Аьа+лар – Аьалар, 
Хан+лар – Ханлар, Шащ+лар – Шащлар, Йаш+ар – Йашар, 
Сев+яр – Севяр, Эцл+цш – Эцлцш вя с. 

Азярбайъан дилиндя цмумишляк сюз олан эцл1 сюзц 
мцхтялиф шяхс адларынын дцзялдилмясиндя фяал иштирак едир. 
Бу сюз башгырд дилиндя гол2, гарагалпаг дилиндя гул3, газах 
дилиндя жарыг4 формаларында олмагла, шяхс адларынын 
дцзялдилмяси ишиня эениш хидмят едир. Азярбайъан дилиндя 
Эцл, Эцллц, Эцлляр, Эцлц; башгырд дилиндя Голер, Голар; 
гарагалпаг дилиндя Гулайым, Гулбазар, Гулбийби, Гулжан, 
Айгул; газах дилиндя Харыгым вя с. Эюрцндцйц кими, эцл 
сюзц тцрк дилляриндя даща чох гадын шяхс адлары5 
дцзялдилмясиня хидмят едир. Азярбайъан дилиндя эцл ясаслы 
киши адлары тарихян ингилабагядярки антропонимик системя 
дахил олан ващидлярдир: Эцлмирзя, Эцлщцсейн, Эцлалы, 
                                                           
1 М.Н.Чобанов. Азярбайъан антропонимийасынын ясаслары. Тбилиси, 
“Ганатлеба”, 1983, сящ. 21. 
2 В.А.Никонов. Башкиры. В кн.: Системы личных имен у народов мира. 
М., 1986, стр. 72. 
3 В.С.Насиров, Л.С.Толстова. Каракалпаки. В кн: Системы личных 
имен у народов мира. М., 1986, стр. 154. 
4 Т.Жанузаков. Казахи. В кн: Системы личных имен у народов мира. М., 
стр. 198. 
5 А.Гафаров. Имя и история. М, 1987, стр. 34. 
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Эцлбала, Эцлоьлан, Эцлаьа вя с. Бу ъцр антропонимик 
ващидляр щяля дя Азярбайъан дилиндя мювъуддур. 

Мцряккяб адларда эцл компоненти щям биринъи, щям 
дя икинъи тяряф йериндя фяал шякилдя ишлядилир. Мцасир дюврдя 
Азярбайъан антропонимик системини бязяйян Эцлчющря, 
Эцлчичяк, Эцлйаз, Эцлдястя, Эцлъащан, Эцлбащар, Эцлчин 
вя с. мцвяффягиййятля истифадя едилян гадын шяхс адларыдыр. 
Бу адларын бир щиссяси татар антропонимийасында да 
ингилабдан сонра йаранан ващидляр кими характеризя едилир: 
Гулчичяк, Гулшан вя с1. 

Мцряккяб адларын йаранмасы бир дя естетик сябяблярля 
изащ олуна биляр. Адятян, ачыглыьа, ашкарлыьа мейл едян 
халг дахили формасы айдын олан мцряккяб адлара даща чох 
цстцнлцк верир. Щясян, Рювшян вя с. адлар халга щеч ня 
демир. Бунлар фолклорда Дямирчиоьлу, Короьлу иля 
явязлянир; бунларын мотивляшмяси айдындыр. Мцряккяб 
адларын чохлуьу тарихи-иътимаи амиллярля ялагядар олмушдур. 

Ады шан-шющрят, вар-дювлятин яламяти щесаб едирдиляр. 
Кимин ады чохса, о, даща зянэин, нцфузлу сайылырды. Бцтцн 
динлярдя Аллащларын, Пейьямбярлярин чохлу адлары 
мялумдур. Аллащын исламда йцз ады эюстярилир. Щиндистанда 
отуз цч милйон Аллащ ады мювъуд имиш. Щяр кяс даща чох 
ады мянимсямяйя чалышырды. Садяъя, Дямир йох, мцтляг 
Дашдямир, Хандямир, Бяйдямир вя с. Йалныз касыб-
кусублар тяк бирсюзлц адла кифайятлянирдиляр. Онларын адлары 
садяляшдирилирди. Зейналабдин йа Зейнал, йа Абдин шяклиня 

                                                           
1 Г.Ф.Саттаров. Татары. В кн: Системы личных имен у народов мира. 
М., 1986, стр. 301. 
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салынырды1. 
Эцл компонентинин антропонимик ващидин икинъи тяряфi 

кими чыхыш едян Тязяэцл, Хошэцл, Йазэцл, Айэцл, Гызылэцл 
вя с. шяхс адлары да тарихян гядим олмайыб, сон дювр 
Азярбайъан ядяби дили иля баьлыдыр. 

d) Космонимляр ясасында зянэинляшмя. Космоним-
лярдян дя антропонимляр тюрямиш вя азярбайъанлылар ара-
сында эениш йайылмышдыр.2 Тарихин бцтцн дюврляриндя фяза 
ъисимляри инсанын диггятини ъялб етмиш, бу ялчатмаз алямин 
сирли дцнйасы инсан адына чевриляряк ябядиляшдирилмишдир. 
Мцасир дюврдя тез-тез ишлядилян Айэцн, Айулдуз, Айсу, 
Айназ, Эцнай, Эцнтаъ, Эцлай, Айнур, Айнуря, Айпара, 
Айгыз, Айтаъ, Айтян, Айсел кими гадын адлары сон дюврлярин 
мящсулу щесаб едиля биляр. 

e) Мцхтялиф мянбялярдян эялян адлар щесабына 
зянэинляшмя. Мцхтялиф наьыл вя дастанларда, бядии ясярляр-
дя тясадцф едилян сурятлярин адлары да кцтлявиляшдикляри щал-
да шяхс адларына чеврилмишдир3 вя инди дя дилимизин антропо-
нимик системиндя ясас йерлярдян бирини тутур. Мясялян: 
Ъ.Ъаббарлынын йаратдыьы Агшин, Солмаз, Елхан, Горхмаз, 
Дюнмяз, Тоьрул, Эцлэцн, Алтай, Сюнмяз вя с. кими шяхс 
адлары юлкямиздя эениш йайылмышдыр. Бядии ясярлярин дилиндя 
ишлядилян бу ъцр шяхс адлары юз ишляклийи етибариля наьыл вя 
дастанлардакы адлардан ъидди шякилдя фярглянир. Бу адлардан 

                                                           
1 М.И.Адилов. Мцряккяб адлар щаггында. АОП, ЫЫ, Бакы,1988, сящ. 8. 
2 Бах: М.Н.Чобанов. Азярбайъан антропонимийасынын ясаслары. Тбилиси, 
“Ганатлеба”, 1983, сящ. 26. 
3 З.И.Будагова. Антропонимлярин нювляри вя мянбяляри. Азярбайъан 
ономастикасы проблемляриня даир конфрансын материаллары. Ы бурахылыш, Бакы, 
1986, сящ. 11. 
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даща интенсив шякилдя истифадя едилир. Наьыл вя дастанлардакы 
адлар беля функсионаллыьа малик дейил. Бунлар эюстярир ки, 
совет дюврц Азярбайъан ядяби дилинин шяхс адлары щесабына 
зянэинляшмясиндя бядии ясярлярин дя мцщцм ролу олмуш-
дур. 

е) Бяшяри идейалар билдирян сюзлярля зянэинляшмя. Сон 
дюврляр Азярбайъан антропонимик системиндя тез-тез 
ишлядилян шяхс адларынын бир гисмини бяшяри идейалар ифадя 
едян адлар кими системляшдирмяк олар. Беля адлардан Бяшяр, 
Тале, Елдар, Елшян, Елмар, Елнур, Елнар, Елнаря вя с. эюс-
тярмяк мцмкцндцр. Хцсусиля 1960-1975-ъи иллярдя Елшян, 
Елнур, Елнар, Елнаря кими шяхс адлары даща чох кцтлявиляш-
мишдир. 

Ону да гейд едяк ки, ушаглара верилян йени адлар 
ичярисиндя мцъярряд мязмунлу шяхс адларына мараг даща 
чох артмыш, Ъцрят, Шцъаят, Малик, Шювги, Адил, Агил, Няъиб, 
Адиля, Вяфа вя с. адлар даща эениш шякилдя щяйатымыза дахил 
олмушдур. 

Эюрцндцйц кими, антропонимлярин йаранмасы халгын 
дцнйаэюрцшц, адят-яняняси, щяйат тярзи, мяишяти, тарихи иля 
баьлыдыр. Онларын юйрянилмяси тякъя айры-айры шяхслярин 
дейил, бцтюв бир халгын тарихи вя с. иля ялагядар фактларын цзя 
чыхарылмасы цчцн чох эярякли мянбя ролуну ойнайыр. Дилин 
ономастик лексикасынын бир щиссясини тяшкил едян 
антропонимлярин лцьят тяркиби дя тарихи инкишафла ялагядар 
олараг дяйишиклийя уьрайыр. Яввялдян мювъуд олан бир сыра 
адлар кющняляряк йаддашдан силинир, йахуд грамматик 
деформасийайа уьрайараг формасыны, сяс тяркибини мцяййян 
гядяр дяйишир вя бу просесдя йени адлар йараныр. Адларын 
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дяйишмясинин вя йени адларын йаранмасынын ясас сябяб-
ляриндян бири иътимаи гурулушун биринин диэярини явяз етмяси 
вя бунунла ялагядар ъямиййят щяйатында баш верян дяйи-
шиклик, игтисади инкишаф, мяняви тякамцлдцр. Беля ки, 
инсанларын дцнйаэюрцшц артдыгъа онларын ад галерейасы да 
зянэинляшир, сялисляшир вя инкишаф едир. 

Азярбайъан (тцрк) шяхс адлары ичярисиндя алынма 
сюзляр ясасында йаранмыш шяхс адлары хцсуси бир лай тяшкил 
едир. Онларын етимоложи, семантик, орфографыг вя орфоепик 
ъящятдян юйрянилмяси хцсуси мараг доьурур. Азярбайъан 
дилиндя алынма шяхс адлары яряб, фарс, йящуди, йунан, 
италйан, франсыз, щинд, монгол, маъар вя башга мяншялидир-
ляр. Бу диллярдян дилимизя кечян сюзлярин (антропонимлярин 
– ономастик ващидлярин) алынма йолларыны – васитялярини, ети-
молоэийасыны, семантикасыны, садя вя мцряккяблийини вя 
цсулларыны инандырыъы фактларла А.Гарайев “Алынма шяхс 
адлары”1 мягалясиндя даща ятрафлы вердийиня эюря биз анъаг 
гыса мялумат вермякля кифайятляндик. 

Ислам дини гябул едилян дюврдян башлайараг мяишят вя 
мядяниййятимиздя олдуьу кими, шяхс адларымызда да яряб 
тясири юзцнц эцълц шякилдя бцрузя вермяйя башламышдыр (Аб-
дулла, Айишя, Гямяр, Давуд, Яййуб, Зющря, Илйас, Исмайыл, 
Йагуб, Муса, Салещ, Ващид, Гяриб, Вякил, Лятиф вя с.). 
Доьрудур, “... йад адлар доьмалары тамамиля унутдура бил-
мяся дя, орта ясрлярдян башлайараг ХХ ясрин яввялляриня 
гядяр яряб мяншяли адларын Азярбайъанда йерли антропо-
нимляри хейли сыхышдырдыьы тякзибедилмяз щягигятдир”.2 
                                                           
1 Бах: А.Гарайев. Алынма шяхс адлары. АОП, ЫЫ, Бакы, 1988, сящ. 35-37. 
2 О.Мирзяйев. Адларымыз. Бакы, “Азярняшр”, 1986, сящ.281. 
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Айдын мяналы, йцксяк естетик тясиря малик, садя 
тяляффцзлц Аслан, Ъейран, Томрис, Газан, Оьуз, Уьур, 
Бейряк, Буьаъ, Селъан, Горгуд вя с. кими ян эюзял адла-
рымыз эетдикъя унудулараг явязиндя мянасы узун мцддят 
бизим цчцн сирр галан, мязмунунда ясасян дини хурафаты 
якс етдирян, естетик ъящятдян зяиф, нитгдя ишлянмяси чятин 
йцзляръя яряб мяншяли адлар антропонимийамызда юзцня 
йер тапмышдыр. Лакин буна бахмайараг, дцнйада гядим вя 
ян инкишаф етмиш диллярдян бири олан Азярбайъан дили юз 
грамматик гурулушунун сабитлийи нятиъясиндя аз бир мцддят 
ярзиндя йад адлары “юзцнцнкцляшдиряряк” ассимилйасийайа 
уьратмыш, доьма дилин грамматик гайда-ганунларына табе 
етдиря билмишдир. Инди демяк олар ки, щеч кяс Ящмяд, 
Мяммяд, Юмяр, Йусиф вя с. онларъа яряб мяншяли сюзляр 
ясасында дцзялян адларын ономастик фондумуза башга 
дилдян дахил олмасы барядя дцшцнмцр. Онларын юзцндя дя 
дилимизя хас характерик хцсусиййятляр ахтармаг, арамаг 
лазымдыр. Она эюря дя бязи тядгигатларда раст эялинян ясл 
Азярбайъан адлары вя башга диллярдян алынмыш адлар кими 
бюлэцляр халгларын вя мядяниййятлярин бир-бириня чох 
дяриндян говушдуьу мцасир дюврдя, бизъя, юзцнц доьрулт-
мур. Буну ясас тутараг шяхс адларыны юз инкишаф тарихиня 
эюря тящлил етмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик. “Азяр-
байъан антропонимлярини дилимизин милли хцсусиййятлярини 
ашкара чыхармаг бахымындан арашдырмаг даща файдалы 
нятиъяляр веряр”1. 

                                                           
1 А.М.Гурбанов. Азярбайъан ономастикасы. Бакы, 1986, сящ.13 
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Азярбайъан антропонимлярини тарихи-сосиал бахымдан 
ики ясас дювр цзря груплашдырмаг олар: 1. ХХ ясрин 20-ъи ил-
ляриня гядярки антропонимляр. 2. ХХ ясрин 20-ъи илляриндян 
сонракы дювр антропонимляри. 

Синифли ъямиййятдя щяр шей синфи характер дашыдыьындан 
ХХ ясрин яввялляриня гядярки ад йарадыъылыьынын ясас 
характерик яламятляри иътимаи бярабярсизлийи, дини хурафаты 
вя шярияти юз мязмунунда якс етдирян шяхс адларынын 
йаранмасы иди. Иш о йеря чатмышды ки, инсанлар арасында 
садяъя бир мягсядя – фяргляндирмяйя хидмят етмяли олан 
адвермя просесиндя дя сосиал-сийаси амилляр юзцнц бцрузя 
верирди. Йохсуллара адына эюря ришхянд едилир, онлар 
мясхяряйя гойулурду. Эюрцнцр: “Касыб итинин адыны Эцмцш 
гойар” щикмяти дя еля бу ейщамын ифадясидир. 

Ясасян, мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя ишлянян 
антропонимляр фонунда тядгигатымызы давам етдиряряк, 
тарихи-мцгайисяли методун кюмяйиля адларымызын семантик-
грамматик хцсусиййятлярини даща ятрафлы тядгиг етмяк 
ниййятиндяйик. 

Бяшяр юзцнц дярк етмяйя башлайандан бяри инсаны йер 
цзцндяки ъанлыларын ян алиси вя гадири билиб. Дцнйайа инсан 
эялир. Ушаг доьулур. Валидейнлярин севинъи йеря-эюйя 
сыьмыр. Йени доьулан кюрпянин шяряфиня гонаглыглар верилир, 
аълар дойдурулур, йетим вя кимсясизляря йардым едилир. Ян 
бюйцк проблем ися щяля гаршыдадыр. Сян демя ушаьа ад 
вермяк ону дцнйайа эятирмяк гядяр чятиндир. Гощум-
ягряба топлашыр, ушаьа ад вермяк цчцн щяр кяс юз тяклифinи 
иряли сцрцр. Йахуд ушаг бюйцйцр, лакин щяля ады йохдур. Ад 
алмаг цчцн о, щяйатда ня ися бир гящряманлыг эюстярмяли, 
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ад газанмалыдыр. “Китаби-Дядя Горгуд” дастанында олдуьу 
кими, Дядя Горгуд эялмяли, бой бойлайыб, сюй сюйляйиб 
гящрямана юз характериня уйьун ад вермялидир. “Китаби-
Дядя Горгуд”дан вя башга мянбялярдян мялум олур ки, 
гядим заманларда тцркляр, о ъцмлядян мцасир Азярбайъан 
дилинин дашыйыъыларынын яъдадлары ювладларына адлары йалныз 
онлар щядди-булуьа чатандан сонра верибляр. Бу адлар 
онларын ъямиййятдя тутдуьу мювгейя, газандыглары 
шющрятя, защири эюрцнцшляриня уйьун олмалы иди”1. 

Бу абидялярдя Азярбайъан халгынын етноэенези иля 
баьлы оьуз тайфаларынын епик дастанлары юз яксини тапмышдыр. 
Дастандакы шяхс адларына нязяр салсаг, тяхминян ашаьыдакы 

сийащы алınыр: Дядя Горгуд, Байандур (Байандыр), Газан 
хан, Дирся хан, Байбеъан, Баyбура, Банучичяк, Бурла ха-
тун, Селъан хатун, Гараъа (Гарачуг) чобан, Бякил, Имран, 

Уруз, Бамсы Бейряк, Буьаъ, Дяли Домрул, Дондар, Йалан-
чы оьлу Йалынъыг, Гараэцня, Дямирэцъ, Йейняк, Ганлы го-
ъа, Гутлу Мялик, Шюклц Мялик, Аслан Мялик, Сандал Мялик, 

Елчин Гоъа, Гонур Гоъа вя с.2 
Бяс ад нядир? Ад айры-айры шяхсляри, обйектляри фярг-

ляндириъи нишандыр. Формал ъящятдян бу белядир. Лакин ад 

аид олдуьу шяхсин дахили мащиййяти, онун характер хцсусий-
йятляри барядя бизя бир шей дейирми? Ялбяття, йох! Щеч ня 
демир. Олса-олса йалныз онун защири яламяти (Эюйэюз ады 

                                                           
1 В.Гукасян, В.Асланов. Исследования по истории азербайджанского 
языка до письменного периода. Баку, “Элм”, 1986, стр.181. 
2 М.Щаъыйева. “Китаби-Дядя-Горгуд” дастанларында ишлянян бир нечя 
антропоним щаггында. АОП, ЫЫ, 1988, сящ. 92. 
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онун эюзцнцн рянэи иля, Гараоьлан ады онун дярисинин 
рянэи иля, Гараэюз ады онун эюзляринин гаралыьы иля, 
Кичикбяйим доьум сырасы иля вя с.) барядя тясяввцр йарадыр. 

Бяс онда щяр бир дилдяки сайсыз-щесабсыз шяхс адлары-
нын йаранмасы, йайылма вя инкишафы, цмумиййятля, адвермя 
просесинин юзц щансы ганунауйьунлуглара ясасланыр? Ахы 
щяр бир ад мцяййян ассосиасийа доьурур. Демяли, адын 
йаратдыьы тяяссцрат юз мязмунундакы рянэарянэ информаси-
йа чаларлары иля баьлы олур вя мцяййян мягсядя хидмят 
едир. Буна эюря дя биз адын дашыдыьы информатив мязмун вя 
мянаны онун семантикасы щесаб едирик. 

Адлар йалныз илк мягсядя – инсанларын бирини диэярин-
дян фяргляндирмяйя хидмят ется дя, онларын ащянэдар, 
мязмунлу олмасы зяруридир. Яэяр фяргляндирмя функсийасы 
адлар цчцн йеэаня шярт сайылсайды, о заман нюмряли вя 
диференсасийа цсулу иля йягин ки бцтцн бяшяриййят цчцн бир 
ад кифайят едярди. Ня гядяр чятин олса да адлары Фамил-1, 
Фамил-50, Фамил-100, Ряна-5, Ряна-6, Ряна-90 кими сыра 
фярги иля йадда сахламаг, сечиб фяргляндирмяк мцмкцндцр. 
Беляликля, адгойма проблеми асанъа арадан галдырыларды. 
Анъаг мясяляйя бу ъцр бясит йанашсаг, онда адын дашыдыьы 
мязмун итяр, йекнясяклик йаранар. Бу заман йягин ки, 
“Юзц эюзял оланын, ады да эюзял олар” мяшщур халг ифадя-
синя ещтийаъ галмазды. 

Диэяр диллярдя олдуьу кими, Азярбайъан дилиндя дя 
адлар халгын тарихи, онун истяк вя арзулары иля баьлы олмуш, 
сосиал вя идеоложи дяйишикликляри нязяря алмагла ян мцхтялиф 
мязмун чаларларыны юзцндя габарыг шякилдя якс етдиря 
билмишдир. 
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Мялумдур ки, дилин цмуми лцьят тяркиби щяр бир хцсуси 
адын, еляъя дя антропонимлярин йаранмасы цчцн ясас мянбя 
ролуну ойнайыр. Сюзцн дашыдыьы илкин мяна хцсуси ада 
чевриляркян онун мцяййян рцшейми ишаря имканында олса 
да галыр. Она эюря дя цмуми ад хцсуси ада чевриляркян бир 
мцддят илкин мяна хцсуси ада йолдашлыг едир. Лакин 
мцяййян тарихи просесдян сонра илкин мяна унудулур, 
мяншя нязяря алынмадан тякрарланма баш верир. Бунун 
нятиъясидир ки, антропонимляря мцасир дил бахымындан 
йанашылдыгда бир чох хцсуси адларын илкин мянасы, мязмуну 
анлашылмыр, мцъярряд эюрцнцр. 

Сон дюврляр Азярбайъан антропонимляринин мцхтялиф 
аспектлярдя юйрянилмясиня мараг хейли артмышдыр. Бунунла 
беля Азярбайъан ядяби дилиндя ишлянян шяхс адларынын 
семантикасына даир айрыъа тядгигат ишиня ещтийаъ щяля дя 
галмагдадыр. Бу сащядя эюрцлян ишляри щяля гянаятбяхш 
щесаб етмяк олмаз. 

Азярбайъан дилинин лексик гаты йалныз цмуми сюзлярля 
дейил, щабеля хцсуси сюзлярля – ономастик ващидлярля рянэа-
рянэ вя зянэиндир. Ономастик системдя ися антропонимляр 
– шяхс адлары хцсуси бир лай тяшкил едир. Шяхс адлары айры-айры 
шяхслярин дейил, бцтюв бир халгын тарихи иля ялагялянян факт-
лары ашкарламаг, цзя чыхармаг цчцн чох эярякли мянбядир.1 

Бу бахымдан антропонимлярин лексик-семантик груп-
ларынын, онларын тябиятинин вя мяна ясасынын тядгиги бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Чцнки щяр бир дилдя цнсиййят просе-
синдя антропонимлярин щяр ан ишлядилмяси обйектив щягигят-
лярля, обйектив мцнасибятлярля баьлыдыр. 

                                                           
1 Н.М.Худийев. Совет дюврц Азярбайъан ядяби дилинин шяхс адлары щесабына 
зянэинляшмяси. АОП-нa даир конфрансын материаллары. Бакы, 1986, сящ.32. 
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Дилимиздяки зянэин вя рянэарянэ сяъиййяви хцсусий-
йятляря малик олан антропонимляр дя мянаъа мцхтялиф 
чаларлы, мцхтялиф сяъиййяли олур. “Мясялян, Газан, Бейряк, 
Буьаъ, Аслан, Зийа кими адлар кишиляря; Ъейран, Эюзял, 
Эюйчяк, Лаля, Чичяк, Йасямян, Рейщан, Улдуз, Эцняш 
адлары гадынлара верилир. Биринъи груп адларда иэидлик, 
гящряманлыг, ъясурлуг, ъясарятлилик, икинъи групда ися эю-
зяллик, зярифлик, инъялик вя с. анлайышлары юз яксини тапмышдыр. 
Антропонимлярин груплашмасы да билаваситя онларын мяна 
ясасы иля баьлыдыр. Демяли, антропонимляри онларын мяна 
анлайышындан кянарда дцшцнмяк олмаз”1. 

Бцтцн бунлары нязяря алараг, шяхс адларыны ики група 
бюлмяк олар: 

1. Ъинси тяснифат цзря: гадын адлары, киши адлары; 
2. Адларын йаранма цсулуна эюря: сцни шяхс адлары, тя-

бии шяхс адлары вя с. 
 

 

                                                           
1 М.Чобанов. Азярбайъан антропонимийасынын ясаслары. Али мяктяб 
тялябяляри цчцн дярс вясаити, Бакы, “Маариф” няшриййаты, 1998, сящ. 172-223 
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ГАДЫН АДЛАРЫ 

 
Азярбайъан халгы гядимдян бяри юз эюзял адят-

яняняляри иля сечилян, дцнйада танынан бир халгдыр. Милли 
менталитетимиз ананы йер цзцндяки варлыгларын ян цлвиси, ян 
мцгяддяси щесаб едир. Ана щаггы Танры щаггына бярабяр 
тутулур. Азярбайъан гадынларынын эюзяллик вя исмятляри, 
гящряманлыг вя сядагятляри иля щямишя фяхр едилмиш, гыз вя 
эялинляримизин шяряфиня йцзлярля ясярляр йазылмыш, онлар 
щямишя ифтихарла, мящяббятля йад олунмушлар. 

Мялумдур ки, Азярбайъан дилиндя ъинс категорийасы 
йохдур. Она эюря дя дилимиздяки шяхс адларынын ъинс мян-
субиййяти онларын мящз семантикасы ясасында мцяййянля-
шир. Лакин сон вахтлар антропонимляри ъинсляря эюря фярглян-
дирян формал яламят юзцнц эюстярир. Гадын адларынын сон 
щеъасында ачыглыьа мейл артмышдыр. Беля ки, бир чох киши ад-
ларына -а//-я саитинин артырылмасы йолу иля гадын адлары йара-
ныр. Мясялян: Адил-Адиля, Мащир-Мащиря, Камил-Камиля вя 
с. Гейд едяк ки, тарихян бир гисим милли Азярбайъан гадын 
шяхс адларында да ъинс мязмуну олмушдур. Даща доьрусу, 
гадын анлайышы билдирян бану, ханым, бяйим, ана, баъы, гыз, 
няня сюзляри мцряккяб антропонимин тяркиб щиссяси олуб, 
ъинс мязмуну йаратмаьа хидмят етмишдир. Мясялян: 
Хуршидбану, Бюйцкханым, Балаъаханым, Мящинбану, 
Аьабяйим, Анаханым, Гызйетяр вя с1. 

                                                           
1 Н.М.Худийев. Совет дюврц Азярбайъан ядяби дилинин шяхс адлары щесабына 
зянэинляшмяси. АОП-нa даир конфрансын материаллары. Бакы, 1986, сящ. 33. 
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Бундан башга, тябиятин инсана тясири тякъя хариъи ох-
шарлыьа, сяся эюря дейил, чох заман ъанлы варлыьын характер 
вя хасиййятиня эюря дя олур. Лачын, тярлан кими гушлар, ас-
лан, шир кими щейванлар хасиййятляриня эюря фярглянирляр. 
Ъейран бахышына, дурушуна, марал йеришиня эюря эюзялдир. 
Бцтцн бу хцсусиййятляря эюря Бцлбцл, Ъейран, Марал, Эю-
йярчин вя с. гадын адлары; Аслан, Шираслан, Бябир кими киши 
адлары мейдана чыхмышдыр. Зяриф варлыгларын инсанда йарат-
дыьы зювг эцл-чичякля ялагядар бир чох адларын йаранмасына 
сябяб олмушдур: Гызылэцл, Эцлъащан, Эцлтякин, Чичяк, Рей-
щан, Бянювшя, Нярэиз вя с. Бир чох сяма ъисимляринин адла-
рындан да хцсуси адлар йаранмышдыр: Улдуз, Эцняш, Гямяр, 
Айтян, Айнур, Айэцн, Мещпаря1 вя с. 

Азярбайъан аилясиндя гадын щямишя евин диряйи щесаб 
едилмиш, дар эцндя кишийя арха, дост олмушдур. Ислам дини-
нин гадынларла кишиляри гейри-бярабяр щцгуглу етдийи за-
манда беля халгымыз арасында лап гядим заманлардан гады-
на мцгяддяс варлыг кими бахылмыш, гадын аилянин ясасы са-
йылмыш, она кишинин гейрят вя намусу кими гиймят верилмиш-
дир. 

Кишиляримизин, ата вя оьулларымызын гадынларда эюр-
мяк истядикляри инъялик вя зярифлик кими ян йцксяк кейфий-
йятляр гадынлара верилян адларда да юзцнц бцрузя вермиш, 
бу адлар защири эюзялликляри, инъя сяслянмяляри иля киши 
адларындан фярглянмишляр. Мцшащидяляр эюстярир ки, гадын 
адларынын тяркиби башга халгларда олдуьу кими, Азярбайъан 
халгында да зянэиндир. М.Чобановун “Азярбайъан шяхс 
                                                           
1 Бах: И.Аьайева. Шяхс адлары вя естетик зювг. АОП-йя даир конфрансын 
материаллары. Бакы, 1986, сящ. 49. 
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адларынын семантикасы вя орфографийасы” адлы китабынын со-
нунда 3000-я йахын антропонимик ващиди юзцндя бирляш-
дирян “Азярбайъан шяхс адлары лцьяти” верилмишдир1. Щямин 
лцьятя нязяр салдыгда айдын олур ки, гадын адлары мигдаръа 
киши адларындан 1,5 дяфя чохдур. 

Бундан ялавя гадын вя киши ъинсиндян олан ейни адлы 
шяхсляря тез-тез тясадцф едилир. Мясялян: Дурсун, Тураъ, 
Эцндцз, Тярлан, Исмят, Гцдрят, Шцъаят, Арзу, Иззят, Яфшан, 
Афят вя с. 

Мялум олдуьу кими, тцрк дилляриндя, о ъцмлядян 
Азярбайъан дилиндя ъинс категорийасы йохдур. Буна эюря 
Азярбайъан дилиндя сюзляри ъинся эюря фяргляндирян щеч бир 
морфоложи яламят дя мювъуд дейилдир. Лакин бязи шяхс 
адларында биз беля морфоложи яламятя раст эялирик: Адил-
Адиля, Ариф-Арифя вя с. Эюрцндцйц кими бу адларын щамысы 
яряб мяншялидир вя онлар Азярбайъан дилиня ващид антропо-
ним кими дейил, артыг формалашмыш шякилдя мцяййян ъинси 
эюстяриъийя малик киши вя гадын шяхс адлары кими кечмишдир. 

Гадын вя кишиляр арасында ишлянян мцштяряк адлар 
фонетик гурулма бахымындан, ясасян, ики вя цч щеъалы олур2. 

Адятян, дастан вя наьылларда (шифащи халг йарадыъылы-
ьында) гадынлар юзляриня киши ады эютцрцрляр. Лакин бунлар 
мцяййян мягсяд вя ситуасийа иля ялагядар олур. Беля щал-
ларда икинъи ад ясл ад щесаб едиля билмяз. Фолклор дилиндя 
ишлянян антропонимлярин ясас вязифяси тякъя айры-айры фярд-

                                                           
1 М.Н.Чобанов. Азярбайъан шяхс адларынын семантикасы вя орфографийасы. 
Тбилиси, 1990, сящ. 48. 
2 С.И.Вялийев. Нахчыван яразисиндя ишлянян мцштяряк адлар щаггында. АОП, 
ЫВ, 1993, сящ. 45. 
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ляри адландырмаг вя онлары бир-бириндян фяргляндирмяк 
дейил. Бу категорийадан олан антропонимляр щям дя екстра-
лингвистик (дилхариъи) мащиййят кясб едир. Антропонимляр 
наьыл дилиня ширинлик, эюзяллик эятирмякля бярабяр, онун 
йадда галмасына, дилляр язбяри олмасына вя ян нящайят, 
нясилдян-нясля кечмясиня шяраит йарадырлар1. 

Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, яксяр щалларда щя-
мин сюзляр киши адларына артырылараг гадын ады йарадыр. Нц-
мунялярдяки Хуршуд, Бюйцк, Балаъа, Аьа адлары Азярбай-
ъан ядяби дилиндя мцстягил шякилдя киши адлары кими ишлянир. 
Бундан ялавя гощумлуг мязмунлу няня, ана, баъы, гыз 
сюзляри дя ъинс мязмуну йарадыр: Няняханым, Нянягыз, 
Анаханым, Ханымана, Анаэцл, Ханбаъы, Аьабаъы, Гызха-
ным, Гызйетяр вя с. Цмумиййятля, шяхс адларында ъинс ка-
тегорийасынын юзцнц эюстярмяси бизъя мцсбят щалдыр вя ону 
даща да инкишаф етдирмяк зяруридир. 

 
 

                                                           
1 С.Я.Абдуллайева. Азярбайъан наьылларында ишлянян антропонимляр. АОП, 
ЫВ, 1993, сящ. 98. 
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КИШИ АДЛАРЫ 

 
Дилдя мянасыз сюз йохдур вя ола да билмяз. Щяр бир 

сюз мцяййян мяна ифадя едир. Бунунла бярабяр бязи сюзляр 
бир дейил, бир нечя мяна ифадя едя билир. Дилимиздяки шяхс 
адларынын демяк олар ки, щамысы апелйатив мяналы лексик 
ващидлярдир. Мясялян: ялван сюзцнцн апелйатив мянасы 
ъцрбяъцр рянэдя олан рянэарянэ, алабязяк демякдир. Онун 
ономастик мянасы ися шяхс ады билдирмясидир. Апелйатив сюз 
антропоним оландан сонра о, хцсуси ада чеврилир. Онлар 
дилдя ейни сяслянся дя мянасында дяйишиклик ямяля эялир. 
Мясялян, “лаля” чичяк анлайышы иля баьлыдыр. Ясл ада 
чевриляндян сонра Лаля – “инсан”, “шяхс” анлайышы иля 
ялагялянир. Бу бахымдан да бир чох апелйатив сюзляр эцълц 
щейван вя гуш адларыны, щям дя киши адларыны билдирирляр1. 
Эюрцнцр, бурада да мцяййян ганунауйьунлуглар вардыр. 
Мараглыдыр ки, зооним (щейван вя гуш) мяншяли шяхс 
адларынын тящлили эюстярир ки, эцълц щейван вя гуш адлары 
кишиляря, зяриф щейван вя гуш адлары ися гадынлара верилир. 

Бу фяргли ъящяти шяхс адларына аид тяртиб етдийимиз 
ъядвялдя дя эюрмяк олар. 

                                                           
1 А.Гурбанов. Азярбайъан дилинин ономалоэийасы. Бакы, 1988, сящ. 197. 
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Эцълц щейван вя 

гуш адлары 
Киши адлары Гадын  

адлары 

Аслан 
Аслан, Шираслан,  

Ямираслан, Асланпаша, 
Ханаслан вя с. 

йохдур 

Шир 
Шираслан, Ширбаба,  

Ширяли, Ширмяммяд, 
Ширхан, Ялишир вя с. 

йохдур 

Бябир Бябир йохдур 
Гартал Гартал йохдур 
Шащин Шащин йохдур 

Гаплан Гаплан йохдур 
 

Зяриф щейван вя 
гуш адлары 

Киши адлары 
Гадын  
адлары 

Кяклик йохдур Кяклик 
Дурна йохдур Дуrnа 
Тураъ йохдур Тураъ 
Товуз йохдур Товуз 

Эюйярчин йохдур Эюйярчин 

Туту йохдур 
Туту,  

Тутуханым,  
Тутубяйим

Ъейран йохдур Ъейран 
Гумру йохдур Гумру 
Марал йохдур Марал 
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Милли киши шяхс адларында ъинс категорийасы диэяр 
диллярдян фяргли олараг, конкрет елемент вя йа формант 
щесабына дейил, киши мязмунлу сюзлярин шяхс адларынын 
тяркибиндя ишлянмяси йолу иля баш верир. Оьлан, киши, баба, 
ата, гардаш, ями, дядя кими цмуми сюзляр адйаратмада 
ъинс билдирмяйя хидмят едир: Эцлоьлан, Бяйоьлан, 
Бабакиши, Ханкиши, Аьакиши, Аьамалы, Атакиши, Ямикиши, 
Ханбаба, Ямирбаба, Ялибаба, Атабяй, Атамоьлан, Атахан, 
Гардашхан, Ялигардаш, Хангардаш, Балагардаш, Бяйями, 
Дядябяй, Дядякиши вя с. 
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СЦНИ (УЙДУРМА) ШЯХС АДЛАРЫ 

 
Сцни адлар бядии тяфяккцрцн мящсулу олуб, эениш халг 

кцтляляри, йазычы вя шаирляр тяряфиндян образын характериня, 
ямялиня вя с. эюря йарадылыр. Бу барядя Г.Щ.Мустафайева-
дан эятирдийимиз ашаьыдакы ситат чох мягсядяуйьундур. О, 
“С.Рящманын комедийаларында адларын цслуби имканлары вя 
онун тядриси” мягалясиндя йазыр: “Мянфи суряти сяъий-
йяляндирмяк цчцн С.Рящманын гондардыьы мараглы 
фамилийалардан бири дя Миндиловдур. Яэяр Эцлцмсяров, 
Бярбярзадя комик вязиййят йаратмаг цчцн истифадя олунан 
адлардырса, Миндилов билаваситя сурятин характериндян доьан 
сатирик фамилийадыр”1. 

Сцни адлар йа мцсбят образы, йа да мянфи типи сяъий-
йяляндирир. Бядии ясярлярдя ишлянян лцьяви мянасы эцъ, 
гцввят, намус, гейрят вя с. олан Тащир Дямиров, Аслан 
Асланов, Мярдан Мярданзадя, Ширзад, Шяряфоьлу, Гылынъ 
Гурбан, Елдар, Елхан, Полад, Шираслан вя с. кими адлар 
бядии тяфяккцрцн мящсулу олуб, образы характеризя едир. 

Ифшаедиъи мягсяд эцдян Кялянтяр, Кялбийев, Коса, 
Косаоьлу, Шащэялдийева, Ъарчыйев, Созалы, Верэцлаьа, 
Нюгтяляров, Башабяла, Пашабала, Моллайев вя с. адлар 
йазычы гяляминин мящсулу олуб, кинайя вя тянгид характери 
дашыйыр. 

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатында да сцни адлар 
                                                           
1 Педагоэика вя психолоэийа фянляринин тядриси методикасы. АПИ-нин елми 
ясярляри. № 5, ХЫ серийа, Бакы, 1974, сящ. 75 
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образын дахили алямини ачмаг мягсядиля чох эениш шякилдя 
ишлянмишдир. Мцсбят мязмунлу: Ипяк гары, Чичяк гары, Пяри 
гары, Буьаъ, Газан, Бойу узун Бурла хатун, Короьлу, 
Ниэар, Дямирчиоьлу, Щалайпозан, Тцпдаьыдан, Танрытаны-
маз, Бамсы Бейряк, Ъыртдан, Оддайанмаз, Судабатмаз вя 
с.; мянфи сяъиййяли: Кюпяк гары, Йаланчыоьлу, Йалынъыг, 
Тяпяэюз, Кечял Щямзя, Шюклц Мялик вя с. адлар халг ирадя-
синин тязащцрц кими сяслянир. 

Мцасир дювр антропонимикасы цчцн мянфи щал сайылан 
мейллярдян бири дя адларын сцни шякилдя дяйишдирилмясидир. 
Эюзял, милли адлары горумаг зярурятини вахтында щисс едян 
бюйцк ядиб Ъ. Мяммядгулузадя фелйетонларындан бириндя 
йазырды: “Эирирсян ичяри вя гызын кефини сорушуб дейирсян: 
“Машаллащ, Мцняввяр ханым, ня йекя гыз олмусан?” 
Эюрцрсян гыз гаш-габаьыны саллады. Сонра мялум олур ки, 
гыза эяряк “Варйа” дейяйдин”1... 

Сон иллярдя адларын мцхтялиф шякилдя ихтисар олунмуш 
формасы олан кичилтмя адлардан эениш истифадя олунур: Васиф-
Васка, Ибращим-Ибиш, Тяраня-Тяриш, Елчин-Ели, Йусиф-Йуска 
вя с. Адларын бу ъцр дяйишдирилмяси ХВЫЫЫ ясря гядяр 
Русийада шяхси алчалтмаг, тящгир етмяк мащиййяти 
дашыйырды. Щятта Ы Пйотр кичилтмя адлары гадаьан етмяк цчцн 
хцсуси фярман да вермишди. Эетдикъя кичилтмя адлар юз 
яввялки мянасыны сахламагла язизлямя мянасыны кясб 
етмишдир.2 

Чох вахт аилядя ушаьын рясми адындан ялавя икинъи бир 

                                                           
1 Ъ.Мяммядгулузадя. Фелйетонлар, мягаляляр, хатиряляр, мяктублар. Бакы, 
1961, сящ. 105. 
2 Ф.Рящимбяйова. Адын етнографийасы. АОП, ЫВ, Бакы, 1993, сящ. 43. 
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ады да олур. Бу икинъи ад онун ясл адынын ня ихтисар олунмуш 
формасы, ня дя лягябдир. Мясялян: Вагиф – Мяммяд, Жаля – 
Мянзяр, Сащиб – Яли вя с. Бурада биринъи адлар ясл, икинъиляр 
ися кюмякчидир. Бу типли адлар даща чох эуйа горхунъ 
гцввяляри алдатмаг мягсядиля верилир. 

Бундан башга бязи валидейнлярин язизлямя мягсядиля 
ишлятдикляри гысалтма Мящи, Ибиш, Мямиш, Ямиш, Ялиш, Вялиш, 
Ханыш, Мири, Зяри, Эцлйа вя с. кими адлар да сцни адлар 
щесаб олунур. Бир мягамы да гейд едяк ки, заман 
кечдикъя сцни адларын бязиляри цмумишляклик газанараг, 
тябии адлар ъярэясиня кечир. 

Истяр рясми гейдя алынан вя истярся дя гейри рясми 
олуб, йалныз бядии ясярлярдя йашайан шяхс адлары дилимизин 
потенсиал имканларынын эенишлийиндян хябяр верир. 
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ТЯБИИ ШЯХС АДЛАРЫ 

 
Адла шяхсин эяляъяк талейи арасында щеч бир баьлылыг 

олмаса да, валидейнляр бязян юз ювладларына онларла баьлы 
арзуларындан иряли эялян адлар верирляр. Тябии шяхс адлары 
дедикдя, ядяби дилин антропонимик лексикасына дахил олуб, 
конкрет адлары реал адландырмаьа хидмят едян хцсуси сюзляр 
групу нязярдя тутулур. 

Тябии шяхс адлары дедикдя, мцасир Азярбайъан ядяби 
дилинин шяхс адлары лексикасына дахил олараг конкрет адамлары 
адландырмаьа хидмят едян хцсуси сюз групу нязярдя 
тутулур. 

Тябии шяхс адлары инсана верилян вя онун фяргляндириъи 
яламяти кими чыхыш едян рясми адлардыр. Азярбайъан тябии 
шяхс адлары зянэин олдуьу гядяр дя структур-семантик 
ъящятдян рянэарянэдир. 

Дилимиздя антропонимик тяркибин мцщцм щиссясини тя-
бии шяхс адлары тяшкил едир. 

Тябии шяхс адларынын мяншя вя мязмунъа груплаш-
дырылмасы ономастикамызын гаршысында дуран ясас истигамят-
лярдяндир. Проблемин щялли иля баьлы мцяййян чятинликлярин 
ясас сябяби Азярбайъан шяхс адларынын тядгигиндя мцяй-
йян системин олмамасыдыр. Шяхс адлары о гядяр эениш мяз-
мун групуна маликдир ки, онларын ейни систем алтында бирляш-
дириляряк семантик ъящятдян тящлил едилмясини бир тядгигат 
иши иля мящдудлашдырмаг мцмкцн дейил. Биз бурада шяхс 
адларында юзцнц эюстярян ян нязярячарпан мязмун 
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чаларларыны гейд етмякля кифайятлянирик. 
Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин лексикасына дахил 

олан тябии шяхс адларыны семантикасына эюря ашаьыдакы кими 
груплашдырмаг олар: 

а) тясвири шяхс адлары; 
б) кючцрмя шяхс адлары; 
ъ) абстракт мязмунлу шяхс адлары;  
ч) дини мязмунлу шяхс адлары. 
Тясвири шяхс адлары. Бу група дахил олан шяхс адлары-

нын цмуми мязмунуну шяхсин защири эюрцнцшц, фярди яла-
мят вя хцсусиййятляри, онун доьулдуьу шяраитля баьлы факт 
вя щадисяляр тяшкил едир. Кюрпянин защири яламяти адгойма 
заманы ясас амиллярдян биридир. Яэяр ушаг дярисинин рян-
эиня эюря сарыдырса, бязян еля бу яламятя истинадян онун 
ады Сары, гарадырса Гара, аьдырса Аьъа гойулур. Эюзляринин 
рянэиня эюря Гараэюз, Алаэюз, Эюйэюз вя с. адландырылыр. 
Доьум сырасына эюря ушаьа Илкин, Сани, Бюйцкбяйим, Кичик-
ханым адлары верилир. Анадан олма вахты вя доьулдуьу ярази 
иля ялагядар Бащар, Йазэцл, Хязанэцл, Пайыз, Ъцмя, Йан-
вар, Апрел, Феврал, Август; доьум вахты тябиятдя баш верян 
щадисялярля баьлы Гарйаьды, Боран, Туфан, Булуд, Илдырым, 
Шябням, Жаля вя с. адлар йараныр. 

Бязян дя кюрпянин хариъи эюрцнцшц, гядим дюврлярдя 
олдуьу кими онун адында да якс етдирилир. Мясялян, Эцлян-
дам, Эцлрух, Гарател, Гараш, Сарытел, Гюнчя, Лаля, Луму, 
Бадам, Зцмрцд, Эцлйанаг, Айнур вя с. 
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Кючцрмя шяхс адлары. Бу ъцр адларын мязмуну се-
мантик ъящятдян даща рянэарянэдир. Щямин нювя аид олан 
шяхс адлары яввялъядян тябиятдя мювъуд олан яшйаларын вя 
ъанлыларын, битки, йер, халг, планет вя с. адларындан эютцрцля-
ряк инсана шамил едилир. Кючцрмя адвермя цчцн ясас олур. 
Бу нюв адвермянин ясас нювляри бунлардыр. 

1. Зоонимик адлар ясасында ямяля эялян кючцрмя 
шяхс адлары: Аслан, Бябир, Шираслан, Ширзад, Ямираслан, 
Марал, Ъейран, Шащмар, Пцстя, Рейщан, Нярэиз, Йагут, 
Лачын, Тураъ вя с. 

Бу груп адлар тябиятдяки диэяр ъанлы вя ъансыз 
варлыгларын адларынын инсана кючцрцлмяси иля йараныр. 

2. Гуш адлары ясасында ямяля эялян кючцрмя шяхс 
адлары: Товуз, Бцлбцл, Кяклик, Тураъ, Дурна, Эюйярчин, 
Туту, Гарангуш, Гартал, Шащин, Лачын, Симург, Щумай, 
Тярлан, Сона, Гумру вя с. 

3. Битки мяншяли адлар ясасында ямяля эялян кючцрмя 
шяхс адлары. (Мейвяли битки адлары даща чох гадынлара, 
мейвясиз битки адлары ися кишиляря верилир). 

а) мейвяли биткиляр: Иннаб, Алма, Эилас, Моруг, Нар-
эиля, Пцстя, Хурма, Шамама, Бадам, Лимон, Луму вя с. 

б) мейвясиз биткиляр: Палыд, Чинар вя с. 
ъ) эцл вя чичяк адлары: Лаля, Йасямян, Бянювшя, 

Гызылэцл, Сямяни, Наня, Рейщан, Сцсян, Нилуфяр, Гярянфил, 
Гюнчя, Нярэиз, Чичяк, Михяк, Эцллц (Эцл-чичяк адлары иля 
йалныз гадынлар адландырылыр). 

4. Метал вя гиймятли бязяк яшйаларынын адлары ясасын-
да ямяля эялян кючцрмя шяхс адлары. Бу ъцр шяхс адларында 
ъинс категорийасы юзцнц эюстярир. Беля ки, метал адлары киши-
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ляря, бязяк яшйаларынын адлары ися гадынлара верилир: 
а) метал мязмунлу адлар: Гызыл, Алтун, Эцмцш, Дя-

мир, Полад вя с. 
б) бязяк яшйалары: Йагут, Инъи, Мирвари, Зцмрцд, Мяр-

ъан, Брилйант, Сядяф, Мина, Симузяр, Дцрданя, Сцрмя вя с. 
5. Ъоьрафи адлар ясасында ямяля эялян кючцрмя шяхс 

адлары: Мисир, Тябриз, Туран(я), Тещран(я), Иран(я), Шир-
ван(я), Даьыстан, Гафгаз, Алтай, Асийа, Эянъя вя с. 

6. Ъоьрафи терминляр ясасында ямяля эялян кючцрмя 
шяхс адлары: Даьлар, Сащил(я), Зирвя, Цфüг, Йайла, Аран, 
Гайа, Сярщяд, Сящра, Сящрайя, Орман, Мянзяря, Шялаля, 
Дальа, Мянбя, Мцлайим, Хязан(я), Чямян, Сявиййя, 
Мянсяб, Шяргиййя вя с. 

7. Щидронимля баьлы йаранан кючцрмя шяхс адлары (дяниз 
вя чай, цмумиййятля, су иля баьлы шяхс адлары): Араз, Аразхан, 
Арал, Хязяр, Дунай, Дярйа, Цмман, Дярйанур вя с. 

8. Ядяби жанрлар вя онларын йарадыъыларынын ады иля 
ямяля эялян кючцрмя шяхс адлары: Роман, Няср, Ашыг, 
Шаир, Шаиря вя с. 

9. Тайфа вя халг адлары ясасында ямяля эялян кючцр-
мя шяхс адлары: Оьуз, Юзбяк, Газах, Татар, Талыш, Болгар, 
Таъик, Яряб, Азяр, Яфган, Яфшар, Газан, Хязяр, Гаъар, 
Эцръц, Сялъуг, Тцрк, Йапон, Лязэи, Байат, Кябир вя с. 

10. Силащ адлары ясасында ямяля эялян кючцрмя шяхс 
адлары: Гылынъ, Галхан, Шямшир, Каман, Камандар вя с. 

11. Космонимляр – эюй ъисимляринин адлары ясасында 
ямяля эялян кючцрмя шяхс адлары: Цлкяр, Ситаря, Кювкяб, 
Эцняш, Венера, Сяййаря, Сулдуз (Улдуз), Шямсиййя, 
Гямяр(ай), Зющря (Венера), Мещпаря, Мящлугя, Пярвин 
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(Цлкяр), Айнур, Бядир, Щилал(я) (14 эеъялик ай), Хуршуд 
(фарсъа Эцняш) вя с. 

12. Сосиал-игтисади вязиййят, титул, сянят вя пешя 
мязмунлу адлар ясасында ямяля эялян кючцрмя шяхс 
адлары: Чобан, Ханпяри, Аьа, Мирзя, Яфсяр, Забит, Дямирчи, 
Катибя, Сядр, Агроном, Сярдар, Бахыш, Бякир (эюзятчи), 
Щяким, Зярэяр, Мисэяр, Овчу, Натиг, Сяййащ вя с. 

13. Тарихи щадися мязмунлу кючцрмя шяхс адлары: 
Совет, Ингилаб, Шура вя с. 

14. Пул ващидляринин ады ясасында ямяля эялян 
кючцрмя шяхс адлары: Тцмян, Дирщям вя с. 

Абстракт мязмунлу шяхс адлары. Бу груп (адлар) 
алтында валидейнин истяк вя арзусуну, субйектив-емосионал 
щисслярини ифадя едян мцъярряд анлайышларын шяхс ады кими 
ишлянмяси нязярдя тутулур1. 

Щяр бир валидейн юз ювладыны саьлам вя эцмращ, 
эюзял-эюйчяк, хошбяхт эюрмяк истяйир. Валидейнин ювлады 
щаггында илк арзусу вя истяйи ушаьа ад гойуланда юзцнц 
бцрузя верир. Бязи валидейнляр реал варлыглар барядя дейил, 
мцъярряд, фювгяладя шейляр щаггында дцшцнцрляр. Валидейн 
юз ювладыны эяляъякдя неъя эюрмяк истяйир? Онда щансы 
инсани кейфиййятлярин олмасыны арзулайыр? 

Доьрудур, валидейнин илк арзусу бязян ювладынын 
шяхсиндя юзцнц доьрултмур. Беля ки, ады Алим олан ъащил, 
Сяхавят – хясис, Эюзял – чиркин, Горхмаз – горхаг да ола 
билир. Бцтцн бунлара бахмайараг, инсана аид еля бир бяшяри 
арзу вя истяк йохдур ки, о, адларда юз яксини тапмамыш 
олсун. 

                                                           
1 Н.Худийев. Совет дюврц Азярбайъан ядяби дилинин шяхс адлары щесабына 
зянэинляшмяси. АОП-нa даир конфрансын материаллары. Бакы, 1988, сящ. 34. 
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Валидейнлик щисси вя арзусу иля баьлы олан адлары 
мязмунъа ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

1. Узунюмцрлцлцк вя саьламлыгла ялагядар шяхс 
адлары: Сюнмяз, Йашар, Хызыр-Хыдыр, Шяфа, Ряшид (ярябъя 
саьлам), Сямяд (ярябъя юлмяз), Солмаз вя с. 

2. Сяхавят вя сядагят мязмунлу шяхс адлары: 
Сяхавят, Сядагят, Садиг, Етибар, Илгар, Илтифат, Кярям вя с. 

3. Хошбяхтлик вя достлуг мязмунлу шяхс адлары: 
Бяхтийар, Хошбяхт, Хошгядям, Сяадят, Уьур, Цлфят, 
Достмяммяд, Достяли, Щябиб(я), Байрам, Севинъ, Вяли, 
Ямин(я), Рафиг, Ряфигя вя с. 

4. Бюйцклцк, язямят вя азадлыг мязмунлу шяхс 
адлары: Бюйцкаьа, Бюйцкханым, Бюйцкбяй, Сярдар, Сащиб, 
Атахан, Ханым, Бяйим, Щидайят, Бану, Вцгар, Елхан, 
Язямят, Сярвяр, Азад, Азадя вя с. 

5. Инъялик вя тяравят, зярифлик вя эюзяллик кейфиййятля-
ри иля баьлы шяхс адлары: Инъи, Зяриф(я), Эюзял, Гяшянэ, Эюй-
чяк, Айбяниз, Айтякин, Назлы, Эцнтякин, Эцлтякин, Эцлнур, Ай-
нур, Афят, Мялащят, Валещ, Дилбяр, Лятафят, Сцсянбяр вя с. 

Бязи валидейнляр ювладларына мистик варлыгларын адларыны 
гойурлар: Пяри, Сяням, Мяляк, Щцрц, Ъябрайыл, Гылман вя с. 

6. Алиъянаблыг, хейирхащлыг вя ядалятлилик мязмунлу 
шяхс адлары: Цлви, Цлвиййя, Адил(я), Рящим(я), Рящман, 
Иззят, Исмят, Йахшы, Няъиб(я) вя с. 

7. Язизлик вя мещрибанлыгла баьлы йаранан шяхс адлары: 
Язиз(я), Мещрибан, Мцлайим, Сакит, Сабит, Шяряф, Шющрят, 
Шяфигя, Шювкят вя с. 

8. Горхмазлыг, ъясурлуг, галиблик вя дюзцмлцлцкля 
баьлы йаранан шяхс адлары: Горхмаз, Галиб, Гадир, Фяттащ, 
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Фатещ, Фируз, Чапай, Ъащанэир, Шираслан, Шцъаят, Алай, Ба-
щадур, Гящряман, Гцдрят, Ямир, Зяфяр, Гцввят, Паша, Са-
бир, Мятин, Ирадя, Мятанят, Дяйанят, Азад, Мцбариз вя с. 

9. Мящяббят вя севэи мцнасибятиля баьлы ямяля эя-
лян шяхс адлары: Шейда, Мящяббят, Севда, Севил, Севэили, Вц-
сал, Щиъран, Щясрят, Йашар, Кюнцл, Эцляр, Цлфят, Севинъ вя с. 

10. Вятяня, еля, обайа, баьлылыгла йаранан шяхс адлары: 
Елсевяр, Вятян, Вятянйар, Вятянхащ, Елкюмяк, Елдайаг, 
Елчин, Елдар, Елйар вя с. 

11. Аьыл, баъарыг мянасыны ифадя едян шяхс адлары: 
Агил, Габил, Алим, Камил, Камал, Фазил, Щикмят, Вагиф, 
Ариф, Зяки, Натиг вя с. 

12. Йаш вя кямиййятля баьлы шяхс адлары: Гоъа, 
Ъаван, Ващид, Мигдар, Минбала, Йцзбяй, Минбяй, Биръяха-
ным, Тякбяй, Йеэаня, Милйон, Биръяэцл, Минэцл, Миннур, 
Миноьлан, Мингардаш вя с. 

Эюстярилян груплардан башга, валидейнлярин нювбяти 
ювладларынын оьлан вя йа гыз олмасы истяйи иля шяртлянян 
Оьланэяряк, Тамам, Гызтамам, Бясти, Йетяр, Гызйетяр, 
Гызбяс, Гызгайыт, Кифайят, шяр гцввяляри “алдатмаг” цчцн 
верилян Гурбан, Дилянчи, Йолчу, Тапдыг, Йетимяли, Мястан, 
Ойандур, Дайандур вя с. шяхс адларыны эюстярмяк олар. 
Беля адлара табу адлар дейилир. 

Язизлямяк цчцн гысалдылмыш формада ишлядиляряк, 
сонрадан мцстягиллик газанмыш, Ибиш, Фятиш, Мямиш, Мящин, 
Мири, Сяфи шяхс адларынын да мязмуну валидейнин арзусу иля 
шяртлянир. 

Дини мязмунлу шяхс адлары. Бу ъцр шяхс адлары дини 
мцгяддяслярин адларыны билдирир: Мящяммяд, Яли, Осман, 
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Юмяр, Иса, Муса, Илйас, Идрис, Йунис, Йящйа, Йагуб, Зей-
няб, Фатимя, Зящра, Мярйям вя с. Бу категорийайа аид 
едилян адлар бязян дя дини вязифя вя титулларла ялагядар 
олур: Щаъы, Сейид, Имам, Мяшяди, Ислам, Ращиб, Защид, Таьы 
(ярябъя диндар), Аллащверди, Ялигулу, Танрыверди, Щагвер-
ди вя с. 

Дини мязмунлу адлар эетдикъя арадан чыхмагдадыр. 
Бу ъцр адлар артыг тарихи яняняви характер дашыйараг аилянин 
язизи вя йа гощуму олмуш бир шяхси хатырламаг, онун адыны 
йашатмаг мягсяди эцдцр: Ъяннят, Имамверди, Мям-
мядгулу, Пиряли, Аллащгулу, Танрыгулу, Щаггулу, Худагу-
лу, Худаверди, Худакярим, Ялислам, Мираьа, Мирмащмуд, 
Имамяли, Щаъаьа вя с1. 
 

 
 
 

                                                           
1 Бах: Н.Худийев. Совет дюврц Азярбайъан ядяби дилинин шяхс адлары щесабына 
зянэинляшмяси. АОП-нa даир конфрансын материаллары. Бакы, 1988, сящ. 32-35. 
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АНТРОПОНИМЛЯРИН  

ГРАММАТИК ГУРУЛУШУ 

 

Дилин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя башлыъа 
васитялярдян бири олан сюзйаратма просеси антропонимик 
ващидлярин ямяля эялмясиндя дя мцщцм рол ойнайыр. Шяхс 
адларынын йаранмасында лексик-семантик цсулла йанашы 
синтактик цсулдан да эениш истифадя олунур. Истяр диахроник, 
истярся дя синхроник аспектдя дилимиздя лексик вя синтактик 
цсулла чохлу шяхс адлары йаранмышдыр. 

Бурада ися биз йалныз дил сявиййясиндя морфоложи вя 
синтактик цсулла дцзялмиш сюзлярдян тюрянян антропоним-
ляря тохунаъаьыг. 

Мцасир Азярбайъан антропонимик системиндя мцряк-
кяб адлар (бурада мцряккяб сюз шякилли шяхс адлары нязярдя 
тутулур) хцсуси лай тяшкил едир. 

Мцряккяб антропонимлярин бюйцк щиссяси Ы нюв тяйини 
сюз бирляшмяси ясасында формалашыб ки, бу да тябиидир. Беля 
ки, мцряккяб адларын йаранмасында ейни ады фяргляндирмяк 
цчцн биринъи компонент даща чох тяйини функсийа дашымалы 
олмушдур. Сюзлярин йанашмасы иля ямяля эялян бу адларын 
компонентляри сифят олдуьу кими, исим дя ола билир. 

Шяхс адлары гурулушу етибары иля садя, дцзялтмя вя 
мцряккяб олур. Щяр бир гурулуш типиня уйьун эялян 
антропонимляри нязярдян кечирмямиш ону да гейд едяк ки, 
щямин гурулуш типляри щям дя Азярбайъан ядяби дили 
лексикасында ишлянян антропонимлярин лцьят тяркибини 
зянэинляшдирмяк йолларыны мцяййян едир. 



 83

Мялумдур ки, Азярбайъан дилиндя сюзйаратма (еляъя 
дя антропонимйаратма) цч мцщцм цсула ясасланыр: лексик, 
морфоложи вя синтактик. Щяр цч сюзйаратма цсулуна мцвафиг 
олараг садя, дцзялтмя вя мцряккяб гурулушлу антропоним-
ляр уйьун эялир. Дилин юз дахили имканлары щесабына йаранан 
антропонимлярдян башга, гейри диллярдян щазыр шякилдя 
эютцрцляряк истифадя олунан шяхс адлары да Азярбайъан ядя-
би дилиндя ишлянян антропонимляр фондуну зянэинляшдирян 
ясас мянбялярдяндир. Бу да елми, ядяби, сосиал-игтисади 
ялагялярин мцасир инкишаф мярщялясиндя тябии характер 
дашыйыб, щазырда бцтцн диллярин антропонимик фонду цчцн 
сяъиййяви щал сайылыр. 

Дилимиздяки шяхс адларынын бюйцк яксяриййятини садя 

антропонимляр тяшкил едир. Нитг щиссяляри иля ифадя олунма 
нювцня эюря садя антропонимляр ясасян исим вя сифят олур: 
Дямир, Полад, Аслан, Эцмцш, Чичяк, Йасямян, Сары, Гара, 
Ширин, Набат, Шякяр, Вагиф, Щаъы вя с. 

Башга диллярдян щазыр шякилдя эютцрцлмцш шяхс адлары 
Азярбайъан дилинин лцьят фондуна садя шяхс ады кими дахил 
олур. Онлары тяряфляриня вя йа щиссяляриня парчалайараг гу-
рулушъа тящлил етмяк бизъя дцзэцн олмаз: Еллада, Елвира, 
Тамара, Емил, Артур, Тамилла, Офелйа, Марина, Мартин, Фе-
ликс, Телман вя с. 

Дцзялтмя (тюрямя) антропонимляр садя антропо-
нимлярин, йахуд дилдяки садя цмуми сюзлярин цзяриня ад 
дцзялдян шякилчи-формант артырылмагла дцзялир. Азярбайъан 
ядяби дилиндя ишлянян дцзялтмя шяхс адларыны ямяля эятир-
мяк цчцн истифадя олунан яски шякилчи-формантлар ашаьыда-
кылардыр: 
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1. -ар, -яр. Гейри-мцяййян эяляъяк заман шякилчиси 
олан “- ар”, “-яр”ин кюмяйи иля йаранан шяхс адларынын мяз-
мунунда валидейнин истяк вя арзусу ясас олур. Формантын 
феллярин цзяриня артырылмасы иля гейри-мцяййян эяляъяк 
замана аид шяхс адлары йараныр: Эцляр, Йашар, Севяр, Йанар, 
Анар, Салар, Сонар, Йетяр вя с. 

Дилчилик ядябиййатларында ясасян феля хас шякилчи олуб 
гейри-гяти эяляъяк заман вя фели сифят йаратмаьа хидмят 
едян -ар, -яр шякилчиси фел кюкляриня артырылмагла мцяййян 
сюзляр дцзялир ки, бунлардан да аддцзялтмя заманы эениш 
истифадя олунур. Мяс: Севяр, Эцляр вя с. 

2. -маз, -мяз фели сифят шякилчисинин садя феллярин 
цзяриня артырылмасы иля шяхс адлары йараныр. Истяр Азярбайъан 
йазылы абидяляриндя, истярся дя мцасир дилимиздя фел кюкцня 
артырылаъаг индики вя гейри-гяти эяляъяк заманын инкарыны 
ямяля эятирян, -ма, -мя инкарлыг вя -р, -з заман шякилчиля-
риндян ибарят олан -маз, -мяз шякилчиси омоним вязиййят 
кясб едяряк антропонимик ващидлярин дя тяркибиндя юз 
яксини тапыр: Солмаз, Олмаз, Горхмаз, Сюнмяз, Дюнмяз, 
Йанмаз, Эярякмяз, Ахмаз, Истямяз вя с.1 

3. -мыш, -миш, -муш, -мцш фели сифят шякилчиси арзу-
истякля ялагядар шяхс адлары йарадыр. Вахтиля чох мящсулдар 
олан бу шякилчи щазырда мящдуд шякилдя истифадя едилир: 
Тохтамыш, Галмыш, Билмиш, Тярмиш, Сярмиш вя с. 

4. -чы, -чи, -чу, -чц шякилчиси исимляря артырылыб сянят, 
пешя иля баьлы шяхс адлары йарадыр: Елчи, Дямирчи, Йолчу, 
Горчу, (Горогчу), Овчу вя с. 
                                                           
1 Бах: Д.И.Вялийев. Бязи антропoнимик ващидлярин структур-лингвистик тящлилиня 
даир. АОП, ЫЫ, Бакы, 1988 сящ. 32. 
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5. -ыш, -иш, -уш, -цш шякилчиси фелляря артырылараг шяхс адлары 
йарадыр: Эцлцш, Бахыш, Эюйцш, Дюнцш, Эюрцш, Тякиш вя с. 

6. -ыл, -ил, -ул, -цл шякилчиси фелляря артырылараг арзу-
истякля баьлы шяхс адлары йарадыр: Севил вя с. 

7. -лар, -ляр шякилчиси исимляря, сайлара артырылараг шяхс 
адлары йарадыр: Бяйляр, Ханлар, Эцлляр, Аьалар, Анлар, 
Шащлар вя с. 

8. -ы, -и, -у, -ц мянсубиййят билдирян бу шякилчи щяля 
гядим дюврлярдян сюзлярин сонуна артырылараг ясасян рцтбя, 
сонракы мярщялялярдя ися тяхяллцс билдириб. Бу шякилчи мца-
сир адвермядя дя эениш истифадя олунур. Бу заман -ы, -и, -у, 
-ц, шякилчиси мящсулдар шякилчи кими чыхыш едир; азад-Азади, 
низам-Низами, физул-Фцзули, нясим-Нясими, Ордубад (йер 
ады)-Ордубади, Ширван (йер ады)-Ширвани, Аьаси, Досту, 
Сябри вя с. 

9. -эцн, -ьун, -гын шякилчиси дя яввял тяхяллцс билдирян 
антропонимляр йарадыр, сонра щямин тяхяллцсляр мцстягил 
шяхс ады кими истифадя олунур: Эцлэцн, Вурьун, Дашгын, 
Ъошгун, Юткцн, Кцсэцн вя с. 

10. -ым, -им, -ум, -цм шякилчиси исимляря артырылыб 
мянсубиййят мязмунлу шяхс адлары йарадыр: Бяйим, Ханым, 
Эцлцм вя с. 

11. -я апелйативляря вя ономастик ващидляря 
артырылараг гадын адлары йарадыр: Адиля, Камиля, Фамиля, 
Агиля, Ъямиля, Кямаля, Вцсаля вя с. 

12. -лы, -ли, -лу, -лц – Вяфалы, Сяфалы, Телли, Эцлли, Зярли, 
Айналы, Уьурлу, Аталы, Биняли, Вязняли, Зярбяли, Пянъяли, 
Назлы, Баллы, Дилли, Сюзлц, Халлы, Севэили, Сачлы вя с. 

13. -лыг, -лик – Шадлыг, Шянлик, Дцзлцк вя с. 
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14. -ъа, -ъя; -ча, -чя – Аьъа, Балаъа, Биръя, Тякъя, 
Гараъа, Сарыъа, Баьча вя с. 

15. -даш – Гардаш, Йолдаш, Сирдаш, Вятяндаш вя с. 
16. -чин – Елчин, Эцлчин, Йалчын, Илчин вя с. 
17. -аш, -яш, -ш – Эцняш, Балаш, Няняш, Анаш, Атяш, 

Гараш вя с. 
18. -ат, -ят, -лят – Фязилят, Зякалят, Хяйалят, Гянаят, 

Шцъаят, Ядалят, Щюкумят вя с. 
19. -ъан, -ъян – Анаъан, Атаъан, Бабаъан, Ямиръан, 

Ялиъан вя с. 
20. -дар – Ялямдар, Вяфадар, Бинядар, Елдар, Дилдар, 

Камандар вя с. 
21. -ман – Ящлиман, Шадман, Елман, Дилман вя с.  
Гядим тцрк системли халгларын антропонимийасында иш-

лядилян мцряккяб шяхс адлары, тяркибиндяки компонентлярин 
форма-мязмун мцнасибятляриня, щансы нитг щиссяляринин 
бирляшмясиндян йаранмасына, синтактик ялагяляриня эюря ол-
дугъа рянэарянэдир. 

Азярбайъан антропонимик системиндя мцряккяб 
антропонимляр юзцнцн гядимлийи, тарихилийи вя семантик 
рянэарянэлийиня эюря хцсуси йер тутур. Беля мцряккяб 
антропонимлярин яксяриййяти щеч бир грамматик яламят гя-
бул етмядян сюзлярин бирляшмяси йолу иля ямяля эялир вя ади 
мцряккяб сюзляря бянзяйир. Ону да гейд едяк ки, 
антропонимлярин йаранмасында дилин демяк олар ки, бцтцн 
лексик ващидляри иштирак едир. Шцбщясиз ки, гадын адларынын 
формалашмасы заманы бу бахымдан юзцнц эюстярян 
вязиййят киши адларындан фярглянир. Яэяр мцряккяб киши 
адларында ясас етибариля титуллар, тяхяллцсляр, лягябляр иштирак 
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едирся, гадын адларында башга компонентляр даща фяал олур. 
Азярбайъан дилиндя гадын адларынын мцяййян щиссясини 
фитоним вя зооним сюзляр тяшкил едир1. 

Мцряккяб антропонимляр ян азы ики компонентдян 
ибарят олур. Йаранмасында 3 ясас цсул юзцнц эюстярир: 

1. Ики мцстягил мяналы цмуми сюз бирляшяряк мцряк-
кяб гурулушлу антропоним ямяля эятирир: ай+нур=Айнур; 
аь+эцл=Аьэцл; хан+оьлан=Ханоьлан; эцн+тякин=Эцнтя-
кин; кичик+бяй=Кичикбяй; ел+ дайаг=Елдайаг; сел+ъан=Сел-
ъан; эцл+чющря=Эцлчющря; эцл+гайыт=Эцлгайыт; ай+сел=Ай-
сел; ата+киши=Атакиши; эюй+эюз=Эюйэюз; даш+дямир=Дашдя-
мир вя с. 

2. Бир цмуми сюзля садя антропоним бирляшяряк мц-

ряккяб шяхс ады ямяля эятирир: гыз+Йетяр=Гызйетяр; эцл+Пя-

ри=Эцлпяри; аьа+Баба=Аьабаба; Мяммяд+хан=Мяммяд-

хан; Вязир+хан=Вязирхан; эцл+ Бащар=Эцлбащар; Ха-

ным+ана=Ханымана; мир+Аббас=Мираббас вя с. 

3. Ики садя антропоним бирляшяряк бир мцряккяб гурулуш-

лу антропоним йарадыр: Щцсейн+Гулу=Щцсейнгулу; Мям-

мяд+Яли=Мяммядяли; Мяммяд+ Щцсейн=Мяммядщцсейн; 

Мяммяд+Щясян=Мяммядщясян; Щясян+Аьа=Щясянаьа; 

Яли+Щцсейн= Ялищцсейн; Яли+Муса=Ялимуса; Яли+Иса=Ялиса; 

Яли+Аббас=Ялаббас; Мяммяд+Садыг=Мяммядсадыг вя с. 

                                                           
1 Бах: Зярифя Рзайейа, Дилрубя Гийасбяйли. Тцрк дилляриндя мцряккяб 
антропонимлярин йаранмасында фяал олан бязи антропонимляр щаггында. АОП, 
В, Бакы, 1995, сящ. 37. 
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Азярбайъанда ислам дини гябул едилдикдян сонра 
халгымызын ад системиндя дя кюклц дяйишиклик йаранды. Беля 
ки, бундан сонра ушаглар цчцн адлар ясасян дин хадимляри, 
рущаниляр тяряфиндян Гурандан сечилмяйя башлады. 

Мцряккяб антропонимлярин тящлили эюстярир ки, ики садя 
адын бирляшмясиндян ямяля эялян мцряккяб шяхс адларынын 
бюйцк яксяриййяти дини мцгяддяслярин адларынын бирляшмяси 
щесабына ямяля эялир. Бундан башга щямин антропонимляр 
башга нюв мцряккяб антропонимлярин тяркибиндя апарыъы 
тяряф кими чыхыш едир. Нцмуняляря диггят йетиряк: 

1. Мяммяд – Мяммядхан, Ханмяммяд, Мяммяд-
аьа, Шащмяммяд, Нурмяммяд вя с. 

2. Яли – Ялихан, Шащяли, Эцляли, Байрамяли, Гуламяли, 
Ялиаьа вя с. 

3. Щцсейн – Щцсейнаьа, Щцсейнгулу, Ханщцсейн, 
Шащщцсейн, Эцлщцсейн вя с. 

4. Щясян – Щясянаьа, Щясянями, Ханщясян, Щясян-
гулу, Мяммядщясян вя с. 

5. Муса – Ханмуса, Мусахан, Мусагулу, Аьамуса, 
Мусакиши вя с. 

6. Иса – Аьаиса, Ялиса, Исагулу вя с. 
7. Ябдцл – Ябдцлаьа, Ябдцлщцсейн, Ябдцлкярим, Яб-

дцлгядир, Ябдцлсямяд, Ябдцлрящим, Ябдцлрящман вя с. 
Дини мязмунлу щаъы, сейид, мир, щагг, аллащ, танры, 

дин сюзляри дя мцряккяб антропонимлярин тяркибиндя апары-
ъы компонент кими чыхыш едир: 

1. Щаъы – Щаъыаьа, Щаъыяли, Щаъыхан, Щаъымуса, Щаъы-
мяммяд, Щаъыгасым, Щаъыбахыш, Щаъыгулу, Щаъымурад вя с. 

2. Сейид – Сейидаьа, Сейидяли, Сейидбяйим, Аьасейид, 
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Сейидмяммяд, Сейидщцсейн, Сейидханым вя с. 
3. Мир – Миряли, Аьамир, Мирялям, Мирмащмуд вя с. 
4. Щаг – Щагверди, Щагнязяр, Щаггулу вя с. 
5. Аллащ – Аллащйар, Аллащверди, Аллащгулу вя с. 
6. Танры – Танрыверди, Танрыгулу, Танрыбахыш вя с. 
7. Дин – Елмяддин, Нуряддин, Фяхряддин, Вялийяддин 

вя с. 
Бундан башга, синфи мязмунлу аьа, бяй, хан, шащ, 

ханым, бяйим, ямир, гощумлуг ялагялярини билдирян ана, 
баъы, няня, ата, дядя, баба, гардаш, биби, ъинс билдирян гыз, 
оьлан, киши, сыра билдирян бюйцк, кичик, бала, балаъа, абстракт 
мязмунлу сяням, пяри, мяляк, щцрц вя с. сюзляри дя 
мцряккяб антропонимлярин тяркибиндя апарыъы тяряф олур: 

 
 

СИНФИ МЯЗМУНЛУ  
МЦРЯККЯБ АДЛАР 

 
Мирзя – Мирзяли, Мирзяаьа, Мирзяхан, Шащмирзя вя с. 
Аьа – Аьабяйим, Аьахан, Аьабала, Щясянаьа, 

Мираьа, Гардашаьа вя с. 
Бяй – Даьбяйи, Бяйбала, Бяйим, Бяйдадаш, Аьабяй, 

Бяйгардаш вя с. 
Хан – Ханмяммяд, Ханмурад, Хансувар, Ханяли, 

Ханаьа вя с. 
Шащ – Шащбяйим, Шащяли, Шащверди, Шащэялди, 

Шащмярдан вя с. 
Ханым – Ханымназ, Эцлханым, Айханым, Нурханым, 

Достуханым вя с. 
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Бяйим – Сейидбяйим, Эцллцбяйим, Кичикбяйим, Бю-
йцкбяйим, Балаъабяйим, Шащбяйим вя с. 

Ямир – Ямирхан, Ямиряли, Ямирвар, Ямиршащ, Ямир-
аслан, Ямирбяй, Ямираьа, Ямирбаба вя с. 

 
ГОЩУМЛУГ МЯЗМУНЛУ  

МЦРЯККЯБ АДЛАР 
 
Аиля вя гощумлуг мцнасибятляри билдирян сюзляр щансы 

ъинси билдирирся, ад кими формалашандан сонра да щямин 
ъинси билдирир: 

Ана – Анаханым, Ханымана, Анаэцл, Анадил вя с. 
Баъы – Ханбаъы, Шащбаъы, Аьабаъы, Балабаъы вя с. 
Ата – Атабяй, Атамоьлан, Атахан, Атамалы вя с. 
Дядя – Дядябяй, Дядякиши, Шащдядя вя с. 
Баба – Бабахан, Ханбаба, Ялибаба, Шащбаба, 

Шыхбаба вя с. 
Гардаш – Хангардаш, Гардашхан, Щаъыгардаш вя с. 
Биби – Бибиханым, Бибигыз, Бибинися вя с. 
Сой, кюк мяналы “задя” фамилийа сонлуьу иля дя киши 

вя гадын адлары йарадылыр: Ялизадя, Шащзадя, Пяризадя, 
Ханзадя, Бяйзадя, Эцлзадя, Аьазадя, Ямирзадя вя с. 
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ЪИНС БИЛДИРЯН  
МЦРЯККЯБ АДЛАР 

 
Азярбайъан дилиндя ъинс категорийасы грамматик 

категорийа кими мювъуд дейился дя онун вязифясини ифадя 
едян мцхтялиф васитя вя цсуллар вардыр. Бу бахымдан 
антропонимик факторлар диггяти ъялб едир. Щяр шейдян яввял, 
антропонимийада спесифик киши, йахуд гадын ады кими форма-
лашан антропонимик ващидляр эениш йер тутур. Антропо-
нимийада грамматик ъинс категорийасы лексик-семантик, 
морфоложи вя синтактик йолла йараныр. Зоонимляр ясасында 
формалашан антропонимляр дя мцвафиг ъинс билдирир1. 

Ону да гейд едяк ки, Азярбайъан дилиндя ъинс кате-
горийасынын олмамасы мцштяряк шяхс адларынын – щям га-
дынлара, щям дя кишиляря вериля билян адларын эениш йаран-
масына имкан йаратмышдыр. 

Мцштяряк шяхс адларында онларын алынма вя йа тцрк 
мяншяли олмасындан асылы олмайараг ъинси эюстяриъи ролу ой-
найан щеч бир морфоложи яламят юзцнц эюстярмир2. 

Гыз – Гызйетяр, Гызханым, Нянягыз, Гызтамам, 
Гызбяс вя с. 

Оьлан – Оьланэяряк, Бяйоьлан, Ханоьлан вя с. 
Киши – Атакиши, Бабакиши, Аьакиши, Бяйкиши, Ханкиши вя с. 

 

                                                           
1 З.Садыгов. Азярбайъан дилиндя шяхс адлары (намизядлик диссертасийасы). 
Бакы, 1975, сящ. 76. 
2 С.М.Щцсейнзадя. Азярбайъан шяхс адларында ъинси яламят щаггында. АОП, 
ЫЫЫ, Бакы, 1990, сящ. 45. 
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СЫРА БИЛДИРЯН  
МЦРЯККЯБ АДЛАР 

 
Бюйцк – Бюйцкаьа, Бюйцккиши, Бюйцкханым вя с. 
Кичик – Кичикханым, Кичикбяйим вя с. 
Бала – Балаханым, Балабаъы, Балабяй, Балахан, 

Шащбала вя с. 
Балаъа – Балаъаханым, Балаъабяйим вя с. 
 

АБСТРАКТ МЯЗМУНЛУ  
МЦРЯККЯБ АДЛАР 

 
Сяням – Хансяням, Эцлсяням, Шащсяням вя с. 
Пяри – Эцлпяри, Шащпяри, Ханпяри, Гызпяри вя с. 
Мяляк – Мялякнися, Мялякханым вя с. 
Щцрц – Щцрцнися, Щцрцханым, Щцрцбяйим вя с. 
Эялди, верди садя фелляри икинъи тяряф йериндя ишляняряк 

мцряккяб адлар йарадыр: Аманэялди, Ханэялди, Дядяэялди, 
Иманэялди, Аллащверди, Аьаверди, Имамверди, Эцлверди, 
Шащверди вя с. 

Садаладыьымыз апарыъы компонентляр “кющня” адларын 
тяркибиндя ишлянир. Мцасир дювр ад йарадыъылыьы цчцн 
характерик олмайыб, йашама сябяби янянялярдян иряли эялир. 

Мцасир дювр мцряккяб гурулушлу антропонiмлярин 
йаранмасында ян фяал иштирак едян апарыъы сюзляр бунлардыр: 

1. Эцл – щяр ики тяряф йериндя ишляняряк ясасян, гадын 
шяхс адлары йарадыр: Эцлчющря, Эцлйаз, Эцлгайыт, Эцлай, 
Эцлчин, Эцлнар(я), Эцлрух, Эцлаб, Эцларя, Эцлбяйаз, 
Эцлбащар, Эцлбяс, Эцлдястя, Эцлбиййя, Эцлданя, 
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Эцлябятин, Эцлзар, Эцлйанаг, Эцлэяз, Эцлэцн, Эцлсцм, 
Эцлтаъ, Эцлтякин, Эцлхар, Эцлъащан, Эцлшад, Эцлбута, 
Эцлювшя, Эцлбаря, Эцлбяйим, Эцлназ, Эцлцстан, Эцлсуря, 
Эцлшян, Эцлмиря, Эцлбадам, Эцлсаря, Эцлханым, Эцлпяри, 
Эцлнися, Эцляндам, Эцлсабащ вя с.; Айэцл, Гызылэцл, 
Аьэцл, Сарыэцл, Нарэцл, Садяэцл, Йазэцл, Назэцл, 
Сярмаэцл, Хязанэцл, Ханэцл, Тярэцл, Сямянэцл, Севдаэцл, 
Тязяэцл, Сярянэцл, Нарınэцл, Щейваэцл, Сийаэцл, Сянямэцл 
вя с. 

Бу компонент бязян киши шяхс адлары да йарадыр: 
Эцлщцсейн, Эцляли, Эцлями, Эцлящмяд, Эцлмяммяд, 
Эцлаьа, Эцлмалы, Эцлщясян, Эцлмуса вя с. 

2. Ай лексеми ясасян гадын шяхс адлары йарадыр: Айсел, 
Айэцн, Айъамал, Айтян, Айнур, Айтаъ, Айшад, Айбяниз, 
Айтякин, Айханым, Айулдуз, Айзяр, Айпара, Айсяба, 
Айнишан, Айэцл, Айназ, Тянай, Зярай вя с. 

3. Ел компоненти ясасян киши шяхс адлары йарадыр: 
Елчин, Елйаз, Елдар, Елман, Елшад, Елхан, Елдост, Елсевяр, 
Елбяй, Елъан, Елэцн, Елнур, Елдайаг, Елзяр, Елшян, Елназ, 
Елэцл вя с. 

4. Наз лексими гадын шяхс адлары йарадыр: Эцлназ, 
Назэцл, Гялямназ, Сярвиназ, Зцлфцназ, Мцшкцназ, 
Яркиназ, Сялминаз, Ятирназ, Назбяйим, Назханым, 
Ханымназ вя с. 

5. Зяр компоненти гадын шяхс адлары йарадыр: 
Зярниэар, Зяряфшан, Зяринтаъ, Зярхара, Зярбязяк, Алямзяр, 
Эцлзяр, Ханымзяр, Бяйимзяр, Айзяр вя с. 

Садаладыьымыз нцмуняляр Азярбайъан ядяби дили цчцн 
ян характерик нцмунялярдир. Щазырда апарыъы мювгейя 
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мейли олан бир сыра сюзляр йаранмагдадыр. 
Антропонимик ващидлярин (шяхс адларынын) тящлили 

цзяриндя апарылан арашдырмалар беля бир фикир сюйлямяйя 
имкан верир ки, онлар яксяр щалларда дцшдцйц мцщитин абу-
щавасындан асылы олараг, илкин адландырма мянасындан 
узагдыр, цмуми исим кими мяналаныр. Бу да онларда (шяхс 
адларында) зянэин дахили мяна чаларынын мювъуд олдуьуну 
тясдиг едир. Азярбайъан антропонимляри бюйцк бир дярйадыр. 
Биз щямин дярйанын зярряляриндян бящряляняряк, аз да 
олса мцяййян фикир сюйлямяйя чалышдыг. 

Тябии ки, китабда верилян адлар Азярбайъан шяхс 
адларынын щеч дя там щамысыны ящатя етмир. Демяк олар ки, 
щяр эцн щяйатда бурайа дцшмяйян йени-йени адлара тясадцф 
олунур. 

Биз китаба вя сонда верилян ад сийащысына нисбятян 
даща ишляк олан адлары дахил етмяйи мцнасиб вя мягбул 
щесаб етдик. 
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ШЯХС АДЛАРЫ СИЙАЩЫСЫ 
КИШИ АДЛАРЫ  

 
А 

 
Абас 
Абасаьа 
Абасяли 
Абасхан 
Абасгулу 
Абасмирзя 
Аббас 
Аббасаьа 
Аббасяли 
Аббасхан 
Аббасгулу 
Аббасмирзя 
Абдал 
Абдалхан 
Абды 
Абдыбяй 
Абдыхан 
Абдин 
Абдинбяй 
Абдул 
Абдулаьа 
Абдулалы 
Абдуляли 
Абдулщямид 

Абдулщясян 
Абдулщцсейн 
Абдулхалыг 
Абдулхан 
Абдулкярим 
Абдулгədир 
Абдулла 
Абдуллятиф 
Абдулрящим 
Абдулрза 
Абдулсялим 
Абел 
Абы 
Абыш 
Абид 
Абидхан 
Абиддин 
Абэцл 
Абузяр 
Адям 
Адыэюзял 
Адыэцн 
Адыширин 
Адил 
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Адилаьа 
Адилхан 
Афад 
Афяр 
Афярин 
Афиг 
Афийяддин 
Афшар 
Афтандил 
Аьа 
Аьабаба 
Аьабала 
Аьабяшир 
Аьабяй 
Аьаъан 
Аьададаш 
Аьадайы 
Аьаэцл 
Аьащясян 
Аьащцсейн 
Аьаказым 
Аьакярим 
Аьакиши 
Аьагардаш 
Аьагурбан 
Аьагулу 
Аьалар 

Аьамащмуд 
Аьамалы 
Аьамалик 
Аьамяли 
Аьамярдан 
Аьами 
Аьамирзя 
Аьамоьлан 
Аьамуса 
Аьамурад 
Аьаняби 
Аьанязяр 
Аьанемят 
Аьасадыг 
Аьасалещ 
Аьасалман 
Аьасяф 
Аьасяфа 
Аьасялим 
Аьасялман 
Аьасямяд 
Аьасултан 
Аьасы 
Аьасцлейман 
Аьашяриф 
Аьаряфи 
Аьарящим 
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Аьарясул 
Аьарза 
Аьайар 
Аьаверди 
Аьазал 
Аьяли 
Аьями 
Акиф 
Аким 
Агибят 
Агил 
Агшин 
Алай 
Алямшащ 
Алы 
Алим 
Алхан 
Алхас 
Алхаз 
Алыш 
Алгайыт 
Алгыш 
Аллащгулу 
Аллащшцкцр 
Аллащверди 
Аллащверян 
Аллащйар 

Алмаз 
Алмурад 
Алпаша 
Алтай 
Алтун 
Алтунбяй 
Алов 
Амал 
Аман 
Амин 
Амил 
Анар 
Анатоллу 
Арал 
Аран 
Араз 
Арыслан 
Ариф 
Арифаьа 
Артур 
Аруз 
Арзу 
Арзуман 
Асяф 
Асиф 
Асим 
Асиман 
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Аслан 
Ашиг  
Ашур  
Ашурбяй  
Ата 
Атабаба 
Атабала 
Атабяй 
Атакиши 
Атагардаш 
Атахан 
Атамяли 
Атамоьлан 
Аташ 
Ататцрк 
Атяш 

Атилла 
Аваз 
Авды 
Авшар 
Айаз 
Айдямир 
Айдын 
Айятулла 
Айхан 
Айлар 
Азад 
Азадхан 
Азай 
Азяр 
Азим

 
Б 

 
Баба 
Бабаъан 
Бабадаь 
Бабадайы 
Бабахан 
Бабакиши 
Бабагулу 
Бабаш 

Бабайар 
Бабяк 
Бабулла 
Бафадар 
Бафалы 
Баьы 
Баьыр 
Бащадур 
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Бащяддин 
Бахыш 
Бахшейиш 
Бахшяли 
Бахшы 
Бала 
Балабяй 
Балаъан 
Балададаш 
Баладайы 
Балаями 
Балаьа 
Балащясян 
Балащцсейн 
Балакярим 
Балагардаш 
Баламирзя 
Балаш 
Балями 
Балоьлан 
Бамсы 
Бархудар 
Бариз 
Басат 
Байад 
Байандур 
Байбуран 

Байрам 
Байрамяли 
Байрамхялил 
Бещбут 
Бещбудяли 
Бещъят 
Бещзад 
Бейдулла 
Бейряк 
Бейзяддин 
Бябир 
Бядял 
Бядир 
Бядирбяй 
Бядиряддин 
Бядирхан 
Бящлул 
Бящмян 
Бящмянйар 
Бящрам 
Бящрамэур 
Бящруз 
Бяхтийар 
Бякир 
Бяндяли 
Бярэцшад 
Бяршад 
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Бясирят 
Бяшяр 
Бяшир 
Бяйбала 
Бяйкиши 
Бяйляр 
Бяйзяддин 
Билал 
Биляндяр 
Билэя 
Билкин 
Боран 
Бюйцк 
Бюйцкаьа 

Бюйцкбяй 
Бюйцкхан 
Бюйцккиши 
Будаг 
Буьаъ 
Булуд 
Бута 
Бцлбцл 
Бцнйат 
Бцнйад 
Бцръяли 
Бцрщан 
Бцрщаняддин 
Бцсат

 
Ъ 

 
Ъаббар 
Ъабир 
Ъащанбахıш 
Ъащандар 
Ъащанэир 
Ъащид 
Ъалал 
Ъалаляддин 
Ъамал 
Ъамаляддин 

Ъанбахыш 
Ъанбала 
Ъаняли 
Ъанполад 
Ъавад 
Ъавадхан 
Ъаван 
Ъаваншир 
Ъавид 
Ъавидан 



 101

Ъейщун 
Ъяби 
Ъябиш 
Ъябрайыл 
Ъяфяр 
Ъяфяргулу 
Ъялал 
Ъялаляддин 
Ъялил 
Ъямаляддин 
Ъямил 

Ъямшид 
Ъяннятяли 
Ъяннятгулу 
Ъясарят  
Ъясур  
Ъошгун  
Ъювдят 
Ъцмя 
Ъцмшцд 
Ъцрят

 
Ч 

 
Чапар 
Чапархан 
Чапай 
Чяляби 
Чяркяз 
Чыльын 

Чыраг 
Чинар 
Чинэиз 
Чинэизхан 
Чобан 
Човьун

 
Д 

 
Дадаш 
Дадашаьа 
Дадашбала 
Дамяд 

Дамяддин 
Дастан 
Дашдямир 
Дашгын 
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Давуд 
Дямир 
Дямирял 
Дяйанят 
Дилъан 
Дилгям 
Дилман 
Дилсуз 
Дирся 
Дирсяхан 
Домрул 

Достяли 
Достями 
Достмяммяд 
Дюнмяз 
Дюнцш 
Дювлят 
Дювран 
Думан 
Дурсун 
Дцнйамалы 
Дцнйамин

 
Е 

 
Ещтирам 
Ещтишам 
Елариз 
Елбяй 
Елбир 
Елбрус 
Елъан 
Елчин 
Елдар 
Елдайаг 
Елдяэиз  
Елдяниз 
Елдост 

Елэиз  
Елэцн 
Елхан 
Елман 
Елмар 
Елмяддин 
Елмир 
Елмурад 
Елмураз 
Елнар 
Елнур 
Елсевяр 
Елшад 
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Елшян 
Елтаъ 
Елтай 
Елтян 
Елтон 
Елоьлу 
Елвар 
Елвин 
Елвир 
Елйанар 
Елйар 

Елзяр  
Емил 
Емин 
Еркин 
Етибар 
Етигад 
Етимад 
Ейняли 
Ейнулла 
Еййуб 
Ейваз

 
Я 

 
Ябдцл 
Ябдцлаьа 
Ябдцляли 
Ябдцлязял 
Ябдцлязим 
Ябдцлязиз 
Ябдцлщямид 
Ябдцлщясян 
Ябдцлщцсейн 
Ябдцлхалыг 
Ябдцлхан 
Ябдцлкярим 
Ябдцлгяни 

Ябдцлрящим 
Ябдцлрящман 
Ябил 
Ябубякр 
Ябцл 
Ябцлфят 
Ябцлфяз 
Ябцлщясян 
Ябцлщцсейн 
Ябцлгасым 
Яъями 
Ядалят 
Ядщям 
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Ядиб 
Ядил 
Яфган 
Яфлатун 
Яфсяр 
Яфшан 
Яфшар 
Яфрасийаб 
Яфзяляддин 
Ящяд 
Ящлиман 
Ящмяд 
Ящмядиййя 
Ящсян 
Яждяр 
Якбяр 
Якрям 
Яляддин 
Яли 
Ялиаббас 
Ялиаьа 
Ялибаба 
Ялибала 
Ялибяндя 
Ялибяй 
Ялиъан 
Ялищейдяр 

Ялихан 
Ялиф 
Ялимяммяд 
Ялисэяндяр 
Ялислам 
Ялисяфа 
Ялисяттар 
Ялиш 
Ялякбяр 
Ялямдар 
Ялясэяр 
Яляшряф 
Ялфы 
Ялщейдяр 
Яликрам 
Ялигардаш 
Ялигисмят 
Ялигулу 
Ялмурад 
Ялпаша 
Ялирза 
Ялиса 
Ялисяфа 
Ялисащиб 
Ялишан 
Ялишир 
Ялиширин 
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Ялийар 
Ялизаман 
Ялизамин 
Ялсащиб 
Ялван 
Ялювсят 
Ямир 
Ямираьа 
Ямираслан 
Ямиряддин 
Ямиряли 
Ямирхан 
Ямиргулу 
Ямнаьа 
Ямращ 
Ямрулла 
Яннаьы 
Януширяван 
Янвяр 

Ярястун 
Яршад 
Яртаъ 
Яртоьрул 
Ясабяли 
Ясяд 
Ясядулла 
Ясэяр 
Яшряф 
Явяз 
Яйалят 
Яййар 
Яййуб 
Язял 
Язялхан 
Язямят 
Язим 
Язиз 
Язизаьа

 
Ф 

 
Фаиг 
Фамил 
Фариг 
Фарис 
Фариз 

Фатещ 
Фазил 
Фейзи 
Фейзулла 
Фяда 
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Фядаи 
Фящмин 
Фяхряддин 
Фяхри 
Фяган 
Фяращим 
Фярамяз 
Фярда 
Фярман 
Фярщад 
Фяррух 
Фярзянд 
Фяряъ 
Фяряъулла 

Фятяли 
Фяттащ 
Фятулла 
Фязаил 
Фязли 
Фикрят 
Филман 
Фирдовси 
Фирудин 
Фируз 
Фювзи 
Фуад 
Фцзули

 

Э
Эярай 
Эюйцш 
Эцлаьа 
Эцлалы 
Эцлбаба 
Эцлбала 
Эцлящмяд 
Эцляли 
Эцлщясян  

Эцлщцсейн  
Эцлмалы 
Эцлмяммяд 
Эцлмирзя 
Эцлоьлан 
Эцмращ 
Эцндцз 

 



 107

Щ 
Щабил 
Щаъаьа 
Щаъяли 
Щаъями 
Щаъы 
Щаъыбаба 
Щаъыбяй 
Щаъыбала 
Щаъымяммяд 
Щаъымурад 
Щады 
Щафиз 
Щаким 
Щагверди 
Щалай 
Щамид 
Щамлет 
Щасил 
Щашым 
Щатям 
Щатямхан 
Щатиф 
Щейбят 
Щейбулла 
Щейдяр 
Щябиб 

Щямид 
Щямзя 
Щянифя 
Щясян  
Щясянаьа 
Щясяняли 
Щясянгулу 
Щясрят 
Щяшим 
Щятям 
Щязи 
Щидайят 
Щикмят 
Щилал 
Щюрмцз 
Щцмбят 
Щцммят 
Щцняр 
Щцсамяддин 
Щцсейн 
Щцсейнаьа 
Щцсейнбала 
Щцсейняли 
Щцсейнгулу 
Щцсни 



Х 
 
Хаган 
Хагани 
Халыг 
Халяддин 
Халид 
Хамис 
Хан 
Ханаьа 
Ханбаба 
Ханбала 
Ханчобан 
Хандадаш 
Хандямир 
Ханящмяд 
Ханяли 
Ханщясян 
Ханщцсейн 
Ханыш 
Ханкиши 
Хангулу 
Ханлар 
Ханмурад 
Ханоьлан 
Хансу 

Хасай 
Хасмяммяд 
Хасполад 
Хейбяр 
Хейряддин 
Хейрулла 
Хягани 
Хяляф 
Хялил 
Хяндан 
Хятаи 
Хяйал 
Хяййам 
Хязан 
Хязяр 
Хыдыр 
Хосров 
Хошбяхт 
Худакярим 
Худаверди 
Худайар 
Худу 
Хуршуд 
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И 
 
Ибад 
Ибадулла 
Ибращим 
Ибращимхялил 
Идрис 
Ифтихар 
Ихтийар 
Икрам 
Игбал 
Играр 
Илщам 
Илщцсейн 
Илкин 
Илтифаг 
Илтифат 
Илгар 
Илйас 
Имадяддин 
Имамяли 
Имамверди 
Имамйар 
Иман 
Иманверди 

Имдад 
Имран 
Инайят 
Ингилаб 
Интигам 
Интизам 
Иршад 
Иса 
Исабала 
Исаг 
Исагулу 
Исамяддин 
Исфяндийар 
Иси 
Искяндяр 
Ислам 
Исмайыл 
Исмихан 
Исрафил 
Иззятдин 
Иззятулла 
Иззят 
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К 
 
Камал 
Камаляддин 
Каман 
Камандар 
Камил 
Камран 
Камйаб 
Казым 
Кябир 
Кяблаьа 
Кялбяли 

Кялянтяр 
Кянан 
Кярамят 
Кярамяддин 
Кярям 
Кярямяли 
Кярим 
Кяримаьа 
Кяримят 
Кишвяр 
Кирман 

 
Г 

 
Габил 
Гаъар 
Гачай 
Гадир 
Гафар 
Гафур 
Галиб 
Гамбой 
Гантурал 
Гара 
Гарахан 

Гаракиши 
Гараш 
Гардашхан 
Гарйаьды 
Гасым 
Гасымяли 
Газан 
Гейрят 
Гейс 
Гейсяр 
Гядям 
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Гядямшащ 
Гядим 
Гядир 
Гящряман 
Гялбинур 
Гялямдар 
Гямкцсар 
Гянбяр 
Гяндил 
Гяни 
Гянимят 
Гяриб 
Гяшям 
Гязянфяр 
Гисмят 

Гийас 
Гийасяддин 
Горгуд 
Горхмаз 
Гошгар 
Гошун 
Губад 
Гулам 
Гуламяли 
Гуламмирзя 
Гулу 
Гурбан 
Гурбаняли 
Гурбангулу 
Гцдрят 

 
Л 

 
Лачын 
Лейсан 
Лятиф 
Ляйагят  

Лоьман 
Лцтфяли 
Лцтфи 
Лцтфийар 

 
М 

 
Маариф 
Мабуд 

Мащал  
Мащир 



 112

Мащмуд 
Мащиййядин 
Маил 
Маис 
Магбет 
Магсуд 
Малик 
Манаф 
Мансур 
Марат 
Машаллащ 
Мещди 
Мещдихан 
Мещдигулу 
Мещман 
Мещманйар 
Мещралы 
Мябуд 
Мяъид 
Мяънун 
Мядяд 
Мяфтун 
Мящарят 
Мящяббят 
Мящяммяд 
Мящяммядяли 
Мящяррям 

Мящиййядин 
Мялик 
Мяликаьа 
Мяликяли 
Мяликщейдяр 
Мяликмяммяд 
Мяммяд 
Мяммядаьа 
Мяммядбаьыр 
Мяммядъяфяр 
Мяммядщясян 
Мяммядщянифя 
Мяммядщцсейн 
Мяммядхан 
Мяммядяли 
Мяммядкярим 
Мяммяднясир 
Мяммядращим 
Мяммядрясул 
Мяммядсадыг 
Мяммядтаьы 
Мянсур 
Мярдан 
Мяркяз 
Мясим 
Мястан 
Мясуд 
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Мяшяди 
Мятин 
Мятляб 
Мязащир 
Мидщят 
Микайыл 
Мираббас 
Мираьа 
Мираншащ 
Мирбаба 
Мирбаьыр 
Мирбяшир 
Миръавад 
Миръяфяр 
Миряли 
Мирдамяд 
Мири 
Мириш 
Мирмащмуд 
Мирсяййаф 
Миршамил 
Мирзя 
Мирзаьа 
Мирзяли 
Мирзяхан 
Мирзящясян 
Мирзящцсейн 

Мисир 
Мисирхан 
Мобил 
Молла 
Моллааьа 
Мющбятдин 
Мющлят 
Мющсцн 
Мющтяшям 
Мухтар 
Мурад 
Мурадяли 
Мурадхан 
Муртуз 
Муртуза 
Муртузяли 
Муса 
Мустафа 
Мцбариз 
Мцхлис 
Мцгабил 
Мцгдят 
Мцлатиф 
Мцрсял 
Мцршид 
Мцсащиб 
Мцсафир 
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Мцсейиб 
Мцслцм 
Мцстяъяб 

Мцшфиг 
Мцштаг 
Мцзяффяр 

 
Н 

 
Надир 
Наьы 
Нащид 
Наиб 
Наил 
Наим 
Намаз 
Намазяли 
Намиг 
Намигкамал 
Насир 
Натиг 
Назим 
Назир 
Неман 
Немят 
Немятулла 
Няби 
Няъяф 
Няъяфгулу 
Няъиб 

Няъмяддин 
Нярбала 
Няриман 
Няриманйар 
Няроьлан 
Нясиб 
Нясиман 
Нясими 
Нясир 
Нясряддин 
Нясрулла 
Нясруллащ 
Нязяр 
Нязяряли 
Ниъат 
Нищад 
Нищал 
Нифтяли 
Нифтулла 
Нийамяддин 
Нийаз 



 115

Нийазяли 
Нийази 
Низам 
Низамяддин 
Низами 
Нобил 
Нофял 
Новруз 
Новрузяли 

Нурбаба 
Нурбала 
Нуряддин 
Нуряли 
Нурлан 
Нуру 
Нурулла 
Нуширяван 
Нцсрят 

 
О 

 
Оъаг 
Оъагхан 
Оъагяли 
Оъаггулу 
Оъагверди 
Оьуз 
Огтай 
Ордухан  

Орхан 
Оруъ 
Оруъаьа 
Оруъяли 
Оруз 
Осман 
Озал 
Озан 

 
Ю 

 
Юлмяз 
Юмяр 
Юрняк 

Юткцн  
Ювлийа 
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П 
 
Паша 
Пейман 
Пящливан 
Пянащ 
Пярвин 
Пярвиз 
Пири 
Пирим 

Пиряли 
Пиргулу 
Пирмяммяд 
Пирверди 
Полад 
Поладхан  
Пцнщан 

 
Р 

 
Рабил 
Раъи 
Радиг 
Рафаел 
Рафиг 
Ращиб 
Ращид 
Ращил 
Ращим 
Рагиб 
Рагиф 
Рамал 
Рамазан 
Рамид 

Рамиг 
Рамил 
Рамин 
Расяддин 
Расиф 
Расим 
Рауф 
Рази 
Разим 
Ренад 
Ряъяб 
Ряъябаьа 
Ряъябяли 
Ряфаил 
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Ряфи 
Ряфиг 
Ряфиййят 
Рящим 
Рящман 
Рямиш 
Рямзи 
Рясул 
Ряшад 
Ряшадят 
Ряшид 
Ряван 

Рявайят 
Риад 
Ринад 
Ризван 
Рювшян 
Рущулла 
Руслан 
Русват 
Рцфят 
Рцстям 
Рза 

 
С 

 
Сабир 
Сабит 
Сабутай 
Садай 
Садыг 
Садиг 
Сащяддин 
Сащиб 
Саиб 
Саил 
Сакиф 
Сакит 

Салам 
Салар 
Салават 
Салещ 
Салман 
Салур 
Самяд 
Самяддин 
Самят 
Самятдин 
Самид 
Самиг 
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Самир 
Сархан 
Сарван 
Савалан 
Сейфял 
Сейфи 
Сейфулла 
Сейфяддин 
Сейид 
Сейидаьа 
Сейидяли 
Сеймур 
Сейран 
Севиндик 
Севдималы 
Сябущи 
Сяда 
Сяди 
Сядряддин 
Сяфа 
Сяфдяр 
Сяфяр 
Сяфяряли 
Сяфи 
Сяфигулу 
Сяфтяр 
Сяфйар 

Сящщят 
Сяхавят 
Сяид 
Сялим 
Сялман 
Сямяд 
Сямяндяр 
Сямрал 
Сяртаъ 
Сянан 
Сярдар 
Сярхан 
Сярщяд 
Сярраъ 
Сярвяр 
Сяттар 
Сяттархан 
Сяйавуш 
Сяййад 
Сяййаф 
Сяййащ 
Сяййар 
Сидги 
Сидгулла 
Симнар 
Сираъ 
Софиг 
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Солтан 
Сющбят 
Сющраб 
Сюнмяз 
Сурхай 
Сцбщан 

Сцбщи 
Сцъаят 
Сцъаяддин 
Сцдейф 
Сцлейман 

 
Ш 

 
Шабан 
Шадиман 
Шащбаз 
Шащид 
Шащин 
Шащгулу 
Шащлар 
Шащмалы 
Шащмар 
Шащмярдан 
Шащмурад 
Шащмураз 
Шащнязяр 
Шащпялянэ 
Шащсувар 
Шаиг 
Шакир 
Шамхал 

Шамхялил 
Шамил 
Шамо 
Шащвяляд 
Шяфаят 
Шяфаяддин 
Шяфи 
Шящрийар 
Шямил 
Шямистан 
Шямсяддин 
Шямси 
Шярафяддин 
Шяриф 
Шираслан 
Ширбаба 
Ширбала 
Ширяли 
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Ширин 
Шириндил 
Ширмяммяд 
Шируйя 
Ширван 
Ширзад 

Шющрят 
Шювги 
Шювкят 
Шцъаяддин 
Шцъаят 
Шцкцр 

 
Т 

 
Таъяддин 
Таъир 
Таьы 
Тащир 
Тале 
Талещ 
Талыб 
Тамхил 
Тамерлан 
Танрыверди 
Тапдыг 
Тарийел 
Тещран 
Телман 
Теймур 
Теймурчин 
Теййуб 
Тябиб 

Тябриз 
Тящмасиб 
Тящмираз 
Тящмураз 
Тящмяз 
Тящсин 
Тялатцм 
Тялят 
Тярлан 
Тяшяккцр 
Тявяккцл 
Тяййар 
Тимурчин 
Тофиг 
Тоьрул 
Токай 
Тураб 
Турал 
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Туран 
Тургай 

Тургут

 
У 

 
Уьур 
Умуд 
Умудяли 

Урфан 
Урус 
Уруз 

 
Ц 

 
Цлфят 
Цлви 
Цмид 

Цмидяли 
Црфан 
Цзейир 

 
В 

 
Ващаб 
Ващид 
Вагиф 
Валещ 
Валид 
Вамиг 
Варис 
Васиф 
Васим 
Вазещ 

Вейс 
Вейсял 
Вяфадар 
Вящийяддин 
Вякил 
Вяляд 
Вяли 
Вялиаьа 
Вялийяддин 
Вялихан 
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Вялийулла 
Вязир 
Вязирхан 
Видади 
Вилайят 

Вурьун 
Вцгар 
Вцсал 
Вцсят 

 
Й 

 
Йадиэар 
Йадулла 
Йафят 
Йагуб 
Йалчын 
Йарящмяд 
Йаряли 
Йармяммяд 
Йасяр 
Йасиф 
Йасим 
Йасин 
Йасир 
Йашар 

Йавяр 
Йавуз 
Йенилмяз 
Йелмар 
Йелмаз 
Йящйа 
Йылмаз 
Йолчу 
Йолдаш 
Йунис 
Йусиф 
Йусифяли 
 

З 
 
Забит 
Защид 
Защир 

Закир 
Заман 
Замиг 
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Замин 
Заур 
Зейбулла 
Зейдулла 
Зейнал 
Зейналабидин 
Зейняддин 
Зяби 
Зяфяр 
Зящмят 
Зяка 
Зяки 
Зякяриййя 

Зялимхан 
Зярбяли 
Зярдцшт 
Зиряддин 
Зийа 
Зийад 
Зиййяддин 
Зийадхан 
Зийафят 
Зющраб 
Зцлфи 
Зцлфигар 
Зцлгярни 

 
 
 
 
 
 
 
 



 124

ГАДЫН АДЛАРЫ 
А 

 
Абидя 
Абиэцл 
Адыэцл 
Адыэцн 
Адиля 
Афаг 
Афяр 
Афярдя 
Афят 
Афигя 
Афина 
Афийя 
Афийят 
Афтаб 
Аьабаъы 
Аьабяйим 
Аьабикя 
Аьадосту 
Аьанися 
Аьбяниз 
Аьбута 
Аьъа 
Аьъабяйим 
Аьяння 

Аьэцл 
Аьэцн 
Ащу 
Ащузяр 
Аидя 
Акифя 
Айишя 
Агиля 
Алаэюз 
Алям 
Алямшащ 
Алямзяр 
Алидя 
Алимя 
Алийя 
Алма 
Алмабяйим 
Алмаханым 
Алмара 
Алмас 
Алмаз 
Алйанаг 
Амиля 
Аминя 
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Анабаъы 
Анаъан 
Анаэцл 
Анаханым 
Анагыз 
Арястя 
Арифя 
Аризя 
Арзу 
Асифя 
Асимя 
Асийа 
Асийят 
Асудя 
Асйа 
Атяшин 
Атлас 
Атлаз 
Айан 
Айбяниз 
Айбикя 
Айъамал 
Айъан 
Айчющря 
Айдан 
Айяндя 
Айястя 

Айят 
Айэцл 
Айэцн 
Айханым 
Айишя 
Айла 
Айна 
Айнаханым 
Айназ 
Айнися 
Айнур 
Айнуря 
Айпара 
Айсабащ 
Айсел 
Айсяба 
Айсяням 
Айсу 
Айсуря 
Айшян 
Айтаъ 
Айтамам 
Айтякин 
Айтян 
Азадя 
 



Б 
Бадам 
Бадамэцл 
Бадамханым 
Бадисяба 
Бафта 
Баьча 
Баьдаэцл 
Баьдасяр 
Баьдазяр 
Бащар 
Балабаъы 
Балабяйим 
Балаханым 
Балаъа 
Балаъабяйим 
Балаъаханым 
Баллы 
Баллыбяйим 
Бану 
Банучичяк 
Бядайя 
Бядиръащан 
Бядиря 
Бядирнися 
Бядиййя 
Бящиййя 

Бящри 
Бящрузя 
Бянювшя 
Бянзяр 
Бясиря 
Бясирят 
Бясти 
Бятуря 
Бяйаз 
Бяйим 
Бяйимбаъы 
Бяйимханым 
Бибиханым 
Бикя 
Бикяханым 
Билгейис 
Биллуря 
Бирбаъы 
Биръя 
Биръяханым 
Бюйцкханым 
Брилйант 
Бурлахатун 
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Ъ 
 
Ъащан 
Ъащанбяйим 
Ъащаняфруз 
Ъащидя 
Ъамаля 
Ъамалханым 
Ъаващир 
Ъавидя 

Ъазибя 
Ъейщуня 
Ъейран 
Ъямаля 
Ъямиля 
Ъяннят 
Ъяващир 

 
Ч 

 
Чешмя 
Чямян 
Чямянэцл 
Чямянзар 
Чямянзяр 

Чичяк 
Чичякханым 
Чимназ 
Чинаря 
Чющря 

 
Д 

 
Дальа 
Дарчын 
Дярйа 
Дярйаханым 
Дястя 
Дястяэцл 

Дилафят 
Диларя 
Дилавяр 
Дилбяр 
Дилдар 
Диляфруз 
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Диляк 
Дилэушя 
Дилрубя 
Дилшад 
Дилзар 
Дилнар 
Дилназ 
Динаря 
Досту 
Достуханым 
Дума 

Дурнаханым 
Дуйьу 
Дцнйа 
Дцнйаханым 
Дцрданя 
Дцрханым 
Дцрнися 
Дцрря 
Дцрсядяф 
Дцррябяйим 

 
Е 

 
Еланя 
Елэцл 
Елгыз 
Еллада 
Елмайя 
Елмира 
Елнаря 

Елназ 
Елнуря 
Елтаъ 
Елвира 
Елза 
Есмира 
Ейзянэцл 

 
Я 

 
Ядибя 
Ядиля 
Яфигя 

Яфганя 
Яфруз 
Яфрузя 
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Яфрузханым 
Яфсаня 
Яфшан 
Ящлиназ 
Ялявиййя 
Ялван 
Яманят 
Яминя 
Янтигя 
Яркиназ 
Ясли 
Ясма 
Ясмайя 
Ясмяд 

Ясмяр 
Ясмят 
Ясмятханым 
Ятайя 
Ятибя 
Ятигя 
Ятир 
Ятиршащ 
Ятрабя 
Ятрубя 
Язямяф 
Язимя 
Язизя 

 
Ф 

 
Фаиля 
Фаимя 
Фаизя 
Фамиля 
Фаригя 
Фаризя 
Фатимя 
Фатма 
Фатмаханым 
Фатманися 

Файизя 
Фазиля 
Фядайя 
Фящмидя 
Фящминя 
Фяхраня 
Фяхряндя 
Фяхрянтаъ 
Фяхриййя 
Фярящ 
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Фяридя 
Фяризя 
Фярганя 
Фярзаня 
Фязиля 
Фидан 
Фидумя 
Фигумя 
Фимар 

Фирянэиз 
Фиряван 
Фирузя 
Фитня 
Физзя 
Физзябаъы 
Физзябяйим 
Физзяханым 
Флора 

 
Э 

 
Эилас 
Эиласханым 
Эилянар 
Эювщяр 
Эювщярбяйим 
Эювщяртаъ 
Эюйчяк 
Эюйчин 
Эюйярчин 
Эюзял 
Эцлафят 
Эцларя 
Эцланя 
Эцлабатын 
Эцлай 

Эцлайя 
Эцлбаъы 
Эцлбаьда 
Эцлбащар 
Эцлбяниз 
Эцлбяс 
Эцлбясти 
Эцлбяйаз 
Эцлбяйим 
Эцлбяз 
Эцлбикя 
Эцлбута 
Эцлбиййя 
Эцлбадам 
Эцлбаъы 
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Эцлъащан 
Эцлъамал 
Эцлъяннят 
Эцлчямян 
Эцлчин 
Эцлчющря 
Эцлданя 
Эцлдящан 
Эцлдястя 
Эцлябятин 
Эцляфшан 
Эцляндам 
Эцляр 
Эцлянбяр 
Эцлэяз 
Эцлэцн 
Эцлханым 
Эцлхар 
Эцлхаря 
Эцлхяндам 
Эцлгядям 
Эцлгялям 
Эцлляр 
Эцлгюнчя 
Эцллц 
Эцллцбяйим 
Эцллцбикя 

Эцллцханым 
Эцлцш 
Эцлмаря 
Эцлмайя 
Эцлмиря 
Эцлнар 
Эцлнаря 
Эцлназ 
Эцлниэар 
Эцлнися 
Эцлнур 
Эцлнуря 
Эцлпяри 
Эцлруба 
Эцлрубя 
Эцлрух 
Эцлсабащ 
Эцлсаря 
Эцлсяфа 
Эцлсима 
Эцлсона 
Эцлсяням 
Эцлсцм 
Эцлшад 
Эцлшян 
Эцлтаъ 
Эцлтякин 
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Эцлтян 
Эцлтям 
Эцлтамам 
Эцлцстан 
Эцлцш 
Эцлйанаг 
Эцлйаз 
Эцлзадя 

Эцлзар 
Эцлзяр 
Эцлзиба 
Эцнай 
Эцнел 
Эцняш 
Эцршад 

Щ 
 
Щаъыханым 
Щаъынися 
Щафызя 
Щямайил 
Щаваханым 
Щаванися 
Щейран 
Щейранханым 
Щябибя 
Щяъяр 
Щяъярханым 
Щядиййя 
Щякимя 
Щягигят 
Щялиля 
Щялимя 
Щялимяханым 

Щялимяхатун 
Щямаил 
Щямайя 
Щямидя 
Щямишяханым 
Щявва 
Щяйат 
Щяйатханым 
Щиъран 
Щилал 
Щюкумя 
Щюрмят 
Щумай 
Щцлйа 
Щцрц 
Щцрцханым 



Х 
 
Халабаъы 
Халидя 
Ханбаъы 
Ханбяйим 
Ханбикя 
Хандосту 
Ханым 
Ханымана 
Ханымбаъы 
Ханымбяйим 
Ханымгыз 
Ханымназ 
Ханымнися 
Ханымзадя 
Ханпяри 
Хансяням 
Хатун 
Хавяр 
Харигя 
Хатиря 
Хейранса 

Хядиъя 
Хяндан 
Хялиля 
Хятайя 
Хяйаля 
Хязан 
Хязаня 
Хязанэцл 
Хырда 
Хырдабаъы 
Хырдаэцл 
Хырдаханым 
Хошбяхт 
Хошгядям 
Хумар 
Хумаря 
Хураман 
Хурма 
Хурмаханым 
Хуршудбану 
Хцлйа 

И 
 
Иффят 
Ифрат 

Илащя 
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Илщамиййя 
Илкнур 
Иглимя 
Инаря 
Инъя 
Инъи 
Инсаф 
Интизар 

Ирадя 
Ираня 
Исмят 
Исминаз 
Изтираб 
Иззят 
Иззятханым 

 
Ж 

 
Жаля 
Жасмен 

Жасмин 
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Кафийя 
Каинат 
Камиля 
Кябиря 
Кябутяр 
Кящраба 
Кяклик 
Кямаля 
Кяримя 

Кифайят 
Кимйа 
Кишвяр 
Кюнцл 
Кювкяб 
Кцвсяр 
Кцбра 
Кцбрабяйим 
Кцбраханым 
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Галибя 
Гараэиля 
Гараэюз 
Гарател 
Гямяр 
Гямярханым 
Гямзя 
Гямзяханым 
Гяндаб 
Гяндиля 
Гяниря 
Гярянфил 
Гяриня 
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Гызана 
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Гызбяс 
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Лаля 
Лалязар 
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Лятифя 
Ляйагят 
Луму 
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Лцтфиназ 
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Мянзяр 
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Пярханым 
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Пярзад 
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Сабиря 
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Сафуря 
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Самиря 
Санийя 
Сара 
Сарабяйим 
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Сянубяр 
Сянуря 
Сяриййя 
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Шащризад 
Шякяр 
Шялаля 
Шямс 
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Шяряф 
Шяргиййя 
Ширинбаъы 
Шюля 
Шювкят 
Шура 
Шцкуфя 
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Таъханым 
Таъиря 
Тафта 
Тащиря 
Тамам 
Тамара 
Тамаша 
Тамилла 
Танай 
Тейбя 
Тейибя 
Телли 
Тящминя 
Тянай 
Тянзиля 
Тяраня 
Тярханым 
Тярифя 

Тязяханым 
Тязяэцл 
Тофигя 
Томрис 
Товуз 
Тубу 
Тубуханым 
Тура 
Тураъ 
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Туран 
Туту 
Тутуханым 
Тутубяйим 
Тющфя 
Тюря 
Тцкяз 
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Тунай 
Тцнзаля 

Тцркан 
Тцркай 

У 
 
Улдуз 
Улдуза 
Умбикя 
Умъащан 
Умханым 

Умхатун 
Умлейла 
Умнися 
Ургиййя 
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Цфигя 
Цлфят 
Цлкяр 
Цлвиййя 

Цмбцл 
Цмбцлбану 
Цмбцлнися 
Цмидя 

В 
 
Ващидя 
Валидя 
Валийя  
Варися  
Вяъищя 
Вяъийя 

Вяфа 
Вялищя 
Вясфиййя  
Вясвиййя 
Вцсаля 
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Йахшы 
Йахшыханым 

Йагут 
Йасямян 
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Йайла  
Йазэцл 
Йазэцн 

Йеэаня 
Йениэцл 
Йетяр 

З 
 
Забитя 
Защидя 
Защиря 
Заиря 
Закиря 
Залха 
Замиря 
Земфира 
Зейбя 
Зейняб 
Зейнябханым 
Зябищя 
Зябиря 
Зящра 
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Зялищя 
Зяманя 
Зяминя 
Зянуря 
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Зярханым 

Зяриф 
Зярифя 
Зяриня 
Зяринтаъ 
Зяргялям 
Зярниэар 
Зярнишан 
Зярош 
Зяринтаъ 
Зиба 
Зибейдя 
Зинйят 
Зивяр 
Зийафят 
Зойа 
Зющря 
Зцбейдя 
Зцлейха 
Зцлфиййя 
Зцмрцд 
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Kitab türk dünyasının böyük övladı, 

müasirlərinin “Əsrimizin yaşayan Dədə 

Qorqudu” adlandırdığı görkəmli alim, 

dünyaşöhrətli cərrah, qüdrətli naşir, alovlu 

vətənpərvər Doktor Cavad Heyətin anadan 

olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunur. 

 
 

OXUCULARA 
 
Türk dünyasının qüdrətli övladlarından biri, bütün 

dünya türklərinin qürur və fəxarət yeri olan Doktor Cavad 
Heyətin 80 illik yubileyinə bir qardaş, bir dost ərməğanı 
etmək istədim. Çox düşünüb-daşındıqdan sonra sözdən 
böyük hədiyyə tapa bilmədim. Axı, ömrünü həm də sözə 
həsr edən, sözün qüdrəti ilə uzaq elləri, obaları 
yaxınlaşdıran, insanlar və ölkələr arasında mənəviyyat 
körpüsünə çevrilən, sözə elə sözün özünə layiq “Varlıq” 
kimi möhtəşəm bir abidə qoyan müdrik insana SÖZ 
çələngindən gözəl hədiyyə nə ola bilər? 

Beləcə, o taylı-hu taylı Azərbaycanın ağsaqqalı, 
müasirlərinin böyük qürurla “əsrimizin yaşayan Dədə 
Qorqudu” adlandırdığı əziz dostum Cavad Heyətin 80 illik 
yubileyinə – ömrünün və fəaliyyətinin müdriklik zirvəsinə 
kitab bağlamağa qərar verdim. Bu kitabda həmçinin böyük 
alimin şəxsiyyəti və fəaliyyəti ilə bağlı bu gün Şimali 
Azərbaycanda formalaşmış ictimai rəyin bəzi məqamlarını, 
onun zəngin yaradıcılığının öyrənilməsi, təqdir və təbliğ 
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olunması sahəsində görülən işlər haqqında düşüncələrimi 
də azərbaycanlı və iranlı qardaş-bacılarımla bölüşmək 
fikrindəyəm. Amma deyim ki, qələmi əlimə götürəndə, hər 
şeydən əvvəl, kitabın adı ağlıma gəldi: “Cavad Heyət 
möcüzəsi”. Və sonra bu adı dəyişmək istəmədim. 

Həqiqətən də, mən Cavad Heyəti 20-ci əsrin möcüzəsi 
sayıram. 

Mən xoşbəxtəm ki, türk dünyasının bu böyük 
şəxsiyyəti, bir əlində qələm, bir əlində bıçaq öz xalqının, 
millətinin, bütövlükdə insanların mənəvi və fiziki sağlamlığı 
üçün misilsiz işlər görən, böyük xidmətlərə imza atan 
Cavad Heyət haqqında “Cavad Heyət varlığı” adlı sənədli 
televiziya filminin ssenari müəllifiyəm, bu görkəmli alim 
haqqında məqalələr yazmışam… 

Amma etiraf edim ki, Cavad Heyət elə bir ömür 
yaşayıb ki, o ömrün salnaməsini yaratmaq həm asandır, 
həm çətindir, həm də çox məsuliyyətlidir. Bu ömür elə bir 
ömürdür ki, onda alim və ədib qələmi birləşib, yüksək 
mənəvi amallar uğrunda mübarizə aparıb, insanların, 
xalqların birliyinə xidmətdə keçib, öz dahi sələflərinin 
ənənəsini ləyaqətlə davam etdirməyə sərf olunub. Bu ömür 
yalnız bir xalqa, bir millətə məxsus olmayıb, bəşəriyyətə 
xasdır. 

Bəli, mənəvi ömrünü sağlığındaykən qazanmış Cavad 
Heyət elə bir od-ocaqdır ki, onun istisinə bütün türk 
dünyası qızınır. O, xalqımızın taleyində ciddi rol oynamış 
şəxsiyyətlərdən biridir, türk dünyasının böyük fikir 
adamlarındandır. Cavad Heyət 50 milyon azərbaycanlının 
ürəyinə ruh verib, xalqa, millətə, bütövlükdə insanlığa 
xidmət yolunda nə etmək olarsa, onu çoxdan edib. 

Təbii ki, kitabda bu məqamlara toxunulacaq, Cavad 
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Heyət ömrü, Cavad Heyət şəxsiyyəti müxtəlif aspektlərdən 
araşdırılacaq. 

Amma əvvəlcə kitaba ön söz yazmaq istədim. Sonra 
bu fikrimdən daşındım. Və Doktor Cavad Heyətin 15 mart 
2005-ci il tarixdə Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilən 80 
illik yubileyindəki çıxışımın mətnini kitaba ön söz kimi 
verməyi qərara aldım. 

Hörmətli oxucular! Elə isə siz də bu çıxışın mətnini 
kitabın ön sözü kimi qəbul edin. 

 
Müəllif  

27 aprel 2005-ci il 
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“Siz öz fəaliyyətinizlə İran İslam Respublikası ilə 

Azərbaycan Respublikası arasında əməkdaşlığın 
genişlənməsinə çalışırsınız. Müəyyən tarixi dövr istisna 
edilməklə ölkələrimiz həmişə bir yerdə olmuşdur. əminəm 
ki, keçmişdə yol verilmiş səhvlər tezliklə aradan 
qaldırılacaq, iki qonşu dövlət arasında mehriban dostluq 
və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq davam edəcəkdir”  

 
 

HEYDƏR ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

26 mart 1994-cü il 
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ÖN SÖZ ƏVƏZİ 

 
(Ankara, 15 mart 2005-ci il) 

 
Əziz dostum Cavad bəy! 
Hörmətli yubiley iştirakçıları! 
Türk dünyasının ən qüdrətli övladlarından biri, bütün 

dünya türklərinin qürur və fəxarət yeri olan, bir əlində 
qələm, bir əlində bıçaq öz xalqının, millətinin, bütövlükdə 
insanların fiziki və mənəvi sağlamlığının keşiyində sərhəd 
əsgəri kimi sərvaxt dayanan, əllərinin hikməti, sirri-sehri ilə 
möcüzələr yaradan möhtərəm Doktor Cavad Heyətin 80 
illik yubiley mərasimində iştirakımdan və çıxışımdan 
böyük iftixar hissi keçirirəm. 

Əvvəlcə fəxrlə qeyd etmək istəyirəm ki, ömrü boyu 
heyrətamiz dərəcədə misilsiz işlərə imza atan Cavad Heyət 
haqqında mən də bir sıra məqalələr yazmışam, 2002-ci ildə 
“Azərbaycantelefilm”in çəkdiyi “Cavad Heyət varlığı” adlı 
sənədli televiziya filminin ssenari müəllifiyəm, görkəmli 
alimin 80 illik yubileyinə həsr etdiyim kitab isə bu 
yaxınlarda işıq üzü görəcək. Yeri gəlmişkən, onu da deyim 
ki, “Cavad Heyət varlığı” filmi, böyük alimin Bakıda 
keçirilən 70 illik yubileyinin videoyazısı, ona həsr olunmuş 
“Dastan”, “Durna teli” verilişləri televiziyamızın qızıl 
fondunda saxlanır. 

Yubiley mərasiminə gələrkən mən bir daha Cavad 
Heyət haqqında yazdıqlarıma diqqət yetirdim, ssenarim 



 158

əsasında çəkilmiş filmə baxdım. Bütövlükdə Cavad 
Heyətin keçdiyi mənalı, şərəfli ömür yoluna nəzər saldım. 
Etiraf edim ki, onun qısa zaman kəsiyində həyata keçirdiyi 
və bir insan ömrünə sığmayacaq qədər böyük işlərin 
qarşısında yenə də heyrətimi gizlədə bilmədim. 

Cavad Heyət kimdir? Onun Azərbaycan, İran, 
bütövlükdə dünya elminin, təbabətinin və mədəniyyətinin 
inkişafında hansı xidmətləri var? Təbii ki, bir yubiley 
çıxışında bu suallara cavab vermək çətindir. Çünki Cavad 
Heyət yaradıcılığı elə əhatəli, çoxşaxəli, ensiklopedik 
məzmun və səciyyə daşıyır ki, onun araşdırılması, 
öyrənilməsi və dəyərləndirilməsi böyük vaxt və zaman 
tələb edir. Çox qısa desəm, mən Cavad Heyəti 20-ci əsrin 
möcüzəsi hesab edirəm. Dünyanın ən usta, ən mahir 
cərrahlarından, təbiblərindən biri olan Cavad Heyəti başqa 
cür qiymətləndirmək mümkün deyil. Təsadüfi deyil ki, 
onun yarım əsr əvvəl gördüyü işlər elə bu gün də yenilik, 
təzəlik sayılır. 

Türk dünyasının dünya elminə bəxş etdiyi bu böyük 
alimə, elm adamına, Cavad Heyət şəxsiyyətinə hansı 
yöndən, hansı prizmadan yanaşsan, onun yaradıcılığını 
hansı aspektdən araşdırsan, insanlığa başucalığı gətirən 
əməllərlə qarşılaşarsan. 

Cavad Heyət ömrün, taleyin seçdiklərindəndir, 
Tanrının seçilmiş bəndələrindəndir. Belə olmasaydı, o, bir 
neçə sahədə paralel olaraq belə böyük uğurlar qazanmaz, 
şöhrət tapmazdı. 

Mən deyərdim ki, Cavad Heyətin ömrü yalnız bir 
xalqa, bir millətə məxsus olmayıb, bəşəriyyətə xasdır. Bu 
ömür öz dahi sələflərinin ənənəsini ləyaqətlə davam 
etdirməyə sərf olunub. 
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Bəs Cavad Heyət bu nüfuzu, bu şöhrəti necə qazanıb? 
Əvvəla, tam məsuliyyətlə demək istəyirəm ki, o hər 

bir uğuruna zəhməti, çalışqanlığı, bir də Tanrının ona bəxş 
etdiyi istedadı sayəsində nail olub. Digər tərəfdən, o öz 
biliyini yorulmadan, usanmadan arayıb-axtarmaqla 
zənginləşdirib. 

İkincisi, belə bir məşhur deyim var: ot kökü üstə bitər. 
Bu kəlamda böyük hikmət var, çünki kökü olmayan bir 
ağac tez çürüyər, ayaq üstə duruş gətirə bilməz. Əsli-
nəcabəti, soykökü olmayan bir insan da qaynar qazana 
bənzər dünyada, narahat dənizdə gəmi kimi çalxalanan 
zəmanədə tez itib-batar, həyatın dibinə yuvarlanar. Cavad 
Heyət də elə bir kişinin ailəsində böyüyüb ki, o elə Cavad 
Heyət olmalıydı. Onun başqa cür olmağa haqqı yox idi. 
Bəli, bu gün bütün dünyanın tanıdığı, elmini və sözünü 
qəbul etdiyi Cavad Heyət tanınmış bir ziyalının ailəsində 
tərbiyə alıb. Atası Mirzə Əli Heyət görkəmli ictimai və 
dövlət xadimi, hüquqşünas alim, maarifpərvər ziyalı olub, 
məsul vəzifələrdə çalışıb. Və bu kişi on övladının onunu da 
əqidəli, məsləkli, savadlı, vətənpərvər, qeyrətli vətəndaşlar 
kimi böyüdüb. 

“Allah insana hürriyyət, seçmək imkanı verib. Mən də 
azad olmaq üçün həkimliyi seçdim” deyən Cavad Heyət 
əvvəlcə Tehranda, sonra İstanbulda, daha sonra Avropada – 
Parisdə mükəmməl təhsil alıb, bir müddət elə Paris 
Universitetinin cərrahlıq klinikasında çalışıb. 1952-ci ildə 
ixtisaslı cərrah kimi Tehrana qayıdıb. 

Bir rəqəmi də qürurla dilə gətirmək istəyirəm: 
ömrünü, taleyini elmə, təbabətə bağlayan Cavad Heyət 
Şərqdə ən unikal cərrahiyyə əməliyyatlarının müəllifidir, 
ümumiyyətlə, o, 60 ilə yaxın həkimlik təcrübəsində 20 
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mindən çox cərrahiyyə əməliyyatı aparıb, minlərlə insanın 
həyatını xilas edib. 

Cavad Heyət, demək olar ki, hər yerdə birinci olub və 
özü də bunu etiraf edir. Birinci olmağın nə qədər çətin, 
məsuliyyətli olduğunu isə, məncə, hər kəs çox yaxşı 
anlayır. “Cərrahlıq həm elm, həm də sənətdir. Mən həmişə 
inandığım həqiqətləri həyata keçirmək istəmişəm” deyən 
Cavad Heyət 1954-cü ildə ürək əməliyyatları aparmağa 
başlayıb, 1961-ci ildə İran mühiti üçün böyük uğur sayılan, 
ilk dəfə böyük müvəffəqiyyətlə keçən açıq ürək əməliyyatı 
da Cavad Heyətə aiddir. O, İranda eksperimental 
cərrahiyyənin bünövrəsini qoyub, ilk dəfə ürək qapaqlarını 
dəyişdirib. Tehranda ilk böyrəkköçürmə əməliyyatları da 
məhz Cavad Heyətin adı ilə bağlıdır. Bu nailiyyətlərə görə 
o, 1963-cü ildə Beynəlxalq Cərrahlıq Akademiyasının üzvü 
seçilib. 

Az vaxtda ürək cərrahiyyəsinin öncülü kimi 
məşhurlaşan Cavad Heyət 1983-cü ildə dünyanın ən 
şöhrətli cərrahiyyə qurumu olan Paris Cərrahiyyə 
Akademiyasına üzv seçilib. 

Tibbə aid çoxlu sayda sanballı kitabın, cərrahiyyəyə 
aid üç cildlik dərsliyin müəllifi, 12 il “Daneşe pezeşki” – 
“Tibb elmi” dərgisinin naşiri olan Doktor Cavad Heyət 
1988-ci ildən Azad İslam Universitetinin cərrahiyyə 
professorudur, universitetin cərrahlıq şöbəsinin rəhbəridir. 
Bu, həm də o deməkdir ki, yeni Cavad Heyətlər yetişir, 
Cavad Heyət öz elmini, öz biliyini əsirgəmədən tələbələrinə 
öyrədir. Demək, “Çalışmışam ki, həyatda elm öyrənəm və 
elm öyrədəm. İnsan həyatda biliklə yaşamalıdır” deyən 
Cavad Heyət, həm də böyük müəllimdir. İslam dünyasının 
böyük şəxsiyyəti Həzrəti Əlinin belə bir fikri var: “Kim 
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mənə bir hərf öyrətsə, ömrüm boyu ona qul olaram.” Bu 
mənada, tələbələri Cavad Heyətə çox borcludurlar. 

Bütün bu sadaladıqlarımın hamısı, bəlkə də, dildə çox 
asan səslənir. Amma bunların arxasında yuxusuz gecələr, 
gərgin və hərtərəfli çalışmalar, nəzəriyyə və bu nəzəriyyəyə 
əsaslanan praktika, böyük səbir, təmkin, iradə dayanır. 
Özünün dediyi kimi, bu işlər ona həyəcan, emosiya, stress, 
iztirab bahasına başa gəlib. 

Hər bir sənət sahibi ilk addımını həyəcanla xatırlayır: 
istər həkim, istər yazıçı-şair, istərsə də digər peşə sahibləri. 
Cavad Heyət də keçirdiyi ilk cərrahiyyə əməliyyatını, özü 
də çox uğurlu əməliyyatı həm sevinə-sevinə, həm 
həyəcanla xatırlayır. Bunun özü də xoşbəxtlikdir. 

Dünyaşöhrətli korifey cərrahlardan biri olan Doktor 
Cavad Heyətin elmi fəaliyyəti təkcə təbabətlə 
məhdudlaşmır. O həm də böyük tarixçi alim və filoloqdur. 
Ömrünün önəmli bir hissəsini Türk-Azərbaycan tarixinin, 
dil və ədəbiyyatının tədqiqinə həsr edib, elmi türkoloji 
araşdırmalarla məşğul olub, naşirlik edib. Cavad Heyət 
sənəti, ədəbiyyatı, dilçiliyi, tarixi də bir həkim kimi tədqiq 
edib və özü demişkən, bunun da xeyrini görüb. 

Cavad Heyətin ən böyük xidmətlərindən biri də onun 
“Varlığ”ıdır. 

İranda İslam İnqilabının qələbəsindən sonra verilən 
nisbi dil azadlığından bəhrələnən alovlu vətənpərvər ziyalı 
dostları ilə birgə “Varlıq” dərgisinin nəşrinə başlayır. Nə 
az, nə çox, düz 26 ildir ki, Azərbaycan-türk dili, ədəbiyyatı, 
tarixi və folklorunu bu jurnal vasitəsilə yayır. 

Mən “varlığımızın ifadəsi və sənədi olan” azadlıq 
quşu “Varlıq” haqqında xüsusi danışmaq istəyirəm. 

“Varlıq”! İnanmıram indi kiminsə bu dərgi haqqında 
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informasiyası, məlumatı, bilgisi olmasın. İnanmıram, indi 
kimsə bu dərgi haqqında eşitməmiş olsun. İnanmıram, indi 
kimsə bu dərgi ilə öyünməsin, fəxr etməsin. Bu öyüncü, bu 
qürur hissini bizə bəxş edən isə, sözün həqiqi mənasında, 
böyük azərbaycanlı olan Doktor Cavad Heyətdir. Və 26 
ildir ki, bu jurnal bizimlədir. Bəlkə də, belə uzunömürlü 
ikinci bir jurnal, dərgi ağlımıza, xəyalımıza gətirə bilmərik. 
Mətbuat tariximizə nəzər salsaq görərik ki, mətbu 
orqanlarımızın əksəriyyəti çox qısa ömür yaşayıb. “Varlıq” 
isə 26 ildir ki, bizimlə yol gəlir. Biz indi Cavad Heyəti – 
ağsaqqal alimimizi, böyük təbibimizi, görkəmli naşirimizi 
təkcə 80 illik yubileyi münasibətilə deyil, həm də təməlini, 
bünövrəsini qoyduğu bu jurnalın 26 illiyi münasibətilə 
təbrik edirik. Cavad Heyət gözünün nurunu, zəkasını, 
işığını, ömrünü, həm də bu jurnalın səhifələrində şam kimi 
əridib. Min bir zəhmətə, əziyyətə qatlaşaraq gözəl bir 
“övlad” da böyüdüb. Cavad Heyət bu layiqli “övlad”ın 
üstündə əsim-əsim əsib və onu bütöv türk aləminə bəxş 
edib. Öz doğma dilində yazan “Varlıq”, həqiqətən də, 
varlığımızın aynasına, mövcudluğumuzun güzgüsünə 
çevrilib. Digər tərəfdən, bu dərgi də öz naşirinə, öz 
yaradıcısına borclu qalmayıb, onu öz səhifələrinin 
yaddaşına həkk edib. Özü də həmişəlik. 

Cavad Heyət İran inqilabından sonra Tehranda 
“Varlıq” dərgisini çap etdirməklə türk mənəvi birliyinə 
qapı açdı, həm də bir məktəbə çevrildi. Bu jurnal az vaxtda 
böyük uğur qazandı: milli fikrin formalaşması, ədəbi dilin 
yayılması, o tay-bu tay məsələsində öz sözünü dedi. Cavad 
Heyətin yaratdığı “Varlıq” məktəbi İran türklərinin milli 
mədəniyyətini hansısa ideologiyaya bağlılıqdan azad etdi. 
Bundan başqa, İranda unudulmuş fikir sahibləri, ədəbiyyat 
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və mədəniyyət xadimlərinin adları və əsərləri “Varlıq” 
vasitəsilə tanıdıldı, təbliğ olundu. Stokholmda yaşayan 
soydaşımız Əlirza Ərdəbilinin təbirincə desək, “Varlıq” 
məktəbi mənəvi dünyamızın coğrafiyasını bizə 
tanıtdırmaqla dünya xəritəsində durduğumuz yerin 
koordinatları ilə bizi tanış etdi. 

Nə gözəl ki, bu gün ən kütləvi mətbuat orqanı olan 
“Varlıq” hər sayında öz oxucularını elmin, ədəbiyyatın, 
folklorun seçmə nümunələri ilə tanış edir, dilimizi təbliğ 
edir. Burada çap olunan silsilə məqalələr dilimizin tarixini, 
qrammatikasını, ədəbiyyat tariximizi, folklorumuzu əks 
etdirir. Həm də Ana dilimizin nə qədər əzəmətli, zəngin, 
gözəl, musiqili bir dil olduğunu nümayiş etdirir, ədəbi 
dilimizin aydınlığını və şəffaflığını göstərir. “Varlıq” hər 
səhifəsində ədəbi dilin nə qədər təbii olduğunu bir sənəd 
kimi ortaya qoyur. Bir sözlə, “Varlığ”ın ədəbi dilimizin 
populyarlaşmasında oynadığı rol danılmazdır. 

Mən bir məqamı, incə bir nüansı da xüsusi 
vurğulamaq istəyirəm. Heç şübhəsiz, “Varlıq” jurnalını 
nəşr etmək Doktor Cavad Heyət üçün heç bir yöndən asan 
olmayıb. O, həkimliyindən, alimliyindən qazandığını “uf” 
demədən bu jurnalın məsrəflərinə sərf edib, məcazi dillə 
desək, millətin varlığına xərcləyib. Mən hələ istirahətindən, 
dincliyindən kəsdiklərini, mənəvi narahatlıqlarını, əzab-
əziyyətlərini demirəm. Bu mənada, Cavad Heyət 
qəhrəmandır. Yorulmaq bilmədən öz məsləki uğrunda 
mübarizə aparan və sonda qalib gələn qəhrəman. Eşq olsun 
zəmanəmizin bu fədakar qəhrəmanına! 

Onu da mütləq qeyd etmək lazımdır ki, “Varlıq”, həm 
də qaranquş olub. Onun ardınca İranda ana dilində onlarla 
mətbu orqanı, qəzet, jurnal çap olunmağa başlayıb. 
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“Varlığ”ın daha bir böyük xidməti isə ondan ibarətdir 
ki, o, Şimali Azərbaycanın istiqbal mübarizəsini də öz 
səhifələrində müdafiə etdi, erməni təcavüzünü pislədi. Bu 
gün də öz mövqeyində qalır. 

Oxucuları ilə dil tapan, onların qəlbinə hakim olan 
“Varlıq” Azərbaycanda da böyük maraqla oxunur. 
Dərgidən seçmə nümunələr müntəzəm olaraq qəzet və 
jurnallarda dərc edilir, geniş oxucu kütləsinə çatdırılır, 
beləliklə, fədakar yaradıcılığın bəhrəsi olan “Varlıq” xalqın 
varlığını, onun haqq səsini, mənəvi istəklərini ifadə edir, 
elin sevincinə, dərdinə şərik olan, mənəvi yaralarına 
məlhəm qoyan, ona keçmişini, bu gününü anladan, 
sabahının yolunu göstərən nüfuzlu bir söz kürsüsüdür. 

Bir daha qeyd edirəm, Doktor Cavad Heyət öz 
həmkarları ilə birlikdə “Varlığ”ın səhifələrində 
Azərbaycanın tarixi, ədəbiyyatı, dili və folklorunun 
öyrənilməsinə silsilə məqalələr həsr etmiş, bu sahədə bir 
akademiyanın görə biləcəyi işi təkbaşına görmüşdür. 
Azərbaycan ziyalıları bu əvəzsiz mənəvi sərvətlərə görə 
böyük ustad Cavad Heyətə və “Varlıq” dərgisinin 
müəlliflər heyətinə son dərəcə minnətdardırlar. 

Doktor Cavad Heyət böyük alimdir. Onun türkoloji 
araşdırmalara dair üç yüzə qədər, tibbə aid isə yüzə yaxın 
məqaləsi, elmi əsəri müxtəlif illərdə İran, Türkiyə, 
Azərbaycan, Avropa ölkələri və Amerikada yayımlanıb. 
Onun türkologiyaya aid kitablarını məxsusi qeyd etmək 
istəyirəm: iki cilddə “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə bir 
baxış”, “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı”, “Türklərin 
tarix və ədəbiyyatına bir baxış”, “Ədəbiyyatşünaslıq”, “İki 
dilin müqayisəsi”, “Türk dili və ləhcələrinin tarixi”. Bu 
kitabların hər biri ayrı-ayrılıqda Azərbaycan ədəbiyyatının, 
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Ana dilinin tədqiqinə, araşdırılmasına həsr olunan, böyük 
əhəmiyyət kəsb edən əsərlərdir. Və alimin bütün bu əsərləri 
indi əl-əl gəzir. 

Cavad Heyət, həmçinin dostu və həmkarı, rəhmətlik 
Həmid Nitqiylə birlikdə İranda elmi türkologiyanın əsasını 
qoyub. O, 1993-cü ildə Türkiyənin Tehran böyük elçisi 
Korkmaz Haktanırla birgə Tehranda Türk Kültür mərkəzini 
açır. Cavad Heyət türkologiya sahəsində apardığı 
araşdırmalara və elmi əsərlərinə görə Türk dili Qurumunun 
üzvü seçilib, İstanbul Universiteti Tibb və ədəbiyyat 
fakültələrinin altun və fəxri diplomlarını alıb, Azərbaycanın 
bir neçə nüfuzlu universitetinin fəxri professor və doktoru 
seçilib, bir çox önəmli elmi-mədəni qurumların 
mükafatlarına layiq görülüb. 

Cavad Heyət Vətənimizdə çox sevilir, olduqca 
hörmətli tutulur. O, 1982-ci ildən Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi 
Şurasının, 1992-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
fəxri üzvüdür. Cavad Heyət Azərbaycan mədəniyyəti və 
elminin inkişafındakı xidmətlərinə, İran-Azərbaycan 
mədəni-ədəbi əlaqələrinin möhkəmləndirilməsindəki 
fəaliyyətinə görə 1991-ci ildə Milli Yaradıcılıq 
Akademiyasının fəxri akademiki, 1992-ci ildə Bakı Dövlət 
Universitetinin fəxri doktoru, 1993-cü ildə N.Tusi adına 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, 1994-cü ildə 
N.Nərimanov adına Tibb Universitetinin, Y.Məmmədəli-
yev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Bakı Xəzər 
Universitetinin fəxri professoru, Azərbaycan Cərrahları 
Elmi Cəmiyyətinin fəxri üzvü seçilib. Bakı universi-
tetlərində professor-müəllim heyəti ilə görüşləri, tələbələr 
qarşısında maraqlı mühazirələri, xəstəxanalardakı uğurlu 
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cərrahiyyə əməliyyatları alimi daha da sevdirib. Cavad 
Heyətin Bakıda tələbələr qarşısında “Kitabi-Dədə 
Qorqud”un yaranma tarixi və s. mövzularda oxuduğu 
mühazirələr həm tarixi-filoloji, həm də linqvistik baxımdan 
xüsusi marağa səbəb olub. İndiyədək onun çıxış və 
məruzələri mötəbər elmi simpoziumlarda səslənib, 
İngiltərə, Fransa, eləcə də Avropanın digər ölkələrinin ən 
nüfuzlu dərgilərində çap olunub. 

Bəli, Doktor Cavad Heyət tibb və türkologiya sahələ-
rində çalışmalarına görə dünyada, xüsusilə türk dünyasında 
məşhurlaşıb, adını öz sağlığında ikən əbədiləşdirib. 

Doktor Cavad Heyət Ana dilimizin böyük qayğıkeşi 
və təəssübkeşidir. O, böyük vətənpərvərdir, xalqını, mil-
lətini, Vətənini ülvi, təmiz, təmənnasız, alovlu məhəbbətlə 
sevən bir övladdır, Azərbaycan oğludur. Onun bu 
böyüklüyü ilə bağlı iki məqamı hər dəfə xatırlayanda çox 
təsirlənirəm. Birinci fakt odur ki, Cavad Heyət “Varlığ”ın 
ilk sayında böyük Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 
“Ana dili” şeirini çap edib və bununla nə qədər misilsiz bir 
iş gördüyünü biz bu gün də böyük məmnuniyyət və 
minnətdarlıqla dilə gətiririk. İkincisi, Cavad Heyət 1971-ci 
ildə Ustad Şəhriyarı ailəsi ilə birlikdə Tehrana dəvət edir, 
onları 5 ay evində qonaq saxlayır. Bununla da o, Ustad 
Şəhriyarın yaradıcılığında yeni səhifə açır, şairin Ana 
dilində yazıb-yaratmasına şərait yaradır. Və böyük Şəhriyar 
yenidən türkcə şeirlər yazmağa başlayır. Bu böyüklüyü və 
xeyirxahlığı ilə Cavad Heyət elə özü dediyi kimi, “fars 
şeirinin zirvəsinə çıxan və müasir İranın Hafizi sayılan” 
Şəhriyarı sanki yenidən bizə qaytarır. Ədəbiyyat 
dünyamıza, söz sənətimizə “Heydərbabaya salam” adlı bir 
sənət incisi, söz mirvarisi, çox müqəddəs bir əsər bəxş edir. 



 167

Doktor Cavad Heyət Qarabağ müharibəsi ilə bağlı 
Azərbaycanın haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasında da böyük fədakarlıq göstərib və göstərir. 
İrandakı Qarabağ Müsəlmanlarına Yardım Komitəsinin 
sədri kimi Cavad Heyət dünyanın bir çox dövlət başçılarına 
müraciət edib. Onun 1993-cü ildə böyük ürək ağrısı ilə 
Türkiyənin prezidenti cənab Süleyman Dəmirələ yazdığı 
açıq məktubundakı sözləri həyəcansız oxumaq mümkün 
deyil: “Mən bu sətirləri göz yaşlarımın qabağını ala 
bilmədən yazıram və bu anda Allah-təaladan xalqımıza 
qurtuluş, ya özümə ölüm istəyirəm.” Cavad Heyət həmin 
məktubda Azərbaycanı düşdüyü fəlakətdən çıxarmaq üçün 
səyləri gücləndirməyə, “böyük dövlətlərin silahları ilə 
təpədən-dırnağadək silahlanmış ermənilər qarşısında 
azərbaycanlıları müdafiə edib, soyqırımına mane olmağa” 
çağırır. 

Cavad Heyət 1992-ci ildə Qarabağ savaşının 180 
yaralısının, Qarabağ əlilinin Tehranda pulsuz müalicəsini 
təşkil edib, ən ağır yaralıları isə şəxsən özü əməliyyat 
edərək həyata qaytarıb. 

Mən onlardan birinin Cavad Heyət haqqında 
dediklərini də unuda bilmirəm. Bu, Qarabağ müharibəsi 
əlili Maarif Əliyevin sözləridir: “Mənim ağ ciyərim tamam 
dağılmışdı, qara ciyərimdə də qəlpələr qalmışdı. Məni 
fevralın 2-də operasiya elədi. Əməliyyat müvəffəqiyyətlə 
qurtarmışdı. Əməliyyatdan sonra mən ayılmamışdım. 
Görün, Cavad Heyət neyləmişdi. Mənimlə birgə 
Azərbaycandan gələn uşaqları gətirmişdi ki, Azərbaycan 
dilində, Bakı ləhcəsində, Azərbaycan ləhcəsində danışın. 
Maarif anasının, atasının, bacısının, qardaşının adını 
çəkirdi, o adları siz də çəkin ki, əsəblərinə toxunsun, bəlkə, 
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narkozdan ayılsın. Cavad Heyət həmin variantla məni 
narkozdan ayıltmışdı.” Gəlin etiraf edək ki, bu, həm də 
insan taleyinə biganə qalmayan humanist, xeyirxah bir 
həkimin hərəkətidir, Cavad Heyət böyüklüyüdür. 

Cavad Heyət Azərbaycana humanitar yardım toplanıl-
ması, onun qaçqınlara, yaralılara və şəhid ailələrinə çat-
dırılması işində böyük əmək sərf edir. Biz bütün bunlara 
görə də ona çox borcluyuq. 

Hörmətli yubiley iştirakçıları! 
Öz fəaliyyətində iki parlaq sahənin vəhdətini yaradan, 

iki qütbü birləşdirən, ədəbiyyatı təbabət, təbabəti ədəbiyyat 
qədər dərindən mənimsəyən, bilən Cavad Heyətin Bakıya 
hər gəlişi əsl toy-bayrama çevrilir. O, müstəqil Azərbayca-
nın ən əziz qonağı olur. 

Bilirsiniz ki, on il əvvəl Doktor Cavad Heyətin 70 
illiyi Bakımızda dövlət səviyyəsində, Azərbaycan ziyalıları 
və elmi ictimaiyyətinin iştirakı ilə geniş qeyd edildi. Dövlət 
Televiziyası ilə nümayiş etdirilən bu yubiley gecəsinə 
bütün Azərbaycan baxdı, bütün Cavadsevərlər baxdı, 
xalqımız bir daha bu Vətən oğlunun qüdrətinin şahidi oldu. 

Xalqımızın ümummilli lideri, dünyaşöhrətli siyasətçi 
Heydər Əliyev də Cavad Heyət şəxsiyyətinə, Cavad Heyət 
elminə, Cavad Heyət vətənpərvərliyinə yüksək dəyər ve-
rirdi, ona böyük hörmətlə yanaşırdı. Ulu öndərimiz Cavad 
Heyəti Bakıda qəbul edərkən xeyirxahlığına, Vətən üçün 
əhəmiyyətli işlərinə və İranla Azərbaycan arasında dostluq 
körpüsü yaratdığına görə ona minnətdarlıq etmişdi. 

Doktor Cavad Heyətin qəlbi daim vətənpərvərlik ehti-
rası ilə döyünür. O, bütün varlığı ilə xalqının xoşbəxtliyi 
üçün çalışır. 

Bu yubiley mərasimində bir fikrimi də bildirmək 
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istəyirəm. Əgər Cavad Heyət təkcə cərrah, həkim, təbib 
kimi fəaliyyət göstərsəydi, yenə sənətin zirvəsində 
dayanacaqdı. Əgər Cavad Heyət təkcə türkologiya ilə 
məşğul olsaydı, yenə tarixdə ən məşhur türkoloq alim kimi 
qalacaqdı. Əgər Cavad Heyət təkcə “Varlığ”ın naşiri 
olsaydı, yenə də Azərbaycanın ən sevimli övladlarından 
biri olaraq tanınacaqdı. Yəni o hər sahədə öz sözünü böyük 
məharətlə, ustalıqla, peşəkarlıqla deyib. 

Mənim bütün bunları sadalamaqda məqsədim var. 
Bu gün Cavad Heyət ömrün zirvəsindədir! Və həm də 

müdrikliyin zirvəsindədir. Ömrün zirvəsinə çatmaq olar, 
amma öz sağlığında müdrikliyin zirvəsini kəşf etmək hər 
kəsə nəsib olan xoşbəxtlik deyil. Amma Doktor Cavad 
Heyət bu zirvəni kəşf edib. Və o, bu zirvəni kəşf etmək 
üçün nəfəs dərmədən yol gəlib. İndi bu zirvədən dünyaya, 
onu sevənlərə qürurla, alnıaçıq baxmağa tam haqqı var. Bu 
gün Cavad Heyətin öyünməyə tam haqqı var. Bu, onun 
halal haqqıdır. 

Cavad Heyət yüksək səriştəli həkim-cərrah, filoloq-
alim, tarixçidir. O indi də İran İslam Respublikası ilə 
Azərbaycan arasında, Cənubi Azərbaycanla Şimali 
Azərbaycan arasında mənəviyyat körpüsünə çevrilib. Qoy 
bu körpü sarsılmaz olsun! 

İki tayın ağsaqqalı, hamımızın iftixarı, müdrik insan! 
Biz fəxr edirik ki, dövrümüzün ensiklopedik biliyə malik 
alimi, görkəmli təbibi, alovlu vətənpərvər Doktor Cavad 
Heyətin müasirləriyik. 

Böyük ustad! Siz ürək həkimisiniz! Və indiyədək 
gördüyünüz hər işi sidq ürəklə görmüsünüz. Qoy ürəyiniz 
daim sağlam olsun, möhkəm olsun! Öz sahibini hələ neçə-
neçə şərəfli illərə çatdırsın! 
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Bir arzumu isə həmkarlarımdan birinin sizə 
ünvanladığı misralarla bildirmək istəyirəm: 

 
Min ömür uzatdın, bəxş etdin həyat,  
Nə bir insan ölsün, nə bir gül solsun!  
Gün o gün olsun ki, ay Cavad Heyət,  
Bölünmüş ürəklər yenə bir olsun! 

 
Yüz yaşa, ustad! 
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MÜQƏDDƏS OCAQDAN  
BAŞLANAN ÖMÜR 

 
O, dünyaya gəlişi ilə bir ailəyə növbəti övlad 

sevincini gətirmişdi. Dünya ondan xəbərsiz idi. Onun 
varlığından ancaq valideynləri, əzizləri, qohum-əqrəbası 
xəbərdar idi. Sonralar isə bütün dünya ondan xəbər 
tutacaqdı, bütün dünya onu tanıyacaqdı. Bu ailə, bu nəsil 
isə öz xələfi ilə fəxarət duyacaqdı. Həm də təkcə bir ailə, 
bir nəsil yox. O, xalqının, millətinin də şərəf, qürur yerinə 
çevriləcəkdi. 

Bu, Cavad Heyətdir. Və bu Cavad Heyəti yaxından 
tanımaq və tanıtdırmaq üçün ən əvvəl onun doğulub-
böyüdüyü, tərbiyə aldığı ocaqla tanış olmaq lazımdır. Bu 
ocaq mən deyərdim ki, müqəddəs bir ocaqdır. 

Cavad Heyətin atası müctəhid Mirzə Əli Heyət 
dövrünün görkəmli ictimai və dövlət xadimi, hüquqşünas 
alim, maarifpərvər ziyalı olub, məsul vəzifələrdə çalışıb. 
Mirzə Əli Heyət 1889-cu ildə Təbrizdə anadan olub. İlk və 
orta məktəb təhsilindən sonra Nəcəfdə tanınmış İslam alimi 
Axund Molla Kazım Xorasanidən fiqh və üsul dərslərini 
öyrənib, Axund Şəriət İsfahanidən isə İctihad dərəcəsini 
alıb. O, yeddi il İlahiyyat dərsləri ilə yanaşı, həmçinin hik-
mət, kəlam, riyaziyyat, təbiət, astronomiya, fəlsəfə dərslə-
rini də öyrənib. Axundun özəl tələbəsi və beynəlxalq 
əlaqələr üzrə təmsilçisi olub. Hüququ da mükəmməl öyrə-
nən Mirzə Əli Heyət Nəcəfdə təhsilini bitirdikdən sonra bir 
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il müddətinə İstanbul və Qahirəyə gedərək bu şəhərlərin 
elmi mərkəzlərində araşdırmalar aparıb. İrana qayıtdıqdan 
sonra Təbriz Universitetində hikmət və şəriət dərslərini 
tədris edib. Əli Heyət Birinci Dünya müharibəsi illərində 
osmanlılarla birgə “İttihadi İslam” cəmiyyətini yaradıb və 
İran tərəfindən həmin cəmiyyətin rəhbəri kimi fəaliyyətə 
başlayıb. Bir maraqlı faktı da qeyd etmək istəyirəm. 1919-
cu ildə ermənilərin şiddətli və aramsız təzyiqlərinə məruz 
qalan naxçıvanlılar Qacar vəliəhdi Məmməd Həsən Mirzə-
dən yardım istəyir, vəliəhd də Tehranın təsdiqini alaraq 
yardım üçün Əli Heyəti rəsmi bir məktubla Naxçıvana 
göndərir. Elə bu cür nüfuzlu heyətlərə başçılıq edərək 
uğurlu nəticələr qazandığına, habelə heyət (kosmoqrafiya) 
alimi olduğuna görə ona “Heyət” təxəllüsü verilib. Sonralar 
isə bu təxəllüs Heyətlər nəslinin soyadına çevrilib. 

Əli Heyət İran məşrutə inqilabının öndərlərindən, 
fəallarından biri kimi də tanınıb, böyük hörmət, nüfuz 
qazanıb. Əli Heyətin 1906-cı ildə başçılıq etdiyi heyət 
Məmmədəli şah tərəfindən ləğv edilmiş Məşrutənin 
yenidən qələbəsində və bərpasında müstəsna rol oynayıb. 

İxtisasca hüquqşünas olan Əli bəy İran ədliyyəsinin 
qurucularından biri olub. O, 1926-cı ildən etibarən 
hakimliyə başlayıb və 30 il İran Ədliyyəsində çalışıb. 

Əvvəlcə Həmədanda Ədliyyə naziri olan Əli Heyət 
1935-1936-cı illərdə Təbrizdə Azərbaycan Ədliyyəsi naziri 
vəzifəsini icra edib. Sonrakı illərdə isə Tehranda Təmyiz 
(Ali) Məhkəməsinin sədri, uzun illər İranın baş prokuroru 
olub. 

1934-cü ildə İran müttəfiq dövlətlərin işğalında 
olarkən Əli Heyət İranın 450 siyasi şəxsiyyəti ilə birlikdə 
ingilislər tərəfindən həbs edilir və müharibənin sonuna 



 173

qədər, yəni üç il həbsdə qalır. Müharibədən sonra 
Qavamüssəltənənin baş nazirliyi dövründə Təmyiz 
məhkəməsi baş müddəi-i ümumi (İranın baş prokuroru) 
seçilir və Əli Mənsur dövründə ədliyyə naziri olur. General 
Rəzmaranın iş başında olduğu dövrdə işsiz qalan Əli Heyət 
Doktor Müsəddiqin baş nazirliyi dövründə yenidən ədliyyə 
naziri kimi fəaliyyətə başlayır. 

Mirzə Əli Heyət, həmçinin türk dünyası və müsəlman 
dövlətləri arasında möhkəm dostluq, vəhdət yaradılma-
sında, mənəvi və mədəni əlaqələrin genişləndirilməsində də 
mühüm xidmətlər göstərib. Bu birlik fikrini, amallarını 
soydaşlarına və övladlarına da aşılayıb. 

O, ailə, Vətən, xalq məhəbbətini öz övladlarına ən 
dəyərli mənəvi miras kimi saxlayıb, onları ən yüksək 
meyarlarla tərbiyə edib. 

Beləcə, sağlığında gözəl insan, vətənpərvər ziyalı 
olan, həmişə məsul vəzifələrdə çalışan, önəmli tapşırıqları 
yerinə yetirən Əli Heyətin özündən sonra yaxşı ad-sanı, bir 
də onun ömür yolunun və şərəfli işinin davamçıları olan 
ləyaqətli övladları qalıb. O övladlardan biri də Cavad 
Heyətdir. Cavad Heyət Əli bəyin ailəsinin səkkizinci uşağı 
olub. Və Cavad Heyət atasının təkcə övladı yox, həm də 
onun tərbiyəsini görən, ondan dərs alan tələbə olub, 
türkçülüyü də ondan öyrənib, Əli Heyətin layiqli varisi 
kimi tanınıb, atasının arzularını daha çox reallaşdırıb, 
ictimai həyata atılarkən də ilk xeyir-duasını atasından alıb. 
O, həmişə atası Mirzə Əli Heyəti özünün müəllimi, ustadı 
və mənəvi rəhbəri hesab edib. Və bunu dəfələrlə öz 
söhbətlərində, müsahibələrində dilə gətirib. 

Əli Heyət 1967-ci ildə 78 yaşında ürək xəstəliyindən 
vəfat edib. 
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Cavad Heyətin anası Məsumə Sultan Füruğ tayfasının 
başçısı, tanınmış müctəhid Hacı Mirzə Məhəmmədin qızı 
idi. Məsumə xanım Azərbaycan folklorunu, şifahi xalq 
ədəbiyyatını dərindən bilib, onun nadir incilərini sevə-sevə 
öz yaddaşına həkk edib, hafizəsində saxlayıb. Övladlarını 
da bu şirin laylalarla, bayatılarla, oxşamalarla tərbiyə edib, 
duzlu-məzəli söhbətləri ilə, danışdığı nağıllarla hələ 
uşaqlıqdan onların mənəvi dünyasını zənginləşdirib, 
onların xalq ruhunda tərbiyəsində əvəzsiz rol oynayıb. 
Bəlkə, elə balaca Cavadda da Ana dilimizə, ədəbiyyatımıza 
dərin maraq oyadan bu bənzərsiz laylalar, gözəl bayatılar 
və şirin söhbətlər olub. 

Cavad Heyət 24 may 1925-ci ildə Təbrizdə belə bir 
müqəddəs ocaqda dünyaya göz açıb. 

Cavad Heyət əziz valideynlərini belə xatırlayır: 
“Atam böyük teoloq, ruhani idi, müctəhid idi. Heyət alimi 
idi, çox böyük ensiklopedik alim idi. Məşrutə inqilabının 
rəhbərlərindən idi. Anam da bir müctəhid qızı idi. Biz 10 
bacı-qardaş idik – 6 qardaş, 4 bacı. Hamısı yüksək təhsilli. 
Uşaqlıqdan islamın əqidələri ib, maariflə böyüdük və mən 
ilk təhsilimə Həmədanda başladım. Çünki atam, həm də 
Həmədandakı ədliyyəni qurdu, oraya başçılıq edirdi. Biz də 
oraya getdik. Sonra Təbrizə gəldik, Təbrizdən Tehrana. 
Nəhayət, mən Tehranda əsgərlik liseyini oxudum, həmişə 
birinci oldum. Zabit olmaq istəyirdim, amma oradakı 
böyüklərə itaət etmək xoşuma gəlmədi. Onun üçün 
həkimliyi seçdim. Daha sərbəst yaşamaq üçün. Və 
Tehranda Tibb fakültəsinə girdim, 3-cü kursdan sonra atam 
məni İstanbula göndərdi. Ondan sonra Parisə getdim, orada 
da 4 il oxudum. 1952-də Tehrana qayıtdım…” 

Cavad Heyət harada olursa-olsun, harada təhsil alırsa-
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alsın, həmişə öz istedadı, fəallığı, savadı, elmə vurğunluğu 
ilə tay-tuşlarından seçilib, ətrafdakıların diqqətini çəkib. Və 
bu zəhmətsevərliyi, istedadı həmişə onun qolundan tutub, 
onu müvəffəqiyyətlərin ardınca aparıb. 

Düşünürəm ki, Cavad Heyət, sözün həqiqi mənasında, 
xoşbəxt insandır. Ona görə ki, gözəl əməlləri ilə ailəsinə, 
valideynlərinə, əzizlərinə, doğmalarına, qohum-əqrəbasına, 
böyük bir nəsil şəcərəsinə və ən əsası, bir millətə və bütün 
türk dünyasına başucalığı gətirib. 
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MÜKƏMMƏL TƏHSİL VƏ MƏŞHUR CƏRRAH 
 
Cavad Heyət ibtidai, orta və lisey təhsilini Həmədan, 

Təbriz və Tehranda alır. 1941-ci ildə Tehran əsgəri liseyini 
əla qiymətlərlə bitirir. Elə həmin il də Tehran Universiteti-
nin tibb fakültəsinə daxil olur. Lakin ikinci kursu bitirəndən 
sonra atasının təkidi ilə bir qrup tələbə ilə İstanbula gedir, 
təhsilini orada davam etdirir. Atası Mirzə Əli Heyət oğlu 
Cavadın sabahına böyük ümidlə baxırdı və onu İstanbula 
göndərərkən demişdi: “Mən çox istərdim ki, sən Bakıda 
təhsil alasan. Amma Bakı dəmir pərdə arxasında olduğun-
dan hələlik səni Türkiyəyə göndərməyə imkan tapıram ki, 
gedib tibb ilə yanaşı, Ana dilimizi, ədəbiyyatımızı, tarixi-
mizi də mükəmməl öyrənəsən. Bəlkə, nə vaxtsa qismət ol-
du, dəmir pərdələr aradan qaldırıldı, gedib Bakını da görə 
bildin.” Bu uzaqgörən insanın dediyi fikir illər sonra həqi-
qətə çevrilir, aradakı dəmir pərdələr götürülür. Amma heyf 
ki, Cavad Heyətin Bakı ilə bu qədər doğmalaşmasını, tez-
tez gediş-gəlişini görmək atası Mirzə Əli Heyətə qismət ol-
mur. 

Ali təhsil gənc Cavadın qarşısında geniş üfüqlər açır, 
onun dünyagörüşünü zənginləşdirir. O, həm də gecə-gün-
düz mütaliə edir, türk xalqlarının tarix və mədəniyyətini 
öyrənir. Yaxşı bilir ki, xalqın dilini, yaşayış tərzini, mədə-
niyyətini, əxlaqını onun ədəbiyyatı qədər heç nə gözəl əks 
etdirə bilməz. 

1946-cı ildə İstanbul Universitetinin tibb fakültəsini 
tibb doktoru kimi bitirən Cavad Heyət həmin il 2-ci cərrah-
lıq klinikasında praktik olaraq cərrahlıq ixtisasına yiyələnir. 
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1949-cu ildə ixtisasını artırmaq üçün Fransaya gedir, Paris 
Universitetinin cərrahlıq klinikasında üç il çalışır, ixtisasını 
tamamlayır. 1952-ci ildə artıq yüksək ixtisaslı cərrah kimi 
Tehrana qayıdan Cavad Heyət təcrübəsini gündən-günə ar-
tırır. 1953-cü ildən işçilərə məxsus Hidayət və Ədliyyə xəs-
təxanalarında cərrahlıq klinikaları yaradaraq onlara rəhbər-
lik edir. Qarşısına çıxan bütün çətinlikləri mətinliklə dəf 
edir. Gənc və istedadlı cərrah tezliklə İranda eksperimental 
cərrahiyyənin bünövrəsini qoyur. Nahaq yerə ona “İran 
cərrahiyyəsinin pioneri” demirlər. Amma o getdikcə öz 
davamlı uğurları ilə həm də dünya cərrahiyyəsinin ən 
qabaqcıl nümayəndələrindən birinə çevrilir. Əcnəbi 
mütəxəssislər, görkəmli alimlər onun tibb elmindəki 
xidmətlərindən heyranlıqla söz açır, “Cavad Heyətin əlləri 
qızıldır” deyə peşəkarlığını yüksək qiymətləndirirlər. 

1954-cü ildə qapalı ürək əməliyyatı, 1956-cı ildə 
İranda ilk dəfə aorta qapağı darlığı əməliyyatı, 1961-ci ildə 
açıq ürək əməliyyatı aparır. İlk dəfə ürək qapaqlarını 
dəyişdirmək, Tehranda ilk böyrəkköçürmə əməliyyatları da 
Cavad Heyətin adı ilə bağlıdır. O, 1967-ci ildə ilk dəfə 
heyvanlar üzərində ürək və ağciyər əməliyyatlarını 
sınaqdan keçirir. 1968-ci ildə böyrəkköçürmə üzrə ilk 
uğurlu əməliyyat da Doktor Cavad Heyətin əli ilə həyata 
keçirilib. Üstəlik, o təkcə praktik fəaliyyət göstərmir, həm 
də tibb elminin, xüsusilə cərrahiyyə sahəsinin açılmamış 
sirlərinə aid dəyərli məqalələr yazır, dərsliklər hazırlayır. 
Bütün bunlar alimə dünya şöhrəti qazandırır. Bu 
nailiyyətlərə görə o, 1963-cü ildə Beynəlxalq Cərrahlıq 
Akademiyasının üzvü seçilir və 40 ildən çoxdur ki, bu 
cəmiyyətdə İran İslam Respublikasını ləyaqətlə təmsil edir. 
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Artıq Cavad Heyətin həkimlik stajı yarım əsri adlayıb. 
60 ilə yaxındır ki, o, insanların həyatını qoruyur, onların 
sağlamlığını özlərinə qaytarır. Bu illərdə Cavad Heyət 20 
mindən çox cərrahiyyə əməliyyatı aparıb. Bu isə 20 min 
nəfərin həyatının xilası deməkdir, 20 min nəfərin öz 
ailəsinə qayıtmasıdır. 

O dövrdə möcüzə sayılan 20-dən çox çətin cərrahiyyə 
əməliyyatını da İranda ilk dəfə Cavad Heyət aparıb. Bu 
uğurlu əməliyyatlar isə onu təkcə İranda deyil, bütün 
dünyada məşhurlaşdırıb. 

Yorulmaq bilmədən çalışan, insanların daha uzun və 
sağlam yaşamaları üçün daim axtarışda olan Cavad Heyət 
hələ o vaxtlar insanlarda ürək köçürmə kimi qeyri-adi əmə-
liyyat haqqında düşünür və bunun mümkünlüyünü sübut 
etməyə çalışırdı. Bu minvalla o, 1967-ci ildə əvvəlcə itlər 
üzərində ürəkköçürmə əməliyyatlarına başlayır və uğur 
qazanır. Elmi-nəzəri və praktik cəhətdən müvəffəqiyyət qa-
zanan cərrah bu əməliyyatı insanlarda da həyata keçirməyə 
hazır olduğunu bəyan edir. Lakin o zamanın ruhani liderləri 
ölmüş adamlardan canlı insanlara ürəkköçürmə əməliy-
yatlarına icazə vermirlər. Buna baxmayaraq, sonrakı illərdə 
o, neçə-neçə böyük cərrahi əməliyyatlar aparır və ürək 
cərrahiyyəsinin öncülü kimi məşhurlaşır. Qazandığı böyük  
müvəffəqiyyətlərə görə Cavad Heyət 1983-cü ildə dünya-
nın ən şöhrətli cərrahiyyə qurumu olan Paris Cərrahiyyə 
Akademiyasına üzv seçilir. O, 30 il bu Beynəlxalq Cərra-
hiyyə Cəmiyyətinin İran təmsilçisi kimi cərrahiyyə 
konqreslərində iştirak edərək şəxsi təcrübələrinin nəticələ-
rini bəyan edir. 

Cavad Heyət həkimliyi haqqında deyir: “Mənim hə-
kimliyim çox macəralı keçib. Çünki mən hər kəsin apara 
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biləcəyi əməliyyatlara razılıq verməmişəm, daha böyük 
əməliyyatlar aparmaq istəmişəm və bu işi görmüşəm də. 
Bunlar hamısı həyəcanla, emosiya ilə, stresslə, iztirabla 
bərabər olmuşdur. İlk apardığım ürək əməliyyatı bir macəra 
kimi iztirablı olub. Və yaxud açıq ürək cərrahiyyəsinə 
başladığım zaman çox zəhmətlə bərabər çox da narahatlıq 
çəkmişəm. Amma çox şükür, müvəffəq olmuşam. İranda 
ilk dəfə açıq ürək cərrahiyyəsini burada müvəffəqiyyətlə 
apara bilmişik. İranda ilk dəfə böyük böyrəkköçürmə əmə-
liyyatını insanlarda və ürəkköçürmə əməliyyatını itlərdə 
müvəffəqiyyətlə aparmışam. O zaman belə əməliyyatlar 
möcüzə kimi sayılırdı. O zaman mən istədim insan üzərin-
də də ürəkköçürmə əməliyyatı aparam, amma bizim ruhani-
lər icazə vermədilər ki, ölüdən ürəkköçürüm insana. Sonra 
mərhum İmam Xomeyni gəldi, o, icazə verdi, o, inqilabçı 
bir adam idi. Professor Barnard ilk dəfə insan üzərində 
cərrahiyyə əməliyyatını uğurla aparıb. Mən onun əməliy-
yatlarını müşahidə etmişəm.” 

Doktor Cavad Heyət tibbə dair neçə-neçə sanballı ki-
tab yazıb, cərrahiyyəyə aid üç cildlik dərslik tərtib edib. 
Görkəmli alimin “Tromboflebit və müalicəsi” monoqrafi-
yası, iki cildlik “Ümumi cərrahlıq” və “Cərrahiyyə dərsləri” 
kitabları tibb sahəsində yazılmış çox dəyərli dərsliklərdir və 
İranda tibb təhsili alan tələbələrin stolüstü kitabına çevrilib. 

Cavad Heyət, həmçinin 1964-cü ildən “Daneşe 
pezeşki” – “Tibb elmi” dərgisini nəşr etdirməyə başlayır, 
tibbə aid ən son yeniliklər bu dərgi vasitəsilə yayımlanır. 
Çox təəssüf ki, 12 ildən sonra, 1976-cı ildə Məhəmməd 
Rzanın şahlığının 50-ci ildönümü ilə bağlı məqalə yazma-
dığından dərgi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən 
bağlanır. 
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Cavad Heyət 1988-ci ildən etibarən Azad İslam 
Universitetində mühazirələr oxuyur, uzun müddət bu 
nüfuzlu təhsil ocağının cərrahiyyə kafedrasına başçılıq edir. 
O həmin universitetin cərrahiyyə professorudur. Cərrah-
lığın tədrisi və yeni istedadlı cərrahlar nəslinin yetişdi-
rilməsi üçün bütün bilik və bacarığını sərf edir. Düşünürəm 
ki, onun tələbələri çox xoşbəxtdirlər və ondan çox şey əxz 
etməyə çalışmalıdırlar. 

 
 



 181

 
 
 

ƏDƏBİ DİLİMİZİN TƏBİBİ VƏ  
BÖYÜK TÜRKOLOQ ALİM 

 
“Ədəbi dilimizin təbibi” – ədəbi dilimizin təbliğindəki 

misilsiz xidmətlərini göz önünə gətirərək Doktor Cavad 
Heyəti bu cür adlandırmamaq mümkün deyil. Cavad Heyət 
təkcə əlində bıçaq insanların sağlamlığını qoruyan təbib 
yox, həm də ədəbi dilimizin təbibi, loğmanı kimi hər 
birimizin qəlbində əbədi heykələ dönüb. O, əlindəki cərrah 
bıçağı ilə tibb sahəsində nə qədər məşhurlaşıbsa, qələmi ilə 
də ədəbiyyat sahəsində tanınan bir şəxsiyyət, tarixçi, dilçi, 
türkoloq alim, ədəbiyyatşünas, naşirdir. Professor Tofiq 
Hacıyev çox haqlı olaraq Cavad Heyəti “…elinin, dilinin 
və mədəniyyətinin Məcnunu” adlandırır. 

Cavad Heyətin dil və ədəbiyyata marağı uşaqlığından 
başlayıb. O, 1936-cı ildə ilk məktəb təhsilini başa vurarkən 
görkəmli İran şairi Hafizin divanı ilə mükafatlandırılıb və 
elə o vaxt balaca Cavad bu kitabdakı şeirlərin hamısını 
əzbərləyib. 

Bir jurnalistin “Cərrahlıqla ədəbiyyatı necə birləşdirə 
bilirsiniz?” sualına Cavad Heyət belə cavab verib: “Cərrah-
lıq mənim məsləkimdir, ədəbiyyat isə eşqim, həyatım”. 

İndi də Cavad Heyət bütün varlığıyla ədəbiyyata 
bağlıdır, bu sahədə də öz araşdırmalarını yorulmadan 
davam etdirir. 

Onun gördüyü böyük və önəmli işlərə nəzər salanda 
bir daha bu qənaətə gəlirsən: həqiqətən də, elmin, mədəniy-
yətin, ədəbiyyatın, incəsənətin inkişafı görkəmli şəxsiyyət-
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lərin, elm və sənət fədailərinin konkret zaman kəsiyindəki 
fəaliyyətlərindən çox asılıdır. Bu qeyri-adi bilik, istedad 
sahibləri öz kəşfləri, elmi nailiyyətləri ilə mənsub olduqları 
millətin adını dünyaya tanıdır, ümumilikdə bəşəriyyətin 
mənəvi dəyərlər xəzinəsinə qiymətli töhfələr verirlər. 

Doktor Cavad Heyətin şəxsiyyəti, elmi, ictimai fəaliy-
yəti, İran-Azərbaycan-türk dünyası üçün göstərdiyi xidmət-
lər bu işıqlı insanı daha yaxından tanımağa ehtiyac yaradır. 

Atasının onu İstanbula təhsil almağa göndərərkən et-
diyi nəsihətinə Cavad Heyət ömrü boyu sadiq qalır. Türki-
yədə olduğu illərdə türk dilini, ədəbiyyatını, tarixini mü-
kəmməl öyrənir. İrana döndükdən sonra, Ana dilinin yasaq 
olduğu bir zamanda Azərbaycanın məşhur şairlərindən Sə-
hənd, Şəhriyar və başqaları ilə birlikdə öz evində şeir məc-
lisləri təşkil edir. 

Doktor Cavad Heyət Ana dilimizin böyük qayğıkeşi, 
böyük təəssübkeşidir. O, alovlu vətənpərvərdir, Vətənini 
ülvi, təmiz, təmənnasız məhəbbətlə sevən bir Azərbaycan 
oğludur. Onun bu böyüklüyü ilə bağlı bir faktı hər dəfə 
xatırlayanda çox təsirlənirəm. Cavad Heyət 1971-ci ildə 
Ustad Şəhriyarı ailəsi ilə birlikdə Tehrana dəvət edir, onları 
5 ay evində qonaq saxlayır, xüsusi ədəbiyyat ocağı yaradır. 
Bununla da o, Ustad Şəhriyarın yaradıcılığında yeni səhifə 
açır, şairin Ana dilində yazıb-yaratmasına şərait yaradır. 
Böyük Şəhriyar yenidən türkcə şeir yazmağa başlayır. 

Cavad Heyət Şəhriyar haqqında deyir: “Şəhriyar 
İranın 20-ci əsrin ən böyük şairi sayılır. Zənn edirəm, bizim 
də istər cənub olsun, istər şimal olsun, Azərbaycanın ən 
böyük şairlərindən biridir. Şəhriyar fars şeirinin zirvəsinə 
çıxmış və müasir İranın Hafizi sayılır. Türk şeirində də 
“Heydər baba” məvzuəsini söyləməklə, zənn edirəm ki, o, 
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türk şeirinin də zirvəsinə çıxmışdır. Mənim onunla 
tanışlığım 1941-1942-ci ildən başlayıb. O zaman İran 
müttəfiqlər qoşunu tərəfindən işğal olunmuşdu və Rza şah 
getmişdi. Tehranda mənim atam bir neçə Azərbaycan 
böyükləri ilə bərabər Azərbaycan Cəmiyyətini qurmuşdu. 
Oraya Şəhriyar gəlirdi, mən də gedərdim. Rəhmətlik doktor 
Nitqi də gəlirdi. Mən o cəmiyyətdə həm Şəhriyar, həm də 
doktor Nitqi ilə tanış oldum. Və o vaxtdan mən Şəhriyarla, 
Nitqi ilə dostluğumuzu davam etdirdim. Sonra bir neçə il 
mən İstanbulda, Avropada, Parisdə olduğum müddətdə 
əlaqələr kəsilmişdi. İrana qayıdıb işə başladıqdan sonra 
yenə onlarla əlaqələrim yeniləşdi və Şəhriyarı mən hər 
zaman Təbrizə gedişimdə görərdim, danışardıq.” 

Bəli, dünyanın korifey cərrahlarından, təbiblərindən 
olan Doktor Cavad Heyətin elmi fəaliyyətini təkcə 
təbabətlə, yaxud “Varlıq” jurnalındakı mühərrirlik-naşirlik 
fəaliyyəti ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. O eyni zamanda 
tarixçi alim və filoloqdur. Ömrünün bir parçasını isə Türk-
Azərbaycan tarixinin, dil və ədəbiyyatının tədqiqinə həsr 
edib, elmi türkoloji araşdırmalarla məşğul olub. 

Cavad Heyət 26 ildir ki, Azərbaycan-türk dili, ədəbiy-
yatı, tarixi və folklorunu didaktik bir metodla  “Varlıq” jur-
nalı vasitəsilə yayımlayır. Bundan başqa, bu sahədə 7 cild-
lik kitab tərtib edib. Dostu və həmkarı, rəhmətlik Həmid 
Nitqiylə birgə İranda elmi türkologiyanın əsasını qoyub. O, 
1993-cü ildə Türkiyənin Tehran böyük elçisi Korkmaz 
Haktanırla bərabər Tehranda Türk Kültür mərkəzini açır. 
Cavad Heyət türkologiya sahəsində apardığı araşdırma və 
elmi əsərlərinə görə Türk dili Qurumunun üzvü seçilib, 
İstanbul Universiteti Tibb və ədəbiyyat fakültələrinin altun 
və fəxri diplomlarını alıb, Azərbaycanın bir neçə nüfuzlu 
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universitetinin fəxri professor və doktoru seçilib, bir çox 
önəmli elmi-mədəni qurumların mükafatlarına layiq 
görülüb. O, Türkiyə, Kanada və Amerikaya getdiyi son 
səfərində 8 mükafat alıb. Doktor Cavad Heyət tibbi və 
türkologiya sahələrində çalışmalarına görə dünyada, xüsu-
silə türk dünyasında böyük şöhrət qazanıb, adını öz sağ-
lığında ikən əbədiləşdirib. 

Alimin türkoloji araşdırmalara aid üç yüzə qədər, tib-
bə aid isə yüzə yaxın məqaləsi, elmi əsəri müxtəlif illərdə 
İran, Türkiyə, Azərbaycan, Avropa ölkələri və Amerikada 
yayılıb. 

Cavad Heyətin türkologiyaya aid kitablarını xüsusi 
qeyd etmək istəyirəm: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ilə 
bağlı iki cilddən ibarət “Azərbaycan ədəbiyyat tarixinə 
baxış” (1980-1990), “Moğoyesət-ül-lüğəteyn” (“Müqayisə-
li-lüğət”) (1984), “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı” 
(1988), “Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış” 
(1988), “Türk dili və ləhcələrinin tarixi” (1986), “Ədəbiy-
yatşünaslıq” (1996), “İran türklərinin inkişaf tarixi” (fars 
dilində), “20-ci əsrdə Güney Azərbaycan türklərinin dil və 
ədəbiyyatı”. Bu irihəcmli, monumental elmi əsərləri ilə o, 
İranda türkologiyanın təməlini qoyub, bu sahədəki boşluğu 
doldurub. Və əl-əl gəzən bu kitabların hər biri ayrı-ayrılıq-
da Azərbaycan ədəbiyyatının, Ana dilinin tədqiqinə, araş-
dırılmasına həsr olunan, böyük əhəmiyyət kəsb edən əsər-
lərdir. 

Görkəmli alimin islam haqqında da bir sıra məqalələri 
çap edilib. 

Doktor Cavad Heyətin Ana dilinin tədqiqinə, Azər-
baycan ədəbiyyatına, türkologiyaya aid əsərləri, kitabları 
həmişə mənim diqqətimi çəkib. Və bu kitablar haqqında 
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ayrı-ayrı vaxtlarda yazdığım məqalələri müxtəlif mətbu or-
qanlarında çap etdirmişəm, fikirlərimi oxucularla bölüşmü-
şəm. Bir daha bəzi məqamlara nəzər salmaq istəyirəm. Əv-
vəlcə alimin “Moğoyesət-ül-lüğəteyn” – ”Müqayisəli-lü-
ğət” əsəri haqqında qənaətlərimi qeyd etmək fikrindəyəm, 

“Moğoyesət-ül-lüğəteyn” (“Müqayisəli-lüğət”) əsəri 
müəllifin qırx illik gərgin axtarışlarının, çalışmalarının 
nəticəsidir. Əsər Azərbaycan türkcəsinin fars dili ilə müqa-
yisədə son dərəcə zəngin lüğət fonduna, söz ehtiyatına, mə-
na tutumuna malik olduğunu göstərməklə İran mühitində 
dilimiz, milli mənsubiyyətimiz haqqında bu vaxta kimi 
formalaşan şovinist baxışları alt-üst etdi. 

Doktor Cavad Heyət konkret və tutarlı faktlar, arqu-
mentlər əsasında göstərir ki, Azərbaycan türkcəsi bəziləri-
nin təbirincə, təkcə folklor, şifahi dil faktı deyil, həm də 
çağdaş elmi, ədəbi, publisistik əsərlərə mənbə olan dil bazasıdır. 

Müəllif dilin inkişaf prosesində təfəkkür amilini, cə-
miyyətin inkişaf meyillərini ön plana çəkərək azərbaycan-
lıların necə zəngin mənəvi sərvətə malik olduqlarını vurğu-
layır. Kitab, eyni zamanda Güney Azərbaycanı türkcəsinin 
tarixi təkamül prosesinə uyğunlaşaraq ümumtürk dil ailəsi-
nə daxil olduğunu göstərir. Məhz bu kitabın elmi nəticələ-
rində dilimizin yeni ədəbi imkan, ifadə qabiliyyətinin başqa 
dillərlə müqayisədə üstünlüyü və zənginliyi faktı ilə əyani 
tanış ola bilərik. Əslində, Cavad Heyət bu əsəri ilə tarix bo-
yu haqqı tapdalanan bir türkcəyə vətəndaşlıq pasportu 
vermişdir. 

Cavad Heyətin fikirləri çox maraqlıdır: “Azərbaycan 
xalqı dünyanın ən igid, comərd, çalışqan və anlayışlı 
xalqlarındandır. Tarixin faciəsi onu parçalamışdır. 

Türk (Azərbaycan) dili ən qaydalı dillərdən biridir, 
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söz, xüsusilə fellər baxımından çox zəngindir. 
…Bəzən türkcə bir fellə elə bir fikir və anlayış 

bildirmək olur ki, fars dilində və başqa dillərdə onu ifadə 
etmək üçün bir cümlə və ya neçə cümlə tələb olunur.” 

Cavad Heyətin “Moğoyesət-ül-lüğəteyn” əsəri elmi 
dəyərinə və aktuallığına, keyfiyyətinə və ədəbi məzmunu-
na, işləmə üslubunun orijinallığına görə mədəni həyatımız-
da hadisə hesab oluna bilər. Belə əsər məhz öz xalqına, Ana 
dilinə, onun müdrik dahilərinə sonsuz məhəbbət nəticəsin-
də yarana bilər. Bu kitab böyük Füzulinin söz, dil haqqını 
qoruyan müəllifin türkcəmizə xor baxan şovinist qələm 
sahiblərinə tutarlı cavabıdır. 

Əsərin dəyəri bir də türkcəmizə müxtəlif münasibətlər 
formalaşdıran İran mühitində, özü də fars dilində çap olun-
masındadır. Cavad Heyət burada təkcə həqiqəti göstərmək-
lə kifayətlənməyib, həm də əyani misallarla, sübutlarla mü-
xaliflərini elmi etirafa məcbur etmişdir. Bu mənada, Cavad 
Heyətin “Moğoyesət-ül-lüğəteyn” əsəri beş yüz il əvvəl 
yaşamış görkəmli özbək şairi Əmir Əlişir Nəvainin 
“Mühakimətül-lüğəteyn” adlı dahiyanə əsəri ilə müqayisə 
oluna bilər. Əlişir Nəvai zəmanəsinin dil problemlərindən 
bəhs edərkən elmi, ədəbi həqiqətləri Cığatay türkcəsi ilə 
fars dilinin müqayisəsində axtarırsa, onun mənəvi varisi bu 
müstəviyə Azərbaycan türkcəsini çıxarmış olur. 

Ədəbi mənbələrin işığında tarixi ekskurs edən tədqi-
qatçı ümumtürk coğrafi məkanını tam halda öyrənməyi va-
cib sayır. O, 1200-1400 yaşlı Orxon-Yenisey abidələrinin 
dilini tutarlı dil faktı kimi təhlilə cəlb edir. Cavad Heyət di-
lin nüfuz dairəsini müəyyənləşdirərkən o vaxtkı Sovetlər 
Birliyinin geniş məkanını, Şərqi Türküstanı, İran və Bal-
kanları xatırlamaqla, ümumiyyətlə, 28 türk ləhcəsindən 
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xəbər verir. Cavad Heyət bu əsərində türkcəmizin elmi-
metodik və terminoloji cəhətdən açıqlanmasına da xüsusi 
diqqət yetirir, bu sahədəki kölgəli məqamlara aydınlıq 
gətirməyə çalışır. Dilimizin inkişaf mərhələlərində onun 
gələcək perspektivləri barədə vətəndaş sevgisi ilə söz açan 
müəllif dilin quruluşunu müəyyənləşdirərkən qrammatik 
normaların və sintaksisin əhəmiyyətindən geniş bəhs edir. 

Dilə canlı orqanizm kimi daim inkişafda və dinamik 
yeniləşmədə baxan tədqiqatçı ümumtürk dil məkanında 
Azərbaycan türkcəsinin imkanlarını onun praktikliyi ilə 
şərtləndirir, belə dil öz istifadə məkanını hər gün genişlən-
dirə bilir ki, bu da dil üçün böyük xoşbəxtlikdir. 

Dildə tarixi yaddaşın izlərini araşdıran qocaman təd-
qiqatçı türkcəmizin ən sivil dil ailəsi məkanında yer aldığı-
nı tam qətiyyətlə deyir. Bu dilin lüğət fondunun zənginliyi-
ni yeni söz yaratma bacarığında, alınma sözləri doğma dilə 
uyğunlaşdıra bilməsində görən Cavad Heyət oxşar dillər 
arasında mübadiləni normal və vacib proses hesab edir. 

Dilimizin bugünkü zənginliyində ana-kök sözlərin 
bolluğu əsas götürülürsə, digər səbəb onun daim söz qəbul 
edib inkişafa meyilli olmasındadır. Maraqlıdır ki, biz bu 
müsbət meyili müqayisəyə cəlb olunmuş fars dilində gör-
mürük. Tədqiqatçı “Moğoyesət-ül-lüğəteyn” “Müqayisəli-
lüğət” əsərində 1650 türk sözünü göstərir ki, fars dilində 
onların qarşılığı yoxdur. Bu dildə yaranan konservatizm za-
man-zaman ona zərbə vurmuş, lüğət fondunda ciddi çatış-
mazlıqlar yaratmışdır. 

İndi qarşılığı olmayan 1650 türk sözü əvəzinə farslar 
ərəb və türk dillərindən seçilən sözlərdən istifadə edirlər. 
Bu qarşılıqlı müqayisələrə əsaslanan əsər Azərbaycan 
türkcəsinin üstünlüyünü sübut edir. 
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Professor Cavad Heyətin “Moğoyesət-ül-lüğəteyn” – 
“Müqayisəli-lüğət” əsəri gələcəkdə dil tariximizi tədqiq 
edəcək, araşdıracaq gənc alimlərə elmi və mənəvi dəstək 
ola bilən çox zəngin və sanballı mənbədir. 

Doktor Cavad Heyətin Azərbaycanda çap olunan 
“Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış”, “Azərbaycan 
şifahi xalq ədəbiyyatı”, “Azərbaycan ədəbiyyatına bir 
baxış” kitabları artıq tələbələrimizin, ziyalılarımızın 
maraqla oxuyub öyrəndikləri ən dəyərli mənbələrə çevrilib. 
Bu gün həmin kitablar mənəvi həyatımızda yalnız elmi-
metodik baxımdan yox, həm də tarixi-əxlaqi və mənəvi 
cəhətdən mühüm rol oynayır, mənəviyyatda, elmdə keçid 
dövrünün problemlərini həll etməkdə bizə kömək göstərir. 

Professor Cavad Heyətin “Türk dili və ləhcələri 
tarixinə baxış” əsəri də öz məzmunu ilə çox seçilir, tədqiqat 
baxımından da olduqca maraqlı və əhəmiyyətlidir. Türk 
xalqlarının mənəvi birliyinə ünvanlanmış 460 səhifəlik bu 
kitab 2001-ci ildə Tehran şəhərində çap olunmuşdur. Kitab 
4 fəsil, 3 bölümdən ibarətdir. Kitaba iki dünyaşöhrətli 
türkoloq alim Həmid Nitqi və almaniyalı professor Qerhard 
Dofer ön söz yazıb. 

Məlum olduğu kimi, uzun illər İranda Pəhləvi 
hakimiyyəti türkləri farslaşdırmaq kimi cəfəng siyasəti ilə 
Cənubi azərbaycanlıların milli-mənəvi inkişafına mane 
olmuş, dili, ədəbiyyatı, tarixi üzərinə kölgə salmaqla 35 
milyondan artıq bir xalqı kölə vəziyyətində saxlamağa 
çalışmışdır. Yalnız islam inqilabından sonra cəmiyyətdə 
müəyyən yumşalma hiss olunmuş, milli-ictimai fikrin, 
ədəbi-bədii təfəkkürün inkişafına az da olsa, imkanlar 
yaranmış, özünütəsdiqin ifadəsinə xidmət edən onlarca 
kitab, dərgi, qəzet, yaddaş salnaməsi işıq üzü görmüşdür. 



 189

Şahlıq monarxiyasının devrilməsindən sonra, həqiqətən, 
yüksəliş illəri başlamışdır. Doğma dildə oxumaq, yazmaq, 
eşitmək həsrəti nisbi də olsa, sona çatmışdır. İran mühitin-
də türk xalqlarının ədəbiyyatı, dil və tarixi dünyaşöhrətli 
alimlər, o cümlədən məşhur cərrah, dil və ədəbiyyat tədqi-
qatçısı Cavad Heyət kimi şəxsiyyətlər tərəfindən öyrənil-
məyə başlanmışdır. Görkəmli alimin “Türk dili və ləhcələ-
rinin tarixinə baxış” adlı farsca yazdığı əsər də bu sıradan-
dır. 

“Türk dili və ləhcələrinin tarixinə baxış” əsərində 
Doktor Cavad Heyət dilimizin valehedici yaradıcılıq 
qabiliyyətini konkret faktlar, dəlillərlə göstərə bilmişdir. Bu 
əsər də aktuallığına, elmi dəyərinə, ictimai-mədəni 
məzmununa və orijinallığına görə dilçiliyimizdə, mədəni 
həyatımızda yeni bir hadisədir. Belə əsərlər yalnız ana 
yurduna, Vətəninə, xalqına, ulu millətinə böyük sevgi 
nəticəsində yarana bilər. 

Kitabın birinci bölümündə türk dili tarixi və bu dildə 
danışan xalqların sayı, coğrafi ərazisi, etnik mənsubiyyətləri 
haqqında məlumat verilir. Qərbdə Balkan yarımadası və Egey 
dənizindən tutmuş, Şərqdə Çinə kimi geniş bir ərazidə türk 
dili ləhcələrində danışan xalqların Ural-Altay dil ailəsinə 
mənsubiyyəti baxımından araşdırmalar aparılır, bu yöndə 
mövcud olan tədqiqatlara münasibət bildirilir. 

Müəllif türk dilinin morfologiyasından bəhs edərkən 
dünya dilləri bölgüsündə türk dilinin yaranma və inkişaf 
prosesini yeni əsaslarla təhlilə cəlb edir. 

Kitabın ikinci bölümündə müəllif türk dilinin inkişaf 
dövrlərini aşağıdakı şəkildə təsnif edir: 

1. Altaik dövrü (Monqol dili ilə müştərəkdir). 
2. Prototürk. 
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3. Ən qədim türk dili dövrü (hun, bulqar, peçeneq, 
xəzər). 

4. Qədim türk dili dövrü. 
5. Orta əsrlər türk dili dövrü. 
6. Yeni türk dili dövrü. 
Adı çəkilən birinci, ikinci və üçüncü dövrlər haqqında 

ədəbi nümunələr yox dərəcəsində olsa da, əski türk dili dövrü 
zəngin yazılı mənbələrlə əsaslandırılır. Əslində, türk ədəbi 
dilinin özəyində məhz həmin dil təzahürləri dayanır. 

Dördüncüsü, qədim türk dili dövrü təxminən Göytürk 
və Uyğur hakimiyyətləri dövrünə təsadüf edir (7-10-cu əsr). 

Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı dünyanın ən qədim, 
zəngin söz, mədəniyyət sərvətidir. Bu dilin 7 min ildən artıq 
tarixi vardır. Əski zamanlardan başlayaraq, özünəməxsus 
bədii keyfiyyətlərə malik olduğunu sübut edib orta əsrlərədək 
yaşayan Orta Asiya türkcəsi Qərbi türkcə, yəni Səlcuq 
türkcəsi ilə müştərək inkişafını davam etdirmişdir. 

Yeni türk dövrü isə 16-cı yüzillikdən başlayaraq bu 
günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Müəllif, həmçinin türklərin 
yazılı ədəbiyyatının milli əlifbası ilə birgə meydana 
gəlməsindən söz açmış, saqu, qoşuq, mani, boy, dastan, ötük, 
ağı və s. qədim örnəklərin türk dili və ədəbiyyatının ilkin 
nümunələri olduğunu göstərmişdir. 

7-ci yüzillikdə yaranan “Orxon-Yenisey” kitabələrini 
türk xalqlarının ortaq tarixi abidəsi kimi təqdim edən müəllif 
fikirlərini elmi dəlillərlə sübuta yetirir. 

11-ci əsrdə Mahmud Kaşğarinin “Divanü-lüğat-it-türk” 
və Yusif Balasaqunlunun “Qutadqu bilik” əsərlərini türk 
dilinin bədii söz tarixində yeni bir hadisə hesab edən Cavad 
Heyət 12-ci əsrdə Əhməd Yuknakinin “Ətəbətül həqayiq” və 
Əhməd Yasəvinin “Divani hikməti”nin türk ədəbiyyatının ən 
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gözəl örnəyi olduğunu göstərir. 13-cü əsrdə Oğuz türkcəsinin 
hakim mövqeyini Həsənoğlu və Nəsir Bakuinin əsərlərindən 
nümunələr gətirməklə təsdiqləyir, “Əhməd Hərami” kimi 
dastanları epik şeirimizin qaranquşu adlandırır. 

Türk xalqlarının dastan yaradıcılığının çox qədim və 
zəngin ənənələrə malik olduğunu qeyd edən müəllif bu 
dastanları qəhrəmanlıq, inam və düşüncə tariximizin tarixdən 
əvvəlki və sonrakı çağlarının bədii ifadəsi kimi 
qiymətləndirir. 

Kitabın “Yeni türk dövrü” bölümündə Mərkəzi Güney 
cığatay dilinin özbəklər dövründən söz açan müəllif Əlişir 
Nəvainin 14-cü yüzillikdə parlaq nümunələr yaratdığından 
yazır, “Şəcəreyi tərəkəmə”, “Türk şəcərəsindən nümunələr”, 
“Çağdaş özbək nəsri”, “Xalq ədəbiyyatı” kitabları barədə zən-
gin informasiya verir. 

3-cü fəslin 2-ci bölməsində “Qədim Oğuz”, “Orta 
Oğuz”, “Cam əl təvarix”in oğuzlar barəsində verdiyi məluma-
tı oxuculara yetirir. 

Qədim Anadolu türkcəsi 14-15-ci yüzilliklərdə, Ana-
dolu türkcəsinin qrammatikası, Anadolu türkcəsi 16-19-cu 
əsrlərdə, Osmanlı nəzm və nəsri 19-20-ci əsrlərdə, yeni Tür-
kiyə türkcəsinin özəllikləri, şeiriyyəti, eləcə də ləhcələri barə-
də professor Cavad Heyətin ümumiləşdirmələri faktların zən-
ginliyi və müqayisəli təhlil baxımından maraq doğurur. Bu 
fəslin Azəri türkcəsi bölümündə Azərbaycan ədəbi dilinin 
təşəkkülündə ümumxalq dilinin rolu, Azərbaycan ədəbi 
dilinin başlanğıc mərhələsi – “Kitabi-Dədə Qorqud”dan 
Həsənoğlu və Nəsir Bakuyə, 13-cü əsrdən 20-ci əsrə – Qazi 
Bürhanəddin, Nəsimi, Xətai kimi Azərbaycan dahilərindən 
Azərbaycan dilinin rəsmi dövlət dili statusu qazanmasına 
kimi inkişaf yolu nəzərdən keçirilir. Cənubi Azərbaycanda 
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müasir nəsr nümunələri, ədəbi dilin funksional xüsusiyyətləri 
barədə tutarlı misallar göstərməklə bu ləhcənin etnoqrafik 
məzmunu leksik məzmunla müvazi şərh edilir. Müəllif 
Şəhriyar, Səhənd, Məhəmmədəli Fərzanə yaradıcılığından 
nümunələr gətirərək Cənubda ədəbi dilin inkişafının boy 
artımını göstərir. Doktor Cavad Heyət haqlı olaraq Quzey və 
Güney arasındakı mövcud dil fərqini tarixi kökdə deyil, 
onların düşdükləri ictimai şəraitdə axtarır. 

“Türkmən türkcəsi” adlı hissədə müəllif Məxtimqulu 
Fəraği və türkmən dilinin özəllikləri haqqında maraqlı fikirlər 
irəli sürür. Türkmən şifahi xalq ədəbiyyatı ilə Azərbaycan, 
Türkiyə şifahi xalq ədəbiyyatı ilə Azərbaycan və Türkiyə şifa-
hi xalq ədəbiyyatının ortaq türk ədəbiyyatında özünəməxsus 
rol oynadığını xüsusi vurğulayır.  

Kitabın növbəti fəsli “Müasir türk dili və ləhcələri” 
adlanır. Burada türk xalqlarının adı ilə yanaşı, Gerard Klozo-
nun türk dili üzrə nəzəriyyəsinə, professor Fərhad Zeynalo-
vun müasir türk dilinin bölgüləri haqqında qənaətlərinə geniş 
yer ayırır. Bu fəslin “Türkiyə türkcəsi”, yaxud “Osmanlı dili” 
bölümündə Balkan türkcəsi, Yuqoslaviya, Yunanıstan, Rumı-
niya, Bolqarıstan, Kipr, Suriya, Livan, eləcə də Krım-tatar 
türklərinin bugünkü durumu, ədəbi imkanları barədə geniş 
məlumat verilir. 

“Azərbaycan türkcəsi, yaxud İran türkcəsi” bölməsində 
bu sahədə aparılan tədqiqatların və tədqiqatçıların adı çəkilir, 
İranda türklər yaşayan bölgələrin ünvanı göstərilir. 

Cavad Heyət, həmçinin ilk dəfə olaraq Güney Azərbay-
candakı ləhcələrin elmi izahını vermiş və Quzey Azərbaycan 
türkcəsinin bölümlərini coğrafi ərazilər üzrə şərh etmişdir. 
Cənubi Azərbaycan ləhcələrinin ərazi-inzibati bölgülər üzrə 
sırasına diqqət yetirək: 
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1. Mərkəzi ləhcə: Təbriz, Marağa. 
2. Şimali ləhcə: Mərənd, Əhər. 
3. Şimali-qərb ləhcəsi: Xoy, Maku. 
4. Şimali-şərq ləhcəsi: Bekrabad, Bacrəvan. 
5. Şərqi ləhcə: Ərdəbil, (Savalan), Xalxal. 
6. Qərbi ləhcə: Urmiya, Salmas. 
7. Cənubi ləhcə: Sayınqala. 
8. Cənub-şərq ləhcəsi: Zəncan. 
9. Cənub-qərb ləhcəsi: Savecbulaq. 
Bunlardan başqa, İranda Xorasan türkləri, qaşqay türk-

ləri, əfşar türkləri, İran-türkmən türklərinin də ləhcələri qeyd 
olunur. Bu da öz növbəsində tədqiqatçının hadisə və faktlara 
geniş anlamda yanaşdığını göstərir. 

Uzun müddət türkcə danışmaq yasaq hesab olunan bu 
ölkədə belə bir dəyərli tədqiqatın işıq üzü görməsi, fikrimizcə, 
mədəni inqilaba bərabərdir, böyük nailiyyətdir. 

Bu bölümün ikinci hissəsində Cavad Heyət qıpçaq 
türkcəsi haqqında dəyərli məlumat verir. Qazax, Qaraqalpaq, 
Qırğız, Nuqay və Altay türk ləhcələri barəsində geniş şərhlər 
verən müəllif əslində farsdilli oxucuları türk dilinin bədii im-
kanları, zəngin lüğət fondu ilə tanış etməyi qarşıya məqsəd 
qoymuş və bizə elə gəlir ki, fikirlərini tam şəkildə həyata 
keçirə bilmişdir. 

Professor Cavad Heyət Azərbaycan türkcəsinin adı və 
mövqeyi barədə də dəyərli fikirlərin sahibidir. O, bir ictimai 
xadim kimi zaman-zaman İran ərazisində türk dili və onun 
mənşəyi haqqında formalaşdırılan şovinist baxışları tənqid 
edərək azərbaycanlıları tat, fars, pəhləvi adlandıranlara öz 
milli mövqeyini göstərmişdir. 

Cavad Heyət bu türkcəni, həm də bir mədəniyyət faktı, 
milli dəyər vahidi kimi səciyyələndirir, əsl vətəndaş yanğısı 
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ilə ən müxtəlif mənbələrdə qorunan Azərbaycan həqiqətlərini 
kitaba daxil edir, opponentlərini susdurmağa çalışır. O gös-
tərir ki, bu həqiqətlər ən mötəbər dünya ensiklopediyalarında 
öz əksini tapmışdır. Nümunələrə diqqət yetirək: 1991-ci ildə 
İngiltərənin Vilyam Pentom nəşriyyatında nəşr olunmuş 
“Britanika” ensiklopediyasının 932-ci səhifəsində belə yazılır: 
“Sovet Azərbaycanı ilə İran Azərbaycanı bir-birinə bağlıdır 
və bu iki Azərbaycanın xalqı bir kökdən və bir soydandır. 
Yalnız fərqli siyasi rejimlərdə yaşayıblar…” 

Təxminən bu və buna bənzər həqiqətlər 1962-ci ildə 
nəşr olunan “Amerika” ensiklopediyasında, 1971-ci ildə Nyu-
Yorkda nəşr olunan “Amerika” ensiklopediyasının ikinci 
cildində, 1960-cı ildə nəşr olunan “Qrad Laqos” ensiklope-
diyasında, 1975-ci ildə Nyu-Yorkda nəşr olunan “Internasio-
nal” ensiklopediyasında, 1966-cı ildə Almaniyada nəşr olunan 
“Brok Havsin” ensiklopediyasında öz əksini tapır. Azərbay-
can haqlarının qorunduğu bu mənbələri tədqiqata cəlb edən 
Cavad Heyət əsl vətəndaşlıq işi görmüş olur. 

Kitabın son bölümündə Xorasan və mərkəzi bölgələrdə 
yaşayan “Xəbc”, “Əbiverd”, “Sonqur” və digər türk soyları 
haqqında elmi məlumat da böyük maraq doğurur. 

Professor Cavad Heyət bu əsərində türk dilinin tarixini 
onu yaradan xalqın tarixi ilə əlaqəli şəkildə verməyə çalışır və 
buna müvəffəq olur, türkologiyanın elmi-nəzəri prinsiplərini, 
ümumi inkişaf qanunlarının müasir mərhələdə vəzifələrini 
açıqlayır. 

Fikrimcə, türk dünyası üzrə ortaq araşdırma qaynağı 
olan bu əsər yeni mərhələdə tədqiqat üçün əvəzsiz mənbədir. 

Dərin erudisiyaya, aydın təfəkkürə, hərtərəfli biliyə, 
geniş məlumata sahib olan Cavad Heyətin böyük əhəmiyyət 
kəsb edən dəyərli əsərlərindən biri də “Türklərin tarix və 
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mədəniyyətinə bir baxış” kitabıdır. Müəllif bu əsərində öz 
məqsədini açıqlayaraq qarşısında duran çətin və şərəfli yola 
işıq salır, zəngin faktları araşdırır, arxeoloji, epiqrafik, 
etnoqrafik materiallara istinadən türklərin ən azı dörd min ilə 
yaxın tarixə malik olduqlarını sübut edir. O yazır: “Bizdə 
türklər millətimizin yarısına yaxın bir kütləsini təşkil edib, 
min il İran tarixində hakimiyyətdə olub və İran istiqlalı 
yolunda canlarından keçərək, İranı düşmənlərdən qoruduqları 
halda, son əsrdəki Pəhləvi rejiminin ifrati dərəcəsində olan 
fars şovinist siyasəti nəticəsində türk dilləri və ədəbiyyatları 
inkar və yasaq olunmuş və tarixlərinin mühüm hissələri də 
rəsmi tarixlərdən silinmişdi. Bu səbəbdən vətəndaşlarımızın 
məlumatı bu sahədə ya heç olmamış və ya yanlış, birtərəfli 
olmuşdur. Biz İslam inqilabının təmin etdiyi dil və fərhəng 
azadlığı sayəsində bir tərəfdən bu boşluğu doldurmaq, yanlış 
fikirləri islah etmək və gələcəkdəki elmi tədqiqlər üçün tarixi 
və mədəni zəmin hazırlamaq qəsdilə müxtəlif mənbələrdən 
əldə etdiyimiz məlumatı xülasə edərək, Ana dilimizdə bu 
kitabı yazdıq.” 

Türk adının mənşəyindən, ilk türk dövlətinin yaranma-
sından tutmuş keçdiyimiz bütün sonrakı tarixi inkişaf yolları-
nı izləyərək inkişafımız, uğurlarımız haqqında təsəvvür yara-
dan bu kitabı da Cavad Heyətə vətənpərvərliyi yazdırıb. O bu 
dəfə də öz çiynini ağır bir yükün altına vermiş və nəticədə, 
ortaya faktlarla zəngin, ətraflı təhlilə əsaslanan maraqlı bir 
əsər qoymuşdur. 

Türk dünyasının ictimai-siyasi tarixinə həsr edilmiş 
“Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış” kitabının dəyə-
rindən çox danışmaq olar. Tarix elmləri doktoru, professor 
Oqtay Əfəndiyevin yazdığı kimi: “…bu vaxta qədər İranda 
(eləcə də Azərbaycanda) dünya türklərinin tarixi, dilləri, 
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ədəbiyyatı, mədəniyyəti haqqında belə geniş və eyni zamanda 
yığcam məlumat verən bir əsər yox idi.” 

Cavad Heyət “Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir 
baxış” kitabında göstərir ki, qədim türklər Asiya, Avropa və 
Afrika qitələrini əhatə edən geniş ərazilərə köçlər etmiş, 
qaldıqları ölkələrdə qüdrətli dövlətlər və siyasi birləşmələr 
yaratmış, etnik proseslərin gedişinə güclü təsir göstərmiş, 
dünya mədəniyyətinə misilsiz incilər, qiymətli mənəvi 
sərvətlər bəxş etmişlər. Müəllif türk xalqlarının tarix və mə-
dəniyyətini böyük iftixar hissi ilə şərh edir. Çox maraqlı bir 
faktı yada salaq: İran kimi zəngin və çoxəsrlik dövlətçilik ən-
ənələri olan bir ölkədə 11-ci əsrdən 20-ci əsrin əvvəlinədək 
siyasi hakimiyyət əsasən türk sülalələrinin və etnik qrupları-
nın əlində olmuşdur (Səlcuqlar, Atabəylər, Cəlairilər, Qaraqo-
yunlular, Ağqoyunlular, Qızılbaşlar). 16-cı əsrə qədər Azər-
baycan həmin dövlətlərin mərkəzi vilayəti, Təbriz isə paytaxtı 
olmuşdur. 

Professor Cavad Heyət türksoylu xalqların mənəvi mə-
dəniyyətini dərindən öyrənmiş, xüsusilə də Azərbaycan dili, 
ədəbiyyatı, mədəniyyəti və tarixinin öyrənilməsinə böyük 
əmək sərf etmişdir. 

Alimin uzunmüddətli, həm də gərgin axtarışlarının nəti-
cəsi olaraq yaranan “Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir ba-
xış” kitabı Azərbaycanda da çap olunmuş və hər birimizin 
stolüstü kitabına çevrilmişdir. 
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CAVAD HEYƏT VƏ “VARLIQ” 
 
Hərçənd qurtulmaq hələ yox darlığımızdan,  
Amma bir azadlıq doğulub varlığımızdan.  
“Varlıq” nə bizim təkcə azadlıq quşumuzdur,  
Bir müjdə də vermiş bizə həmkarlığımızdan.  
Bəh-bəh, nə şirin dilli bu cənnət quşu tuti,  
Qəndin alıb ilham ilə dindarlığımızdan.  
Dil açmağa karlıq da gedər, korluğumuz da,  
Çün lallığımız doğmuş idi karlığımızdan.  
Düşmən bizi əlbir görə təslim olu naçar,  
Təslim oluruq düşmənə naçarlığımızdan.  
Hər inqilabın vur-yıxı son bənnalıq istər,  
Dəstur gərək almaq daha memarlığımızdan.  
Hüşyar olasız, düşməni məğlub edəcəksiz, 
Düşmənlərimiz qorxuri huşyarlığımızdan.  
“Birlik” yaradın, söz bir olar biz kişilərdə, 
Yoxluqlarımız bitdirəcək varlığımızdan. 
 
Bu şeir böyük Şəhriyarındır və “Varlığ”ın nəşrə 

başlaması münasibətilə yazılıb, Doktor Cavad Heyətə 
ünvanlanıb. Bəli, “Varlıq” elə nəşrə başladığı ilk gündən, 
ilk nömrəsindən hər kəsi cazibə qüvvəsi ilə özünə çəkdi, 
sanki qaranlıqlara parlaq işıq saldı, nur çilədi. 

“Varlıq” – inanmıram indi kiminsə bu dərgi haqqında 
informasiyası, məlumatı olmasın. İnanmıram, indi kimsə bu 
dərgi haqqında eşitməmiş olsun. İnanmıram, indi kimsə bu 
dərgi ilə öyünməsin, fəxr etməsin. Bu öyüncü, bu qürur 
hissini bizə bəxş edən isə, sözün həqiqi mənasında, böyük 
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azərbaycanlı, xalqının, millətinin yolunda ömrünü şam 
kimi əridən alovlu vətənpərvər Doktor Cavad Heyətdir. 

“Varlıq” onun ən mötəbər söz kürsüsüdür. 
Və 26 ildir ki, bu jurnal bizimlədir. Bu rəqəm, bəlkə 

də, ilk deyilişdə çox qısa, çox sadə səslənir. Amma gəlin, 
bir anlığa düşünək: xəyalımıza belə uzunömürlü bir dərgi 
gətirə bilərikmi? Əlbəttə, yox. Jurnallarımızın əksəriyyəti 
qısa ömür yaşayıb. Mətbuat tariximizə nəzər salsaq, buna 
əmin olarıq. Heç xaricdə nəşr olunan jurnallar da bu ömrə 
çatmayıb. Amma biz bu gün bu jurnalın təməlini, 
bünövrəsini qoyan ağsaqqal naşirimizi həm də buna görə 
təbrik edirik. Cavad Heyət gözünün nurunu, ömrünü həm 
də bu jurnalın səhifələrində şam kimi əridib. Min bir 
zəhmətə, əziyyətə qatlaşaraq gözəl bir “övlad” da böyüdüb. 
Cavad Heyət bu layiqli “övlad”ın üstündə əsim-əsim əsib 
və onu bütöv türk aləminə bəxş edib. Bu dərgi də öz 
naşirinə, öz yaradıcısına borclu qalmayıb, onu öz 
səhifələrinin yaddaşına həkk edib. Özü də həmişəlik. Bu 
gün hamımız “Varlığ”ın əsl möcüzə olduğunu etiraf edirik. 
Öz doğma dilində yazan bu dərgi, həqiqətən də, 
varlığımızın aynasıdır, mövcudluğumuzun güzgüsüdür. 

Doktor Cavad Heyət İranda İslam İnqilabının qələbə-
sindən sonra verilən nisbi dil azadlığından faydalanaraq 
1979-cu ilin aprel ayında bir neçə azərbaycanlı-türk ziyalı 
əqidə dostları, həmfikirləri ilə birlikdə “Varlıq” dərgisini 
nəşr etməyə nail olur, öz ulusunun yarım əsrdən artıq tap-
danmış və qadağan olunmuş dilini, ədəbiyyatını, mədəniy-
yətini, mənəviyyatını, milli dəyərlərini dirçəltmək üçün işə 
başlayır. 

Professor Məhərrəm Qasımlı Cavad Heyətin bu 
xidmətini çox obrazlı və özünəməxsus şəkildə qiymət-
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ləndirir. O yazır: “…İslam inqilabı Doktor Cavad Heyətin 
köksü altındakı vulkanı da kükrətdi: söz deməyin, iş 
görməyin zamanı və meydanı çatdı! Xalqının varlığını, 
onun haqq səsini, mənəvi istəklərini bildirən bir söz ocağı 
qurmağı qərarlaşdıran el fədaisi bütün xərcləri öz üzərinə 
götürərək “Varlığ”ı yaratdı. 1979-cu ildən üzü bu yana 
…çətin, lakin misilsiz tarixi dəyərə malik yol gələn 
“Varlıq” Cavad Heyətin döyünən ürəyi, düşünən ağlı, 
görən gözü, ən başlıcası isə söyləyən, danışan dilidir. 
Böyük alim “Varlıq” vasitəsilə xalqının sevincinə, dərdinə 
şərik olur, mənəvi yaralarına məlhəm qoyur, ona keçmişini, 
bu gününü anladır, sabahının işıqlı yolunu göstərir.” 

Əslində, insanların fiziki sağlamlığı ilə bərabər 
mənəvi sağlamlığını qorumaq arzusu da hələ tələbəlik 
illərindən gənc Cavadın ürəyində, qəlbində idi. Və bəlkə 
də, bu, İrandakı mənfur şah rejiminin zülmü altında əzilən 
xalqının dərd-sərini ürəyində gəzdirən Cavad Heyətin ən 
böyük arzusu idi. O, yaxşı başa düşürdü ki, xalqına hər  
şeydən çox mənəvi sağlamlıq lazımdır, onun mənəvi 
dərdlərini sağaltmaq gərəkdir. 

Azərbaycanın ictimai fikir tarixində əsl ədəbi abidə 
olan “Varlıq” jurnalının xüsusi yeri, mövqeyi danılmazdır. 

Mən Cavad Heyətin “Varlıq” jurnalı ilə bağlı xidmət-
lərini 19-cu əsrdə böyük maarifpərvər, milli mətbuatımızın 
banisi, “Əkinçi”si ilə aləmə səs salmış və tarixin yaddaşın-
da öz silinməz, pozulmaz izini qoymuş Həsən bəy Zər-
dabinin xidmətləri ilə müqayisə edirəm. Hər iki vətənpərvər 
ziyalı çətin, ağır vaxtda bütün əzab-əziyyətlərə qatlaşaraq, 
yorulmadan, usanmadan, yalnız millət və xalqın mənafeyi 
naminə çiyinlərini böyük yükün altına veriblər. Əkinçinin 
gördüyü işi bir əsr sonra “Varlıq” davam etdirməyə başladı. 



 200

Cavad Heyətin əsas ixtisası həkimlikdir, təbiblikdir. 
Amma o da Azərbaycanımızın qeyrətli övladları Abbas 
Səhhət, Nəriman Nərimanov kimi bir əlində qələm, bir 
əlində də cərrah bıçağı tutub, xalqın fiziki və mənəvi 
yaralarına məlhəm olub. Və bu gün də məlhəmdir. O təkcə 
insanların vücudundakı xəstəlikləri sağaltmır, həm də on-
lara ruh verir. Bir az obrazlı şəkildə desək, Cavad Heyətin 
əlləri, barmaqları, bütövlükdə bütün vücudu məlhəmdir. 

Digər tərəfdən, “Molla Nəsrəddin” jurnalının 20-ci əs-
rin əvvəllərində bütün müsəlman aləmində yerinə yetirdiyi 
missiyanı əsrin axırlarında mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə 
müəyyən fərqli cəhətləri ilə “Varlıq” jurnalı yerinə yetirir. 
Deməli, Cavad Heyət həm Həsən bəy Zərdabinin, həm Ab-
bas Səhhətin, Nəriman Nərimanovun, həm də Mirzə Cəlilin 
silahdaşıdır. 

Tam əminliklə demək olar ki, “Varlıq” ilk nömrəsin-
dən indiyədək öz mövqeyini dəyişməyərək böyük tarixi və-
zifəni yerinə yetirmişdir və bu gün də yetirir. O, nəşrə baş-
laması ilə ətalət içində olan milli ictimai fikrə güclü təkan 
verdi, milli-mənəvi özünüdərkə, milli oyanışa ciddi təsir 
göstərdi. 

Bəli, “Varlıq” 1979-cu ildə narahat, fırtınalı bir dün-
yada işıq üzü gördü. Elə bir vaxtda ki, doğma Ana dilinin, 
mədəniyyətin, ədəbiyyatın qayğısına qalan yox idi, yad 
ideologiyalar isə ayaq tutub yeriyirdi. Ədəbi dil ancaq kiçik 
bır ziyalı qrupuna tanış idi. İrandan baxanda Quzey hansısa 
bir ideologiyanın yaratdığı cənnət kimi görünürdü. Milli 
mədəniyyətin ayrı-ayrı sahələri ilə bağlı məlumatlar da çox 
səthi idi. Bu dözülməz şəraitə qarşı “Varlıq” məktəbi 
təkbaşına mübarizə bayrağı qaldırdı. “Varlıq” az vaxtda üç 
mühüm sahədə uğur qazandı: milli fikrin formalaşması, 
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ədəbi dilin yayılması, o tay-bu tay məsələsində. Cavad 
Heyətin yaratdığı “Varlıq” məktəbi İran türklərinin öz milli 
mədəniyyətlərinin taleyi ilə maraqlanmalarını hansısa ideo-
logiyaya bağlılıqdan azad etdi. Bundan başqa, İranda unu-
dulmuş fikir sahibləri, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlə-
rinin adları və əsərləri “Varlıq” vasitəsilə tanıdıldı, təbliğ 
olundu. Stokholmda yaşayan soydaşımız Əlirza Ərdəbilinin 
təbirincə desək, “Varlıq” məktəbi …mənəvi dünyamızın 
coğrafiyasını bizə tanıtdırmaqla dünya xəritəsində durduğu-
muz yerin koordinatları ilə bizi tanış etdi.” 

“Varlıq” ədəbi dilimizin aydınlığı və şəffaflığını 
göstərib, hər səhifəsində ədəbi dilin nə qədər təbii olduğunu 
bir sənəd kimi ortaya qoydu. Doktor Cavad Heyət, Doktor 
Məmmədəli Fərzanə, professorlar Həmid Nitqi, Həmid 
Məmmədzadə və onlarla bərabər bir çox yazıçı və ədiblərin 
qələm əsərləri ədəbi olmaqla bərabər, son illərdə xaricdə 
çıxan qondarma “dil” nümunələrindən fərqli olaraq axar su 
kimi axıcı, təbii, məlahətli idi. Bu təbiilik cavanlarda da 
ədəbi dilə qarşı maraq oyadıb, onları Ana dillərinin ədəbi 
şivəsini öyrənməyə çağırırdı. Daha şah rejimi, onun 
qulluğunda olan çintutanlar və taleyə baxanların iddia 
etdikləri kimi, Bakı, Təbriz, Ərdəbil dili yox, şifahi danışıq 
dili və ədəbi yazı dili anlamları öz yerini aldı. Və bu mü-
vəffəqiyyəti təkcə ədəbi dilin daxili gücünün hesabına yaz-
maq olmaz. “Varlığ”ın ədəbi dilimizin populyarlaşmasında 
oynadığı rol çox böyükdür. 

Bəli, Cavad Heyət “Varlıq” dərgisini İran inqilabın-
dan sonra Tehranda çap etdirməyə başladı və qarşısına qoy-
duğu ən böyük amalına – türk mənəvi birliyinə qapı açmaq 
məqsədinə nail oldu. 

Cavad Heyət özü “Varlıq” haqqında deyir: “…İranda 
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İslam inqilabı oldu. İslam inqilabı olandan sonra bizə nisbi 
bir dil azadlığı verdilər. Günşah zamanı o da yox idi. 
Qətiyyən Tinşah zamanı türkcə nəşriyyə çıxarmaq mümkün 
deyildi. İslam inqilabından sonra bu vəziyyət dəyişdi. Dər-
hal mən fürsətdən istifadə etdim və “Varlıq” nəşriyyəsinin 
imtiyazını aldım. Dilimizi, ədəbiyyatımızı bilən bir neçə 
azərbaycanlı dostumla “Varlıq” dərgisini çıxarmağa başla-
dıq. “Varlığ”ı məktəb hesab etdik. “Varlıq”da da silsilə mə-
qalələrlə dilimizin tarixini, dilimizin qrammatikasını, sonra 
ədəbiyyat tariximizi, folklorumuzu yazmağa başladım ki, 
oxucular kitab oxuyurmuş kimi, müntəzəm məqalələri, sil-
silə məqalələri oxusunlar və dilimizi, ədəbiyyatımızı, tari-
ximizi öyrənsinlər. Bu sırada mən yazdığım silsilə məqalə-
ləri ayrıca kitab şəklində nəşr etməyə başladım. “Azərbay-
can şifahi xalq ədəbiyyatı”, “Azərbaycan ədəbiyyatı tari-
xinə baxış”, “Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir baxış”, 
“İki dilin müqayisəsi”, “Müqayisətül-lüğəteyn”, “Türk dili 
və ləhcələrinin tarixi” kitablarını farsca nəşr etdirdim. 
Mətnlər türkcə, amma əsas izahat farsca. Ona görə farsca 
nəşr etdirdim ki, oxusunlar, bütün iranlılar görsünlər ki, 
türk dili nə qədər əzəmətli, zəngin, gözəl, musiqili bir dil-
dir. Və bizim ədəbiyyatımızla da tanış olsunlar… Əlbəttə, 
bunlar asan olmayıb. Əvvəla, həkimlikdən təmin etmişəm 
onun mal-məsrəfini. Ondan sonra onun başqa narahatlıq-
ları, mənəvi narahatlıqlarının hamısına biz dözmüşük, ha-
mısına. Ona görə də dərgini bu günə qədər davam etmişik. 
Çox şükür, bu gün, bəlkə, 70-ə yaxın qəzet və dərgi çıxır 
bizim dilimizdə. Tələbələr, öyrəncilər, bütün universitetlər-
də, bütün İran şəhərlərindəki universitetlərdə oxuyan azər-
baycanlı tələbələr dərgilər çıxarırlar. 35-ə qədər öyrənci 
dərgisi var – türkcə, farsca. Sonra bir neçə qəzet var. Hal-
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buki uzun illər “Varlıq” tək idi. Amma indi tək deyil, çox 
şükür. İndi bizim xalqımızda mədəni, milli şüur yaranıb. 
Özünü tanıyır, dilini yaxşı bilir. Dilində yaza bilir, oxuya 
bilir, ədəbiyyatını bilir, tarixini bilir, hər mədəni xalq ki-
mi.” 

“Varlıq” elə ilk saylarından davamlı olaraq Azərbay-
can və ümumtürk ədəbiyyatının, dilinin, tarixinin, fəlsəfə-
sinin ən vacib problemlərinə həsr olunmuş məqalələr dərc 
etdi və onların hamısının müəllifi, demək olar ki, jurnalın 
yaradıcısı, naşiri, baş redaktoru və aparıcı müəlliflərindən 
biri olan Cavad Heyət özü idi. Jurnalın bütün saylarında 
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatından nümunələrlə bərabər 
bu tayın yazıçı və şairlərinin əsərləri də ardıcıllıqla çap olu-
nurdu. Və belə demək mümkünsə, dilimiz, ədəbiyyatımız, 
tariximiz 170 illik ayrılıqdan sonra birləşdi, bütövləşdi. 

“Varlıq” bu gün də Quzey Azərbaycanın yazıçı və 
şairlərinin əsərlərini, onların haqqında məqalələri dərc edə-
rək 30 milyonluq Güneyə tanıdır. İndi də ən kütləvi 
mətbuat orqanı kimi hər sayında öz oxucularmı elmin, 
ədəbiyyatın, folklorun seçmə nümunələri ilə tanış edir, 
onları sevindirir. 

Cavad Heyətin bir danılmaz xidməti də odur ki, o, 
Cənubi Azərbaycanın görkəmli alimlərini, milli qeyrətli 
ziyalılarını “Varlığ”ın ətrafında cəmləşdirdi. Həmid Nitqi, 
Həmid Məmmədzadə, Kəmali, Savalan və başqalarının 
səyi, zəhməti ilə jurnal daha oxunaqlı, daha məzmunlu, 
daha dolğun çıxırdı. 

Cavad Heyət “Varlığ”ın ilk sayında böyük Azərbay-
can şairi Bəxtiyar Vahabzadənin “Ana dili” şeirini çap elə-
di. Bununla da Azərbaycan mədəniyyətinin siyasi sərhəd-
lərə tabe olmadığını elan etdi. İnsanların bir-birinə bağlılı-
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ğını heç bir sərhəddin qırmağa qadir olmadığını nümayiş 
etdirdi. Göstərdi ki, nə tikanlı məftillər, nə bu məftillərin 
sarındığı dəmir dirəklər, nə də süngülü əsgərlər bir olan 
ürəkləri ayıra bilməz, həqiqət söyləyən dilləri susdura 
bilməz. Burada qüdrətli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin 
Cavad Heyətə ünvanladığı misralar yada düşür: 

 
Yarıya bölünmüş Ana Vətənin, 
Bu gün səndən umur dərdinə məlhəm. 
Qardaş, qoşalaşdı silahın sənin, 
Gündüzlər bıçaqdır, gecələr – qələm… 

 
“Varlıq” 26 ildir ki, Azərbaycan şifahi və yazılı ədə-

biyyatını tədqiq və təbliğ edir. Onun aparıcı xəttini, istiqa-
mətini şifahi xalq ədəbiyyatının toplanması, təbliği, həm də 
klassik və müasir ədəbiyyatın ayrı-ayrı nümunələrinin, elə-
cə də ədəbi-tənqidi məqalələrin nəşri təşkil edir. Bunun isə 
ana dili, milli mədəniyyəti, elmi-ictimai fikri və tarixi 
qadağan olunmuş xalq üçün nə demək olduğu aydındır. Və 
bu baxımdan, “Varlıq” jurnalının Cənubi Azərbaycanda, 
İranın ayrı-ayrı əyalətlərində, həmçinin Şərqdə ictimai-
ədəbi fikrə təsirini, inqilabi mövqeyini təsəvvür etmək olar. 

Yenə Əlirza Ərdəbilidən sitat gətirmək istəyirəm. O, 
“25 yaşında bir məktəb: “Varlıq” adlı məqaləsində yazır: 
“Qeyd etmək lazımdır ki, bu illərdə Sovetlərin dağılması ilə 
gəl-get gündən-günə artmış, amma “Varlığ”ın səhifələrinin 
şəhadət verdiyi kimi, bu dərgi ehtiyatla hadisələrin arxasın-
dan yox, zatən bu sahədə də öz zamanından irəlidə olmuş 
və buna görə də qabaqcıl, mütərəqqi və novator sözlərinə 
tamamilə layiqdir.” 

“Varlıq” o mətbu orqanlarındandır ki, o öz oxucuları 
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ilə dil tapıb, onların zəkalarına yol açıb, mənəvi ehtiyacla-
rını ödəyib, onların arasında mənəvi körpü yaratmağa mü-
vəffəq olub. Bu, çox mühüm, vacib məsələdir. Buna görə 
də “Varlığ”ın gördüyü işin əhəmiyyətini olduğu kimi dərk 
etmək və qiymətləndirmək lazımdır. “Varlığ”ın necə bir 
möcüzə olduğunu görmək və anlamaq üçün onun buraxdığı 
izi və ən əsası, bu izin dərinliyini görmək gərəkdir. 

Böyük alim, təbib, qüdrətli naşir Cavad Heyət 26 ildir 
ki, gözünün nuru, beyninin zəkası, ürəyinin hərarəti ilə 
“Varlığ”ı xalqın mötəbər söz kürsüsünə çevirib, amallarını 
ifadə etmək, xalqa çatdırmaq üçün bu mətbu orqanından 
böyük ustalıqla bəhrələnir. Elə bu səbəbdəndir ki, “Varlıq” 
dərgisi ölkəmizdə də böyük maraqla oxunur. Dərgidən 
seçmə nümunələr müntəzəm olaraq qəzet və jurnallarda 
nəşr edilərək geniş oxucu kütləsinə çatdırılır. 

Professor Cavad Heyət “İranda türk kültürünün duru-
mu” adlı məqaləsində yazır: “…Bizim 26 ildən bəri çap 
etdiyimiz “Varlıq” dərgisi bu günədək müntəzəm olaraq 
yayılmaqdadır. “Varlıq” dərgisi bir kültürəl-ədəbi dərgi ol-
duğu üçün ilk sayından başlayaraq onun səhifələrində ədəbi 
dilimizin kuralları, tarixi, klassik və şifahi ədəbiyyatımızla 
bağlı məqalələrlə tarix və kültürümüzü doğru və düzgün 
şəkildə xalqımıza öyrətməyə çalışmışdır. 

Kültürümüzün 60 il davam edən Pəhləvilər rejimində 
nə günə düşdüyünü anlamaq üçün İslam İnqilabından sonra 
“Varlıq” dərgisini çıxarmağa başladığımız zaman ana 
dilimizdə yazanların durumuna göz atmaq yetərlidir. O 
dövrdə Ana dilimizdə qüsursuz yaza bilən yazarların sayı 
barmaqla sayıla biləcək qədər az idi. Bunlar da Türkiyə və 
ya Şimali Azərbaycanda təhsil görmüş və ya özü müstəqil 
şəkildə öyrənmiş şəxslər idi. Biz “Varlıq”da ortaq türk 
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dilini də göz önünə tutaraq Azərbaycan ədəbi dilində 
yazmağa başladıq, ədəbi dil bizdə işlədilmədiyi üçün 
Azərbaycanda işlənən ədəbi dili qəbul etdik. 

…Bu gün İrandakı yeni nəslin kültürəl baxımdan 
durumu əvvəlkinə nisbətən daha yaxşıdır. Gənclərimiz, 
xüsusilə tələbələrin çoxu Azərbaycanda Ana dillərini də 
öyrənir və bu dildə yazmağa çalışırlar. 

...Keçən 26 ildə “Varlıq” jurnalı bir məktəb halını 
almış və təhsil vəzifəsini də öz üzərinə götürmüşdür.” 

İndi Azərbaycan oxucusunun nəzərində doktor Cavad 
Heyətin və onun ziyalı dostlarının fədakar yaradıcılığının 
bəhrəsi olan “Varlıq” dərgisi xalqın varlığını, onun haqq 
səsini, mənəvi istəklərini ifadə edən, elin sevincinə, dərdinə 
şərik olan, mənəvi yaralarına məlhəm qoyan, ona 
keçmişini, dünənini, bu gününü anladan, sabahının yolunu 
göstərən nüfuzlu bir söz kürsüsü kimi baxır. 

Öz həmkarları ilə birlikdə “Varlığ”ın səhifələrində 
Azərbaycanın tarixinin, ədəbiyyatının, dilinin və folkloru-
nun öyrənilməsinə silsilə məqalələr həsr edən Doktor Ca-
vad Heyət bu sahədə bir akademiyanın görə biləcəyi işi 
görmüşdür. Azərbaycan ziyalıları bu əvəzsiz mənəvi sər-
vətlərə görə böyük ustad Cavad Heyətə və “Varlıq” dərgisi-
nin müəlliflər heyətinə son dərəcə minnətdardırlar. Və onun 
xidmətlərindən dönə-dönə vurğunluqla, böyük minnətdar-
lıqla söhbət açırlar. 

Şair Savalanın dediyi kimi, “Varlıq” jurnalı “…yalnız 
Azərbaycan ərazisində yaşayan 30 milyon azərbaycanlının 
ədəbi ümid çırağı deyil, həm də bütün dünya azərbaycan-
lılarının mənəvi körpüsü, ürəkdən-ürəyə yol salan, nur çilə-
yən məşəli olmuşdur.” 
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Sonralar “Varlıq” Şimali Azərbaycanın istiqbal müba-
rizəsinin haqlı olduğunu müdafiə etdi. Öz səhifələrində er-
məni təcavüzü haqqında dolğun məlumat verdi, bu təcavü-
zü pislədi, Azərbaycanın halal torpaqlarının ermənilər tərə-
findən işğalına, qan qardaşlarının öz doğma yurd-yuva-
larından pərən-pərən düşmələrinə etiraz səsini ucaltdı. 

“Varlıq” jurnalının İranda nəşr olunan o biri jurnallara 
nisbətən uzunömürlülüyü, təsir dairəsinin genişliyi, hər 
şeydən əvvəl, onun ətrafında sıx birləşən kollektivin yara-
dıcı əməyi ilə bağlıdır. Maraqlıdır ki, İsveçdə mühacirlərin 
Azərbaycan və fars dilində nəşr etdikləri “Tribun” dərgisin-
də “Varlıq” jurnalını yana-yana əriyib, amma tükənməyən 
bir qüvvə, möcüzə adlandırırlar. 

Hər birimizin ürəyimizdən xəbər verən bu misralar da 
doktor Cavad Heyətə və onun “Varlığ”ına xitabən yazılıb: 

 
Yaz ki, bütöv idik, parçalanmışıq,  
O taydan dünyada səsin ucalsın.  
Yaz ki, qələmindən süzülən işıq,  
Vətəndən Vətənə bir körpü olsun! 

Bütün deyilənlərə əsasən, bir fikrimi də xüsusi 
vurğulamaq istəyirəm. Mən heç şübhə etmirəm ki, bundan 
sonra da “Varlıq” mətbuat tariximizi araşdıracaq, tədqiq 
edəcək gənc alimlər, mütəxəssislər üçün dəyərli mənbəyə 
çevriləcək. Doktor Cavad Heyət və onun “Varlığ”ı 
haqqında ən gözəl fikirlər hələ bundan sonra deyiləcək, 
bundan sonra yazılacaq. Gələcək nəsillər xalqını, Vətənini, 
dilini, mədəniyyətini varlığı qədər sevən bu böyük 
şəxsiyyətin gördüyü misilsiz işlərdən qürur duyacaq, həm 
də onun şərəfli həyat yolundan bəhrələnəcəklər. 
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CAVAD HEYƏT VƏ QARABAĞ 
 
XIX əsrin birinci yarısı xalqımızın tarixində ən 

amansız dövrlərdən biri olub. Azərbaycan və bütöv bir xalq 
iki yerə parçalanıb. Araz çayı ayrılıq sərhəddinə çevrilib, 
elə o vaxtdan da ona “ayrılıq çayı” deyiblər. Şimalı Rusiya 
imperiyasına, cənubu Şahənşah İrana aid edilən Azərbay-
canın övladları da bir-birindən ayrı düşüb, bir-birinə həsrət 
qalıb. Bir qardaş o üzdə, bir qardaş bu üzdə ömrü boyu bu 
dözülməz dərdi yaşamalı olublar. Lakin ikiyə bölünmüş 
Azərbaycanın o tayında da, bu tayında da ürəklər bir vurub, 
bir döyünüb. Yalnız İranda şahlıq rejiminin süqutundan, Şi-
malda isə Sovet imperiyasının dağılmasından sonra cə-
nublu qardaşlarımızla əlaqələrimiz inkişaf edib, get-gəllər 
başlayıb. Və bu əlaqələrin genişlənməsində çox böyük xid-
məti olan ziyalılarımızdan biri, bəlkə də, birincisi Doktor 
Cavad Heyət olub. 

Bu böyük insanın qəlbi, ürəyi həmişə Azərbaycanla 
birgə döyünüb və döyünür. O, hər zaman Quzey Azərbay-
canın sevincini öz sevinci, dərdini öz dərdi bilib. 

Azərbaycan bədnam ermənilərin təcavüzünə məruz 
qalanda, torpaqlarımız işğal olunanda, soydaşlarımız öz 
doğma od-ocaqlarından pərən-pərən düşəndə etiraz səsini 
ucaldanlardan biri də Cavad Heyət olub. O, Qarabağ müha-
ribəsi ilə bağlı Azərbaycanın haqq səsinin dünya ictimaiy-
yətinə çatdırılmasında, erməni təcavüzünün pislənməsində 
böyük fədakarlıq göstərib və bu gün də göstərir. Onun 
Azərbaycana qarşı erməni terrorizmini, işğalçılıq siyasətini 
ifşa edən çıxışları ən ali məclislərdə, ən mötəbər kürsülərdə 
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səslənib, məqalələrdə, məruzələrdə əksini tapıb. Cavad He-
yət Azərbaycanın haqq səsini, həm də dünya ictimaiyyətinə 
çatdırmaq sahəsində əsl vətənpərvərlik və bu vətənpərvər-
likdən irəli gələn fədakarlıq göstərib. 

İrandakı Qarabağ Müsəlmanlarına Yardım Komitəsi-
nin sədri kimi Cavad Heyət dünyanın bir çox dövlət başçı-
larına müraciət edib. Onun böyük ürək ağrısı ilə Türkiyənin 
sabiq prezidenti cənab Süleyman Dəmirələ yazdığı açıq 
məktubu həyəcansız oxumaq mümkün deyil: 

“Sayın Süleyman Dəmirəl həzrətləri! Türkiyə cumhur 
rəisi! 

Sizi bu məşğul günlərinizdə narahat etdiyim üçün üzr 
diləyirəm. Bu cəsarəti Sizi 50 ildən bəri, yəni tələbəlik 
zamanından tanıdığımdan və Sizdə insani milli və dini 
duyğuların güclü olduğunu bildiyimdən və eyni zamanda, 
təcrübəli, bəsirətli bir dövlət rəisi olduğunuzdan alıram. 
Müsəlman, azəri qardaşlarınızın faciəli vəziyyətini və tarixi 
düşmənləri arasında yalqız, kimsəsiz qaldıqlarını açıqla-
mağı lazım görmürəm. Bu gün Arazın quzeyindəki dindaş 
və soydaşlarımız tarixdə az rastlaşdığımız bir faciə və soy-
qırıma məruz qalıblar. Həm də böyük bir millət və ya güclü 
bir dövlət tərəfindən deyil, bütün tarix boyu himayəmiz 
altında yaşayan və ədalətimiz sayəsində bütün insani haq-
lardan faydalanan ermənilər tərəfindən. Ermənilər ən mo-
dern silahlarla azəri qardaşlarımızın vətəninə hücum etmiş, 
insanları böyük-kiçik, qadın-kişi demədən vəhşi şəkildə 
öldürmüş, evlərini, yurdlarını da dağıdıb talan etmişlər. 5 
ildən bəri davam edən bu təcavüz və soyqırımlar son 
zamanlarda daha da şiddətlənmişdir. Bu durum qarşısında 
bütün dünya əfkari-ümumiyyəsi susur, insan haqlarını 
qoruyanlar da heç bir etiraz etmirlər. Belə bir durum 
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qarşısında müsəlman dünyasının, türklərin, Türkiyə və İran 
İslam Cümhuriyyətinin və uluslarımızın vəzifə və 
məsuliyyətləri nə ola bilər? Bu məzlum, silahsız, ordusuz və 
əsarətdən yenicə çıxmış qardaşlarımızı yalqızmı buraxma-
lıyıq? Erməni daşnak ordusunun onların yurdlarına həya-
sızcasına təcavüzünə, qadın və kişilərini, qoca və uşaqları-
nı acımadan öldürmələrinə tamaşaçımı qalacağıq? Bu, biz-
lərin şərəfinə, türklüyə və müsəlmanlığa, nəhayət, insanlığa 
yaraşarmı? Bu, bizim şanlı tariximizə sığarmı? 

Sayın cumhur rəisi! Lütfən, məni əfv edin. Bu sətirləri 
göz yaşlarımın qabağını ala bilmədən yazıram. Və bu anda 
Allah-təaladan xalqımıza qurtuluş, ya da özümə ölüm istə-
yirəm. 

Sayın başqan! Mən diplomat və siyasət adamı de-
yiləm. Mənim bütün həyatım elm və həkimliklə keçmişdir. 
Fəqət, heç bir zaman insanlığın acılarını unutmadığım ki-
mi, məmləkətim, millətim, dindaşlarım və soydaşlarımın 
qayğı və kədərlərindən də kənarda qalmadım və onlardan 
ayrı yaşamadım. Arazın quzeyindəki qardaşlarımız məni 
azərilərin ağsaqqalı bilirlər. Mən özümü bu şərəfli ada 
layiq görmürəm. Amma onların mənə olan güvənci və 
bugünkü ağır və təci durumlarını göz önünə alaraq bir azə-
ri ağsaqqalı kimi zati-alinizdən xahiş edirəm. Hər şeyə rəğ-
mən təcrübəli, bəsirətli dövlət rəisi, millət lideri və haqse-
vən bir insan kimi ciddi ölüm təhlükəsində qalan məzlum 
azəri qardaşlarımızın yardımına qalxın. Azərbaycan xalqı 
dünyanın ən igid, comərd, çalışqan və anlayışlı xalqların-
dandır. Rus istilası və kommunist istibdadı onu bugünkü er-
məni cinayətlərinə qurban verib. Fəqət, onlar qırmızı rus 
boyunduruğu altında yaşadığı zaman belə, bu qədər ağır 
duruma düşməyiblər və soyqırıma məruz qalmayıblar. 
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Təəssüf ki, yenicə istiqlal və hürriyyətə qovuşduqdan sonra 
bir gün də olsa, rahat nəfəs almayıblar. Üstəlik, əmniyyət-
lərini, dolanışıqlarını, yurd-yuvalarını və hətta canlarını da 
itirməkdədirlər. Əcəba, daima davam edən bu ölüm təhlü-
kəsindən qurtulmaqçün nə etsinlər? Təkrar boyunduruğa 
girsinlər? Təbii ki, buna nə özləri, nə Türkiyə, nə İran, nə 
də ki, bizlər təhəmmül edə bilmərik. Bu halda vaxt keçirmə-
dən onların yardımına gedək və qardaşlarımızı bu zülm, 
yanğın və qırğından qurtaraq. Öz şərəf və heysiyyətimizi də 
qoruyaq. Səsimizə səs verəcəyinizə ümidli və əminəm. 
İranlı azəri qardaşlarınız adından hörmətimi bildirirəm. 

 
Doktor Cavad Heyət  

Tehran, 21 noyabr, 1993-cü il” 
 

 
Çox böyük həyəcanla, kövrək hisslərlə Süleyman 

Dəmirələ yazılmış bu məktubda Doktor Cavad Heyət 
Azərbaycanın zorla cəlb edildiyi ədalətsiz müharibəyə 
etirazını bildirir, Azərbaycanı düşdüyü fəlakətdən çıxarmaq 
üçün səyləri gücləndirməyə, erməni faşizminin qarşısını 
almağa, “böyük dövlətlərin silahları ilə təpədən-dırnağadək 
silahlanmış ermənilərin qarşısında azərbaycanlıları müdafiə 
edib, soyqırımına mane olmağa” çağırır. 

Bu məktub məni bir Azərbaycan vətəndaşı, bir ziyalı 
kimi çox təsirləndirib. Və Doktor Cavad Heyətin can 
yanğısı, ürək ağrısı, böyük vətənpərvərliklə yazdığı bu 
məktubu onun ən qiymətli əsərlərindən biri, həm də tarixdə 
qalan və bizə bəlli olan çox bənzərsiz məktublardan hesab 
edirəm. Və mən deyərdim ki, Cavad Heyət bu məktubu göz 
yaşları ilə yazıb, dərd, ələm, qüssə içində yazıb. Elə tək bu 
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məktub onun öz din və qan qardaşlarına münasibətinin 
bariz nümunəsidir. 

Öz qardaşlarının taleyinə biganə olmayan, ağır gündə, 
dar məqamda onlara kömək üçün çalışan, əlindən gələni 
əsirgəməyən Doktor Cavad Heyət başqalarını da yardıma, 
haraya çağırırdı. O, bütün dünyanı Azərbaycanın haqq 
işinin müdafiəsinə səsləyirdi. O, Azərbaycana humanitar 
yardım toplanılması və onun qaçqınlara, yaralılara və şəhid 
ailələrinə çatdırılması işində də böyük əmək sərf edib. 

Cavad Heyət alovlu vətənpərvərdir. O, 1990-cı il 
yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş Qara Yanvar şəhidlərinə 
40 gün yas saxlayıb, böyük bir məsciddə təziyyələr qurub, 
ehsanlar verib, bununla da o yanğılı, o dəhşətli günlərdə 
mənən bizimlə birgə olduğunu sübut edib. 

Doktor Cavad Heyət 1992-ci ildə Qarabağ savaşının 
160 yaralısının, Qarabağ əlilinin Tehranda, Almaniyada 
pulsuz müalicəni təşkil edib, ən ağır yaralıları isə şəxsən 
özü əməliyyat edib, neçə-neçə qəhrəman soydaşımızı 
ölümün caynağından qurtarıb. 

İndi Azərbaycanımızın ürəyi yenə də yaralıdır. Onun 
ürəyində Qarabağ dərdi var, Qarabağ yarası var, Qarabağ 
ağrısı var. Azərbaycanımızın ürəyinə Laçında, Şuşada, 
Kəlbəcərdə, Ağdamda güllələr, qəlpələr dəyib. O qəlpələri 
çıxarmaq üçün igid, şücaətli, qeyrətli Azərbaycan övladları 
ayağa qalxdılar, sinələrini sipər etdilər. Torpaqlarımız 
uğrunda qəhrəmanlıqla, igidliklə vuruşan bu oğulların 
ürəyinə güllələr dəydi və həmin güllələri çıxaranlardan biri 
də Doktor Cavad Heyət oldu. Onun həyata qaytardığı, 
sağlamlığını bərpa etdiyi mərd Azərbaycan oğullarından 
biri, Qarabağ müharibəsi əlili Maarif Əliyev deyir: “1993-
cü il yanvarın 7-də biz – 16 nəfər İrana getdik. İkimizi, 
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məni və Cəbrayıl rayonundan Elşən adlı oğlanı Cavad 
Heyət özü əməliyyat etdi. Güllə Elşənin ürəyində, 
damarların üstündə idi. Burada heç kəs risk edib onu 
çıxara bilmirdi. Onu Doktor Cavad Heyət özü çıxardı. İki 
gündən sonra dedi ki, gəzə bilərsən. Mənim ağ ciyərim 
tamam dağılmışdı, qara ciyərimdə də qəlpələr qalmışdı. 
Məni fevralın 2-də operasiya elədi. Əməliyyat 
müvəffəqiyyətlə qurtarmışdı. Cavad Heyət özü rəhbərlik 
eləmişdi. Əməliyyatdan sonra mən ayılmamışdım. Görün, 
Cavad Heyət neyləmişdi. Mənimlə birgə Azərbaycandan  
gələn uşaqları gətirmişdi və demişdi ki, Azərbaycan 
dilində, Bakı ləhcəsində, Azərbaycan ləhcəsində danışın. 
Maarif hansı sözləri işlədirdisə, siz də o sözləri deyin, 
Maarifin anasının, atasının, bacısının, qardaşının adlarını 
çəkin. O adları siz də çəkin ki, Maarifin əsəblərinə 
toxunsun, bəlkə, narkozdan ayılsın. Cavad Heyət həmin 
variantla məni narkozdan ayıltmışdı. Onun mənim 
üstümdəki haqq-sayını ömrümün sonunadək unutmaram. O 
məni yenidən həyata bəxş edib, yenidən ailəmizə, əzizlərimə 
qaytarıb. Belə bir yaxşılıq unudularmı?” 

İndi Doktor Cavad Heyətə ünvanlanan bu duaları tək 
Maarifin yox, onun əsgər yoldaşlarının, döyüşçü dostlarının 
hamısının dilindən eşitmək olar. 

Doktor Cavad Heyətin çətin, ağır günlərdə Azərbay-
cana maddi və mənəvi dəstəyini, Qarabağ savaşının yaralı-
larına təmənnasız xidmətini vətənpərvərlikdən, fədakarlıq-
dan başqa necə qiymətləndirmək olar? 

Alovlu vətənpərvər, eyni zamanda “Varlığ”ın səhifə-
lərində Azərbaycan torpaqlarına erməni təcavüzünü qətiy-
yətlə pisləmiş, ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri vəh-
şiliklərə, dinc insanların öz ev-eşiklərindən didərgin 
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salınmalarına, məcburi köçkün, qaçqın halında çadırlarda 
ağır və dözülməz şəraitdə yaşamalarına öz etiraz səsini 
ucaltmışdır. Ermənistanın Azərbaycana elan olunmamış 
müharibəsindən sonra “Varlığ”ın elə bir sayı yoxdur ki, 
orada Qarabağ hadisələrindən danışılmasın, bu barədə 
oxuculara məlumat verilməsin. 

Cavad Heyət indi də bu fədakarlığını davam etdirir, 
xalqımıza xidmət etməyi özünün ən böyük qardaşlıq borcu, 
vəzifəsi sayır. 

Cavad Heyət, həm də bacısı oğlu, Azərbaycan-
Almaniya Dostluq Cəmiyyətinin sədri, Bakıda Beynəlxalq 
Tibb Mərkəzinin prezidenti Ağabəy Azərbaycani və onun 
həyat yoldaşı Krista Ağabeyklə birgə Beynəlxalq Tibbi 
Yardım Təşkilatının xətti ilə ölkəmizə humanitar yardım-
larını davam etdirir, Azərbaycanda yeni-yeni klinikalar açır 
və “Əgər fələk icazə versə, nə qədər əlim bıçaq tutsa, özüm 
də burada çalışacağam” deyir. 

Elə bu gözəl insanın ən böyük xidmətlərindən biri də 
odur ki, Beynəlxalq Tibbi Yardım təşkilatı 15 ildir ki, 
Azərbaycanla əməkdaşlıq edir. 1990-cı ildə fəaliyyətə 
başlayan təşkilatın nümayəndələri 1992-ci ildə xalqımızın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevlə görüşmüş və Azərbay-
can səhiyyəsinin inkişafına hərtərəfli kömək edəcəklərini 
bildirmişdilər. Ulu öndərimiz də onların təşəbbüsünü 
alqışlamış, xidmətlərini yüksək qiymətləndirmişdi. Onlar 
isə bu gün də öz vədlərinə sadiq qalıblar. 

Bu ilin mart ayında Bakıda Beynəlxalq Universitetin 
tibb fakültələrinin nəzdində Avropa standartlarına uyğun, 
səhiyyənin müasir tələblərə cavab verən yeni bir klinika-
xəstəxana da açıldı. Doktor Cavad Heyətin 80 illik yubiley 
tədbiri də həmin tibb mərkəzi və klinikanın açılış günü ilə 
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üst-üstə düşdü. Bu təsadüfi deyildi, burada da bir qanuna-
uyğunluq vardı. Çünki bu klinikanın yaradılmasında dünya-
şöhrətli cərrah Cavad Heyətin məxsusi rolu olub. Klinikaya 
Almaniyadan 4 milyon dollarlıq tibb avadanlığı gətirilib, 
həmçinin Almaniya, İngiltərə və Avstriyadan bir qrup 
həkim-professor da dəvət olunub. Klinikada xəstələrin 
müalicəsi ilə yanaşı, tələbələrə tibbin son nailiyyətlərinə aid 
mühazirələr oxunacaq, praktik məşğələlər keçiriləcək, 
nəzəri bilik təcrübi işlə əlaqələndiriləcək. Görkəmli alim-
cərrahın özü də tələbələr qarşısında mühazirələr oxuyacaq. 
Çünki azadlıq və müstəqilliyin olduqca müqəddəs və şərəfli 
vəzifələr bəxş etdiyi Azərbaycan xalqının sağlamlığı keşi-
yində dayanmaq, bu zəruri xidməti daim diqqət mərkəzində 
saxlamaq, ölkəmizin tibb sahəsinin Avropa standartlarına 
uyğunlaşdırılmasına yaxından kömək etmək, bu vacib 
sahənin modernləşdirilməsinə zəngin təcrübəsi ilə yardımçı 
olmaq və bu işdə mövcud əlaqələri genişləndirmək Doktor 
Cavad Heyətin ən böyük arzularından biridir. O deyir ki, 
bu, bizim insanlıq, qardaşlıq borcumuz, ümumbəşəri dəyə-
rimizdir, istəyirik ki, məhz Azərbaycanda səhiyyənin inki-
şafında, tibbi kadrların ixtisasının artırılmasında xidmə-
timizi əsirgəməyək. 

Qeyd etdiyim kimi, paytaxtımız Bakıda yeni klinika-
nın açılış mərasimi ilə Cavad Heyətin yubiley mərasimi 
üst-üstə düşdü. Respublikamızın elmi, pedaqoji ictimaiy-
yəti, tanınmış elm və ədəbiyyat adamları həmin yubileydə 
Cavad Heyətə ən xoş arzularını çatdırdılar. 

Cavad Heyət olduqca prinsipial, verdiyi vədinə sadiq, 
sözündə bütöv, olduqca təvazökar bir insandır. O hər 
söhbətində “Mənim Azərbaycana etdiklərim övladın ata-
anaya borcudur” deyir. Doktor Cavad Heyət tez-tez xalqı-
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mızın ümummilli lideri Heydər Əliyevlə görüşünü xatırla-
yır, hər dəfə də kövrəlir: “Xoşbəxtəm ki, türk dünyasının, 
İslam aləminin, qoca Şərqin görkəmli şəxsiyyəti, Azərbay-
can xalqının azadlıq və müstəqilliyinin qurucusu və qoru-
yucusu Heydər Əliyevi görmək və duymaq mənə də nəsib 
olub. Onunla hər görüşümdən qürur duymuşam. Heydər 
Əliyev bizim ən böyük arxamız, qayğıkeşimiz olub. Allah 
ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah onun yarımçıq qalan 
arzularını həyata keçirən, bu gün Azərbaycan dövlətini 
məharətlə idarə edən Prezident İlham Əliyevin yoluna nur 
çiləsin. Mən hər dəfə Heydər Əliyevə deyəndə ki, ən böyük 
arzum budur ki, Qarabağı birlikdə öpək, birlikdə 
qucaqlayaq, o cavabında “Biz o günü görəcəyik” demişdi. 
Heyf ki, bu, ona qismət olmadı, indi isə arzu edirəm ki, bu, 
onun övladlarına və hamımıza qismət olsun!” 

 



 217

 
TƏBRİZDƏN BAKIYA 

 
Tarix sübut edir ki, nə qədər çalışsalar belə, bir amalla 

döyünən, bir məqsədə xidmət edən insanları ayırmaq 
mümkün deyil. Amansız tale, zaman onları ayırsa da, 
uzanıb gedən nəhayətsiz yollar nə vaxtsa bir ucunda mütləq 
onları qovuşdurur. 

İkiyə bölünmüş Vətənin – Azərbaycanın övladlarını 
da zaman, vaxt bir-birinə qovuşdurdu. Ölkəmiz müstəqillik 
qazandıqdan sonra ayrı düşmüş qardaşlar tikanlı məftilləri 
adlayıb bir-birinə qovuşdular, görüşdülər. 

Bir vaxtlar atası Mirzə Əli Heyət də Cavad Heyəti 
böyük arzularla Bakıya oxumağa göndərmək istəmişdi, 
amma aradakı dəmir pərdələr ucbatından bu arzusunu 
reallaşdıra bilməmişdi və öz istəyini acı təəssüflə dilə gətir-
mişdi. Mirzə Əli Heyətin arzusu çox sonralar gerçəkləşdi 
və o öz oğlunun Şimallı qardaşlarına qovuşmasını görə bil-
mədi. Doktor Cavad Heyət çox sonralar Bakıya gəldi. Və 
bu gəliş təkcə onu yox, onun yolunu intizarla gözləyən dili 
bir, dini bir, qanı bir soydaşlarının ürəyindən oldu. Hər kəs 
öz evinin qapısını min bir məhəbbətlə onun üzünə açdı. Ca-
vad Heyət hər ailənin əziz qonağı oldu. Elə indi də belədir. 

Doktor Cavad Heyət ilk dəfə 1982-ci ildə Bakıya gəl-
di. Professor Nurəddin Rzayevin dəvəti və Xarici Ölkələrlə 
Dostluq Cəmiyyətinin xətti ilə ilk gəlişində çox yeri gəzdi, 
hər yerdə böyük sevgi ilə qarşılandı, mətbuat orqanlarının 
ən maraqlı müsahibinə çevrildi, çox sayda həmkarları ilə 
əbədi dostluğunun bünövrəsini qoydu, elmi toplantılarda, 
görüşlərdə iştirak etdi, tələbələr qarşısında mühazirə 
oxumağa da vaxt tapdı. Və yolu çoxdan gözlənilən bu 
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“qonaq” elə ilk gəlişində “Azərbaycanın elmi, tibbi, ədəbi, 
tarixi, dilçilik, fəlsəfi dairələrində tanındı və nüfuz 
qazandı”. Cavad Heyətin Azərbaycana ilk səfəri haqqında 
bu sətirləri yazarkən rəhmətlik şair Şahmar Əkbərzadənin 
şeiri yada düşür: 

 
Allah, yaratdığın bəndələr kimi,  
Mən də Vətənimə Ana deyirəm.  
Onu anaların anası bilib,  
Nə ki qurbanım var, ona deyirəm. 
 
Bu, necə Anadır, Vətəndir, Allah!  
Ona salam vermək yasaqdır, yasaq!  
Nə səsim, nə ünüm yetəndir, Allah!  
Onu bütöv görmək yasaqdır, yasaq! 
 
Sərhəd üz-gözündən keçir anamın,  
Onun bir üzündən öpə bilmirəm.  
Sərhəd düz gözündən keçir anamın,  
Onun bir gözündən öpə bilmirəm. 
 
Qalıb gözlərimdə muradım, Allah,  
Çatmırmı bəs sənə fəryadım, Allah! 

 
Cavad Heyəti Təbrizdən Bakıya gətirən yollar onu 

burada da sevdirdi. O da Bakını sevdi, onunla tez isinişdi, 
elə ilk görüşdən hər kəsin qəlbini fəth etdi. Elə ona görə də 
bu gəliş ilk və son gəliş olmadı, davamlı oldu. 

Cavad Heyət ikinci dəfə Bakıya 1987-ci ildə böyük 
mütəfəkkir, dramaturq Mirzə Fətəli Axundovun yubileyin-
də iştirak etmək üçün gəldi. Yeri gəlmişkən, bu tədbirdə 
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dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş Azərbaycan öv-
ladlarından çoxları iştirak edirdi. Cavad Heyətin bu gəlişi 
isə həm də onunla yadda qaldı ki, o özü ilə iki maraqlı mo-
noqrafiyasını da Şimallı bacı-qardaşlarına ərməğan gətirdi: 
Tehranda nəşr olunmuş “Azərbaycan ədəbiyyatına bir 
baxış” və “Müqayisətül-lüğəteyn”. Azərbaycan oxucularını 
çox mətləblərdən hali edən, dilimizin üstünlüklərini anla-
dan bu kitablar sonralar Bakıda da işıq üzü gördü və rəğ-
bətlə qarşılandı. Və biz bir daha dilimizin mahir bilicisinin, 
ədəbiyyatımızın sadiq dostunun fikir və mülahizələri ilə 
tanış olmaq imkanı qazandıq. 

İndi Cavad Heyət Bakıya tez-tez gəlir, necə deyərlər, 
bir ayağı Bakıdadır. Özü Bakıya səfərlərini belə dəyərlən-
dirir: “Hər dəfə həm Şimali Azərbaycan haqqında məlu-
matım artır, həm də sevgim…” 

Hər gəlişində böyük sevgi ilə qarşılanan Doktor Ca-
vad Heyətin yaradıcılığı da həmişə Azərbaycan alimlərinin 
diqqət mərkəzində olub. Onlar öz tədqiqat əsərlərində Dok-
tor Cavad Heyətin çoxşaxəli yaradıcılığını təhlil və tədqiq 
edirlər. Cavad Heyətin ən böyük əsəri olan və İran türkləri-
nin milli şüurunun oyanmasında böyük rol oynayan, kimli-
yini dərk edən, türklüyü ilə fəxr edən yeni bir nəslin yetiş-
məsinə səbəb olan “Varlıq” dərgisi bu günədək bir çox na-
mizədlik, doktorluq dissertasiyasının və elmi məqalənin möv-
zusu olub. Gənc alim Pərvanə Məmmədovanın “Varlıq” jurna-
lında ədəbiyyat məsələləri” (namizədlik dissertasiyası, Bakı 
2000), Nəzakət İsmayılovanın “Varlıq” jurnalında Şimali 
Azərbaycan ədəbiyyatının nəşri” (namizədlik dissertasiyası, 
Naxçıvan 1997) dediklərimizə nümunədir. Qardaş Türkiyədə 
də bu mövzu dərindən araşdırılıb, Cavad Heyət və onun 
çoxşaxəli yaradıcılığı haqqında dəyərli əsərlər yazılıb. 
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Biz bu il görkəmli alimin 80 illik yubileyini böyük 
iftixarla bayram edirik. Bu, həm də Azərbaycan elminin, 
Azərbaycan sözünün bayramıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Doktor Cavad Heyətin ana-
dan olmasının 70 illiyi Bakıda dövlət səviyyəsində böyük 
təntənə ilə keçirilib. Azərbaycan ziyalılarının, elmi icti-
maiyyətin nümayəndələrinin iştirak etdikləri bu möhtəşəm 
yubiley tədbiri Azərbaycan televiziyası ilə nümayiş etdiri-
lib, bu gecəyə bütün Azərbaycan tamaşaçıları baxıb. Bu sə-
tirləri yazarkən həmin yubiley gecəsi kino lenti kimi 
gözlərimin önündən keçir. 

Öncə xalqımızın ümummilli lideri, müasir Azərbayca-
nın yaradıcısı və qurucusu, dünya siyasətinin ən parlaq 
simalarından biri olan Heydər Əlirza oğlu Əliyevin yubil-
yara ünvanlanmış təbriki çatdırıldı. Və bu təbrik təkcə Ca-
vad Heyətin yox, bütün iştirakçıların alqışları ilə qarşılandı. 

Yeri gəlmişkən, ulu öndərimiz Heydər Əliyev sağlı-
ğında ikən Doktor Cavad Heyəti Bakıda qəbul edərkən ona 
xeyirxahlığına, faydalı işlərinə və İranla Azərbaycan ara-
sında dostluq körpüsü saldığına görə minnətdarlığını bildir-
mişdi. 

Yubiley gecəsində həkim, tarixçi, ədəbiyyatşünas və 
dilçi alimlər, yazıçılar, jurnalistlər, nəşriyyat, radio və 
televiziya işçiləri, din xadimləri, dövlət nümayəndələri, 
Türkiyədən, İrandan, Almaniyadan gəlmiş qonaqlar Cavad 
Heyətin ünvanına ən gözəl sözlər dedilər, ona ən xoş arzu-
larını çatdırdılar. Əslində, yubileydə o taylı-bu taylı Azər-
baycanın bu böyük övladı, ensiklopedik alim, görkəmli 
şəxsiyyət, ictimai xadim haqqında hər kəsin ürəyi dolu idi, 
hər kəs danışmaq istəyirdi. Bu məhəbbəti isə Cavad He-
yətin özü qazanıb. Çünki onun qəlbi daim vətənpərvərlik 
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ehtirası ilə döyünüb və döyünür. O, bütün varlığı ilə xalqı-
nın xoşbəxtliyi uğrunda çalışır, mübarizə aparır. 

On il əvvəl Doktor Cavad Heyətin 70 illik yubileyi 
keçiriləndə mən Pedaqoji Universitetin rektoru vəzifəsində 
işləyirdim və mərasimdə mən də çıxış etdim. Həmin çıxışın 
mətnini də bu kitaba daxil etməyi məqsədəuyğun hesab 
edirəm: 

 

Hörmətli yubilyar!  
Hörmətli yubiley iştirakçıları! 
Bizim Pedaqoji Universitetin kollektivi yubileyi bir az 

qabaqlayıb. Bir neçə gün əvvəl yubilyarla, hörmətli Cavad 
Heyətlə növbəti görüşümüzü Pedaqoji Universitetin 
kollektivi ilə keçirdik. Bu heç də təsadüfi deyil, Cavad 
Heyət üç il əvvəl bizim Pedaqoji Universitetin fəxri 
professoru seçilib. O, hər dəfə bizim Universitetə gələndə 
heç kimə xəbərdarlıq etmək lazım gəlmir, kollektiv Cavad 
Heyəti görən kimi onunla görüşə toplaşır və Cavad Heyət 
növbəti məruzəsinə başlayır. Onun bu dəfəki məruzəsi isə 
“Qərb mədəniyyətinin doğuluşunda Şərq mədəniyyətinin 
rolu” mövzusunda idi. Mən deyərdim ki, onun hər məruzəsi 
bizim kollektiv üçün, ümumiyyətlə, ziyalı cəmiyyəti üçün bir 
yenilikdir. 

Kimdir Cavad Heyət? Təkcə böyük bir cərrahmı, ya 
böyük bir tarixçimi, türkoloqmu? “Varlıq” jurnalının 
naşirimi, böyük ictimai-siyasi xadimmi? 

Mən deyərdim ki, Cavad Heyət böyük bir vətəndaşdır, 
böyük bir vətəndaş-insandır. Cavad Heyətin bizim 
Azərbaycanda indiyədək 5 kitabı nəşr olunub, bu kitabın 
biri mənim əlimdədir: “Türklərin tarix və mədəniyyətinə 
bir baxış”. Bu kitab olduqca dəyərli mənbədir. Kitabı 
oxuduqda məlum olur ki, Cavad Heyət qədim yunan və Bi-
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zans mənbələrinə bələddir. Cavad Heyət qədim ərəb mən-
bələrini gözəl bilir. Cavad Heyət türklərin qədim abidələ-
rini çox gözəl bilir. Təhlil nəticəsində Cavad Heyət türklə-
rin tarixini üç böyük dövrə bölür: birinci dövr eradan əvvəl 
315-ci ildən bizim eranın 10-cu əsrinə qədər; ikinci dövr 
islamiyyətin qəbulundan sonra, 10-cu əsrdən sonra islam 
mədəniyyətinin türklərin tarixinə və onların ümumi inkişa-
fına, mədəniyyətinin inkişafına təsiri baxımından 16-cı əsrə 
qədər, 16-cı əsrdən isə yeni dövrə qədər. Bunun üçün bö-
yük tədqiqat və bacarıq lazımdır. Cavad Heyət nəyi müəy-
yənləşdirir? 11-ci əsrdən 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər İran 
dövlətinin türk sülalələrinə məxsus olan rəhbərlər idarə 
ediblər. Bu, əsərdə tarixi faktlarla göstərilir. Qəznəvilər, 
Səlcuqlar, sonra Çobanilər, Atabəylər, Qaraqoyunlular, 
Ağqoyunlular, Səfəvilər. Və müəllif İran dövlətinin tarixin-
də türklərin tarixi xidmətini düzgün müəyyənləşdirir. 

Cavad Heyət türk xalqlarının yazılı abidələrinə çox 
yaxından bələd olan bir insandır, mən deyərdim ki, Cavad 
Heyət İranın bir nömrəli türkoloqudur. O, ümumtürk abidə-
ləri haqqında elə məhrəmanə danışır ki, adam fikirləşir ki, 
o abidələr elə Cavad Heyətin gözünün qabağında yazılıb. 
Mahmud Kaşğarinin “Divanü-lüğat-it-türk”ü, Yusif Bala-
saqunlunun “Qutadqu bilik”i, Əhməd Yasəvinin “Divani 
hikmət”i haqqında elə sözlər deyir ki, düşünürsən, görəsən, 
bu, bayaq dediyim kimi, şairdir, yazıçıdır, həkimdir, müəl-
limdir, arxeoloqdur? 

Mən belə qənaətə gəlmişəm ki, Cavad Heyəti yetişdi-
rən onun mühiti, Heyətlər nəsli olub. Rəhmətlik atası Mirzə 
Əli Heyət Cavad Heyətə mükəmməl təhsil verib. O, İstan-
bulun, Fransanın bütün kitabxanalarından, arxivlərindən 
də istifadə edib. 
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Əsərdə belə bir yer var. Bilgə xaqan kiçik qardaşının 
şərəfinə abidə qoydurarkən deyir: Ey türk xalqı, sən nə 
qədər acsan, toxluq nə olduğunu bilirsən, elə ki, bir dəfə 
doydun, aclıq nə olduğunu yaddan çıxarırsan. Ona görə ki, 
sən uzaqgörən xalq deyilsən. Və bizim mənfur qonşularımız 
ermənilər ki, həmin misaldan o qənaətə gəliblər ki, 
müsəlmanın sonrakı ağlı məndə olaydı, Cavad Heyət ona 
cavab verir. 

Cavad Heyət deyir ki, 20-ci əsr türk əsri olacaq. 
Cavad Heyət haqqında çox danışmaq olar. Biz ixtisas 

yaxınıyıq. O hər dəfə Bakıya gələndə görüşürük. 
Bugünkü yubileyinə toplaşmağımız o taylı-bu taylı 

Azərbaycanımızın bayramıdır. Cavad Heyət İranla 
Azərbaycan arasında qoyulan ilk mənəvi bir körpüdür, o, 
mədəni əlaqələrimizi bir-birimizə yaxınlaşdırır. 

Mən Cavad Heyəti təbrik üçün Səməd Vurğunun bir 
şeirinə müraciət edirəm: 

 
Bəzəkli yurdumuz çiçək-çiçəkdir,  
Hər keçən ömrümüz bir gələcəkdir.  
Sənin də varlığın bir günəş kimi,  
Fəsillər durduqca sönməyəcəkdir. 

 
Bəli, Cavad Heyətin həm elə “Varlığ”ı, yaratdığı 

“Varlıq” jurnalı, həm də öz varlığı zaman keçdikcə daha 
parlaq görünəcəkdir. 

Müasir dünyamızın ən nüfuzlu siyasi xadimlərindən 
biri olan cənab Heydər Əliyevin Cavad Heyəti təbrik etmə-
yi heç də təsadüfi deyil. Çünki dünyada bütün azərbaycan-
lıların bir suveren dövləti var: Azərbaycan, bizim yaşadığı-
mız Azərbaycan. Hörmətli Prezidentimizin Cavad Heyəti 
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belə səmimi təbrik etməsini, bugünkü yubileyinin keçirilmə-
sini, kitabının buraxılmasına yaradılan böyük şəraiti Cavad 
Heyətin sənətinə, yaradıcılığına dövlət səviyyəsində verilən 
böyük qiymət kimi mənalandırıram. 

Mən bizim fəxri professorumuzu təbrik edir və arzula-
yıram ki, Cavad Heyətlə yüz yaşında da görüşək. O yüz ya-
şında da beh sağlam, gümrah və Azərbaycanımızın önündə 
gedən şəxsiyyət olsun! 

Bakı, 1995-ci il 
 
Qeyd edim ki, Doktor Cavad Heyətin anadan olma-

sının 75 illik yubileyi də ölkəmizdə hörmətlə qeyd olunub. 
Bəli, gözünün, ağlının nurunu xalqının inkişafı, 

tərəqqisi üçün sərf edən Cavad Heyətin elmi və ədəbi irsi 
mötəbər qaynaqdır. Və bu gün aydın zəka, yüksək intellekt 
sahibi olan Cavad Heyət Arazın o tayında da, bu tayında da 
eyni məhəbbətlə sevilir. İranda da, Türkiyədə də, Bakıda da 
onun pərəstişkarları çoxdur. 

Nə yaxşı ki, bu gün ara açılıb, yollar genişlənib, o tay-
dan bu taya, bu taydan o taya gedib-gələnlər çoxalıb. Təb-
rizdə Azərbaycan konsulluğu fəaliyyət göstərir. Bakıdan 
birbaşa Təbrizə təyyarə reysi var. Və bütün bunların hamısı 
mənəvi bütövlüyümüzə xidmət edir. İndi əziz qardaşımız 
Cavad Heyətin də bir ayağı Tehranda, bir ayağı Bakıda, bir 
ayağı Təbrizdədir. O yenə də yorulmadan bu xalqın fiziki 
və mənəvi sağlamlığına, birliyinə, mədəniyyətinin inkişafı-
na xidmət edir. Tanrı onu qorusun! 

Son olaraq onu demək istəyirəm: biz fəxr edirik ki, 
dövrümüzün bu ensiklopedik biliyə malik alimi, ustad Ca-
vad Heyətin müasirləriyik. 
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AİLƏ HƏYATI 
 
Heyətlər nəsli İranda böyük nüfuza malik, 

soykökünün nəcib mənəvi ənənələrini yaşadan, nəhəng bir 
ağacın qol-budağını xatırladan bir nəsildir, şəcərədir. Bu 
nəslin nəcib mənəvi ənənələri bu gün də hörmətlə qorunur 
və yaşayır. Heyətlər şəcərəsinin başçısı Mirzə Əli Heyətin 
ailəsində 10 övlad – 6 oğul və 4 qız böyüyüb. Hazırda 35 
nəvə və nəticə bu nəsil şəcərəsini davam etdirir. Bu 
övladların hamısı mükəmməl təhsil alıb, cəmiyyətin layiqli 
üzvlərinə çevriliblər. Onlardan mərhum Yusif bəy və 
Mustafa bəy – vali, Doktor Ziyaəddin – iqtisad professoru, 
mərhum polkovnik və Doktor Mürtəza həm hərbçi-
hüquqşünas, həm də həkim olub. Kiçik qardaş Firuz isə 
diplomat olub, Türkiyədə İranın baş konsulu vəzifəsində 
işləyib, keçmiş İran Xariciyyə İdarəsində Türkiyə üzrə 
mütəxəssis olub. Hazırda Amerikada yaşayır. 

Doktor Cavad Heyət evlidir, onun 5 qızı, 5 nəvəsi var. 
Qızlarının ikisi – Məhin və Maral atasının yolunu seçib, 
həkimdir. Məhin Türkiyədə, Maral isə Amerikada yaşayır. 
Məlihə İstanbulda dörd dil üzrə tərcüməçi işləyir. Mənijə 
Tehranda yaşayır – mühasibdir. Sonbeşik Sanaz isə Azad 
İslam Universitetinin kompüter bölməsinin son kurs tələbə-
sidir. 

Doktor Cavad Heyətin 3 qız, 2 oğlan nəvəsi var. 
Onların hamısı Universitetdə təhsil alır. 
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Doktorun ömür-gün yoldaşı Fəridə xanım hər 

cəhətdən ona mənəvi arxadır, ləyaqətli bir xanımdır. 
Cavad Heyətin bacısı və qardaşı oğlanları da hər biri 
yüksək təhsilli, ixtisaslı, ictimai həyatda müəyyən mövqe 
qazanmış insanlardır. Doktor Cahangir və doktor Cahanşah 
məşhur həkimdir. Doktor Nadir Heyət, mühəndis Bağır 
Heyət tez-tez Bakını ziyarət edirlər. Tədqiqatçı-filoloq, 
“Varlıq” dərgisinin əməkdaşı Məhəmməd Rza Heyət Bakı 
Dövlət Universitetinin məzunudur. 

Cavad Heyətin bacısı oğlu Doktor Ağabəy Azərbay-
canını də respublikamızda yaxşı tanıyırlar. O, Beynəlmiləl 
Tibbi Yardım Mərkəzinin sədridir. Doktor Ağabəy Alma-
niya və Bakıda Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətini 
yaradıb və özü də onun vitse-prezidentidir. İllər boyu Azər-
baycana gətirdiyi dərmanlar, tibbi aparatlar, yaralılar üzə-
rində apardığı müalicələrlə xalqımıza əhəmiyyətli yardım-
lar edib və bu işini indi də daha geniş miqyasda davam et-
dirir. 

Mən inanıram ki, adı dünyanın tibb korifeyləri ilə bir 
sırada çəkilən, görkəmli cərrah, səhiyyə təşkilatçısı, qüdrət-
li söz ustası, 60 ilə yaxın cərrahlıq fəaliyyəti ərzində min-
lərlə insana şəfa verən ustad, 80 yaşlı görkəmli alimin – 
Cavad Heyətin soyadını gəzdirən bütün övladlarının, nəvə-
nəticələrinin Azərbaycanımızla əlaqələri hələ bundan sonra 
daha da artacaq, onlar da öz sələflərinin xoş niyyətli nəcib 
əməllərini davam etdirəcəklər. Uğur olsun! 
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CAVAD HEYƏT QÜDRƏTİ SƏNƏDLƏRDƏ 
 
Qeyd etdiyimiz kimi, Doktor Cavad Heyət 

Azərbaycanda, Bakıda çox sevilir. O, Vətənimizdə həmişə 
yolu gözlənilən qonaqdır. Onun bura hər gəlişi elm 
adamları, alimlər, naşirlər, söz adamları, sadə insanlar üçün 
əsl toy-bayrama çevrilir. Hər kəs Cavad Heyətin görüşünə 
tələsir. 

Cavad Heyət həm də Azərbaycanın universitetlərində 
mühazirələr oxuyur, xəstəxana və klinikalarda xəstələri 
müalicə və müayinə edir, üstəlik, onunla ayrı-ayrı təhsil 
ocaqlarında çoxsaylı görüşlər keçirilir. Təltiflər, mükafatlar 
və onların təqdimetmə mərasimləri də öz yerində. 

Doktor Cavad Heyət haqqında Azərbaycanda da 
saysız-hesabsız məqalə, onlarla kitab yazılıb. 

2005-ci il may ayının 25-də Doktor Cavad Heyətin 
anadan olmasının 80 ili tamam olur. Bu yuvarlaq yubiley 
hər yerdə: Azərbaycanda, Türkiyədə, İranda böyük 
hörmətlə, təntənə ilə qeyd olunur. Bu ilin mart ayında 
Ankarada Əhməd Yəsəvi Universitetində də yubiley tədbiri 
keçirilib. Türkiyədə yubiley münasibətilə Cavad Heyətin 
həyat və yaradıcılığını əks etdirən “Doktor Cavad Heyət” 
adlı nəfis bir kitab məqalələr toplusu da çap olunub. 
Sevindirici haldır ki, bu kitaba daxil edilən məqalələrin 
müəlliflərinin çoxu məhz Azərbaycanın elm və mədəniyyət 
sahəsində tanınmış şəxsiyyətləridir: Elçin, Anar, Nurəddin 
Rza, Tofiq Hacıyev, Sabir Rüstəmxanlı və s. Həmin kitab-
da mənim də “Böyük ensiklopedik alim” adlı məqaləm çap 
olunub. 
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Cavad Heyət Allah-təalanın xalqımıza bəxş etdiyi 
unikal şəxsiyyətlərdən, türk-islam mədəniyyətinin 20-ci 
əsrdəki ən məşhur simalarından biridir. Onun elmi irsi o 
qədər zəngin və çoxşaxəlidir ki, Cavad Heyətin özünü bir 
universitet saymaq olar. Və əslində, onun ömrünü, fəaliy-
yətini öyrənmək də bir universitetin, akademiyanın işidir. 

Cavad Heyət Türkiyə və Azərbaycan universitetləri 
və elmi mərkəzlərinin fəxri adları və diplomları ilə təltif 
olunub. Bu gün o, Azərbaycan Cərrahları Elmi Cəmiyyə-
tinin fəxri üzvüdür (1989), Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun fəxri 
doktoru (1991), Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktoru 
(1992), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin fəxri 
professoru (1993), akademik Yusif Məmmədəliyev adına 
Naxçıvan Dövlət Universitetinin fəxri professoru (1993), 
Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin fəxri doktoru 
(1994), Xəzər Universitetinin fəxri doktoru (1995), Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədə-
biyyat İnstitutunun fəxri professoru (1996), Azərbaycan 
Universitetinin fəxri professoru (1996), Azərbaycan Bey-
nəlxalq Universitetinin fəxri professorudur (2002). 

Doktor Cavad Heyət həmçinin Yazıçılar Birliyinin 
M.F.Axundov adına mükafatına (1991), Dədə Qorqud As-
sosiasiyasının Məmməd Araz mükafatına (1994), Türk Dil 
Qurumunun Ali Xidmət mükafatına (2004), Bilkənd Uni-
versitetinin (2004), Kanada Memarlıq İnstitutunun (2004), 
Quzey Kanada Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyətinin fəx-
ri fərmanlarına layiq görülüb. 

Doktor Cavad Heyət 1998-ci ildən Milli Elmlər 
Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi 
şurasının fəxri üzvüdür. 
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Görkəmli alim, həmçinin İstanbul Universitetinin 
fəxri türkoloji doktoru, həmin Universitetin İstanbul tibb 
fakültəsinin tibb doktoru və Türk Dil Qurumunun fəxri 
üzvüdür. 

Bu günədək Cavad Heyətin çıxış və məruzələri mötə-
bər elmi simpoziumlarda səslənib, İngiltərə, Fransa, eləcə 
də Avropanın digər ölkələrinin ən nüfuzlu jurnallarında 25-
dən çox məqaləsi çap olunub. 

Ümumilikdə Cavad Heyətin əsər və məqalələrini bir 
neçə qrupa bölmək olar: birinci qrupa onun tibbə aid 
dərslikləri, müxtəlif xəstəliklərin müalicəsinə həsr edilmiş 
məqalələri daxildir. Bu əsərlərin nəşr edildiyi ölkələrin coğ-
rafiyası da genişdir. Onların bir çoxu fars dilində, bir his-
səsi fransızca, bəziləri ingilis dilində, Azərbaycan dilində 
Bakıda, Tehranda, Parisdə, Londonda, Vyanada, Amerika 
Birləşmiş Ştatlarında və başqa ölkələrdə nəşr olunub. Bü-
tövlükdə Cavad Heyətin 250-dən çox kitab və məqaləsi çap 
olunub. 

Məşhur cərrah tibb elmi ilə yanaşı, türkologiya, fəlsə-
fə, islamşünaslıq elmləri sahəsində ciddi elmi araşdırmaları 
və fundamental elmi əsərləri ilə də tanınıb. 

Cavad Heyət 1992-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Bir-
liyinin fəxri üzvüdür. O, Azərbaycan mədəniyyəti və elmi-
nin inkişafındakı xidmətlərinə, İran-Azərbaycan mədəni-
ədəbi əlaqələrinin möhkəmləndirilməsindəki səmərəli 
fəaliyyətinə görə 1991-ci ildə Azərbaycan Milli Yaradıcılıq 
Akademiyasının fəxri akademiki seçilib. 

Cavad Heyətin Bakı Universitetlərində professor-
müəllim heyəti ilə görüşləri, tələbələr qarşısında maraqlı 
mühazirələri, xəstəxanalardakı uğurlu cərrahiyyə əməliy-
yatları böyük alimə geniş şöhrət qazandırıb, onu hər kəsə 
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sevdirib. Cavad Heyətin Bakı tələbələri qarşısında “Kitabi-
Dədə Qorqud”un yaranma tarixi və s. mövzularda oxuduğu 
mühazirələr həm tarixi-filoloji, həm də linqvistik baxımdan 
xüsusi marağa səbəb olub. İndiyədək onun çıxış və məruzə-
ləri mötəbər elmi simpoziumlarda səslənib, İngiltərə, Fran-
sa, eləcə də Avropanın digər ölkələrinin ən nüfuzlu dərgilə-
rində çap olunub. 
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LENTİN YADDAŞINDA 

 
2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri 

Şirkətinin “Azərbaycantelefilm” Yaradıcılıq Birliyi mənim 
ssenarim əsasında “Cavad Heyət varlığı” adlı sənədli film 
çəkdi. Film tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla, rəğbətlə, 
məhəbbətlə qarşılandı. Bu, həm də cənublu qardaşımız 
Cavad Heyətə olan böyük sevginin təzahürü idi. İndi həmin 
film televiziyamızın qızıl fondunda saxlanır. Bütövlük, 
tamlıq baxımından həmin filmin ssenarisini də bu kitaba 
daxil etməyi qərara aldım. 

 
 

CAVAD HEYƏT VARLIĞI 
 
Filmin ilk kadrlarından geniş, işıqlı cərrahiyyə otağı, 

mürəkkəb tibb avadanlığı diqqəti cəlb edir. Cərrahiyyə 
əməliyyatının gərgin anlarının şahidi oluruq. Dünyaşöhrət-
li cərrah, böyük alim, Azərbaycan xalqının fədakar ziyalısı, 
öz Vətəninin həqiqi vətəndaşı Doktor Cavad Heyəti gərgin 
cərrahiyyə əməliyyatı anlarında görürük. 

Cərrah Hüseyn Hezaveyi kadrda. 
 
HÜSEYN HEZAVEYİ: – Ürəyə toxunmağa belə 

cürət edilmədiyi vaxtlarda Doktor Heyət ürəkdə 
cərrahiyyə əməliyyatı aparıb. 

 
Ürəkdə aparılan cərrahiyyə əməliyyatından fraqment-

lər təqdim olunur. 
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MAARİF ƏLİYEV (Qarabağ müharibəsi əlili): – 
Elşənin ürəyində, damarların üstündə güllə otur-
muşdu. Burda heç kəs risk edib onu çıxara bilmir-
di. O gülləni Doktor Cavad Heyət özü çıxartdı or-
dan. 

 
Güllənin dəldiyi yaralı ürək aramsız döyünür. Qüdrət-

li alim-cərrahın sehrli əllərilə güllə götürülür, yaralı ürək 
xilas edilir. 

 
BƏHRUZ SƏFƏRƏLİYEV (DİN tibb idarəsinin 

rəisi): – Respublikamız çətin bir şəraitə, böhranlı 
bir vəziyyətə düşdükdə yaralılarımıza ilk yardım 
əlini uzadanlardan biri də bizim Azərbaycanın ən 
sevimli oğullarından biri Cavad Heyət oldu. 

 
YAŞAR QARAYEV (MEA-nın müxbir üzvü, 

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru): – 
Azərbaycanın indi ürəyi ağrıyır. Azərbaycanın 
ürəyinə Laçında, Şuşada, Qarabağda qəlpə dəyib. 
Əlbəttə, bunun üçün, bu qəlpədən xilas olmaq 
üçün bizim hər şeyimiz var: ordumuz var, 
sərkərdəmiz, dövlətimiz, öndərimiz var, həm də 
dünyaşöhrətli cərrahımız, ürək həkimimiz var. 

 
ABBASƏLİ HƏSƏNOV (Azərbaycan Respublika-

sının İİR-dəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri): – 
“Varlıq” jurnalı get-gedə yayımlandı, dünyanın 
müxtəlif ölkələrinə gedib çatdı və özü ilə bərabər 
Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan tarixini 
əks etdirən bütün varlığını dünyaya yaydı və eyni 
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zamanda da onun əsasını qoyan Doktor Cavad 
Heyəti bütün dünyaya tanıtdırdı. 

 
Bu məqamda Cavad Heyətin canlı kadrları 

dondurulur, simvolik olaraq əbədiləşdirilir və bu planla – 
ikili təsvirlə filmin adı, əsas titri yazılır. 

 
 

CAVAD HEYƏT VARLIĞI 
 
Doktor Cavad Heyəti İranda və müstəqil Azərbaycan 

Respublikasında – müxtəlif tarixi yerlərdə, tarixi yaddaşla 
üz-üzə görürük. O, daxili düşüncələr aləmindədir. Müxtəlif 
yerlərdə gəzdikdə onun bioqrafik söhbətini, daxili monolo-
qunu eşidirik. 

 
CAVAD HEYƏT: – Mən Doktor Cavad Heyətəm. 

1925-ci ildə may ayının 24-də Təbrizdə anadan 
oldum. Atam böyük teoloq, ruhani idi, müctəhid 
idi. Eyni zamanda filosof idi. Heyət alimi idi. 
Məşrutə inqilabının rəhbərlərindən idi. İranda 
ədliyyənin qurucularından idi. Anam da bir 
müctəhid qızı idi. Biz on bacı-qardaş idik – 6 
qardaş, 4 bacı. Hamısı yüksək təhsilli. Uşaqlıqdan 
islamın əqidələri ilə, maarif ilə biz böyüdük və 
mən ilk təhsilimə Həmədanda başladım. Çünki 
atam həm də Həmədandakı ədliyyəni qurdu, ora-
ya başçılıq edirdi. Biz də oraya getdik. Sonra or-
dan Təbrizə gəldik, Təbrizdən Tehrana. Nəhayət, 
mən Tehranda əsgərlik liseyində oxudum, oranın 
həmişə birincisi idim. Zabit olmaq istəyirdim, 
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amma xoşuma gəlmədi ordakı o böyüklərə şəxsi 
itaətlər. Onun üçün həkimliyi seçdim. Daha 
sərbəst yaşaya bilmək üçün. Və Tehranda 
tibbiyyəyə girdim. 3-cü sinifdən atam məni 
İstanbula göndərdi. İstanbulda tibbiyyəni bitirdim, 
sonra cərrahi ixtisası apardım. Ondan sonra Parisə 
getdim, İstanbulda evləndim, Parisə getdim, 
Parisdə də dörd sənə cərrahi ixtisasıma davam 
etdim. O zaman yeni cərrahi – qəlb cərrahisi, ürək 
cərrahisi yeni qurulmuşdu. Mən də orda mümkün 
olduğu qədər ümumi cərrahi ilə bərabər ürək 
cərrahisini öyrəndim. 1952-də Tehrana qayıtdım. 

 
* * * 

 
İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehrandan gö-

rüntülər. Doktor maşını ilə xüsusi klinikasına gedir. Orada 
onu iş prosesi zamanı görürük. Bütün bu planlarda Cavad 
Heyətin daxili monoloqu davam edir. 

 
CAVAD HEYƏT: – Bura mənim xüsusi klinikamdır. 

Burda xüsusi klinikaya mətəb deyərlər. Burda 
mən xüsusi xəstələrimi qəbul edərəm, günortadan 
sonralar və ondan sonra dərman veriləcək xəstəyə 
dərman yazaram, əməliyyat olunacaq xəstəni də 
bir məktubla xəstəxanaya göndərərəm və orda 
yatar, orda gedərəm əməliyyat edərəm. 
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Doktor Cavad Heyəti cərrahiyyə əməliyyatı aparan 
zaman gərgin anlarda görürük. O, növbəti ürəyi xilas edir, 
yenidən həyata qaytarır. Üzündəki xoş təbəssüm onun 
cərrah, alim, vətəndaş-ziyalı xoşbəxtliyindən soraq verir. 

Cərrah Hüseyn Hezaveyi kadrda görünür. Cavad 
Heyət haqqında danışır. 

 
HÜSEYN HEZAVEYİ: – Doktor Cavad Heyət 

dünyanın ən məşhur cərrahlarından biridir. Onun 
əlli il öncə gördüyü işlər yenilik sayılır. 

 
Doktor Cavad Heyət uzun elmi yaradıcılıq yoluna 

nəzər salır, özü haqqında danışır. 
 
CAVAD HEYƏT: – Mənim həkimliyim çox 

macəralı keçmişdir. Çünki mən hər kəsin apara 
biləcəyi əməliyyatlara razılıq verməmişəm, daha 
böyük əməliyyatlar aparmaq istəmişəm və bu işi 
aparmışam. Bunlar hamısı həyəcanla, emosiya ilə, 
stresslə, iztirabla bərabər olmuşdur. İlk apardığım 
ürək əməliyyatı bir macəra kimi iztirablı olmuş-
dur. Və yaxud açıq ürək cərrahisinə başladığım 
zaman çox zəhmətlə bərabər, çox da narahatlıq 
çəkmişəm. Amma çox şükür, müvəffəq olmuşam. 
İranda ilk dəfə açıq ürək cərrahisini burda müvəf-
fəqiyyətlə apara bilmişik. Tehranda ilk dəfə bö-
yük böyrək köçürmə əməliyyatını insanlarda və 
İranda ilk dəfə ürək köçürmə əməliyyatını itlərdə 
müvəffəqiyyətlə aparmışam. Bundan 33 il əvvəl o 
zaman belə əməliyyatlar möcüzə kimi sayılırdı. O 
zaman mən istədim insan üzərində də ürəkköçür-



 236

mə əməliyyatı aparam, amma bizim ruhanilər, 
ayətullalar icazə vermədilər ki, ölüdən mən ürək 
götürüm insana köçürüm. Amma sonra, mərhum 
İmam Xomeyni gələndən sonra, o, inqilabçı bir 
adam idi, icazə verdi. 

 
Kadrda divardan asılmış, doktora təqdim olunmuş 

diplomlar göstərilir. 
 
CAVAD HEYƏT: – Gördüyünüz o diplomlar biri 

Paris Cərrahi Akademiyasının diplomasıdır ki, 
bunu mənə 1983-də vermişdilər. Bu da İstanbul 
türk fakültəsi tərəfindən mənə verilən altun diplo-
madır. Bu altun diploma ilk dəfə birisinə verilmiş-
dir, əlli il tibb aləmində elmi çalışmalarına görə. 
Bu mənə qismət olmuşdur. Bunu da 4 sənə əvvəl, 
4 il əvvəl verdilər. Demək, mən 54 ildir ki, həki-
məm və həkimlik sahəsində çalışıram. Əlbəttə, 
həkimlik sahəsində yalnız bir xəstə müalicəsi, 
əməliyyatla razılaşmamışıq, eyni zamanda elmi 
təcrübələr aparmışıq. Mən 12 il “Daneşe pezeşki” 
adında tibb dərgisi çıxarmışam. Ondan sonra üç 
cild dərslik kitabı yazmışam -cərrahi dərslik kita-
bı. Cərrahi dərsləri vermişəm. İndi də verirəm. 
Mən Azad İslam Universitetində cərrahi professo-
ruyam. 

 
Hüseyn Hezaveyi kadrda görünür. Cavad Heyət 

haqqında söhbətini davam etdirir. 
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HÜSEYN HEZAVEYİ: – Ürəyə toxunmağa belə cü-
rət edilmədiyi vaxtlarda Doktor Heyət ürəkdə cər-
rahiyyə əməliyyatı aparıb. Doktor Heyət əməliy-
yatları apara-apara eyni zamanda şagirdlərinə də 
öyrədirdi. Mən onun şagirdi olmağımla fəxr edi-
rəm. Doktor Heyətin gördüyü işlərin hamısı qey-
ri-adi idi. Doktor Heyətin adı İrandan çox-çox 
uzaqlarda da məşhurdur. Dünyanın müxtəlif nöq-
tələrində keçirilən konfranslarda onun əməyinə 
yüksək qiymət verilir. 

 
Doktor Cavad Heyət evində oturub, düşünür, sonra 

ötüb keçənlərdən söz açır. 
 
CAVAD HEYƏT: – Bilirsiz, professor Barnard ilk 

dəfə insan üzərində ürək köçürmə əməliyyatını 
başarı ilə aparmışdır, Keyptonda. O zaman mən 
ona təbrik teleqrafı çəkdim və özüm də getdim 
yaxından onun əməliyyatlarını seyr etdim. Sonra 
Barnard buraya gəldi. Burada bizim işlərimizi 
gördü, burada konfrans verdi. Şiraza getdik, Aba-
dana getdik. Sonra şəklini mənə hədiyyə etdi. Gö-
rürsüz, onun şəklidir, Barnardın. Bizim dostluğu-
muz davam edirdi. Onun son illərdə əlləri, bar-
maqları xəstəlikdən əyilmişdi və əməliyyat apara 
bilmirdi. Bundan iki ay əvvəl vəfat etdi. 

 
Cərrah Hüseyn Hezaveyi görkəmli alimin Bakı ilə 

əlaqələrindən danışır. 
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HÜSEYN HEZAVEYİ: – Bakıda Doktor Heyəti 
İranda olduğundan da yaxşı tanıyırlar. Həqiqətən, 
Doktor Heyətin Azərbaycan üçün elədiyi işlərin 
öhdəsindən heç kim gələ bilməzdi. 160-dan artıq 
müharibə əlilini Bakıdan Tehrana gətirib Punz-
deyi Xordad xəstəxanasında yerləşdirmək böyük 
hünər idi. Onu da qeyd etməliyəm ki, əməliyyatın 
çoxunu özü aparırdı. 

 
Bəhruz Səfərəliyev Cavad Heyətlə ilk tanışlığını beh 

xatırlayır. 
 
BƏHRUZ SƏFƏRƏLİYEV: – Cavad Heyətlə mə-

nim tanışlığım ilk dəfə müharibənin ən kəskin 
vaxtlarında oldu. Alman-Azərbaycan cəmiyyəti-
nin yaradıcısı, professor Cavad Heyətin bacısı oğ-
lu Doktor Ağabəy Azərbaycani bizdə yaralılarla 
görüşərkən respublikamızda müalicəsi mümkün 
olmayan yaralıların İran İslam Respublikasında 
müalicəsini təşkil etmək üçün öz dayısı Cavad 
Heyətdən məsləhət almışdı və mənimlə birlikdə 
biz İrana yollandıq. Cavad Heyətlə görüş keçir-
dik. Cavad Heyətlə mən yaralılar barəsində danı-
şarkən o kövrəldi, ağladı və bu işdə bizə kömək 
etməyinə söz verdi. 

 
Azərbaycan-Almaniya Dostluq Cəmiyyətinin vitse-

prezidenti Ağabəy Azərbaycani kadrda görünür. 
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AĞABƏY AZƏRBAYCANİ: – Onun sayəsində 
eliyə bildik ki, eyni zamanda 167 nəfər Qarabağ 
yaralısını da İrana göndərək.  

 
BƏHRUZ SƏFƏRƏLİYEV: – Beləliklə, ilk dəfə 

olaraq 16 yaralını Azərbaycan sərhəddindən 
keçirərək, Tehrana yollandıq. 

 
Kadrda təyyarə vasitəsilə Tehrana yollanan yaralılar 

müxtəlif planlarda görünür. Cavad Heyət onlarla görüşür, 
onları səmimi qarşılayır. Sonra məşhur doktoru azərbay-
canlı yaralıları müayinə və müalicə edən anlarda görürük. 

 
Cavad Heyət bir yaralı haqqında danışır. 
 
CAVAD HEYƏT: – Gülləni bunun qəlbinin dalından 

– ciyərindən vurublar. 
 

* * * 
 
YAŞAR QARAYEV (MEA-nın müxbir üzvü): – 

Mən şəxsən şahidi olmuşam. Qarabağ yaralısının 
sinəsindən güllə dəymişdi. Ürək əzələsini də zədə-
ləmişdi. O qəlpəni nə cür böyük ustalıqla Doktor 
Cavad Heyət həmin xəstənin ürəyindən çıxarıb. 

 
MAARİF ƏLİYEV (Qarabağ müharibəsinin əlili): – 

Burdan biz yanvar ayının 8-də, 1993-cü ildə 
getdik. 16 nəfər idik. Bizdən iki nəfəri, yəni məni, 
bir də Cəbrayıl rayonundan Elşən adlı oğlanı 
Doktor Cavad Heyət özü əməliyyat elədi. Elşənin 
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ürəyində, damarların üstündə güllə oturmuşdu. 
Burda heç kəs buna risk edib çıxarda bilmirdi. 
Onu Doktor Cavad Heyət özü çıxartdı. İkinci gün-
dən sonra dedi ki, gəzə bilərsən. Bir də mənim ağ 
ciyərim təmiz dağılmışdı, qara ciyərimdə də qəl-
pələr qalmışdı. Məni də özü hazırlayırdı, hər gün 
də gəlirdi, soyundururdu, ölçürdü barmaqlarıyla, 
necə olacaq, nə cür olacaq. Məni operasiya edən-
də fevral ayının 12-si idi, 1993-cü il. Orda əmə-
liyyat müvəffəqiyyətlə qurtarmışdı, yəni ciyəri-
min qabaq hissəsini çıxartmışdılar. Cavad Heyət 
özü rəhbərlik etmişdi. İndi bədənimə baxanda elə 
bil yapon maşını ziqzaq kimi tikib… Nə isə əmə-
liyyatdan sonra mən ayılmamışdım. Doktor Ca-
vad Heyət gör neyləmişdi. Gedib mənimlə Azər-
baycandan gedən uşaqları gətirmişdi ki, Azərbay-
can dilində, Bakı ləhcəsində, Azərbaycan ləhcə-
sində danışın. Hansı sözləri Maarif işlədirdi. Maa-
rif atasının, anasının, bacısının, qardaşının, uşaq-
larının hansının adını çəkirdi, o adları siz də çəkin 
ki, əsəblərinə toxunsun, bəlkə, narkozdan ayılsın. 
Cavad Heyət həmin variantla məni narkozdan 
ayıltmışdı. 

 

* * * 
 

Ağır cərrahiyyə əməliyyatını uğurla başa çatdıran 
Cavad Heyət dərindən nəfəs alaraq kadrda danışır. 
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CAVAD HEYƏT: – Çox şükür, hamısı yaxşı oldu. Bu-
ra qayıtdılar və burda televizyonda çıxış elədilər və 
təşəkkürlərini bildirdilər. Bu məsələ bu şəkildə cə-
rəyan etdi və mənim həyatımın yaxşı xatirələrindən 
birisidir. Sayın möhtərəm Türkiyənin cümhur baş-
qanı Süleyman Dəmirələ yazdığım məktub haqqın-
da sizə qısa bir məlumat verim. Mən yenə Bakıya 
gəlmişdim. Bakıda həm tibbi yardım, əməliyyat, 
həm də ədəbiyyatçılarla görüşlərim var idi. Sonra 
burdan İrana qayıdarkən eşitdim ki, Kəlbəcər getdi. 
Bu hadisə məni çox pərişan etdi. Və mən o gecə 
yata bilmədim. Oturdum və o gecə məktub yazdım. 
Necə yazdım, indi xatırlamıram. Amma bilirəm ki, 
çox qeyri-adi bir halda yazdım. 

 
Kadrda Cavad Heyətin keçmiş Türkiyə prezidenti Süley-

man Dəmirələ yazdığı məktub göstərilir və oxunur. Arada 
Cavad Heyət müxtəlif planlarda görünür. Sanki o da məktubu 
dinləyir, vaxtı ilə yazdığı həmin həyəcanlı məktubla yenidən 
yaşayır. 

 
CAVAD HEYƏT: – Sayın Süleyman Dəmirəl həzrətlə-

ri! Türkiyə cumhur rəisi! Sizi bu məşğul günləriniz-
də narahat etdiyim üçün üzr diləyirəm. Bu cəsarəti 
Sizi 50 ildən bəri, yəni tələbəlik zamanından tanıdı-
ğımdan və Sizdə insani milli və dini duyğuların 
güclü olduğunu bildiyimdən və eyni zamanda, 
təcrübəli, bəsirətli bir dövlət rəisi olduğunuzdan alı-
ram. Müsəlman, azəri qardaşlarınızın faciəli vəziy-
yətini və tarixi düşmənləri arasında yalqız, kimsəsiz 
qaldıqlarını açıqlamağı lazım görmürəm. Bu gün 
Arazın quzeyindəki dindaş və soydaşlarımız tarixdə 
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az rastlaşdığımız bir faciə və soyqırıma məruz qa-
lıblar. Həm də böyük bir millət və ya güclü bir döv-
lət tərəfindən deyil, bütün tarix boyu himayəmiz 
altında yaşayan və ədalətimiz sayəsində bütün insa-
ni haqlardan faydalanan ermənilər tərəfindən. Er-
mənilər ən modern silahlarla azəri qardaşlarımızın 
vətəninə hücum etmiş, insanları böyük-kiçik, qadın-
kişi demədən vəhşi şəkildə öldürmüş, evlərini, 
yurdlarını da dağıdıb talan etmişlər. Beş ildən bəri 
davam edən bu təcavüz və soyqırımlar son zaman-
larda daha da şiddətlənmişdir. Bu durum qarşısında 
bütün dünya əfkari-ümumiyyəsi susur, insan haqla-
rını qoruyanlar da heç bir etiraz etmirlər. Belə bir 
durum qarşısında müsəlman dünyasının, türklərin, 
Türkiyə və İran İslam Cumhuriyyətinin və ulusları-
mızın vəzifə və məsuliyyətləri nə ola bilər? Bu 
məzlum, silahsız, ordusuz və əsarətdən yenicə çıx-
mış qardaşlarımızı yalqızmı buraxmalıyıq? Erməni 
daşnak ordusunun onların yurdlarına həyasızcasına 
təcavüzünə, qadın və kişilərini, qoca və uşaqlarını 
acımadan öldürmələrinə tamaşaçımı qalacağıq? Bu, 
bizlərin şərəfinə, türklüyə və müsəlmanlığa, nəha-
yət, insanlığa yaraşarmı? Bu, bizim şanlı tariximizə 
sığarmı? Sayın cumhur rəisi! Lütfən, məni əfv edin. 
Bu sətirləri göz yaşlarımın qabağını ala bilmədən 
yazıram. Və bu anda Allah-təaladan xalqımıza qur-
tuluş, ya da özümə ölüm istəyirəm. Sayın başqan! 
Mən diplomat və siyasət adamı deyiləm. Mənim 
bütün həyatım elm və həkimliklə keçmişdir. Fəqət, 
heç bir zaman insanlığın acılarını unutmadığım ki-
mi, məmləkətim, millətim, dindaşlarım və soydaşla-
rımın qayğı və kədərlərindən də kənarda qalmadım 
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və onlardan ayrı yaşamadım. Arazın quzeyindəki 
qardaşlarımız məni azərilərin ağsaqqalları bilirlər. 
Mən özümü bu şərəfli ada layiq görmürəm. Amma 
onların mənə olan güvənci və bugünkü ağır və təci 
durumlarını göz önünə alaraq bir azəri ağsaqqalı 
kimi zati-alinizdən xahiş edirəm. Hər şeyə rəğmən 
təcrübəli, bəsirətli dövlət rəisi, millət lideri və 
haqsevən bir insan kimi ciddi ölüm təhlükəsində 
qalan məzlum azəri qardaşlarımızın yardımına 
qalxın. Azərbaycan xalqı dünyanın ən igid, comərd, 
çalışqan və anlayışlı xalqlarındandır. Rus istilası və 
kommunist istibdadı onu bugünkü erməni cina-
yətlərinə qurban verib. Fəqət, onlar qırmızı rus bo-
yunduruğu altında yaşadığı zaman belə, bu qədər 
ağır duruma düşməyiblər və soyqırıma məruz qal-
mayıblar. Təəssüf ki, yenicə istiqlal və hürriyyətə 
qovuşduqdan sonra bir gün də olsa, rahat nəfəs al-
mayıblar. Üstəlik, əmniyyətlərini, dolanışıqlarını, 
yurd-yuvalarını və hətta canlarını da itirməkdədir-
lər. Əcəba, daima davam edən bu ölüm təhlükəsin-
dən qurtulmaqçün nə etsinlər? Təkrar boyunduruğa 
girsinlər? Təbii ki, buna nə özləri, nə Türkiyə, nə 
İran, nə də ki, bizlər təhəmmül edə bilmərik. Bu 
halda vaxt keçirmədən onların yardımına gedək və 
qardaşlarımızı bu zülm, yanğın və qırğından qurta-
raq. Öz şərəf və heysiyyətimizi də qoruyaq. Səsimi-
zə səs verəcəyinizə ümidli və əminəm. İranlı azəri 
qardaşlarınız adından hörmətimi bildirirəm. 

 
Doktor Cavad Heyət  

Tehran, 21 noyabr, 1993-cü il 
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Cavad Heyəti evində, yazı stolu arxasında əyləşib mək-
tub yazan anlarda görürük. O, məktuba son nöqtəni qoyub 
dərindən nəfəs alır. 

 
YAŞAR QARAYEV: – Azərbaycan bu saat Qarabağ 

qayğıları ilə yaşayır. Və bu qayğılarla bağlı dokto-
run səsi, demək olar ki, ədəbi-ictimai fəaliyyətinin 
bütün sahələrindən, dünyanın hər yerindən gəlir. 
Gah onu Süleyman Dəmirələ yazdığı məktubun sə-
hifələrindən, sətirlərindən eşidirik, gah doktorun sə-
sini İranın tibb idarələrində, tibb bakanlığında Azər-
baycanın əvvəl yaralılarına, indi isə qaçqınlarına 
yardım, kömək üçün çağırışlarının səsi şəklində din-
ləyirik. Gah da Azərbaycan Prezidenti ilə görüşlər-
dən gəlir bizim Doktor Cavad Heyətin səsi. Bildiyi-
niz kimi, o, Cərrahlar Akademiyasının həqiqi üzvü-
dür. Doktor Cavad Heyət Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin fəxri üzvüdür, Azərbaycan Universitetinin, 
Bakı Dövlət Universitetinin, Təfəkkür Universite-
tinin… Onları sayıb-sadalamaqla qurtarmaq olmaz. 
Amma onların hamısının siyahısı, bizim bax bu 
otaqda yığışmış Elmi Şuranın üzvləri tərəfindən 
doktora təqdim olunmuş Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutu Elmi Şurasının fəxri sənədi – diplomudur. 

 
Doktor Cavad Heyət kadrda görünür. Başını qaldırıb 

pəncərəyə, pəncərədən görünən günəşə baxır. Sanki günəşlə 
görüşür, salamlaşır. Bu psixoloji ovqatla danışmağa başlayır. 
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CAVAD HEYƏT: – Ədəbiyyata mənim marağım 
çoxdan başlamışdır. Altıncı sinfi keçdiyim zaman 
mən bütün Azərbaycan məktəblərində 3-cü oldum. 
Ona görə mənə bir Hafiz divanı bağışladılar, 
mükafat olaraq. Eyni zamanda bizim evimizdə 
“Hop-hopnamə” də var idi. Onun üçün mən bu iki 
kitabla ünsiyyət tapdım. Həm “Hop-hopnamə” ilə, 
həm də Hafizin divanıyla. Bu maraq məndə var idi. 
Sonra tibb fakültəsinin 3-cü sinfindən İstanbula 
getdim və orda gördüm ki, tibb tələbələri daha çox 
ədəbiyyatla, tarixlə məşğuldurlar. Orda ədəbiyyata, 
tarixə marağım artdı. Tibb təhsili ilə bərabər, tarix 
və ədəbiyyatı da təqib etdim, izlədim. Parisdə də 
olduğum müddətdə, olduğum sənədə yenə fransız 
kitablarından tarixlə əlaqələndim. İnqilabdan sonra 
yavaş-yavaş kiril hərfləri ilə yazılmış Azərbaycan 
kitablarını başladım oxumağa. 34 sənədən bəri Şi-
mali Azərbaycan ədəbiyyatı və dilçiliyi ilə məşğul 
olmağa başladım. 

 
* * * 

Doktor Cavad Heyət məhəllə məscidinin qabağında 
dayanıb uşaqlıq illərini xatırlayaraq danışır. 

 
CAVAD HEYƏT: – Bura “Əndölə” məscididir. Bizim 

evimizin tam üzbəüzündə, qarşısında. Burda məhər-
rəm, səfər aylarında mərsiyə olardı, böyük yüzillər 
burda danışardılar. Rəhmətlik Mirhüseyn Vaizi ki-
mi məşrutə rəhbərlərdən biri. Biz uşaq idik, gələrdik 
bura, onun sözlərinə qulaq asardıq. Məsciddə çox 
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xatirəmiz var. Bizim evimizin tam qarşısında idi, 
ona görə axşamlar gələrdik bura. 

 
Cavad Heyət məscidi kənardan seyr etdikdən sonra içə-

ri daxil olur və oradakı yaşlı kişi ilə söhbət edir. 
 
CAVAD HEYƏT: – Sizin adınız nədir?  
KİŞİ: – Mənim adım Hacı Əbdülhəsəndir. 
CAVAD HEYƏT: – Neçə yaşınız var? 
KİŞİ: – Mənim 93.  
CAVAD HEYƏT: – Maşallah.  
KİŞİ: – Mən həmişə Mirzə Heyətin yanında olardım. 

(Kişi əli ilə Cavad Heyətin atasının evini göstərir) 
Mirzə Heyət orda olardı. 

 
Cavad Heyət evlərini kənardan seyr edir, uzaq uşaqlıq 

illərini xatırlayır. 
 
CAVAD HEYƏT: – Mən hər vaxt Təbrizə gedəndə 

uşaqlığım yadıma düşür. İlk məktəbə getdiyim gün-
lər, o zamankı günlərim, xatirələrim gözümün qaba-
ğında canlanır. Mən bu günümü unuduram, uşaqla-
şıram Təbrizdə. 

 
Cənubi Azərbaycanın ən qədim, ən böyük şəhərlərindən 

olan Təbriz panoram və fraqmentik planlarda göstərilir. Son-
ra kadrda Şəhriyarın portretini görürük. Cavad Heyətin sə-
sini bu təsvirlər üstündə eşidirik. 
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CAVAD HEYƏT: – Şəhriyar İranın 20-ci əsrin ən 
böyük şairi sayılır. Zənn edirəm, bizim də istər 
cənub olsun, istər şimal olsun, Azərbaycanın ən 
böyük şairlərindən birisidir. Şəhriyar fars şeirinin 
zirvəsinə çıxmış və müasir İranın Hafizi sayılır. 
Türk şeirində də “Heydər baba” mənzuməsini 
söyləməklə, zənn edirəm ki, o, türk şeirinin də 
zirvəsinə çıxmışdır. Mənim onunla tanışlığım 1941-
42-dən başlamışdır. O zaman İran müttəfiqlər 
qoşunu tərəfindən işğal olunmuşdu və Rza şah 
getmişdi. Tehranda mənim atam bir neçə 
Azərbaycan böyükləri ilə bərabər Azərbaycan 
Cəmiyyətini qurmuşdu. Oraya Şəhriyar gəlirdi, mən 
də gedərdim. Rəhmətlik Doktor Nitqi də gəlirdi. 
Mən o cəmiyyətdə həm Şəhriyar, həm də Doktor 
Nitqi ilə tanış oldum. Və o vaxtdan Şəhriyarla, 
Nitqi ilə dostluğumuzu davam etdirdik. Sonra bir 
neçə il mən İstanbulda, Avropada, Parisdə olduğum 
müddətdə əlaqələr kəsilmişdi. Sonra İrana qayıdıb 
işə başladıqdan sonra yenə bunlarla əlaqələrim 
yeniləndi və Şəhriyarı mən hər zaman Təbrizə 
gedişimdə gedər görərdim, danışardıq. 

 

Doktor Cavad Heyət böyük Azərbaycan şairi 
Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın əzəmətli məqbərəsini, qəbrini 
ziyarət edir, onun qəbri yanında dayanıb danışır. 

 

CAVAD HEYƏT: – Bir gün professor Rüstəm Əliyev 
Tehrana gəlmişdi və orda Şəhriyarı soruşdu. Mən 
də dedim ki, Şəhriyar daha Ana dilində yazmır, fars 
dilində yazır. Rüstəm mənə dedi ki, bu sizin 
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təqsirinizdir. Siz onu gedin gətirin buraya və ona 
yazdırın. Bu fikir mənim beynimə batdı və Səhəndi 
Təbrizə göndərdim. Şəhriyarın da mənimlə arası 
çox yaxşı idi, məndən söz eşidərdi. Məni sevərdi. 
Ondan xahiş elədik, ailəsiylə bərabər Tehrana gəldi 
və bizim evimizdə beş ay qaldılar. Bu şəkildə 
yenidən biz ədəbi məhvil qurduq. Türkcə, farsca 
şeir məhvili. Və oraya Azərbaycan şairləri, fars 
şairləri gəlirdi, şeirlərini oxuyurdu. Şəhriyar da tək-
rar başladı türkcə şeir yazmağa. Sonra ona evimizin 
qarşısında bir ev tutduq. Bir neçə il orda idi. Xanımı 
vəfat etdikdən sonra yenə Təbrizə qayıtdı, amma 
bizim əlaqələrimiz həmişə davam edirdi. Çox 
şadam ki, ustadın öz şeirini, həm də Ana dilindəki 
bir şeirini qəbir daşının üstünə yazıblar. 

 
Mehrabi-şəfəqdə üzümü səcdədə gördüm,  
Qan içrə qəmim yox, üzüm olsun sənə sari. 
 
Şəhriyarın sağlığında çəkilmiş kadrlar ekranda 

görünür. Kadr arxası təqdimatda şairin şeiri oxunur. 
 
K/A MƏTN: – Azadlıq quşu varlıq.  
Hərçənd qurtulmaq hələ yox darlığımızdan.  
Amma bir azadlıq doğulur varlığımızdan.  
Varlıq nə bizim təkcə azadlıq quşumuzdu,  
Bir müjdə də vermiş bizə həmkarlığımızdan.  
Bəh-bəh, nə şirin dilli bu cənnət quşu tuti,  
Qəndin alıb ilham ilə dindarlığımızdan.  
Dil açmağa karlıq da gedər, korluğumuz da,  
Çün lallığımız doğmuş idi karlığımızdan.  
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Düşmən bizi əlbir görə təslim olu naçar,  
Təslim oluruq düşmənə naçarlığımızdan.  
Hər inqilabın vur-yıxı son bənnalıq istər,  
Dəstur gərək almaq daha memarlığımızdan.  
Hüşyar olasız, düşməni məğlub edəcəksiz, 
Düşmənlərimiz qorxuri huşyarlığımızdan.  
“Birlik” yaradın, söz bir olar biz kişilərdə, 
Yoxluqlarımız bitdirəcək varlığımızdan. 
 
Doktor Cavad Heyəti şəxsi klinikasında görürük. O, 

kadrda “Varlıq” jurnalı haqqında danışır. 
 
CAVAD HEYƏT: – Bundan 23 il əvvəl İranda islam 

inqilabı oldu. İslam inqilabı olandan sonra bizə 
nisbi bir dil azadlığı verdilər. Günşah zamanı o da 
yox idi. Qətiyyən Tinşah zamanı türkcə nəşriyyə 
çıxarmaq mümkün deyildi. İslam inqilabından son-
ra bu vəziyyət dəyişdi. Dərhal mən fürsətdən istifa-
də etdim və “Varlıq” nəşriyyəsinin imtiyazını al-
dım. Dilimizi, ədəbiyyatımızı bilən bir neçə azər-
baycanlı dostumla “Varlıq” dərgisini çıxarmağa 
başladıq. O zaman mənə yardımçı olan arkadaşla-
rım bunlardır. 

 
Doktor Cavad Heyət haqqında danışdığı dostlarının 

şəkillərini əllərində tutub. 
 
CAVAD HEYƏT: – Əlbəttə, şəkilləri burda olmayan 

daha bir neçə nəfər də vardır ki, o gün hazır ola 
bilməmişlər – Doktor Fərzanə, mühəndis Əğnami, 
professor Həmid Məmmədzadə. Burdakılar, başdan 
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məni tanıyırsız, Doktor, professor Qulamhüseyn 
Beqdeli Bakıdan gəlmişdir, professor, Doktor 
Həmid Nitqi – böyük ustad və türkoloq, İranda 
ümumi rabitələrin, əlaqələrin atası adı verilən bir 
şəxsiyyətdir. Mənim ən yaxın həmkarım Doktor 
Nitqi olmuşdur. Sonra mərhum Pirhaşimi – Teymur 
Pirhaşimi, mərhum Mənzuri Xamneyi, mərhum Əli 
Kəmali savə türklərindən, ağayi Səməd Sərdariniya 
Təbrizdə bizimlə bərabər həmkarlıq edib, tarixi mə-
qalələrimizi yazıb farsca. Məşhur şairimiz Savalan 
Həsən Məcidzadə, bizim yaxın həmkarımız. 

 
Tarixçi alim Səməd Sərdariniya Cavad Heyətin 

yaratdığı “Varlıq” jurnalındakı fəaliyyətini xatırlayır. 
 
SƏMƏD SƏRDARİNİYA: – Mən 23 ildir ki, “Varlıq” 

jurnalında əməkdaşlıq edirəm, Doktor Cavad 
Heyətin xidmətindəyəm. Bu 23 ildə biz Doktor 
Cavad Heyətlə Azərbaycanın tarix, kültür, 
ədəbiyyat və başqa sahələrində qələm vururuq. 23 
ildə böyük xidmətlər edib bu jurnal Azərbaycan 
xalqına. Bu kişi bizim üçün də, Doktor Cavad 
Heyətin tamam əməkdaşları üçün də bir ruhani 
atadır. Biz bu kişidən çox sözlər öyrənmişik. Biz 
bundan yaşayış dərsi almışıq. Bu bizə bir böyük ata-
dır. Bizə yox, Azərbaycan xalqına, deyə bilərəm ki, 
layiqən bir atadı. O qədər xidmət edib. Doktor 
Cavad Heyət ikinci Cəlil Məmmədquluzadədir 
jurnalistika sahəsində. Bu o qədər xidmət eləyib, 
çün mən yaxından onun işlərini görmüşəm, 
xidmətlərini görmüşəm. Mən bilirəm ki, o, gecə-
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gündüz çalışıb, Azərbaycan xalqına xidmət edib, 
həmişə də təvazökarlıqla, heç bir dəfə də bu 
xidmətlərini dilə gətirməyib. Bunun elə yüksəkliyi, 
əzəməti, böyüklüyü ondadı. 

 
Doktor Cavad Heyət şəxsi klinikasında söhbətini davam 

etdirir. 
 
CAVAD HEYƏT: – Çünki bizim məktəbimiz yox idi, 

“Varlığ”ı məktəb hesab etdik. “Varlıq”da silsilə mə-
qalələrlə dilimizin tarixini, dilimizin qrammatikası-
nı, sonra ədəbiyyat tariximizi, folklorumuzu yazma-
ğa başladım ki, oxucular kitab oxuyurmuş kimi 
müntəzəm məqalələri, silsilə məqalələri oxusunlar 
və dilimizi, ədəbiyyatımızı, tariximizi öyrənsinlər. 
Bu sırada mən yazdığım silsilə məqalələri ayrıca 
kitab şəklində nəşr etməyə başladım. “Azərbaycan 
şifahi xalq ədəbiyyatı”, “Azərbaycan ədəbiyyat tari-
xinə baxış”, “Türklərin tarix və mədəniyyətinə bir 
baxış”, “İki dilin müqayisəsi”, “Müqayisətül-lü-
ğəteyn”, “Türk dili və ləhcələrinin tarixi” kitablarını 
farsca nəşr etdirdim. Mətnlər türkcə, amma əsas iza-
hat farsca. Ona görə farsca nəşr etdirdim ki, oxu-
sunlar, bütün iranlılar görsünlər ki, türk dili nə 
qədər əzəmətli, zəngin, musiqili bir dildir. Və bizim 
ədəbiyyatımızla da tanış olsunlar. Bura eyni zaman-
da “Varlıq” dərgisinin də bürosudur. 8 sənədən bəri 
mənim aqrabam Məmməd Rza Heyət mənimlə 
həmkarlıq edir məcəllədə. Bu işi biz bu günə qədər 
apara bilmişik. Əlbəttə, bunlar asan olmayıb. Əv-
vəla, həkimlikdən təmin etmişəm onun malı-
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məsrəfini. Ondan sonra onun başqa narahatlıqları, 
mənəvi narahatlıqlarının hamısına biz dözmüşük, 
hamısına. Ona görə də dərgini bu günə qədər davam 
etmişik. Çox şükür, bu gün, bəlkə, 70-ə yaxın qəzet 
və dərgi çıxır bizim dilimizdə. Tələbələr, öyrəncilər, 
bütün universitetlərdə oxuyan azərbaycanlı tələbələr 
dərgilər çıxardırlar. 35-ə qədər öyrənci dərgisi var – 
türkcə, farsca. Sonra bir neçə qəzet var. Halbuki 
uzun illər “Varlıq” tək idi. Amma indi tək deyil, çox 
şükür. İndi bizim xalqımızda mədəni, milli şüur ya-
ranıb. Özünü tanıyır, dilini yaxşı bilir. Dilində yaza 
bilir, oxuya bilir, ədəbiyyatını bilir, tarixini bilir, hər 
mədəni xalq kimi. 

 
Cavad Heyətin evi panoram edilir. Kamera irəliləyərək 

evə daxil olur. Tipik planlar bir-birini əvəz edir. Doktor 
Cavad Heyət evində, ailəsi ilə birlikdə görünür. 

 
CAVAD HEYƏT: – Mən iki dəfə evlənmişəm. Bir 

dəfə İstanbulda. Ondan dörd qızım olub. İkisi 
həkimdi. Biri İstanbulda göz həkimidir – Məhin, 
biri Los-Ancelsdə diş həkimidir – Maral. O birilər 
də yüksək təhsil görmüşlər. Üçü hal-hazırda evlidir, 
beş nəvəm var. Sonra ikinci dəfə evlənmişəm – 
Fəridə xanımla. Bir qızım var – Sanaz adında. 

Sovet rejimi vaxtında da mən buraya gəlmi-
şəm. Buranı gördükcə daha çox sevdim. Gördüm ki, 
şah zamanında aparılan təbliğatlar hamısı boşuy-
muş. Moskvada bir beynəlmiləl cərrahi cəmiyyətin-
də və qurultaylarında İran nümayəndəsi kimi hə-
mişə iştirak edərdim. Mən bu fürsətdən istifadə elə-
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dim və Bakıya gəldim, sonra Moskvaya getdim. 
Ondan sonra professor Nurəddin Rzayevlə, bir neçə 
cərrahla dost olduq. Rüstəm Əliyevlə dost olduq, 
Bəxtiyar Vahabzadə ilə dost olduq, sonra Nəbi Xəz-
riylə dost olduq. Sonra buraya dəvət olundum mən 
Nəbi Xəzri və Nurəddin Rzayev tərəfindən. Və get-
gedə həm Şimali Azərbaycan haqda məlumatım art-
dı, həm sevgim. Şimali Azərbaycan müstəqil olan-
dan sonra da buraya sıx-sıx gəlməyə başladım və 
burada ədəbiyyatçılarla həmkarlığım var. 

 
Nurəddin Rzayev kadrda görünür. 
 
NURƏDDİN RZAYEV (tibb elmləri doktoru): – 

Cavad bəy təkcə cərrah deyil, Cavad bəy universal 
bir həkimdir. Həkimliyin elə bir sahəsi yoxdur ki, 
orda Cavad bəyin kifayət qədər dərin biliyi olmasın. 
Bir çox şeylərdə o, Şərqdə – islam aləmində birinci-
dir. Birinci ürək köçürülməsi, açıq ürəkdə birinci 
operasiyaları Cavad bəy eləyib. Cavad bəy bura gə-
ləndə birinci fəxri diplomundakı Cərrahlar Cəmiy-
yətinin fəxri üzvünü bizim institutumuzda alıbdı. 
Onda diplom bir idi, indi bir iyirmisi var, mənim 
bildiyim, iyirmi beşi var, divarda görəndə, siz 
təsəvvür edin, mənim qürurum nə qədər olmalıydı 
ki, zəmanəmizin ən böyük həkimi, ən böyük dilçisi, 
tarixçisi, ədəbiyyatçısı bizim Cərrahlar Cəmiyyəti-
nin diplomunu öz otağında, kitabxanasında divara 
vurub. 

Doktor Cavad Heyət İran İslam Respublikasında 
Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə gəlir. Səfirliyin binası 
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panoram edilir, Binanın üstündəki Azərbaycan bayrağı ön 
plana gətirilir. Cavad Heyət fərəhlə milli bayrağımıza baxıb, 
səfirliyə daxil olur. 

 
ABBASƏLİ HƏSƏNOV (Azərbaycan Respublikasının 

İİR-dəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri): – Doktor 
Cavad Heyət Azərbaycan-İran münasibətlərinin 
genişlənməsini, inkişafını ürəkdən sevən bir şəxsdir. 
O, Azərbaycan-İran arasında dostluq körpüsünün 
təməl daşlarından biridir. Bütün vücudu ilə bu mü-
nasibətlərin, bu dostluq körpüsünün möhkəmlənmə-
si üçün çalışıbdı. Doktor Cavad Heyət İranda da se-
vilir, Azərbaycanda da sevilir, başqa ölkələrdə də 
sevilir. Doktor Cavad Heyətin tez-tez müxtəlif ölkə-
lərə səfəri olur və istər-istəməz o, alim kimi, həkim 
kimi öz təcrübəsini başqa alimlər arasında yay-
mağa, başqa dünya elmindən faydalanmağa çalışır. 
Digər tərəfdən isə Azərbaycan-İran tarixini, Azər-
baycan-İran mədəniyyətini başqa ölkələrdə yay-
maqdan heç vaxt yorulmur. Doktor Cavad Heyətin 
bu baxımdan fəaliyyəti, mən deyərdim ki, biz diplo-
matların gördüyümüz işlərin bir növ tərkib his-
səsidir. Çünki biz də, diplomatlar da çalışırıq ki, 
xalqlararası, dövlətlərarası münasibətlər inkişaf et-
sin. Doktor Cavad Heyət də bunu istəyir. Azərbay-
can-İran arasında münasibətlərin inkişafı üçün 
əməli işlər görür. 

Doktor Cavad Heyəti Müstəqil Azərbaycan Respublika-
sının paytaxtı Bakıda, qədim Şirvanşahlar sarayında görürük. 
O, fəxrlə sarayı gəzir. 
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CAVAD HEYƏT: – Mən bilirəm ki, İran xalqları, İran 
milləti azərbaycanlıları sevir. Necə sevməz? Burda 
7 milyon varsa, azərbaycanlı, İranda 30 milyon 
hüdudunda Azərbaycan türkü var. Onunçün sizləri 
orda hamı sevir. Əlbəttə, düşmənlərimiz də vardır. 
Bu, ifrat milliyyətçilik, bu, bir xəstəlik kimi gəlmiş 
Orta Şərqə. Əlbəttə, hər kəs öz xalqını sevməlidir, 
milli şüuru olmalıdır, Vətənini sevməlidir. Amma 
bu, o demək deyil ki, öz xalqını hamıdan üstün 
bilsin, başqa xalqlara düşmən kəsilsin. Belə deyil 
bu. “Qurani-Kərim”də də var, ayə vardır bu barədə 
ki, biz insanları müxtəlif rəngdə, dildə, irqdə, 
müxtəlif qəbilələrdə yaratdıq ki, bir-birini tanısınlar. 
Deməyib ki, bir-birinə düşmən kəsilsinlər. Tanıma-
ğın şəraiti var. Bir ölkə bir ölkəni tanıdımı, onunla 
dostluq münasibəti bərqərar edər, bir-birinə hörmət 
göstərər. Demək ki, bu tanımağın çox vəzifələri, 
təklifləri var. O təklifləri biz yerinə yetirsək, kafi 
elər, biz dost, qardaş oluruq. Baxın, İranda zəlzələ 
oldu. Biz gördük necə Şimali Azərbaycandan xalq 
öylə içindən gələn bir hisslə bizim yardımımıza 
gəldilər. Və o zaman kimsə xəlqə “Sən get İrana, 
get Rəştə, Gilana, Ərdəbilə kömək et” demədi. 
Özləri gəldi! Ya məsələ, burda 20 Yanvar oldu və 
rus ordusu burda camaatı qırdı. Sizinlə bərabər biz 
də yas tutduq, qırxına qədər, məqalələr yazdıq. 
Qarabağ faciəsi yalnız sizi kədərləndirmədi, yasa 
bürümədi. Bizi də kədərləndirdi, yasa bürüdü. 
Əsasən mən “sız-bız” deməyə heç razılıq verə 
bilmirəm. Biz hamımız birik. Qarabağ məsələsi 
bizim ürəyimizdə taxılıb qalır. İnşallah, bütün 
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ümidimiz budur ki, bu, bir gün sülh yolu ilə həll 
olunsun və haqq haqlıya verilsin. Mən ümidliyəm, 
gələcəyə ümidliyəm. İnşallah, görəcəyik. Bir gün 
mən Prezidentlə danışırdım və dedim: “Görəsən, o 
günü görəcəyəm mən?” Prezident dedi: “Əlbəttə, 
görəcəksiniz ki, biz yenə Qarabağı Azərbaycana 
qaytarmışıq və orda görüşəcəyik!” İnşallah! 

 
 

SON 
2001-ci il 

 
 
 
 
 



 257

 
CAVAD HEYƏT 

HAQQINDA DEYİLƏNLƏRDƏN SEÇMƏLƏR 
 
Cavad Heyət haqqında fikirlərimi yekunlaşdırarkən 

yenidən onun kitablarmı vərəqlədim. Onun haqqında ayrı-
ayrı vaxtlarda istər Azərbaycanda, istər İranda, istər 
İstanbulda çap olunan kitabları nəzərdən keçirdim. Və belə 
qərara gəldim ki, kitabın son bölməsində böyük fikir 
sahiblərinin, alimlərin, yazıçıların Cavad Heyət haqqında 
ürəklə, səmimiyyətlə yazdıqları məqalələrdən seçmələri də 
bu kitaba daxil edim. 

Qoy bu seçmələr də kitabda özünə yer alsın. 
Məncə, 80 illik yubileyində bu, Cavad Heyətə sözdən 

toxunmuş ən gözəl çələng olar! 
\ 
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Atam Prezident Heydər Əliyevə yüksək münasibəti-

nizdən, dərin hörmət və ehtiramınızdan böyük məmnun-
luq duyuram. 

Sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə 
uğurlar arzulayıram. 

Hörmətlə, 
 

İLHAM ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

26 noyabr 2003-cü il 
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“…“Varlıq” jurnalı varlığımızın rəmzi və bayrağı 

oldu. Doktor Cavad uzun illərdir “Varlığ”ı qucağında, 
əlinin əməyi, alnının təri və bağrının qanı ilə bəsləyir. Onu 
gözünün giləsi kimi afətlərdən qoruyubdur. Gününü-
gecəsini ona verib. “Varlığ”ın dəyərini öz kimliyinin 
şüurunda olanlar yaxşı anlamışdılar. 

…“Varlığ”ın ən böyük rolu həqiqətin saf aynasında 
özümüzü bizə göstərmək və qövmü şüurumuz haqqında bizi 
agah və “huşyar” etməkdi. 

…Doktor Cavadın “şən və əsən” varlığı 
mədəniyyətimiz, yurdumuz, dilimiz və elimiz üçün çox 
böyük qənimətdir.” 

 
Həmid Nitqi  

1995 
 
“Doktor Cavad Heyət zəki, çox və davamlı çalışan, 

məqsədlərini əvvəldən təyin edən, seçdiyi məqsədlərə doğru 
qorxmadan irəliləyən və mücadilə edən bir şəxsiyyətə 
sahibdir. O, sözlərini açıqca söyləyər, fikirlərini açıqca 
ifadə edər. İnandığı prinsiplərə bütün həyatı boyu sadiq 
qalar. O, alim olmaqla birlikdə xalqının, millətinin və 
ölkəsinin qayğısını çəkən, taleyini xalqının taleyi ilə 
birləşdirən bir ziyalıdır. O eyni zamanda təvazökar, zəiflərə 
qarşı yumşaq, iqtidar sahibləri qarşısında isə əyilməz bir 
şəxsiyyətdir. Doktor Cavad Heyət geniş kültürü (Türk 
mədəniyyəti, İslam mədəniyyəti, İran mədəniyyəti və 
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Avropa mədəniyyəti) və ensiklopedik məlumatı ilə tanınır. 
Söhbətlərində həmişə yeni sözlər danışar, müxatəbini iqna 
və məczub etməyin yolunu bilər. Söhbətləri elmə və məntiqə 
əsaslanır. Yalan danışmaz, ancaq deyilməsi məsləhət 
olmayan sözləri də demək istəməz.” 

 
 

Məhəmməd Rza Heyət 
qohumu 

 
“…İstanbulda dərsdən sonra günümüzün çoxu həmişə 

Cavad Heyətin başçılığı ilə Azərbaycan üstündə münaqişə 
və mücadilə ilə keçirdi ki, şərhini vermək üçün bir kitab 
yazmaq lazımdır…” 

 
Əhməd Füruğ  

Cavad Heyətin xalası oğlu  
və ən yaxın dostu 

 
“Biz bu gün dünyanın tanınmış cərrahı professor 

Doktor Cavad Heyətin 80 illik yubiley mərasimlərinin 
keçirildiyi bir ərəfədə qocaman təbibin tibb elminə, 
ədəbiyyata və dilçiliyə çəkdiyi zəhməti göz önünə 
gətirməklə bərabər onun Azərbaycan xalqına, 20 Yanvar və 
Qarabağ şahidlərinin ailə üzvlərinə, qaçqınlara və 
köçkünlərə, o cümlədən Qarabağ əlillərinə göstərdiyi 
xidmətləri qeyd etməyə bilmərik. Bu gün Doktor Cavad 
Heyəti daim düşündürən və göynədən ən dərin yaralardan 
birincisi Azərbaycan xalqının Qarabağ problemidir. 

Əziz və mötəbər dayım Doktor Cavad Heyət 
siyasətdən uzaq adamdır. 
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…Nəcabət, şərafət, ləyaqət, məhəbbət, mərhəmət və 
lətafət, inayət və dinayət – bax budur professor Cavad 
Heyət ürəyinin ülviyyət konsepsiyası.” 

 
Ağabəy Azərbaycani 
tibb elmləri doktoru, 

professor 
 
“Doktor Cavad Heyət sadəcə bizlərin Atası deyil, tam 

azeri türk xalqlarının Atasıdır və biz onunla qürur 
duyuruq.” 

 
Dr. Meral Heyet  

Cavad Heyətin qızı 
 
“…Artıq hamıya məlumdur ki, professor Cavad Heyət 

İran, Türkiyə və Azərbaycanda çox məşhurdur. Amma 
sizlərə bildirməliyəm ki, Doktor Cavad Heyət nəinki adı 
çəkilən ölkələrdə, həmçinin Qərbi Avropa və Amerika 
Birləşmiş Ştatlarında da bir cərrah, türkoloq və filosof kimi 
çox məşhurdur.” 

 
Professor Harmen van Lessen 

Almaniya 
 
“O, ölümə məhkumluğu labüd sayılan insanlara ikinci 

bir həyat bəxş etmişdir. İştə, onun böyüklüyü, onun ucalığı, 
onun cərrah möhtəşəmliyi budur.” 

Professor İhsan Doğramacı 
Türkiyə 
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“İran Cavad Heyətə “Bizdəndir”' deyirsə, haqlıdır. 
Cavad Heyət onlardandır. Azərilər “Cavad Heyət 
bizdəndir” deyirlərsə, haqlarıdır. Zira Cavad Heyət 
azəridir. Türkiyə olaraq “Cavad Heyət bizdəndir” deyirik. 
İranı və Azərbaycanı yalançı çıxarmırıq, amma biz də 
doğrunu söyləyirik. “ 

 
Namiq Kantal Zeybək 

Türkiyənin keçmiş 
mədəniyyət naziri 

 
“Doktor Cevat Heyet, gerçekten türk dili, edebiyyatı, 

tarihi ve sanatı, folkloru üzerinde erudition sahibi bir 
bilgindir. 

…Çok geniş bir kültürü olan Cevat Heyet, yaptığını 
severek yapan, yaptığı çalışmalardan zevk alan, heyecan 
duyan bir araştırıcıdır.” 

Kazım Yetiş 
İstanbul Universiteti 

ədəbiyyat fakültəsinin professoru, 
türkoloq 

 
“O, iki coşqun dənizin qovuşmasından ortaya çıxmış 

bir fenomendir.” 
 

İbrahim Rafraf  
“Varlıq “ dərgisinin yardımçı redaktoru 
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“Biz bir şəhərdə və bir məhəllədə (Təbrizdə Müctəhid 
küçəsi) anadan olmuşuq. Ailələrimiz bizdən əvvəl bir-biri 
ilə çox yaxın dost idilər. Biz ikimiz də ilk təhsilimizi atamın 

qurub, idarə etdiyi Hikmət mədrəsəsində aldıq. O məndən 
üç yaş kiçik olsa da, tanınmış bir şagird idi. Çox zirək və 
enerjili idi. O zamanın ən yaxşı atletika idmanını ancaq o 

bacarırdı. Dəqiqələrlə əlləri üstə yeriyirdi və şagirdlərin 
diqqətini cəlb edirdi. 

…İllər keçəndən sonra mən Tehran Universiteti tibb 

fakültəsinin üçüncü kursunda ikən o da bizim fakültədə 
təhsil almağa başladı və əlaqələrimiz yenidən sıxlaşdı. 
Fakültədə tanınmış bir tələbə oldu. Yaxşı rəssam idi, 

osteologiya (sümük) kitablarının rəsmlərini o çəkirdi. 
…Mən bir çox cərrahiyyə məsələlərini ondan 

öyrəndim. Aramızdakı səmimiyyət və birlik o qədər güclü 

idi ki, yeni və çətin əməliyyatları uğurla aparmaq üçün 
düşünür və birlikdə işə başlardıq. O günlər mənim ən yaxşı, 
ən xoş günlərimdi! O öyrətməkdə son dərəcə əliaçıq və 

səxavətli idi… 
…Ürəyə toxunmağa belə cürət edilmədiyi vaxtlarda 

Doktor Cavad Heyət ürəkdə cərrahiyyə əməliyyatı aparıb. 

O bu əməliyyatları apara-apara tələbələrinə öyrədib. Mən 
onun tələbəsi olmağımla fəxr edirəm. Onun gördüyü işlərin 
hamısı qeyri-adi idi. Doktor Cavad Heyətin adı İranda çox-

çox məşhurdur. Dünyanın müxtəlif nöqtələrində keçirilən 
konfranslarda onun əməyinə yüksək qiymət verilir. 

Bakıda Doktor Cavad Heyəti İranda olduğundan 

yaxşı tanıyırlar. Həqiqətən, onun Azərbaycan üçün etdiyi 
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işlərin öhdəsindən heç kim gələ bilməzdi. 160-dan artıq 
müharibə əlilini Bakıdan Tehrana gətirib Punzdeyi Xordad 
xəstəxanasında yerləşdirmək böyük hünər idi. Onu da qeyd 

etməliyəm ki, əməliyyatın çoxunu özü apardı.” 
 

Hüseyn Hikmət 
İran Anatomistlər Cəmiyyətinin başkanı, 

professor 
 
““Varlıq” Azərbaycan xalqının varlığı uğrunda nəşr 

edildiyi ilk sayından bu günədək ardıcıl mübarizəsini bir an 
belə unutmamış, ildən-ilə onun kəsərini və təsirini, elmi 
dəyərini daha da artırmışdır. 

…Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdür. Bu güzgüdə 
münəks olunan naxışlar, adi güzgüdə olduğunun əksinə, 
ani, müvəqqəti deyil, əbədi qorunub saxlanılır. 

 
…“Varlıq”da xalqımızın acılı-şirinli həyatının gözəl, 

silinməz naxışları var, gələcək nəsillər üçün bunlar 
olduqca dəyərlidir.” 

 
Həmid Məmmədzadə  

filologiya elmləri doktoru, professor 
 
“Cavad bəylə ilk tanışlığımızdan mən başa düşdüm 

ki, təbabət elminin böyük ustadlarından olan bu adam ruh 
adamıdır və islamın mahiyyətinin də gözəl 
bilicilərindəndir. 

…Mən hər dəfə onun ərəb dilini və bu dildə yaranmış 
müqəddəs kitabı dərindən bildiyinə heyran kəsilmişəm. 
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Cavad bəy nədən danışır-danışsın, mütləq mövzunun 
mahiyyətinə varmalıdır. Belə ki, Allahın bəxş etdiyi analitik 
ağıl Cavad Heyət şəxsiyyətinin mahiyyətini təşkil edir. 

…Cavad Heyət həkimlikdən qazandığı sərvətini 
millətinin mənəvi yüksəlişinə sərf edən mənəviyyat 
fədaisidir. Təbabət maddi elmdir, o, təbabətdən əldə etdiyi 
maddi gəliri xalqın mənəviyyatına xərcləməklə maddi 
dünyanı mənəvi dünyaya fəda edir. O, həkim kimi 
adamların vücudunu, naşir, ədəbiyyatçı və tarixçi alim kimi 
isə vətəndaşların mənəviyyatını müalicə edir, onları öz 
soykökünə, yəni mənəvi varlığına qaytarır. Mən mənsub 
olduğum xalqa bundan böyük xidmət tanımır və güneyli 
fikir və əqidə qardaşımın o şəraitdə elədiklərinin böyüklüyü 
qarşısında səcdə edirəm.” 

 
Bəxtiyar Vahabzadə  
akademik, xalq şairi 

 
 “O, alim olmaqla yanaşı, millətinin, dövlətinin və 

ölkəsinin qayğısını çəkən, taleyini xalqının taleyi ilə 
uzlaşdıran, dilini, tarixini, mədəniyyətini qəlbən sevən, 
milli mənafeyi hər zaman uca tutan vətənpərvər 
Azərbaycan ziyalısı kimi də həmvətənlərinin, soydaşlarının 
qəlbində özünə əbədi heykəl ucaltmış bir İNSANdır.” 

 
Misir Mərdanov 

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri,  
fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor 
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“Hamı məni Cavad Heyətin təkcə ən yaxın dostu kimi 
deyil, həm də onu Şimali Azərbaycan ictimaiyyətinə 
tanıtmış, daha doğrusu, təqdim etmiş bir şəxs hesab edir. 
Bu iş mənsiz də mütləq görüləcəkdi. Onun həyat yolu 
danışıqsız bu mənzilə gəlib çıxacaqdı. Mənim xoşbəxtliyim 
onda oldu ki, bizim yollarımız onunla hər ikimizin guya 
əsas yolu olan cərrahlığımız, həkimliyimizdə kəsişdi. 
Əslində isə onunla biz mənəvi əkizliyimizi elə birinci 
görüşümüzdəcə anladıq, bir-birimizin həyatına həmişəlik 
bağlandıq. Heç kəs yanılmasın! Mən Cavad Heyət səviyyəli 
onlarla, bəlkə də, yüzlərlə dünya şöhrətli cərrah adı çəkə 
bilərəm. Cavad Heyətlə bizim söhbətlərimizin mövzularının 
az bir hissəsi sənətimizə aid olmuşdur. Sadəcə olaraq, 
bizim “Leyli”miz bir olmuşdur. Mən Cavad Heyəti bu 
“rəqabət”də seçmişəm. Onu tapmaqda mənə vasitə olmuş 
cərrahlığıma, unudulmaz müəllimim, böyük Azərbaycan 
alimi -cərrahı Fuad Əfəndiyevə də dərindən minnətdaram. 
Müəllimim və Cavad bəyin 1963-cü ildə Romada hər 
ikisinin üzv olduqları Beynəlxalq Cərrahlar Cəmiyyətinin 
konqresində çəkdirdikləri fotoşəkli mən böyük fəxr hissi ilə 
Cavad bəylə ilk görüşümüzdən 8 il öncədən öz yazı 
masamın örtük şüşəsinin altında saxlayırdım. 

…1971-ci ildə Moskvada keçirilən cərrahlıq 
konqresində tanış olduğum Cavad bəyə mənim onu çoxdan 
tanıdığımı deyəndə hətta bir az qorxmuşdu ki, “Bu məni 
haradan tanıyır? Nə o, xaricdə olub, nə mən sovetlərdə”. 
Sonradan ona şəkil əhvalatını söyləyəndə sakitləşib mənim 
çekist olmadığıma inanmışdı. Moskva görüşündə mən 
həmişəlik və qəti anladım ki, “Həpimiz bir günəşin 
zərrəsiyik, həpimiz bir yuva pərvərdəsiyik!” Günəşimiz, 
millətimiz, yuvamız Azərbaycandır. Beləcə qardaşlaşdıq… 
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On il telefonla, məktubla əlaqə saxladıq, görüşməyə 
çalışdıq, nəhayət, 1982-ci ildə xalq şairimiz Nəbi Xəzrinin -
Xarici Ölkələrlə Dostluq Cəmiyyəti sədrinin əvəzsiz 
yardımı ilə onu Bakıya dəvət elədim. Cavad Heyəti Bakı 
hava meydanında mən, Bəxtiyar və Xudu Moskva reysi ilə 
qarşıladıq. …Bu bir ayda Cavad bəyi, demək olar ki, 
Azərbaycanın bütün əsas şəhər və nahiyyələrilə, ədəbiyyat, 
dil, tarix və əlbəttə, cərrahlıq müəssisələri ilə tanış etdim.” 

 
Nurəddin Rzayev  

tibb elmləri doktoru, professor 
 
“Bizi bu dərəcədə həyəcanlandıran və ilk nömrəsi 

tutiya kimi əldən-ələ gəzən “Varlığ”ın təsisçisi və baş 
redaktoru Doktor Cavad Heyət eh o zamandan doğma 
xalqının maarif və mədəniyyətinin, ana dili və 
ədəbiyyatının inkişafı üçün əsl Vətəndaş qayələri ilə və 
effektlə fəaliyyət göstərən bir mütəfəkkir kimi üfüqlərə yol 
tapdı, hörmət qazandı. 

…Mən Doktor Cavad Heyətlə dostluğumu həmişə 
fəxarətlə yada salıram, çünki ömrünü millətinin inkişafına, 
onun gələcəyi naminə, keçmişinin mənəvi-estetik tədqiqinə 
həsr etmiş bu insanın təmənnasızlığı mənim üçün çox 
qiymətli bir cəhətdir.” 

 
Elçin 

xalq yazıçısı, 
filologiya elmləri doktoru, 

professor 
 



 268

“…Təbrizin girəcəyində diqqətimi fars dilində 
yazılmış iri transparant cəlb etdi: “Azərbaycan şəre – İran 
əst” – “Azərbaycan İranın başıdır!” Yəni düşünən 
beynidir, fikir mərkəzidir. Bu, çox ciddi etirafdır. Və həmin 
etiraf, sadəcə olaraq, Şərqi Azərbaycan ostanına, Təbriz 
əhlinə, İranda sayları ölkə əhalisinin yarısını təşkil edən 
türk qövmünə xoş gəlmək, onların ürəyini almaq üçün 
deyilməyib. Bu sözlərdə gizlədilməsi, danılması mümkün 
olmayan böyük və tarixi bir həqiqət öz əksini tapıb. 
Azərbaycanın əsrlər boyu İran elminə, mədəniyyətinə, 
ədəbiyyatına, ictimai-siyasi fikir tarixinə yüzlərlə böyük 
şəxsiyyətlər verdiyi heç kimə sirr deyil. Heç kimə sirr deyil 
ki, bu gün İranın intellektual potensialının böyük bir 
hissəsini Azərbaycan türkləri təşkil edir. 

…Ustad Şəhriyardan, Səhənddən, Həmid Nitqidən, 
Zəhtabidən sonra bu gün belə şəxsiyyətlərin, milli ruhlu 
ziyalıların, ürəyi Azərbaycan eşqi ilə çırpınanların önündə 
dünyaşöhrətli alim, günümüzdə az-az təsadüf edilən en-
siklopedist, böyük vətənpərvərimiz və vətəndaşımız Cavad 
Heyət gəlir.” 

Vilayət Quliyev  
filologiya elmləri doktoru, professor 

 
“Doktor Cavad Heyət, nə yazıq ki, vaxtsız itirdiyimiz 

böyük mütəfəkkir, şair və alim Həmid Nitqiylə bir sırada 
bizimçün Güney Azərbaycanımızın rəmzi, onun mədəniyyə-
tinin, ədəbiyyatının, mətbuatının dəyərli təmsilçisi, milli 
dilinin qoruyucusu, milli ruhunun ifadəçisi, bir sözlə, əzəl-
dən bəri Arazın o tayında yaşayan xalqımızın milli varlığı-
nın parlaq simvoludur. 
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…Cavad Heyətin özünün varlığı və nəşr etdiyi “Var-
lığ”ın varlığı – mənəviyyat dünyamızın yaşaması, zəngin-
ləşməsi, qorunması deməkdir.” 

Anar 
xalq yazıçısı 

 
“Cavad Heyət öz vətəndaşlıq fəaliyyətini xalqına fiziki 

xidmətdən, ona cismən yardım göstərməkdən başladı – 
həkim oldu, cərrah, ürək həkimi. Bütün mənəvi bəlalara ürək 
dözməlidir. O, həmvətənlərinə sağlam ürək vermək istədi və 
çox bacı-qardaşlarının ürəyini yaralardan xilas etdi. Sonra 
mənəvi dərdlərin, psixoloji ağrıların müalicəsinə girişdi: 
xalqının mənəvi ağrılarını daşıyan ədəbiyyatı təhlil etdi, onu 
yaşadan, varlığım təsdiqləyən, qədimliyini car çəkən Ana 
dilini təqdim etməyi və öyrətməyi amal götürdü. Bu 
istəklərini gerçəkləşdirmək üçün özünə kürsü yaratdı: “Var-
lıq” məcmuəsinin nəşrinə başladı. Dolu ürəyini boşaltdı, boş 
ürəklərə təpər verdi, süst beyinləri ayıltdı.” 

Tofiq Hacıyev  
filologiya elmləri doktoru, professor 

 
“Cavad Heyət həkimdir. Həkim uzaq keçmişlərdə in-

sanın əqli fəaliyyətinin tətbiq olunduğu bütün sahələrdə 
hikmət sahibi olan nadir simalara verilən bir ad idi. Bu hə-
kim adını daşıyanlar arasında ona ən çox layiq olanlardan 
biri Cavad Heyətdir. Paris Cərrahlıq Akademiyasının hə-
qiqi üzvü Cavad Heyət ən yüksək reytinqli həkim olmaqla 
yanaşı, həm də yüksək səriştəli filoloq-alim, həkim-filosof, 
son dərəcə fəal, yorulmaz bir ictimai xadimdir. “ 

Bəkir Nəbiyev 
akademik 



 270

“Tanınmış cərrah-alim, universal bilikli şəxsiyyət olan 
Doktor Cavad Heyət klassik türkologiyanın tarixi və nəzəri 
problemləri, xüsusən Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının 
keçmişi və indisi barədə neçə-neçə kitabın, yüzdən artıq 
məqalənin müəllifidir. Xalqının tarixi keçmişinin qədimlik və 
zənginliyini, onun milli-mənəvi tamlıq və bütövlüyünün məbə-
lərini o, birinci növbədə, milli dilin, milli bədii ədəbiyyatın və 
folklorun tarixində axtarır, şöhrətli həkim olmaqla bərabər, 
həm də tarixçi, dilçi-türkoloq və ədəbiyyatşünas (nəzəriyyəçi-
alim!) kimi miqyaslı fəaliyyət göstərir. “Tarixi-zəban və ləhcə-
hayi-türki”, “Müqayisətül-lüğəteyn”, “Azərbaycan ədəbiyyat 
tarixinə bir baxış”, “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı”, 
“Qərb fəlsəfəsi tarixi” monoqrafiyaları şöhrətli həkimin məhz 
“türkologiya doktoru “ kimi yazdığı əsərlərdir.” 

 
Yaşar Qarayev  

filologiya elmləri doktoru, professor 
 
“Cavad Heyətin cərrahlıq fəaliyyəti ona dünya şöhrəti 

qazandırmışdır. 20-ci əsrin 50-60-cı illərində İranda 
cərrahiyyə əməliyyatı aparmaq cərrahdan böyük istedad, 
mətin iradə, məntiqli düşüncə, dərin bilik, konveyerləşmiş 
praktik vərdiş bacarığı, yüksək erudisiya tələb edirdi. Bütün bu 
xüsusiyyətləri özündə birləşdirən Cavad Heyət o illərdə son 
dərəcə riskli cərrahi əməliyyatı keçirməyi qarşısına məqsəd 
qoymuş və ona böyük müvəffəqiyyətlə nail ola bilmişdir. 60-cı 
illərdə Cavad Heyətin bir cərrah kimi bütün Şərq aləmində 
yaratdığı sensasiya Barnardın dünyaya səs salan ürəkköçürmə 
sensasiyası qədər qüvvətli və qüdrətli səsləndi. 

…Doğrudur, Doktor Cavad Heyətin sədası keçmiş SSRİ-
nin qadağaları sayəsində Şimali Azərbaycanda olan 
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qardaşlarının geniş dairəsinə gec çatdı, lakin Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın, Almaniyanın, Türkiyənin, 
İngiltərənin və digər ölkələrin məşhur alimləri Cavad Heyəti 
tanıyır, onu alqışlayırdılar. Fransa Cərrahlıq Akademiyasının 
prezidenti professor Andre Şiqard, Fransa Cərrahlıq 
Akademiyasının həqiqi üzvü, professor J.Hepp, professor Jan 
Rive, Çikaqodan professor Horace Turner, Rassel Brok və 
dünyanın digər məşhur alimləri Doktor Cavad Heyəti İranda 
ilk dəfə açıq ürək əməliyyatı aparması münasibətilə təbrik 
etmiş, alınan nəticələrdən məmnun olduqlarını bildirmiş, ona 
uğurlar diləmişlər.” 

 
Əhliman Əmiraslanov 

tibb elmləri doktoru, professor, 
Əməkdar elm xadimi 

 
“… Mən çox şadam ki, ömrümün son on ilini bu məşhur 

alimlə dostluq edirəm. Onun dadlı-duzlu sözlərini, ibrətamiz 
söhbətlərini dinləmək hamıya xoşdur. Professor Cavad Heyət 
Vətənini, dilini ürəkdən sevən bir mənliyə sahib olmaqla haqqı 
və həqiqəti həmişə üstün tutur. O, aydın düşüncəsi, güclü 
mühakiməsi olan bir mütəfəkkirdir. Onun xarakterini 
səciyyələndirən keyfiyyətlərini və xidmətlərini bir məqalədə əks 
etdirmək mümkün deyil. O, Allahın türk dünyasına və 
ümumiyyətlə, insanlığa bəxş etdiyi böyük şəxsiyyətdir.” 

 
Hüseyn Əhmədov  

akademik 
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“…Məncə, Doktor Cavad Heyətin cərrahlığı yalnız 
normal cərrahlıq deyil, o həm də ömrü boyu Azərbaycanın 
parçalanmış ürəyini tikib birləşdirməklə məşğuldur, bundan 
ötrü Söhrab Tahir demiş, “qollarını iynə-sap edib”. İllər uzunu 
o tayla bu tayın arasında mənəvi körpülərimizdən birinə 
dönüb. Xudafərinlərin çəkə bilmədiyi yükü çəkir; İranda 
varlığımızı yaşadır, Şəhriyarla Bəxtiyarın, Şahdağla 
Savalanın, Bakıyla Təbrizin ruhunu qovuşdurur, ömrünün də, 
fikrinin də yarısı İranda, yarısı Quzey Azərbaycanda… burdan 
ora, ordan bura tələsə-təbsə, qanad aça-aça, bıçaq və qələm 
çala-çala ürəyini əridir. Çox söz deyib, çox dərdə çarə edib, 
çox yara sağaldıb, amma hələ dərdlərin sonu görünmür… 

…Cavad Heyət cərrah kimi dünyanın çox yerində, 
həmkarlarının arasında tanınır. Tibbi araşdırmalarının 
nəticələri dünyanın neçə-neçə ölkəsində səslənmiş, çap edilmiş, 
ona böyük şöhrət qazandırmışdır. Amma “Varlığ”ın yaradıcısı 
Doktor Cavad Heyət kimi Azərbaycan Respublikasında, 
İranda, xüsusən İranın Azərbaycan ostanlarında çox 
məşhurdur, uşaqdan böyüyə qədər hər kəs tərəfindən sevilir.” 

 
Sabir Rüstəmxanlı  

şair-publisist 
 
“Cavad Heyət Azərbaycanın zəmanəyə bəxş etdiyi ən 

böyük ziyalılardan biridir. Və bizim zamanın ziyalı idealını, 
məhz bir türk ziyalısını və məhz Cavad Heyəti bircə ifadə ilə, 
yığcam şəkildə təqdim etmək istəsək, bundan daha gözəl, 
bundan daha obrazlı və bundan daha dəqiq bir ifadə tapa 
bilmərik: “Beyni kitab arasında Parisdən, ürəyi isə mizraq 
ucunda Altay dağlarından alınmışdır” (Cəfər Cabbarlı). 

Bəli, Doktor Cavad Heyət, həqiqətən, Qərbin rasional 
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düşüncəsinə mükəmməl surətdə yiyələnmiş bir adamdır. 
…Lakin o, təkcə təbabət sahəsində rasional və praktik biliklərə 
yiyələnməklə kifayətlənməmiş, Altaydan üzü bəri min illər boyu 
köç edərək dünyanın böyük bir qismində türk dili, türk 
mədəniyyəti və türk mizrağı yaymış və yerlərdə özü kimilərlə 
birləşərək türk dünyası yaratmış böyük bir xalqın tarixini və 
milli varlığını məhz Qərb düşüncəsi ilə, obyektiv elmi tədqiqat 
metodları əsasında öyrənmiş, türkün “canlı ensiklope-
diya”sına çevrilmişdir.” 

 
Səlahəddin Xəlilov  

fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
 
“Adı qan yaddaşımın “Şərəf lövhəsi”nə düşən nadir şəx-

siyyətlərdən biri də Cavad Heyətdir. O, təkcə mənim yox, bütöv 
bir millətin qürur duyduğu oğuldur. “Azərbaycanımızın Güne-
yini Yer üzündə ləyaqətlə təmsil edən kim ola bilər?” sualını 
cavablandırmalı olsam, tərəddüd etmədən Cavad Heyətin adı-
nı çəkərəm. 

…Bu gün Cavad bəy o taylı-bu taylı Azərbaycanımızın 
sevdiyi ən hörmətli şəxsiyyətdir. O, fillərin çəkə bilmədiyi dərd-
ləri çəkən oğullardandır. …Çünki Cavad Heyət bütün ömrü 
boyu öz xalqı ilə nəfəs alan, onun yolunda qul olmağı baca-
ran nadir simalardandır. Mən fəxr edirəm ki, o taylı-bu 
taylı Azərbaycanımızda cavadsevərlər və cavadıduyanlar 
ordusu yaranıb. O həmçinin bütün millətlərin və azsaylı 
xalqların haqlarına hörmət və məhəbbətlə yanaşan 
loğmandır. Beh loğmanı olan xalqın qürurlanmağa haqqı 
var.” 

Şahmar Əkbərzadə 
şair 
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“… Onun fəaliyyəti geniş və çoxsahəlidir, insan 
əqlinin, alim fəaliyyətinin yol tapa biləcəyi bütün sahələrə 
nüfuz edir və o öz əməli işində bu sahələri bacarıqla 
birləşdirməyə nail olur. O, imkanları ilə hesablaşan adam 
deyil. Mümkün olanı da görür, olmayanı da. Xüsusən 
təbabətdə və ictimai elmlərdə. 

Həkim, cərrah Cavad Heyət türk dünyasında türkoloq 
alim-dilçi, ədəbiyyat tədqiqatçısı, tarix bilicisi kimi də 
məşhurdur.” 

 
Şamil Qurbanov  

filologiya elmləri doktoru, 
professor 

 
“…Mən Doktor Cavad Heyətin timsalında İranda 

yaşayan otuz milyona yaxın azərbaycanlının ən qabaqcıl 
ziyalısını görürəm. O, başqalarının görmədiyi və yaxud 
görə bilmədiyi bir müqəddəs işi öz öhdəsinə götürmüş və 
bu şərəfli vəzifəni fədakarlıqla yerinə yetirməkdədir. 

…İranı öz Vətəni bilən azərbaycanlı professor Cavad 
Heyətin elmi-ictimai fəaliyyətinin əhəmiyyəti bənzərsizdir. 
Cavad Heyət kimi yüksək amallı ziyalılar İran 
azərbaycanlılarının milli şüurunun dirçəlişi prosesində 
Prometey rolunu oynayırlar…” 

 
Oqtay Əfəndiyev 

tarix elmləri doktoru, 
professor 
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“Cavad Heyət dahidir. Yaxın və Orta Şərq tarixinin, 
İran İslam Cümhuriyyətinin, Azərbaycan Respublikasının, 
xalqının, dilinin, tarixinin, ədəbiyyatının canlı ensiklopedi-
yası və fəxridir. Azərbaycanın səadəti naminə Cavad Heyət 
20-ci əsrin Prometeyidir. Lakin Cavad Heyəti tanıyanların 
nəzərində o, nə İbn Sina, nə Xəyyam, Biruni, Mikelancelo, 
Corc Küvye, nə də Prometeydir, o, bəşər tarixində öz yeri, 
öz dəsti-xətti, öz mövqeyi, öz çəkisi olan Cavad Heyətdir!” 

 
Vaqif Aslanov  

filologiya elmləri doktoru,  
professor 

 
“…Cavad Heyət xalqının tarix və mədəniyyətinə dair 

yazılarına görə xeyli acılar da dadmışdır: mürtəce qüvvələr 
və antiazərbaycan mövqeli şovinistlər mətbuatda onun 
haqqında qərəzli tənqidlər irəli sürmüş, əleyhinə böhtan 
dolu yazılar yazmışlar. Cavad bəy yorulmadan, usanmadan 
onlarla qələminin gücüylə çarpışmışdır. Arazın hər iki 
tayından yüzlərlə ziyalı onun haqq səsinə hay vermiş, 
tərəfini saxlamışdır. Haqq işi uğrundakı söz və düşüncə 
mücadiləsi bu gün də davam edir. 

… Qələminin və bıçağının qüdrəti ilə xalqına fiziki və 
mənəvi sağlamlıq bəxş etmək istəyən ustad Cavad Heyət bu 
gün üzünur-sözünur el ağsaqqalıdır. “ 

 
Məhərrəm Qasımlı  

filologiya elmləri doktoru, 
professor 
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“…Mənim Doktor Cavad Heyətə olan münasibətim 
heç də təkcə neçə il əzab-əziyyət çəkən və çox qısa 
müddətdə sehrli cərrah əlləri ilə şəfa tapan bir xəstənin öz 
həkiminə olan minnətdarlığı deyil, eyni zamanda bütün hə-
yatını elmə həsr etmiş, ömrünü Vətəninin birliyi və tərəqqi-
si, xalqının fiziki və mənəvi sağlamlığı, İranın və bütün türk 
dünyasının, xüsusilə Güneyli-Quzeyli Azərbaycanın elmi, 
ədəbi-mədəni və tarixi əlaqələrinin genişləndirilməsi, ana 
dilinin sqflaşdırılması yolunda fəda edən nəhəng bir ziyalı-
alim, yüksək ixtisaslı həkim, müdrik el ağsaqqalı ilə ya-
xından tanış və dost olan adi bir azərbaycanlı ziyalının 
hissləridir.” 

Bəhruz Axundov  
naşir-publisist 

 
“…“Varlıq” jurnalını doğma Azərbaycan türkcəsində 

çap edən Cavad Heyət yüzlərlə təhlükəli ildırımı özünə 
çəkən, səhrada tək-tənha bitən yaşıl ağaca bənzəyirdi. 
Bütün ildırımlar bu ağacın üstünə şığıyırdı. Və ağac bütün 
ildırımları özünə çəkirdi. “Yağış yağıb, ildırım çaxanda 
çöldə, düzdə tənha ağacın altında nəbadə dayanasan” de-
yən nənəmin sözləri yadıma düşür. Bir də Şəhriyarın öz di-
lindən gələn hıçqırtılı “Heydərbaba” hayqırışı yadıma dü-
şür. Yenə də uzaqdan heç vaxt görmədiyim Səttarxan görü-
nür. Şəxsi ehtiraslarını milli ehtiraslarına qurban verənlər, 
bu yaşayan şəhidlər olmasa, Vətən, Millət olardımı? 

Cavad Heyət “Varlıq” jurnalını çıxararkən öz əqidə 
dostlarından güc almışdı. İnandığı və tapındığı sağlam, öl-
məz qaynaqlardan qüdrət almışdı. Milli duyğuları bir mən-
zilə qədər götürmək ağırlığı maarifçilərin boynuna düşür. 
Kökündə maarifçilik olmayan inqilabın uğur qazanması 
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çox çətindir. Cavad Heyətin tarixdən, ədəbiyyatdan yazdığı 
əsərlərdə bu cəhət açıq-aydın hiss olunur.” 

 
Kamil Vəli Nərimanoğlu  

filologiya elmləri doktoru, 
professor 

 
“…Böyük qəlbi Azərbaycan eşqi ilə döyünən Cavad 

Heyətin vətənpərvərlik qeyrəti torpaqlarımızın bir hissəsi-
nin tarix boyu himayəmiz altında dolanan, rəhmimiz və 
mərhəmətimizdən faydalanan ermənilər tərəfindən işğal 
edilməsini, “Qarabağ münaqişəsi” adı altında aparılan 
azərbaycanlıların soyqırımını, təbii ki, qəbul edə bilməzdi. 
İrandakı Qarabağ müsəlmanlarına Yardım Komitəsinin 
sədri Cavad Heyət bu milli faciənin qarşısının alınması 
üçün hər bir üsula əl atmış, hətta İran İslam Respublikası-
nın və Türkiyənin dövlət başçılarına teleqram və məktubla 
rəsmi müraciət etmişdir.” 

Bəhruz Səfərəliyev 
Daxili İşlər Nazirliyi tibb 

idarəsinin rəisi 
 
“…Qaranlığın, zülmətin bağrını yaran ziyalıların 

dərkedilməz cazibəsi məndən ötrü sirr deyildi: həyatımda 
çox hadisələr olub ki, onları rasional dəlillərlə izah edə 
bilmirəm. 

…Fələyin yazısıyla Doktor Cavad Heyətlə ən çətin, ən 
ağır günlərimdə şəxsən tanış oldum, heç bir tibbi alətdən 
istifadə etmədən doktor məni müayinə etdi və bir an beh 
tərəddüd də etmədən diaqnozumu qoydu. Bu, azmış kimi, 
doktor mənə yubanmadan Tehrana gedib cərrahiyyə 
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əməliyyatından keçməyi əmr etdi. Bəndənizdə qorxu və ya 
təşviş duymayan doktor bir qədər sakitləşdi və gələcək əmə-
liyyatın incəliklərini populyar formada, amma yüksək peşə-
karlıqla açıqladı. Etiraf edim ki, o andan ürəyimdə əməliy-
yat mənə o qədər də təhlükəli görünmürdü. Sonradan anla-
dım ki, Doktor Cavad Heyətin cazibə dairəsinə düşənlərin 
hamısı onun müsbət həyat enerjisindən faydalanır və öz 
növbələrində onu yaymağa çalışırlar.” 

Həsənağa Turabov  
xalq artisti 

 
“Xalqımızın və Vətənimizin görkəmli alimi, uca 

şəxsiyyəti, İranda və Azərbaycan Respublikasında, sözün 
həqiqi anlamında varlığımızın, mənəvi bütövlüyümüzün, 
türk xalqlarının dil və tarixlərinin araşdırıcısı və 
təbliğatçısı olan “Varlıq” jurnalının sahibi və naşiri 
Doktor Cavad Heyətin bugünkü yorulmaz elmi, ədəbi-bədii, 
ictimai fəaliyyəti Heyət ailəsinin Naxçıvana, Şimali 
Azərbaycana 76 il öncəki diqqət və qayğısı ilə həmahəng 
səslənir.” 

 
Eynulla Mədətli, Nəzakət İsmayılova 

Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət 
Universitetinin müəllimləri 
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Şamil Əsgər Dəlidağ 
 

BİR LOĞMAN TƏBİBƏ, USTAD ƏDİBƏ İTHAF 
 

Əlləri hikmətdi, şücaətlidi,  
Əzizdi, nəcibdi, cəsarətlidi,  
Adildi, “Varlıg”ı aqibətlidi,  
Dostluğa həmişə etibarlıdı.  
Yaxşı ədib, təbib – əzmkarlıdı,  
Onun niyyətidi dilə azadlıq.  
Ona lərzanlıqdı ancaq naşadlıq.  
Qəhrəmanlıq edir – yaradıcıdı,  
Rəhmi əlacsızın tam əlacıdı. 

 
Haşiyə: Yuxarıdakı şeirin bütün misralarındakı 

sözlərin ilk hərflərini ardıcıl olaraq yazıb oxusaq, 
aşağıdakı məsnəvi alınar: 

 
Əhsən Cavad Heyətə,  
Onda olan qeyrətə! 

 
Bu məsnəvidən aydın olur ki, şeirdə söhbət məşhur 

təbib və ədib, Cənublu qardaşımız Cavad Heyətdən gedir. 
 

DÖRD YERDƏ BİR AD 
 

Camaat arasında “Varlıq” adı dastandı,  
Arasan Heyət onun soyuna bir ad-sandı.  
Vətəni, xalqı sevən onda olan vicdandı,  
Amalı el-obaya həm imdad, həm amandı,  
Doğması Ana Vətən aləmində cahandı. 
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Haşiyə: Yuxarıdakı şeirin birinci misrasındakı baş 
hərfləri, bütün misralardakı ilk sözlərin baş hərflərini 
üzüaşağı, son misranın bütün kəlmələrinin baş hərflərini 
tərsinə, bütün misraların son sözlərinin baş hərflərini 
yuxarı istiqamətdə oxusaq, hər dəfə “Cavad” adına rast 
gələrik. 

Şeirdəki “Heyət” sözünə də diqqət yetirsək, aydın 
olur ki, söhbət Cənublu qardaşımız adlı-sanlı təbib və ədib 
olan Cavad Heyətdən gedir. 

 
TƏBİBDİ 

 
Cənubda, Şimalda, bir çox məkanda,  
Adı dastan olan loğman, təbibdi.  
“Varlığ”ı yaşayır Azərbaycanda,  
Amalı xalq, Vətən olan təbibdi. 
 
Dillərdə əzbərdi şanı-şöhrəti,  
Hər vaxt qəlbən sevib yurdu, milləti.  
Etibar rəmzidir onun qeyrəti,  
Yüksək zirvələri alan təbibdi. 
 
Ədəbi aləmdə məşhurdur adı,  
Tanınır qələmi xalqın imdadı.  
İstəklidir, Şamil sevir ustadı,  
Nadir bir kamala dolan təbibdi. 
 

Haşiyə: Yuxarıdakı qoşmanın bütün misralarının ilk 
hərflərini üzüaşağı oxusaq, “Cavad Heyətin” ifadəsi alınar. 

Söhbət Cənublu qardaşımız, adlı-sanlı loğman, təbib, 
ustad ədib Cavad Heyətdən gedir. 
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SON SÖZ 

Cavad Heyət… 

Nədənsə bu nəhəng alimin, qüdrətli söz adamının, bö-

yük türkçünün anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş 

bu kitabı hazırlamaq ideyası məni düşündürəndə qeyri-iradi 

ağlıma gələn sual bu olmuşdu: görəsən, sözün həqiqi məna-

sında, Cavad Heyət kimdir? Onun Azərbaycan, İran və bü-

tövlükdə dünya elmi, dünya mədəniyyətinin inkişafında 

hansı xidmətləri var? 

Əslində, bu suallara Cavad Heyət yaradıcılığına bələd 

olan alimlər, mütəxəssislər, həkimlər, tarixçilər, dilçilər, 

söz adamları, yazıçılar, ədəbiyyatşünaslar, publisistlər, sə-

nətşünaslar ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif səpkilərdə cavablar 

veriblər, dünyaşöhrətli alim haqqında yazdıqları çoxsaylı 

məqalələrdə, onlarla kitabda öz fikir və mülahizələrini, 

rəylərini bildiriblər. 

Mənsə oxuyub başa çatdırdığınız “Cavad Heyət möcü-

zəsi” kitabında böyük alimin həyatının, çoxşaxəli fəaliyyə-

tinin, hərtərəfli yaradıcılığının müxtəlif məqamlarına toxun-

dum, bu suallara qismən cavab verdim. Təsadüfən “qismən” 

demirəm. Çünki Cavad Heyət elmdə, təbabətdə, mədəniy-

yətdə elə bir iz qoyub ki, onu bir kitabın səhifələrinə sığışdır-

maq mümkün deyil. Sözümün bu yerində Azərbaycanın gör-

kəmli təbiblərindən, alimlərindən biri olan professor Nurəd-

din Rzayevin Doktor Cavad Heyət haqqında dediyi fikri xatır-

ladım: “Cavad Heyətin fəaliyyəti də şəxsiyyəti kimi bütövdür, 



 282

tamdır. Ancaq onun həyatı və fəaliyyəti haqqında bir nəfərin 

bu böyük bütövlüyü tam əhatə edə biləcək əsər yaratması çə-

tindir. Onun mənəviyyat və mədəniyyətin bu qədər geniş və 

təməli sahələrini belə yüksək və professional səviyyədə necə 

əhatə etdiyinə heyran qalmamaq mümkün deyil.” 

Həqiqətən də, Doktor Cavad Heyətin gördüyü geniş-

miqyaslı işlərin qarşısında heyrətlənməmək mümkünsüzdür. 

Düşünürəm ki, onun izinə düşənlərin sayı bundan sonra daha 

da çoxalacaq və bu ömrün hər məqamı bir kitaba mövzu 

olacaqdır. Cavad Heyətin imza atdığı böyük işlərə ən parlaq 

işıq da bundan sonra salınacaq. Onun həyatı, yaradıcılığı daha 

böyük tədqiqat əsərlərinin mövzusuna çevriləcək, onun haq-

qında daha dolğun və hərtərəfli araşdırmalar meydana çıxa-

caq. Çünki o elə bir ömür yaşayıb ki, həmişə diqqətdə olacaq, 

həmişə yaddaşlarda qalacaq. Onun böyük xidmətlərinin bəh-

rəsini görən insanlar isə onu yüksək qiymətləndirəcəklər. 

Bəli, Cavad Heyət fenomenini, Cavad Heyət şəxsiyyəti-

ni açmaq üçün hələ bundan sonra neçə-neçə kitabın yazılma-

sına zərurət yaranacaq və belə kitablar yazılacaq. Mütləq ya-

zılacaq. Bu kitabların səhifələrində isə Cavad Heyətin Azər-

baycan varlığı üçün etdikləri öz həqiqi qiymətini alacaq, Ca-

vad Heyət ömrü bir daha əbədiləşəcək. Və bu kitabları yazan-

lar hər dəfə Cavad Heyət möcüzəsinə heyran qalacaq, onun 

haqqında söz deyə bildiklərinə görə fəxarət hissi keçirəcəklər. 

Xüsusilə gənc nəsil bu böyük alimin ömür yoluna, fəaliy-

yətinə biganə qalmayacaq, onu dərindən öyrənəcək, mənim-

səyəcəklər. Və böyük fayda götürəcəklər.  


