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Rostov , Russiya 

 

 

Sənaye işçilərinin iş icrası  ilə iş motivasyaları arasındakı əlaqənin təsviri 

sektorda olan  araşdırmaların töhfə vercəyinə inanılır. Bundan əlavə, istehsalın 

keyfiyyəti, rentabellik və icra  sənayeləri məhsuldarlığı  müsbət iş motivasiyası ilə 

artırıla bilər.Bu tədqiqatda "sənaye işçilərinin sənaye motivasiyası və işgüzar 

fəaliyyətlə əlaqəsi" müxtəlif  metodlarla araşdırıldı. Araşdırmada sənaye işçilərinə 

"Fərdi Məlumat Forması", "İş Performansı nisbəti " və "İş Motivasiya nisbəti"  

metodları tətbiq edilərək məlumatlar  toplanıldı. 

Məlumatlar təhlilində  t -testi, F testi və Pearsonsun əlaqə əmsalı 

üsullarından istifadə edilmişdir. Tədqiqatın sonunda, qadın sənaye işçiləri iş 

motivasiyasının alt-ölçüləri, komanda da  uyğunlaşma və təşkilati öhdəlik 

səviyyələri ilə  kişi sənaye işçilərindən daha yüksək  nəticə göstərmişdir.  

Professional iş təcrübəsi və iş motivasiyasının dörd ölçü faktoru  

baxımından, 1-10 il iş təcrübəsi olan işçilərin iştirakı, işgüzar iştiraklığı, təşkilati 

əməkdaşlığı və şəxsi inkişaf səviyyələrinə görə  11 -20  və ya daha yuxarı 21 illik  

iş təcrübəsinə sahib olanlardan daha  əhəmiyyətli dərəcədə yüksək  nəticə 

göstərmişdir.  

 

Açar sözlər: Biznes motivasiyası, motivasiya, sənaye işçisi, iş təcrübəsi, 

öhdəlik 
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РЕЗЮМЕ 

 

Развитие мотивации труда работников металлургической 

промышленности 

 

                                                      Хакан ОЗЧЕЛИК 

IMBL (Институт управления, бизнеса и права),  

Ростов-он-Дон, Россия 

 

 

Считается, что описание взаимосвязи между эффективностью работы и мотивацией 

работы промышленных работников способствует исследованиям в этом секторе. Кроме 

того, качество производства, производительность и продуктивность исполнительной 

промышленности производства  могут быть увеличены благодаря позитивной 

мотивации работы. В этом исследовании «промышленная мотивация промышленных 

работников и связь ее с предпринимательской деятельностью»  были рассмотрены 

различными методами.  В исследовании была собрана информация путем применения к 

работникам промышленности методов «Формы личной информации», «Коэффициента 

рабочей производительности» и  «Коэффициент мотивации работы».  В анализе данных 

использовались методы t-теста, F-критерия и метода контактных коэффициентов 

Пирсона.  В конце исследования, показатели  мотивации работы, уровни адаптации в 

команде и организационной приверженности у женщин-работников промышленности, 

показали более высокий результат, чем у мужчин работников промышленности. 

С точки зрения четырехмерного фактора профессионального опыта и мотивации 

работы,  участие, участие в бизнесе, организационное сотрудничество и уровень 

развития личности работников, которые имеют опыт работы 1-10 лет, показали 

значительно более высокий результат, чем те, у кого опыт работы  от 11 до 20 лет или 

же свыше 21 года.  

 

Ключевые слова: мотивация бизнеса, мотивация, работник отрасли, опыт 

работы, обязательства 
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      Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında klassik ədəbi irslə bağlı elə məqamlar 

mövcuddur ki, onlar tarixən vahid bir məcrada mövcud olmuş ədəbi-bədii 

hərəkatın qonşu xalqların ədəbi irsi, xüsusən fars və ərəbdilli mədəniyyətlərlə 

qarşılıqlı təmasda qazandığı bədii dəyərləri obyektiv dəyərləndirməkdə təbii 

üstünlüyə malikdir. Bu isə öncə Cənubda tədqiqatçıların fars və ərəbdilli 

mənbələri orijinaldan oxumaq imkanlarından irəli gəlir. Digər tərəfdən, klassik 

ədəbi irsin əsas poetik ifadə forması, janr kimi divan ədəbiyyatı ənənələri 

Cənubda uzun müddət davam etmiş, Şəhriyarın simasında yeni zirvəyə 

yüksəlmişdir. 

    Son tədqiqatlar sübut edir ki, Yaxın Şərqin ən görkəmli satirikinin müraciət 

etdiyi divan ədəbiyyatının inkişafında Azərbaycan türkcəsində yazan klassiklərin 

xüsusi rolu olmuşdur (17, 19).Bu mənada Cənub mətbuatında klassik irslə bağlı 

araşdırmalar sistemli aparılmasa da, mətnin dərki mənasında əhəmiyyətlidir. 

Xüsusən, Azərbaycan ədəbiyyatını ümumtürk ədəbiyyatı konstekstində öyrənmək 

üçün bu əlaqələrin məzmununu üzə çıxarmaq baxımından mətbu orqanlarda 

klassik irslə bağlı dərc edilmiş araşdırmalar diqqətəlayiqdir. Bu araşdırmalar 

sırasında məzmun-mündərəcə miqyası və ümumiləşdirmə dəyəri ilə «Varlıq», 

«Azəri», «Yaşmaq», «Dilmanc» dərgilərində çap olunmuş araşdırmalar və Cavad 

Heyətin Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqatları xüsusi yer tutur.  

Cənublu araşdırmaçılar klassik Azərbaycan ədəbiyyatı əlyazmalarının aşkara 

çıxarılması, araşdırılması və nəşrə hazırlanması istiqamətində ardıcıl iş aparırlar. 

Bu tədqiqatlar elmi tipologiya və tekstologiya baxımından daha praktik 

əhəmiyyət kəsb edir.Digər  araşdırmalar vahid elmi-metodoloji prinsipə 

söykənməsələr də da fakt, sənəd ortaya çıxarılan əlyazmaların çox variantlılığı 

mənasında aktualdır. Xüsusən ərəb, fars dillərinə yaxşı bələd olan cənubluların 

mətnşünaslıq fəaliyyətləri çap olunan əsərlərə verdikləri izah və şərhlərin 

dolğunluğu ilə seçilir. 
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Ümumiyyətlə, Füzuli yaradıcılığı cənublu tədqiqatçıların daim diqqət mərkəzində 

olmuş, bu dahi şairin irsinə ardıcıl müraciət edilmişdir. Ə.Möhsünini Bəhram 

Əsədinin Mir Hidayət Həsari şairin yaradıcılığının müxtəlif mərhələlərinin yeni 

aspektdə araşdırılmasına çalışmışlar.  

     Şimali Azərbaycanın görkəmli şərqşünaslarından Rüstəm Əliyevin Nizami 

yaradıcılığına həsr olunmuş ciddi elmi maraq doğuran ciddi  araşdırmaları 

var.Onun «Nizami poemalarında qıpçaq-oğuz gözəli» adlı bir yazısında şairin 

yaradıcılığında türk gözəli obrazı, bu obrazın prototipi – Nizaminin həyat yoldaşı 

Afaq haqqında geniş elmi təhlil əsasında bəhs açılır. Tədqiqatçının fikrincə, 

«Nizaminin qıpçaq-oğuz gözəli Afaqa bəslədiyi dərin məhəbbət onun ədəbiyyatda 

ölməz və misilsiz qadın surətləri yaratmasına böyük təsir göstərmişdir. Şairin 

Leyli, Nüşabə kimi qadın qəhrəmanları bir növ Afaqın mücəssəmələridir» (9, 34).  

  Müəllif «aya bənzər türk gözəlləri» ifadəsinin farsdilli və ərəbdilli islam 

ədəbiyyatında Nizamidən əvvəl – X-XI əsrlərdə çox geniş yayıldığını və bunun 

tarixi səbəbləri olduğunu qeyd edir. «Türk obrazı, türk qızlarının ağ üzünün aya 

bənzədilməsi X-XI əsrlərin farsdilli ədəbiyyatında çox geniş yayıldığı bu 

yeknəsəqliyi aradan qaldırmaq üçün tatar, büt tatar, xələc, sonralar isə rumlu 

kəlmə və ifadələri ay məcazının sinonimlərinə çevrildi. Bənzətmə obyekti olan ay 

sonralar özü türk gözəlinə bənzədilməyə başladı, türk və ay ilə əlaqədar olan bədii 

obrazların hamısı Nizami əsərlərində müxtəlif kontekstlərdə dəfələrlə 

işlədilmişdir. Rüstəm Əliyevin «Nizaminin doğma xalqına məhəbbəti» adlı 

məqaləsi isə şairin milli mənsubiyyəti, mənsub olduğu nəsli farsca yazmasının 

səbəbləri, Nizami yaradıcılığında tarix məfhumu, onun bədii tutumu məsələlərinə 

aydınlıq gətirən ən ciddi araşdırmalardan hesab edilə bilər (9, 33-39).  

    Rüstəm Əliyev tarixi faktlara, şairin öz əsərlərinə əsaslanaraq yazır: 

«Nizaminin atası Atabəylərə yaxın olan oğuz əyanlarından idi. Anası isə 

türkləşmiş kürd şahzadələrindən idi. Dayısı Gəncə Atabəylərinin sarayında vəzir 

idi» (10, 34).  

Alim göstərir ki, «Nizami dövründə bir sıra fərqli spesifik xüsusiyyətlərin 

(mədəni, iqtisadi, dini ləhcə və s. ayrılıqlar) olmasına baxmayaraq, böyük bir 

ərazidə (Çindən tutmuş Aralıq dənizinə, Sibirdən tutmuş Yəmənə qədər yaşayan 

müxtəlif türkdilli xalqların hamısı «türk» adlanırdı. O cümlədən, azərbaycanlılara 

da türk deyilirdi” (10, 35).  

    Rüstəm Əliyevin yazılarında Azərbaycan ədəbiyyatını ümumtürk ədəbiyyatı 

kontekstində araşdırmaq, təqdim etmək meyilləri açıq-aşkar duyulur. 80-ci illərin 

əvvəllərində belə məqalələri Şimali Azərbaycanda çap etdirmək mümkün deyildi. 

Bu mənada «Varlıq»ın tutduğu türkçülük yolunu təqdir edən müəllif məqalələrini 

bu dərgidə nəşr etdirmişdir.  

   Nizami Gəncəvi yaradıcılığının tədqiqinə həsr olunmuş məqalələr dərginin 

səhifələrində mühüm yer tutur. «Varlığ»ın ayrıca bir sayı şairin yubileyinə həsr 

edilmişdir.  

    Xronoloji şəkildə Cənubda klassik irslə əlaqədar tədqiqatlar göstərir ki, 

xüsusən ”Varlıq” dərgisində Şimaldan olan görkəmli alimlərin klassik 

ədəbiyyatımızın xarici qaynaqları, onun ortaq türk dəyərləri ilə müştərək 

cəhətdən, xüsusən fars, ərəb dilində yazmış Azərbaycan şair və alimlərinin milli 

kimliyinə münasibət dəyişir. 
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 “Azəri”, “Varlıq”, “Yeni yol” kimi dərgilərin səhifələrində klassik irslə bağlı 

məqalələrin mühüm bir qismi dünyanın müxtəlif arxiv və kitabxanalarında 

axtarışlar zamanı üzə çıxarılmış yeni ədəbi faktlar və elm aləminə naməlum olan 

ədəbi şəxsiyyətlərin irsi haqqında dolğun informasiya ilə zəngindir.  

    XV əsrin II yarısında Ağqoyunlu dövlətində yaşamış Hidayətullah bəyin 

şəxsiyyəti və onun Avropa və Asiyanın müxtəlif kitabxanalarından tapılmış 

əlyazma nüsxələri barədə  Türkiyə alimi Zeynəb Qorxmazın «Əmir Hidayətullah 

və onun divanı» məqaləsində verilən məlumat bu cəhətdən səciyyəvidir (12, 111-

115).  

    Zeynəb Qorxmaz Hidayət təxəllüslü şairin şeirlərini yüksək səviyyədə 

yazdığını təsdiq etmək üçün örnəklər göstərir. Bu şeirlərin Azərbaycan dilinin bir 

çox xüsusiyyətlərinə malik olduğu qənaətinə gəlir (12, 115).  

Tədqiqatçı şair Hidayətin Oksford (Bodlean), Dublin (İrlandiya), Kirman (İran), 

Topqapı (Türkiyə) kitabxanalarında saxlanılan bir neçə əlyazmasının hər biri 

haqqında dəqiq, əhatəli, dolğun məlumat vermişdir. Zeynəb Qorxmaz və Faruq 

Sumər və s. kimi Türkiyə alimlərinin Azərbaycanla bağlı tədqiqatları ədəbi aləm 

üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. 

İzzəddin Həsənoğlu Azərbaycan ədəbi dilində yazılmış ilk şeirin müəllifi sayılır. 

Onun yaxın günlərədək azərbaycanca iki və farsca bir qəzəli məlum idi. 

Tədqiqatçı Ə.M.Hüseyni Həsənoğlunun azərbaycanca daha bir qəzəlini, onun 

hansı mənbədən, kimlər tərəfindən əldə olunduğu barədə məlumat verir. 

Ə.Hüseyni yazır ki, Həsənoğlunun Azərbaycan, Türkiyə, Misirdə şöhrət qazanmış 

divanı hələ tapılmamışdır.  

Şairin: 

Əcəb bilsəm bəni şeyda qılan kim,  

Mənə bu eşq odun peyda qılan kim(11, 64)  

– beytilə başlanan qəzəli isə 1437-ci ildə Anatoliyada Ömər  Məzid tərəfindən 

yazılmış «Məcmüətən-nəzair» kitabından aranıb üzə çıxarılmışdır.  

Ə.Hüseyni göstərir ki, ədəbiyyat tariximiz üçün olduqca böyük əhəmiyyət 

daşıyan «Məcmüətən-nəzair»i elm aləminə ilk dəfə tanıdan Səadətdin Nüzhət 

(Erkin) olmuşdur. O, 1928-ci ildə Türkiyədə «Milli məcmuə»də «Həsənoğlu və 

onun yeni bir qəzəli» adlı yazısında «Məcmüətən-nəzair» haqqında da icmal 

səciyyəli məlumat vermişdir. «Varlıq»da təqdim edilən qəzəlin daxil olduğu 

məcmuənin əlyazması London universitetində saxlanılır.  

      Azərbaycan ədəbi dilində şeirlər yazan, ancaq cəmi bir neçə şeiri bu 

günümüzə gəlib çatan Həsənoğlunun ana dilində yeni qəzəlinin tədqiqatçı Ə. 

Hüseyni tərəfindən «Varlıq» səhifələrində oxuculara təqdim olunması və bu 

səpgidə xidmətləri, tapıntıları dərginin milli mədəniyyətin inkişafında nə qədər 

ciddi rol oynadığını müəyyən edir.  

    Klassik ədəbi irsimizin nadir əlyazma nüsxələrinin fotoşəkil və mikrofilmlərini 

dünyanın müxtəlif kitabxanalarından Azərbaycana gətirilməsində Qulamhüseyn 

Beqdelinin böyük xidmətləri olmuşdur. Prof. Azadə Rüstəmova yazır ki, Xaqani 
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Şirvani külliyatının mikrofilminin Tehrandan, XVI əsr məşhur Azərbaycan 

musiqiçisi Səfiəddin Urməvinin «Əl-ətvar» əsərinin mikrofilminin İraqdan, XIV 

əsr şairi Arif Ərdəbilinin «Fərhadnamə» əsərinin mikrofilminin Türkiyədən 

Azərbaycana gətirilməsi məhz Q.Beqdelinin adı ilə bağlıdır ( 18, 64).  

    Alim eyni zamanda klassik irsimizə aid Kazan, Leninqrad, Daşkənd, Düşənbə 

kitabxanalarında saxlanan çoxlu yeni materiallar üzə çıxarmışdır. Aşqabadda 

Nəsimi «Divan»ının yeni əlyazması, Kazanda «Oğuznamə» əlyazmasının bir 

variantı, Bratislavada XII-XIII əsrə aid Azərbaycan alimi Hinduşah Naxçıvaninin 

beş min sözdən ibarət fars-türk lüğəti, «Sihahül-əcəm» əsəri alimin üzə çıxardığı 

əvəzsiz ədəbi tapıntılar arasındadır. «Varlıq» öz oxucularına bu ədəbi tapıntılar 

barədə müntəzəm məlumat vermişdir. Şübhəsiz, bu tapıntılar ədəbiyyat tarixinin 

ayrı-ayrı dövrlərində olan ədəbi prosesin dəqiqləşdirilməsinə kömək edir.           

Hinduşah Naxçıvaninin adıçəkilən əsərinin tapılması Azərbaycan nəsri tarixinin 

xeyli irəli çəkilməsinə əsas vermişdir.  

     Hinduşah Naxçıvani Azərbaycan türklərinə fars dilini öyrətmək üçün XIII- 

əsrdə farsca-türkcə lüğət və qrammatika kitabı yazmışdır. Q. Beqdeli həmin kitabı 

dərindən araşdırmış, «Varlıq»da çap etdirdiyi «Hinduşah Naxçıvani və onun 

«Sıhahül-əcəm» lüğəti» adlı məqaləsində azərbaycanca yazılmış ilk nəsr əsəri 

kimi təqdim etmişdir (3, 47).  

Hinduşah Naxçıvani Azərbaycanın görkəmli tarixçisi, şairi, ədəbiyyatşünası və 

dilçisi olmuşdur. O, Azərbaycan, fars və ərəb dillərindən başqa, pəhləvi (orta fars) 

dilini də yaxşı bilirmiş. Lakin yaratdığı zəngin ədəbi irsin bir qismi uzun illər üzə 

çıxarılmamışdır.  

    Q.Beqdeli yazır ki, Hinduşah Naxçıvaninin Bratislava şəhərinin əsas 

kitabxanasında yeni tapılmış əsəri hələlik elm aləminə bəlli olan yeganə əlyazma 

nüsxəsidir. Əsərin sonunda onun 1553-1554-cü illərdə köçürüldüyü qeyd 

olunmuşdur. Bu əlyazmasını Həsən Zərinəzadə üzə çıxarmış, onun fotosurətini ilk 

dəfə olaraq Bakıya gətirmiş, haqqında yığcam elmi məlumat vermişdir. (3, 37).  

    Vaxtsız ölüm H.Zərinzadəyə əsəri geniş surətdə tədqiq və çap etdirməyə imkan 

verməmişdi. Bu işi davam etdirib əsəri dərindən tədqiq edərək, onu nəstəliq yazısı 

ilə çap etmək isə Q.Beqdeliyə nəsib olmuşdur. O bu əsəri öz tarixi və elmi 

əhəmiyyəti etibarı ilə M.Qaşqarinin və İbn Mühənnanın məşhur əsərlərinə bərabər 

zəngin lüğət və tədqiqat mənbəyi olduğunu  yazır.  

      Hinduşahın  dövründə alimlərin tərtib etdiyi lüğətlərin çoxu fars və ərəb 

dillərində olduğu üçün görkəmli alim və dövlət xadimi Hinduşah Naxçıvani öz 

xalqının mənəvi ehtiyacını nəzərə alaraq türkdilli xalqlar, o cümlədən 

azərbaycanlılar üçün bu əsəri yazmışdır. Dörd mindən çox sözü əhatə edən 145 

səhifəlik izahlı lüğət kitabı dilimizin tarixini öyrənmək üçün əvəzsiz bir abidədir. 

O, fars və türk dillərində demək olar ki, bir növ izahlı lüğət tərtib etmiş və əsərə 

bir sıra digər yazılar da artırmışdır.  

    Məlum olduğu kimi, Qətran Təbrizi ədəbi aləmdə farsdilli bir şair kimi tanınır. 

Q.Beqdeli isə məqalələrinin birində Qətranın yaradıcılığındakı türk söz və 

ifadələrinə nəzəri cəlb edir (4, 30). Hətta onun türk dilində əsərləri olduğunu da 

güman edir. Q. Beqdeliyə görə bu qənaət ondan irəli gəlir ki, Qətran Təbrizinin 

təfəkkür və ifadə tərzi, yazı və cümlə quruluşu, gətirdiyi misallar, o cümlədən 

atalar sözləri, əsasən Azərbaycan xalqına mənsubdur.  
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    1977-ci ildə Aşqabad şəhərinin mərkəzi kitabxanasında qədim əlyazmaları 

arasında Q.Beqdeli Azərbaycan ədəbiyyatının Bədrəddin Qədiri adlı naməlum bir 

nümayəndəsinin irsini aşkar edir. Q.Beqdelinin Bədrəddin Qədiri irsi barədə 

məlumatında aydın olur ki, gözəl xətlə yazılmış 8 kitabın içərisində türk, fars və 

ərəb dillərində yazılmış 256 səhifəlik bir divan saxlanılır. Kitabda türkcə yazılmış 

şeirlərdən göründüyü kimi, şair uzun müddət öz doğma yurdundan didərgin düşüb 

uzaqlarda yaşamış, Vətən həsrətli şeirlər yazmışdır (6, 36). Şairin «Məhasin-əl-

kəlam» adlı divanında mənzum şəkildə nücumdan, səma cisimlərinin bəşərin 

taleyinə təsirindən və dini inamlardan danışılır.  

 

   İrsi layiqincə tədqiq edilməmiş Səfiəddin Urməvi haqqında da Q.Beqdeli ayrıca 

məqalə dərc etdirmişdir. Tədqiqatçı alim öz məqaləsində yazır: Səfiəddin 

Əbdülmömün bin Yusif bin Faxrəl Urməvi (1216-1294) ixtiraçı alim, klassik Şərq 

musiqi nəzəriyyəsinin banilərindən biri olmuşdur. Onun şeir və musiqi 

nəzəriyyəsi sahəsində xidmətləri əvəzsizdir. Q.Beqdeli bu Azərbaycan sənətkarını 

daha yaxından tanıdır (5,  47-52). Səfiəddin Urməvi Orta Şərqdə elm və 

mədəniyyət ocağı sayılan Bağdadda təhsil almışdır. O, yüksək istedad və əmək 

qabiliyyətinə malik olduğuna görə bir sıra fənləri mükəmməl mənimsəmiş, 

ədəbiyyat, tarix, xəttatlıq, nücum, musiqi sahələrində şöhrət qazanmışdır. 

Səfiəddin Urməvi geniş xalq kütlələrinin, həmçinin dövlət xadimlərinin, hətta 

xəlifənin belə diqqətini cəlb etmiş, saraya dəvət edilmişdir. Urməvinin əldə olan 

ilk əsəri (Təbrizdə yaşadığı zaman yazdığı) «Risaleyi-Şərdəiyə» adlanır. 

Q.Beqdeli onun başqa əsərlərinin olduğunu da ehtimal edir.  

 

    Q.Beqdeli çap etdirdiyi məqalələrinin birində Mövlana Cəlaləddin Ruminin 

ustadı Şəms Təbrizinin həyatı, əsərləri, fəlsəfəsi haqqında dolğun, elmi məlumat 

vermişdir (7, 58-67).  

 

     Şəms Təbrizi Gənc yaşlarından fars və ərəb dillərini mükəmməl bilmiş, 

müxtəlif məzhəb və təriqətlər, çeşidli inam və etiqadlar haqqında mütəfəkkir kimi 

düşünmüş, onlarda yaranan pərakəndəliklərin, parçalanmaların səbəbini 

araşdırmışdır.  

 

    Hələ  gəncliyindən şöhrəti hər yana yayılan Ş.Təbriziyə «Kamil Təbrizi» 

ləqəbini vermişlər. Ömür boyu səfərdə, səyahətlərdə olduğu üçün ona «Uçan quş» 

da demişlər. Təriqət başçıları onu «Seyfullah» adlandırıb haqqın kəsərli bir 

qılıncına bənzədirdilər. Cəlaləddin Rumi isə onu dövrün fəqihlərinin ən böyüyü 

hesab  edirdi. 

 

    Şəms Təbrizinin əsərlərinin çoxu itib batmışdır. Onun «Məqaləti-Şəms 

Təbrizi» adlanan ədəbi mirası bu böyük şəxsiyyətdən qalan yeganə yadigardır. Bu 

da Şəms Təbrizinin söylədiyi nitqlər, suallara verdiyi cavablar və izahlar əsasında 

müridləri tərəfindən tərtib edilmişdir.  
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    Şəms Təbrizi Cəlaləddin Ruminin mürşidi olmuşdur. Ruminin sözləri ilə desək, 

Ş.Təbrizi onun «tanrısı» olmuşdur. Ona görə də, C.Rumi Şəms Təbrizini 

minnətdarlıqla anaraq 84500 misradan ibarət olan irihəcmli külliyatına 

«Külliyyati Şəms Təbrizi» adını vermiş, misli, nəzəri olmayan, məşhur 

«Məsnəvi»sində də onun ilhamı və mənəvi təsirindən kamala yetişdiyini 

vurğulamışdır.  

 

    Mürşidinə məftunluğu Rumini ilahi məhəbbət ifadə edən dərin mənalı qəsidə 

və qəzəllər, rübai və tərkibbəndlər, məsnəvilər yazmağa sövq etmişdir. Müəllifin 

söylədiyi kimi, əsərin mündəricəsi dini, əxlaqi və irfani məsələləri əhatə edir. 

Yaxşılıqlara meyil, pisliklərə etiraz əsas meyar kimi götürülmüşdür. Q. Beqdeli 

yazır ki, “ bu əsər özünə qədər meydana çıxan təsəvvüf əsərlərinin ən gözəlidir. 

Çünki təsəvvüfün əsas müddəalarından olan insanpərvərlik, insan bərabərliyi, 

təvazökarlıq, qənaət, izzət, nəfs və ilahi məhəbbət Şəms Təbrizinin əsərinin 

əsasını və məğzini təşkil edir. Bu əsərdə vəhdəti-vücud, tövhid və ilahiyyat 

mövzusu aparıcıdır... » (7, 67).  

 

    Q.Beqdeli XIII əsrin sonu, XIV əsrin birinci yarısında Azərbaycan şeirinin 

inkişafında mühüm rol oynamış mütəfəkkir şair Əvhədi Marağalıya həsr olunmuş 

« Əvhədi Marağayi» adlı məqaləsində də təsəvvüf problemlərinə toxunur» 

(12,38-47).  

 

    Əvhədi Marağalının həyat və yaradıcılığından geniş söhbət açan, onu Nizami 

ədəbi məktəbinin tanınmış nümayəndələrindən biri kimi təqdim edən Q.Beqdeli 

şairin təsəvvüflə bağlı görüşlərini xüsusi olaraq diqqət mərkəzinə çəkir. O hələ 

Bakıda yaşadığı zaman Ə.Marağalı haqqında xüsusi monoqrafiya yazmış, X. 

Yusifovla birlikdə onun «Cami-cəm» əsərini hazırlayıb nəşr etdirmişdir. (12) 

Cami-cəm Sözügedən məqalədə isə Q.Beqdeli Əvhədi Marağalını təriqət 

ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi kimi təqdim edir, dövrün ədəbi 

cərəyanlarından bəhs edərək yazır ki, Seyid Zülfüqar Şirvani, Arif Ərdəbili kimi 

şairlər qəsidəçiliyi davam etdirsələr də, dövrün yeni və zəruri cərəyanı təriqət 

ədəbiyyatı idi. Öz məfkurə istiqaməti ilə bu ədəbiyyat saray şeirinə, məddahlığa 

qarşı çıxırdı.  

 

    Təriqət ədəbiyyatı, təsəvvüf və ədəbiyyat problemi «Varlıq» səhifələrində 

diqqət mərkəzində olmuşdur. Bunu Q.Beqdelinin «Varlıq»da dərc etdirdiyi 

«Təsəvvüf və ədəbiyyat» sərlövhəli silsilə məqalələrindən də görmək olar (8,32-

55).  

 

    Müəllif haqlı olaraq belə hesab edir ki, ədəbiyyatla sufizmin, yaxud təsəvvüf 

ədəbiyyatının əlaqəsini təhlil etmək üçün. ilk növbədə təsəvvüfün, irfanın özünü 

öyrənmək lazımdır. Sonra da bəşəriyyətin ədəbi mirasının təsəvvüf və ürfanla 

necə əlaqədə olmasını, təsəvvüfün ədəbiyyata necə daxil olduğunu və bunların 

birinin digərinə necə təsir göstərdiyini təhlil etmək gərəkdir. Bunsuz antik, qədim 

dövrlər və orta əsrlər şifahi və yazılı ədəbiyyatın təsəvvüflə əlaqəsini və yaxud 
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təsəvvüf ədəbiyyatını düzgün dərk edib müəyyənləşdirmək və bu barədə elmi, 

ciddi mülahizələr söyləmək çox çətin, bəlkə də imkansızdır. (8, 29).  

 

Q.Beqdeli təsəvvüf ədəbiyyatını araşdırmaq üçün 5 istiqamətdə tədqiqat 

aparılmasını vacib hesab edir: 

- Təsəvvüf və ürfan nədir? Bu təriqət ta qədim zamanlardan Şərqdə və Qərbdə 

necə törəyib, meydana çıxıb, yayılıb inkişaf etmişdir. Onun zaman və məkan 

hüdudu;  

- Təsəvvüfün müxtəlif qolları, islam təsəvvüfünün təşəkkülü, onun kök və 

budaqları;  

-  Şərqdə təsəvvüf ədəbiyyatı əsasında yaranmış mütəsəvvüf ədəbiyyat. Onun 

mütərəqqi, müsbət xüsusiyyətləri və mənfi cəhətləri;  

-  Hürufiyyə və nöqtəvilər, onların uğursuz taleləri;  

-  Hipizm tərkdünyalıq və bir növ müasir sufizm kimi;  

 

Q.Beqdeliyə görə, təsəvvüf məzhəb yox, təriqətdir. Özü də müxtəlif qollara 

ayrılır. Təsəvvüfün əsas qolları ilahi məhəbbət və dünyəvi məhəbbət qollarıdır. 

Bu qollara silsilə deyilir. Hər silsilənin də özünün ocağı, xanəgahı, qütbü var. Bu 

təriqəti izləyənlərə salik, mürid, islamiyyətdə isə sufi deyirlər. Ümumiyyətlə, 

onları sufi adlandırırlar (8, 30). 

  

   «Təsəvvüf və ədəbiyyat» problemi Q.Beqdelinin «Yaxın və Orta Şərq haqqında 

təsəvvüf» məfhumu, «Günəşə sitayiş», «Mani, məzdəkizm və təsəvvüf», «Yeni 

əflatunçuluq», «Vəhdəti-vücud fəlsəfəsi», «Hürufizm cərəyanı», «Nöqtəvilik» və 

s. adlı olduqca mühüm elmi əhəmiyyət kəsb edən yazılarında nəzərdən keçirilib 

təqdim olunur. 

 

    Sovet hakimiyyəti dövründə Şimali Azərbaycanda təriqət ədəbiyyatına mənfi 

münasibət hakim olduğu bir vaxtda «Varlıq» səhifələrində bu mövzuda sanballı 

elmi məqalələr dərc olunurdu. Əlbəttə bunlar Azərbaycan mədəniyyətinin 

müvafiq sahəsindəki boşluğun doldurulmasına xidmət edirdi.  

 

   Göründüyü kimi, klassik irslə bağlı iki tipli yazı seçilir. Şimalda yazıb- yaradan 

ədəbiyyatşünas, tarixçi və dilçilərin bu dərgidəki məqalələri Şimaldakı 

mütəxəssislərə, hətta oxuculara məlum araşdırmaların nəticələridir. Bəkir 

Nəbiyev, Rüstəm Əliyev, Yaşar Qarayev, Vaqif Aslanov və digər görkəmli 

alimlərin bu dərgidə klassik ədəbi irs, o cümlədən «Kitabi-Dədə Qorqud» 

dastanları, Nizami, Füzuli, Şəhriyar kimi sənətkarlara, klassik irsin müxtəlif 

problemlərinə həsr olunmuş elmi məqalələri elmi ictimaiyyətimizə bəllidir. Lakin 

bu materiallar Cənub oxucusu üçün əvəzsiz dəyərə malikdir.  
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Təkcə onu qeyd etməyi lazım bilirik ki, bu tədqiqatçıların «Varlıq»da klassik irsi 

tədqiq etməyin müasir təhlil üsullarını, prinsiplərini başlıca istiqamətə çevirmələri 

müstəsna əhəmiyyətə malikdir.  

 

    Mətbuatda gedən ikinci tip yazılarda Cənub və Türkiyə tədqiqatçıları klassik 

irsin bizə məlum olmayan şəxsiyyətlərini, faktlarını üzə çıxartmaqla təkcə Cənub 

üçün yox, Azərbaycan ədəbiyyatı üçün əvəzsiz iş görürlər. Bu baxımdan C.Heyət, 

Q.Beqdeli, T.Pirhaşimi, T.Kərimi və başqalarının araşdırmaları hər şeydən öncə, 

fakt yeniliyi, mənbə təzəliyi mənasında xüsusi maraq kəsb edir.  

 

    Həmid Məmmədzadə Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Şəfi Vazeh, «Molla 

Nəsrəddin», Mirzağa Təbrizi ilə bağlı yeni ədəbi tapıntılarıyla, Nizami, Füzuli, 

Bahar Şirvani, Zeynalabdin Marağayi, Seyid Cəfər Pişəvəri kimi görkəmli 

klassiklərdən etdiyi çevirmələri ilə, oxunaqlı nəsr əsərləri ilə, özəlliklə də çoxsaylı 

araşdırma müəllifi kimi Cənub mövzusu ilə bağlı bir çox problemlər və 

şəxsiyyətlərdən bəhs etməklə bütöv Azərbaycan ədəbiyyatının daha da 

zənginləşməsinə xidmət etmişdir. «Sadiq bəy Sadiqi Əfşar» «Milli azadlıq 

hərəkatının tərənnümçüsü», «Abbas Pənahi (Makulu)», «Məhəmmədi Müdərrisi-

Təbrizi», «Şeyx Məhəmməd Xiyabani», «Zeynalabdin Marağayi», və s. elmi 

məqalələrində isə H.Məmmədzadə cənubda yaranmış ədəbiyyatın tarixi 

sərhədlərini genişləndirir, bu ədəbiyyatın mənbələrini, ideya-bədii qaynaqlarını 

dürüst müəyyənləşdirir. 

 

   Maraqlı faktlardan biri də İran dramaturgiyasının banisi Mirzəağa Təbrizi ilə 

bağlıdır. O, M.F.Axundovun təsiri altında dram əsərləri yazmışdır. Mirzə ağa 

Təbrizi yazdığı hər bir yeni pyesini M.F.Axundovdan məsləhət almaq və əsər 

haqda onun fikrini bilmək üçün ona göndərirmiş. Amma hər dəfə də xahiş edirdi 

ki, yazışma zamanı bir müəllif kimi onun adını yazmasın, bunu gizli saxlasın. 

Çünki onun əsərləri tənqidi satira üzərində qurulduğundan yazıçıya təhlükə 

yarada bilərdi. Bu səbəbdən xeyli vaxt bu əsərlərin müəllifinin adı qaranlıq 

qalmışdı. Uzun müddət onun əsərlərini səhvən M.F.Axundovla əlaqə saxlayıb 

məktubla yazışan başqa bir ziyalı, erməni əsilli Melkum xanın adına çıxırdılar. Bu 

məsələ ilə bağlı həqiqəti ilk dəfə tədqiqatçı Həmid Məmmədzadə üzə çıxarmışdır. 

Tutarlı dəlil və faktlara söykənib bu dram əsərlərinin əsl müəllifinin Mirzə ağa 

Təbrizi olduğunu sübuta yetirmişdir. (14, 89) 

 

   Başqa bir tapıntı isə yazdığı məhəbbət mövzusu ilə avropalıların qəlbini fəth 

edən gəncəli Mirzə Şəfi Vazehlə bağlıdır. Bildiyimiz kimi, Fridrix Bodenştetd 

Mirzə Şəfi Vazehin şeirlərinə vurularaq onu alman dilinə çevirib. F.Bodenştetd bu 

şeirlərinin öz ölkəsində – Almaniyada böyük şöhrət qazandığını gördükdən sonra 

özünü onların müəllifi elan etməyi qərara alır və Mirzə Şəfi adını personaj kimi 

qələmə verir. Beləliklə, Mirzə Şəfi Vazehin şöhrəti bir müddət oğurlanmış olur. 

Həmid Məmmədzadə 1964-cü ildə Gürcüstan EA yanında K.Kekelidze adına 

Əlyazmaları İnstitutunda elmi axtarışlar apararkən burada saxlanılan Mirzə Şəfi 

ilə bağlı əlyazmanı – cüngü tapıb üzə çıxarır. Həmin cüng Mirzə Şəfinin öz əli ilə 

1821-i ildə Gəncədə yazılıbmış (hətta orada şairin şəxsi möhürü də varmış). Ayrı-
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ayrı Şərq klassiklərinin məsnəvi, qəzəl, qəsidə, rübai və qitələri toplanmış və bir 

neçə bölmədən ibarət həmin cüngdə Mirzə Şəfinin özünün də, indiyə qədər bizə 

məlum olmayan əsərləri toplanıb. H.Məmmədzadə öz tapıntısı ilə əlaqədar 

yazdığı məqaləsində (16) bildirir ki, «Göstərilən əsərlərdən əlavə, cüngdə bir neçə 

qəzəl, rübai və məsnəvi də vardır ki, onların Mirzə Şəfi Vazehə və ya başqasına 

aid olmasını söyləmək üçün müəyyən tədqiqat lazımdır». H. Məmmədzadə 

Tiflisdə tapdığı əlyazma əsasında 1987-ci ildə Mirzə Şəfinin yeni tapılmış 

əsərlərini ön sözlə birgə «Şeirlər məcmuəsi» adlı kitabda nəşr etdirir (15). 

 

Fars dilinin incəliklərinə yaxından bələd olan ədib bu sərvətdən bacarıqla istifadə 

edərək Azərbaycanın tərcümə ədəbiyyatı xəzinəsinə gözəl incilər bəxş etmişdir. 

Onun çevirdiyi «Xosrov və Şirin» poeması (Nizami Gəncəvi), «İmaməddin 

Nəsiminin farsca divanı», eləcə də Cəlil Məmmədquluzadəni hekayələri (fars 

dilinə tətcümə), Zeynalabdin Marağalının «İbrahim bəyin səyahətnaməsi» 

əsərlərinin tərcümələri barədə yalnız xoş sözlər demək olar.  

 

    H.Məmmədzadənin ədəbiyyatşünaslığa dair məqalələri də həmişə yüksək 

qiymətləndirilmişdir. Bu baxımdan tərtib və nəşr etdirdiyi kitablar – Nəsiminin 

farsca divanı və Şəhriyanın türkcə şeirlər külliyyatı və onlara yazdığı 

müqəddimələr mətnşünaslığımızın sayılıb-seçilən nümunələrindəndir.  

 

    Ümumiyyətlə, Cənubda aparılan tədqiqatlar, ilk növbədə ümum Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsində fars və ərəbdilli mənbələrin elmi dövriyyəyə 

buraxılması ilə əhəmiyyətlidir. Mətn, fakt və mənbəyə əsaslanmadan istər 

Cənubda, istərsə də Şimalda gedən prosesləri obyektiv dəyərləndirmək mümkün 

deyil. Qədim və Orta əsrlər ədəbiyyatı ilə yanaşı, yeni dövran, XIX-XX əsrlərin 

ədəbi gedişatı, klassikləri, tarixi ədəbi hərəkatın inkişafında rolunu 

müəyyənləşdirməkdə real yardımçıdır. 
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