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Qaraqoyunluların Baharlı oymağından olan Azərbaycan şairi Məhəmməd 

Bayram xan Bədəxşanda doğulmuşdur. O, əvvəlcə Səfəvilərə, sonra isə Orta 
Asiyaya, Moğol ordusuna xidmət göstərmişdir. Hələ gənc ikən Babur şahın 
xidmətinə girən Bayram xanın qısa müddətdə qazandığı nailiyyətləri onu bu 
dövlətdə ordunun baş komandanı rütbəsinə qədər yüksəltdi. Bayram xan mənə-
vi zənginliyi sərhəd tanımayan, çərçivəyə sığmayan insanlardan idi – içində ya-
şadığı yad toplumların “yasaq”larını heçə alan, “başqa dünya”nın insanı olmaq-
dan çəkinməyən, mənliyini gizlətdiyi kəlmələrin sehrli gücü ilə “etiraf edən” 
insanlardan. 

Ni din qəmidən dəmi pərişandur mın 
Ni küfr hücumidən hərasandur mın 
Bütxanə vü məscid maŋa yeksan körünür 
Guya ki ni kafir, ni müsəlmandur mın [8, 338-3399]. 

 
Həyatsevər, şən bir igid olan Məhəmməd Bayram xan, eyni zamanda 

musiqi və poetika vurğunu idi. Fars, ərəb, puştu, hind, cağatay türkcəsini bilən 
Bayram xanın zəngin söz ehtiyatı onun hər iki divanında – “Divani-Farsi” və 
“Divani-Türki”də özünü göstərir. Xüsusən də cağatayca yazdığı “Divani-
Türki”dəki oğuz ünsürləri qarışıq dilli əsərlərə örnək təşkil edəcək qədər 
əhəmiyyətlidir.  

Bildiyimiz kimi, türk dili başlanğıcdan günümüzə qədər fərqli dövrlər 
keçmiş, müxtəlif dəyişikliklərlə günümüzə gəlib çatmışdır. Bu dəyişikliklər 
bəzən qonşu dillərin və mədəniyyətlərin, bəzən də hakim ədəbiyyatın təsiri 
altında baş vermişdir. Bu günə qədər əlimizə gəlib çatan yazılı ədəbiyyatlar 
oğuzcanın XIII əsrdən etibarən əmələ gəlməyə başladığını göstərir. Lakin 
məlum olduğu kimi, Orxon-Yenisey abidələrində, Uyğur və Qaraxanlı 
türkcəsinə aid nümunələrdə bu dilə aid dil xüsusiyyətləri özünü göstərirdi. 
Oğuzlar Anadolunu türkləşdirdikləri dövrlərdə Orta Asiyadan gələn sənətkarlar 
bu bölgələrdə öz ləhcələri ilə yazmağa başladılar. Eyni vəziyyət cağatay dili 
üçün də keçərli idi. Cağatay türkcəsi üzərində bu günə qədər fərqli elmi 
araşdırmalar aparılmış, bu dilin sözcük dağarcığında ərəbcə, farsca sözlər 

                                                            
9 Beytin nömrəsi 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print) 
 

 69

xaricində monqolca, türkməncə, oğuzca (Anadolu türkcəsi və azərbaycancanın 
da təsiri ilə) özəlliklərin də özünü göstərdiyi ortaya çıxmışdır [6, 22].  

Fuat Köprülüyə görə, “cağatay dili sözün əsl mənası ilə monqol işğalla-
rından sonra Çingiz xanın övladları tərəfindən qurulan Cağatay, Elxanlı və Qı-
zıl Orda imperatorluqlarının mədəni mərkəzlərində XIII-XIV əsrlərdə inkişaf 
edən və Teymurlular dövlətində, xüsusən XV əsrdə klassik bir mahiyyət kəsb 
edərək, zəngin bir ədəbiyyat yaradan Orta Asiya ədəbi ləhcəsidir” [4, 270]. Bə-
zi tədqiqatçılara görə, cağatay dili “süni” bir dil idi. “Şərqi türkcə və ya cağatay 
dili, Babur və onun tədqiqatçısı Vamberinin iddia etdiyi kimi, Orta Asiyanın 
dili deyildir. Bu, osmanlı ədəbi dili kimi tarixi şərait nəticəsində yaranan və 
müxtəlif şivələrdə danışan Şərq türklərinin ortaq ədəbi dili olaraq yaranan bir 
lisandır” [10, 2]. 

XV–XIX əsrlərdə cağatay dili artıq sadəcə Şərqi Türküstan və Orta Asiya 
türk dövlətlərinin siyasi, ədəbi və rəsmi dövlət dili olaraq deyil, eyni zamanda 
XIX əsrin ortalarına qədər Avropa Rusiyasının oğuz olmayan müsəlman 
türklərinin də ədəbi dili olaraq istifadə edilməyə başlanmışdır [9, 2]. 

Klassik cağatay ədəbiyyatının ən önəmli təmsilçisi bu ədəbiyyata damğa-
sını vuran Əlişir Nəvai olmuşdur. O, istifadə etdiyi dili “türkcə”, “türki”, “türk 
tili” adlandırır, ədəbi dil olaraq isə “cağatay lefzi” ifadəsindən istifadə edirdi.  

Öz yurdlarını dəyişən insanların əsərlərinin dilindəki yuxarıda bəhs etdi-
yimiz bu ikiləşmə türkologiyada “qarışıq dilli əsərlər” və ya “olqa-bolqa prob-
lemi” adı altında tədqiq olunmaqdadır. “Behcətül-hədaiq fi mevizetül-həlaiq”, 
“Qisseyi-Yusif”, “Kitabi-fəraiz”, “Kitabi-qozide” və s. əsərlər qarışıq dilli əsər-
lərə nümunə ola bilər. Bu əsərlərin bəzilərində Qərb, bəzilərində isə Şərq türk-
cəsinin ünsürləri üstünlük təşkil edir. Bunun ən önəmlilərindən biri də Orta 
Asiyada müsəlman türklərin əl kitabı olmuş, məktəblərdə dərslik olaraq istifadə 
edilmiş və xalq arasında şöhrət qazanmış “Rövnəqül-İslam” əsəridir. Əsərin 
müəllifi dəqiq məlum olmasa da, A.Ercilasuna görə, qarışıq dilli əsərlər ümu-
milikdə Orta Asiya ədəbi dilini bilən oğuz əsilli ədəbi simaların qələminin 
məhsulu idi [2].  

Əvvəlcə qısa olaraq qarışıqdilli əsərlərin xüsusiyyətlərinə nəzər salaq. Bu 
əsərlərdəki ol (olmaq) feli, bəzən bol şəklindədir. Barmag “getmək”, bermeg 
“vermək” və bar “var” sözlərinin “b”li şəkilləri də mövcuddur. Amma qədim 
Anadolu türkcəsində və azərbaycancada bol felinin “b”si düşmüşdür. Bar-, 
ber- və bar sözlərinin əvvəlində olan “b”lər “v”yə çevrilmişdir. Yönlük hal 
şəkilçisi bəzən-ga/-ge; təsirlik hal şəkilçisi isə -nı/-ni şəklindədir. Yönlük hal 
şəkilçisi -a/-e; təsirlik hal şəkilçisi də -ı/-i şəklindədir.   

Oğuz dillərindən olan Qərb türkcəsi XIII əsrdən başlayaraq yazı dili kimi 
istifadə olunmağa başlasa da, hələ VIII–X əsrlərdə də fərqli xüsusiyyətlər daşı-
yırdı. Məsələn, sözün başındakı b-/m-. Bu dönəmdə həm oğuzcadakı “b”li, həm 
də Qaraxanlı yazı dilindən gələn “m”li örnəklər: bunca/munça, beŋiz/meŋiz 
vb., b-/v-. Qaraxanlı yazı dilindən gələn “b”li və oğuzcadakı “v”li örnəklər: 
bar-/var-, barlık/varlıq, bir-/vir- vb. Qaraxanlı dilindəki bol- feili ilə oğuzcada-
kı ol- feilinin birlikdə istifadə olunması: bolmaġa/olmaġa, bolmasın/olmasın 
vb., çoxhecalı sözlərin sonuna əlavə olunan ġ/g samitinin bəzən düşməsi: 
uluġ/ulu, kapuġ/kapu, asıġ/assı vb. Şəkilçilərin əvvəlinə qoşulan ġ-/g- samitləri 
XI əsrin sonlarından başlayaraq yavaş-yavaş düşməsinə baxmayaraq, bu dö-
nəmdə “g”li və “g”siz örnəklərin qarşılıqlı şəkildə istifadə olunması; çalabġa/-
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çalaba, işge/işə vb., feillərin gələcək və indiki zaman, şərt və arzu şəkli sonluq-
larında -a-nın yanında -ġay/-gey və -ġa/-ge şəkilçilərinin istifadə olunması; 
verə/birgey, ola/bolgay, kemişe/kemişge vb. Oğuzcadakı təsirlik hal şəkilçisi 
olan -ı və yiyəlik hal şəkilçisi -ıŋ yanında şərqi türk dillərinə xas -nı və -nıŋ 
sonluqlarının istifadə olunması; elümüzi/elümüzni, dilüŋi/dilüŋni, Yusufıŋ/yu-
sufnıŋ vb., oğuzcaya xas -dan çıxışlıq halı şəkilçisi ilə bərabər, Qaraxanlı türk-
cəsindəki -dın şəkilçisinin birlikdə istifadə olunması; daşdan/daşdın, soŋdan/-
soŋdın, yazukdan/yazukdın vb., qədim türkcəyə məxsus -van, -vuz, -sın şəxs şə-
kilçiləri ilə bərabər, əvəzlik şəklini qoruyan men, biz, sin şəkilçilərinin də 
mövcud olması; ḳalmışvan, dutarvuz, bulasın, arturġa-men, dileye-siz vb. [5]. 

Bu məqaləmizdə biz Məhəmməd Bayram xanın qarışıqdilli əsərlərinin 
gözəl örnəklərindən birini sərgilədiyi “Divani-Türki”sindəki oğuz türkcəsi 
ünsürlərindən bəhs edəcəyik. Qeyd edək ki, məqaləmizdə kəlmələrdən daha 
çox hərf və şəkilçilər üzərində dayanılıcaqdır. 

1. Sözün əvvəlində t-/d- dəyişməsi: 
Sözlərin əvvəlində d- “deyil” və “demək” feillərində qorunmuş, digərlə-

rində isə t- ilə yazılmışdır. Məsələn: toğmaq [43, 210; 48, 1; 181, 1], tökmeg 
[27, 1; 162, 1; 159, 1; 243, 2], tilemeg [65, 2; 67, 2; 95, 2; 128, 1; 292, 2], 
tartmaq [123, 1], tağılmaq [264, 1], tirilmeg [99, 2], taramaq [263, 2], tüşmeg 
[58, 1; 104, 2; 130, 1; 163, 2; 204, 2; 255, 1; 262, 1; 324, 2], til [2, 2], tört [85, 
2], tirik [77, 2], tikan [73, 2] və s.  

Bayram! Ol ayiniŋ hər azari həyatitür maŋa, 
Ta tirik min bəndi-azarimda bolğay kaşki [8, 77].  
Tüşkəli köz ruzənidin ol quyaşniŋ pərtövi, 
Rəqs etər köŋlüm, həvayi-mehrin eyləb zərrəvar [8, 58]. 

 
Z.Korkmaz t->d- dəyişməsinin XI əsrin ikinci yarısında başladığı fikrin-

dədir. “Behçətül-hədaiq”də incə saitli sözlərdə “d”li şəkillərin yaygın olduğu, 
qalın saitli sözlərdə isə hər iki şəklin istifadə edildiyi qeyd olunur [3].  

2. Sözün əvvəlində g-/k- dəyişməsi: 
Oğuzcanın ümumi türkcəyə görə əsas fərqliliklərindən biri də sözün 

əvvəlindəki “k” samitinin cingiltili “g”yə çevrilməsidir. Ərəb əlifbasında bu 
fonemlər ikisi də “kaf”la göstərildiyi üçün bu hərflərlə başlayan sözlərin 
yazılma şəkillərinin müəyyənləşdirilməsi çətindir. Bu baxımdan, A.Akara görə, 
mövzu ilə bağlı Türkmənistan nəşrləri əsas alınaraq, qarışıq dilli əsərlərdə geçi, 
gecə, geç-, get-, gey-, gərək, gəz-, gəl-, gir-, göç, gök, göm-, gün (günəş), gül-, 
gör-, göz kimi sözlərin oğuzcaya uyğun olaraq “g” ilə, kəs-, kişi, köp (çok), 
keyik (kəklik), köl (göl), köy- (yanmaq), kiçi (kiçik), kölgə, köz, kim, köñül, 
kümüş (gümüş) kimi sözlərin isə “k” ilə yazıldığını demək olar [1, 34].  

 
Ey bixəbərim, xah inan, xah inanma, 
Köydi cigərim, xah inan, xah inanma [8, 114]. 
Gərçi köp dərd çikip olgalı yetim qəmidin, 
Şükrüllah ki, bari dərdimə dərman gələdür [8, 258]. 

3. Bol-/ol- feilləri. 

                                                            
10 Birincisi beytin, ikincisi misranın nömrəsidir. 
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Bilindiyi kimi, oğuzcanın fərqləndirici xüsusiyyətlərindən ən birincisi 
bol- felinin ol- şəklində istifadə edilməsi idi. Lakin bu feil Türkiyə, Azərbay-
can və qaqauz türkcələrində ol- şəklində olsa da, türkmən türkcəsi bol- şəklini 
qoruması ilə digər Oğuz şivələrindən fərqlənməkdədir [7, 77]. Bütün qarışıq-
dilli əsərlərdə olduğu kimi, Bayram xanın şeirlərində də bunun hər iki şəklin-
dən istifadə edilmişdir. Çox maraqlıdır ki, bu xüsusiyyət özünü bəzən eyni 
qəzəl içində belə göstərir: 

 
Gəh quyundək qəm biyabanıda sərgərdan olup, 
Tapmağan birdəm qərar ü körməgən aram el. 
Gəh Məcnundək cünun ifratidin bixod bolup, 
Xatiriğə yitməgən ağaz ilə əncam el [8, 120-121]. 
Əğyar birlə həmdəm olup canım örtədiŋ, 
Teŋri için ke həmdəmi-əğyar bolmağil. 
Mən xod qəmiŋdə zar bolub-mın Xoday için, 
Sən bir səri bu nev dilazar bolmağil [8, 239-240]. 
Bayram, olma təlxkam ər cani-şirin bolmasa, 
Cani-şiriniŋ boti-şirinzəbanıŋ sədqəsi [8, 252]. 
 

Ümumilikdə isə şairin cağatayca şeirlərində bu feil 88 dəfə işlənmişdir 
ki, bunlardan da 19-u ol- [37, 1; 40, 1; 85, 2; 120, 1; 168, 1; 180, 1; 189, 1; 
239, 1 və s.], 69-u isə bol- [79, 2; 91, 2; 97, 1; 103,2; 125,1; 132, 1; 225, 1; 
226, 2; 341, 2; 352, 1 və s.] şəklindədir. Bunların işlənmə yerlərinə isə diqqət 
etdiyimizdə, 96-cı beytin birinci misrası (Armanda oldum ah ne olğay idi əgər) 
xaricində bütün hallarda saitlə bitən sözlərdən sonra “bol” feilinin işləndiyini 
görürük.  

4. Sözün əvvəlində v-/b- dəyişməsi: 
Bayram barmaq (getmək), bermeq (vermək) və bar (var) feillərini cağa-

tay türkcəsində olduğu kimi “b”li yazmışdır: bar [30, 2; 43, 1; 52, 2; 86, 1; 119, 
1; 184, 1; 137, 2; 235, 2], baradur [328, 1], bardır [323, 1], barğalı [340, 1], 
berdim [214, 1], berip [149, 1; 260, 2; 298, 2], bardın [145, 1], berse [307, 2] 
və b. Oğuz dil qrupuna daxil olan digər (Azərbaycan, Türkiyə və qaqauz türk-
lərinin) dillərdə bu feillərin birinci hərfi “v”yə dönsə də, müasir türkmən 
dilində hələ də Bayram xanın şeirlərində olduğu kimi “b”lidir. 

  
Sərgəştə bolup aləm ara tapmadıŋ aram 
Ta bar saŋa Bayram yigit Yar Məhəmməd [8, 30].  
Köŋül berdim saŋa dildar dip teŋri üçün, ey gül 
Meniŋ köŋlüm alıp əğyarğe dildarlıq qılma [8, 214]. 
 

5. Şəkilçilərin əvvəlindəki g-/ğ- dəyişməsi. 
Bayram xanın şeirlərində -gan/-gen feili-sifət şəkilçisi həm cağatay 

türkcəsindəki kimi “ğ”li, həm də oğuzcadakı kimi “g”li (-gan/-gen)dir. Məsə-
lən, bilməğən [89, 2], ilməğən [89, 1], qılmağan [89, 1], itgan [83, 1], tüşgan 
[204, 2], yapğan [83, 2], ağrığan [298, 1], körməgən [231, 1] və s.  

 
Közgə məni ilməğən bir nəzəri qılmağan 
Köŋlüm alıp bilməğən dilbəri-nadan ğinam [8, 89]. 
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Ya tulu etkan quyaşidür Məsiha uşnıda, 
Ya qənat tapğan təzərvidür Süleyman başıda [8, 83]. 
Gül üzrə sünbüli-sirab körməgən bolsaŋ 
Yüzidə tir içidə zülfi-müşkbarni kör [8, 231]. 
 

6. Mənsubiyyət şəkilçisi.  
Mənsubiyyət şəkilçisi də bəzən cağatay dilində olduğu kimi “ğ”li, bəzən 

isə oğuzcada olduğu kimi “ğ”siz işlədilmişdir. Məsələn: dövletiğe [59], rəxşiğe 
[16, 1], hüsnüŋə [2, 1], həmdiŋgə [2, 2], səŋə [7, 1; 7, 2], başime [22, 1], 
könlüme [22, 2], visarimğə [33, 1], cismimə [98, 1] və s. 

 
Əmtarda hər qətrə közi hüsnüŋə nazer, 
Əşcarda hər bərg tili həmdiŋə quya [8, 2]. 
Həm cilvədə rəxşiğe fələk mənzili-əsfəl, 
Həm rütbədə qədriğe dəni payeyi-ədna [8, 16]. 
Həm başime ol sərv salıp sayeyi-rəhmət, 
Həm köŋlümə ol müşk bolup mayeyi-sevda [8, 22]. 

 
7. Zaman şəkilçiləri.    
Bayram xanın cağatayca şeirlərində şühudi keçmiş zaman – feil kökü + -

dı/-du + şəxs şəkilçisi (bardım, dedim, kaldı); nəqli keçmiş zaman – feil kökü + 
-mış + şəxs şəkilçisi (toğmış, bolmış) və feil kökü + (-X)p + dur/tur + şəxs 
şəkilçisi (tapıp-mın, dip-min, yetiptür); indiki zaman – feil kökü + -a/ -y dur + 
şəxs şəkilçisi (uçadur, usadur); qeyri-qəti gələcək zaman – feil kökü+-r/ -ar/-ur 
+ şəxs şəkilçisi (satar-mın, tiler-min, eyler, kelürsen); qəti gələcək zaman – feil 
kökü + -gay + şəxs şəkilçisi (bolgay-mın, körgey-min) şəklindədir. Məsələn: 

 
Sancıban pür cilvə bir rəxşıŋğe meydan sarı kim, 
Sen kilursin dip közüm tört oldi meydan başıda [8, 85]. 
Közüm uçadur ta köralğay əsər andın, 
Könlüm usadur kim alalğay xəbər andın [8, 101]. 
Gülistan cəmalıŋ birlə el məsrur ta be key, 
Meni-məhzun məlamət küncidə məğmum bolğay-mın [8, 293]. 

 
8. Hal şəkilçiləri. 
Adlıq halında olan sözlərin sonundakı incə “g” saxlanılmışdır. Məsələn: 
 

Kün çehrəsi mehriŋ yüzidin boldi münəvvər, 
Tün türrəsi qəhriŋ yilidin kıldi mütərra [8, 3]. 

 
Şairin şeirlərində yiyəlik hal özünü üç şəkildə göstərir: 
a) -nıŋ şəkilçisi ilə: 
 

Tüşkəli köz rövzənidin ol quyaşnıŋ pərtevi, 
Rəqs etər köŋlüm həvayi-mehrin eyləp zərrevar [8, 58]. 

 
b) -iŋ şəkilçisi ilə: 
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Bayram, fəraqiŋ içrə məriz ü məluldur 
Xoş ol ki, dəf qılsa vüsaliŋ məlalini [8, 100]. 

 
c) şəkilçisiz (yanaşma əlaqəsi) ilə: 
 

Dərda ki, yar sormadı min xəstə halini, 
Hərgəz işitmədim fərəhəfza sualini [8, 94]. 

 
 Yönlük hal şəkilçiləri şairin əsərində cağataycadakı variantı ilə 

işlədilmişdir: 
Çün eyləməs vəfa kişigə dəhri-bisəbat, 
Xoş rəhrəvi ki, eylədi qəti-təəllüqat [8, 31]. 

 
Təsirlik hal şəkilçisi cağataycada olduğu kimidir: özni [132, 2], 

sirişkimni [103, 1], canımnı [133, 2], Bayramnı [215, 1], öyin [131, 2], özin 
[48, 2]. Bəzi örnəklərdə isə bu şəkilçi oğuzcadakı şəkli ilə qarşımıza çıxır: səni 
[69, 1], şerini [87, 2], halını [94, 1], məlalını [100, 2], ani [130, 2]. Məsələn: 

 
Niçe zülfiğə giriftar bolup zar bolay 
Gel ki, özni bu bəla qeydidin azad qılay [8, 132]. 
Kəm imas bir dəm xəyali-şir Bayrəm başıdın 
Körgəli şerini ol şahi-soxəndan başıda [8, 87]. 

 
“Divani-türki”də diqqətçəkən xüsusiyyətlərdən biri də bəzi sözlərdə, 

xüsusən də yerlik və çıxışlıq hallarında olan kəlmələrdə, cağataycada olduğu 
kimi, əvəzliklərin “n”i düşmüşdür. Məsələn: yolıda [19, 1], aləmdə [32, 2], 
bağıda [42, 2], yüzidin [3, 1; 18, 1], cilvesidin [5, 1], işvesidin [5, 2], sözidin 
[18, 2]. Amma bunlarla yanaşı, oğuzcadakı variantlarına da yer verilmişdir: 
fitnədə [1, 1; 5, 1], əmtarda [2, 1], bimarimda [72, 1], ilkimdin [50, 2], özimdin 
[115, 1], bisəbrliğimdin [130, 2]. 

 
Fəqri yolıda xak bolup mülki-Süleyman 
Ləl qamıda çak bolup cibi-Məsiha [8, 19]. 
Sendin xəbərim bolğalı həqqa ki özimdin 
Yoqtur xəbərim xah inan, xah inanma [8, 115]. 
 

9. Oğuzcayla cağataycanı bir-birindən fərqləndirən “deyil” feilinin Bay-
ram xan tərəfindən hər iki variantı istifadə edilsə də, şairin şeirlərində “iməs”ə 
daha çox yer verilmişdir: 

 
Bayrəm sifəti-ol şəhi-levlak degil kim, 
Mehri yüzidın xəlq qılıp xaliği-əşya [8, 23]. 
Sən barğali kəm imasdur, ey tazə nihal, 
Közdə nəm ü xatirdə qəm ü canda məlal [8, 339]. 

 
Bunu da unutmamaq lazımdır ki, bildiyimiz kimi, ərəb əlifbasında bəzən 

eyni hərf fərqli səsləri ifadə edə bilir. Bu baxımdan bu əlifba ilə yazılan 
əsərlərin transliterasiyasında bəzi yanılmalar qaçılmazdır.  
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Chagatai and oghuz elements in “Divane-turki” of  
Mohammad Bairam Khan 

S u m m a r y 
  

Mixed dialect works have a special place in the development of Turkish 
languages. “Divane-Turki” of Azerbaijani poet Mohammad Bairam Khan is 
one of the example in mixed dialect works which exhibit Oghuz and Eastern 
Turkic features. In this article, Oghuz elements in chagatai poems of 
Mohammad Bairam Khan were examined and were supported examples. 

 
Илхама Гюльтекин 

 
Чагатайские и огузские элементы в «Диван-и-турки» 

Мухаммеда Байрам Хана 
Р е з ю м е 

 
Смешанные диалектные работы занимают особое место в развитии 

тюркских языков. «Диван-и-Турки» азербайджанского поэта Мохаммада 
Байрам хана один из, примеров смешанных диалектных работ, которые 
демонстрируют огузские и восточно- тюркские черты. В этой статье, 
были рассмотрены и были поддержаны примерами огузские элементы 
чагатайских стихов Мохаммада Байрам хана. 
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