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“QURBANİ” DASTANI VƏ ONUN VARİANTLARI 

 
Açar sözlər : “Qurbani”, dastan, folklor, ozan sənəti, aşıq sənəti. 
 

Azərbaycan aşıq sənətinin təşəkkül prosesində misilsiz xidmətlərə malik olan 
Dirili Qurbaninin həyatı və yaradıcılığı, eləcə də onun adına bağlanmış dastanlar 
hələlik geniş aspektli araşdırma obyektinə çevrilməmişdir. İndiyə qədər bu 
istiqamətdə M.H.Təhmasib, H.Araslı, V.Vəliyev, M.Həkimov, Q.Kazımov kimi 
tanınmış alimlər müəyyən toplama və tədqiqat işləri aparsalar da, problemin bir çox 
tərəfləri açıqlanmamış halda qalmaqdadır. Son illərdə professor Qəzənfər Kazımov 
Qurbaninin şerlərini müxtəlif variantları ilə birlikdə sanballı bir toplu şəklində nəşr 
etdirmişdir ki, bu da növbəti araşdırmalar üçün mötəbər bir qaynağa çevrilmişdir. 
Bundan əlavə, H.Əlizadə, M.H.Təhmasib, Ə.Axundov kimi məşhur folklorşünasiarm 
müxtəlif vaxtlarda topladıqları «Qurbani» dastanları və son zamanlar əldə olunmuş 
bir neçə müxtəlif variant bu çevrədə bəzi ümumiləşdirici mülahizələrin irəli 
sürülməsinə imkan yaradır. 

Məlumdur ki, aşıq sənətinin təşəkkül prosesi əsasən on altıncı yüzillikdə 
stabilləşməyə başlamışdır və Qurbani də bu dövrün bizə bəlli olan ilk klassik 
aşığıdır. Belə olan tərzdə ehtimal etmək olar ki, Qurbani haqqında yaradılmış dastan 
da aşıq yaradıcılığına məxsus ilk irihəcmli epik əsərdir, heç şübhəsiz, «Qurbani» 
dastanı hazırkı kamil və cilalanmış formasını çox sonralar - ağızdan-ağıza, dildən-
dilə keçərək arınıb-durulduqdan sonra almışdır. Bir çox klassik aşıq dastanlarının 
sənətkarın özü tərəfindən yaradıldığını nəzərə alaraq folklorşünaslıqda belə bir 
qənaətə üstünlük verilir ki, «Qurbani dastanını da Dirili Qurbani yaratmışdır. Bu 
qəbildən olan digər dastanlarda-«Abbas- Gülgəz, «Xəstə Qasım, «Valeh-Zərnigar» 
və başqalarında müşahidə edilməyən bir sıra əlamətlərə əsasən «Qurbani» dastanının 
yaranması ilə bağlı polemik mülahizələr irəli sürmək mümkündür. Bizə belə gəlir ki, 
«Qurbani» dastanı aşığın özü tərəfindən yaradılmayıbdır. Bunu şərtləndirən bəzi 
amillərin üzərində dayanmağı zəruri sayırıq. 

a) Azərbaycanın müxtəlif aşıq bölgələrində bu dastanın çox variantlı şəkildə 
mövcud olması və variantlar arasındakı fərqli güclülüyü göstərir ki, dastan Qurbani-
nin şeirləri əsasında sonradan işlənmişdir. 



 
 

4 
 

Əliyeva-Kəngərli A. “Qurbani” dastanı və onun variantları 
// Elmi əsərlər,2019,№1(8),yanvar-iyun,s.3-7. 

 
b) Əsas variantların Gəncə-Göycə-Borçalı xətti boyunca, Qarabağ-Qaradağ 

çevrəsində, Zəncan-Ərdəbil bölgəsində müşahidə edilməsi həmin mühitlərdə ki, aşıq 
sənətində yaradıcılıq (dastançılıq) meylinin tarixən qüvvətli olması ilə bağlıdır. 

v) Variantlardan əlavə süjet və poetik sistem baxımından köklü dəyişikliklərə 
uğramış Qurbani» versiyalarının (Diri, Zəncan və Gəncə) mövcudluğu da bu dastanın 
aşığın özü tərəfindən yaradılmadığını açıqca təsdiqləyir. 

Deməli, «Qurbani» dastanı Qurbaninin şeirləri əsasında və olsun ki, həm də 
onun taleyinin, həyatının müxtəlif məqamlarına uyğun şəkildə yaradılmışdır. 
Dastanın süjet xəttindəki çoxsaylı xırda epik haşiyələrə əsasən belə bir ehtimal da 
irəli sürmək olar ki, müxtəlif vaxtlarda Qurbaninin haqqında yaranıb xalq arasında 
gəzən rəvayət və hekayətlər də sonradan «Qurbani» dastanının yurd yerində yerbəyer 
edilmişdir. Dastanın hazırda əldə olan ondan artıq variantının və üç versiyasının süjet 
xətləri boyunca müşahidə edilən mətndaxili əhvalatlar bəzi folklorik müdaxilələrə də 
məruz qaldıqlarına görə xeyli dərəcədə transformasiyaya uğramış və bu səbəbdən də 
biri-birindən uzaqlaşmışlar. Qurbaninin öz şeirlərinə də belə müdaxilələrin edildiyi 
aydın görünür. Ümumiyyətlə, klassik aşıqların dastan strukturuna daxil edilmiş 
şeirləri öz ilkin formalarını nadir hallarda saxlaya bilir. Qurbaninin şeirləri də belə 
bir vəziyyətlə üzbəüz qalmışdır. 

Azərbaycan xalq dastanlarının kamil bilicisi və görkəmli araşdırıcısı professor 
M.H. Təhmasibin qənaətinə görə rəmzi-məcazi səciyyə daşıyan «Qurbani» 
dastanının Gəncə versiyasına məxsus olan variantlar öz dolğuııluğu ilə dikər versiya 
və variantlardan üstündür. Görkəmli alimin tutarlı dəlil və müqayisələrə əsaslanan 
məntiqinə istinadən bir daha bu fikirdə möhkəmlənmək olar ki, Qurbaninin öz maha- 
lında-Qarabağda (Diri versiyası) mövcud olan dastanı ilə kənardakı - Gəncə 
bölgəsindəki dastanın köklü fərqliliyi, ən başlıcası isə, kənardakı dastanını-Gəncə 
versiyasının üstün bədii-poetik tutumu əsərin Qurbani tərəfindən yaradılmadığını 
əyaniləşdirir. 

Gəncə versiyasının variantlarında həqiqi haqq aşığı kimi yuxuda ikən həzrət 
Əli tərəfindən badə içib buta alan Qurbani dastanın sonunda öz sevgilisi Pəri xanıma 
qovuşur. Bu, haqq aşiqləri ilə bağlı olan dastan süjetlərinin ənənəvi başlanma və 
tamamlanma qəlibləridir. Lakin “Diri versiyası”nda haqq vergisi almış Qurbanini 
dastanın sonunda ilan vurub öldürür. Göründüyü kimi burada dastan poetikasına 
məxsus qanunauyğunluq pozulmuşdur. Buna səbəb nədir? Birincisi çox olabilər ki, 
aşıq Qurbanini həyatda həqiqətən ilan vurub öldürmüşdür və yerli aşıqlar da 
ölümündən sonra ona dastan qoşarkən həmin bu məqamı süjetin sonunda əks 
etdirmişlər. İkincisi, aşiqin öz sevgilisinə rəmzi-məcazi obraz olan Pəriyə) 
qovuşmasını gerçəklikdən mənəvi dünyaya ilahi aləmə keçirmək məqsədilə 
Qurbaninin (ilahi eşq aşiqinin) və Pərinin (rəmzi-məcazi eşqin obyekti obrazında 
canlanan gözəlin) fiziki sonluğu təriqət aktı kimi həyata keçirilir. Hər halda hər iki 
aspekt klassik dastançılıq ənənəsində istisna vəziyyət kimi nəzərə çarpır. Folklorda 
adətən, müdriklik və yöl göstəricisi səviyyəsində simvollaşmış ilanın dastanın 
sonunda haqq aşığını vurub öldürməsi ilkin ibtidai çağlardan sonrakı sivilizasiya 
mərhələsində - erkən orta əsrlərdən etibarən ilana mənfi münasibətin formalaşması- 
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nın təzahürü kimi də səciyyəvidir. 

«Qurbani» dastanının heç bir başqa klassik xalq dastanında müşahidə 
edilməyən çox versiyalı və çox variantlı olması bir başlıca Səbəblə əlaqədardır: 
Qurbani orta əsrlərdə yenicə təşəkkül tapmış aşıq sənətinin ilk sanballı, habelə 
məhsuldar sənətkarı olduğundan məhz onun bədii irsi özündən sonrakı mərhələdə 
irihəcmli epik süjetlərin yaranmasına real zəmin ola bilirdi və bu zəmin (Qurbanin 
şeirləri) əsasında müxtəlif aşıq mühitləri özlərinə münasib süjetlər qurmağa 
başlamışlar - süjet yaratma meyli qüvvətli aşiq mühitlərində daha qabarıq olmuşdur. 
Tarixən öz qaynarlığı ilə şöhrət qazanmış Gəncə- Göyçə-Borçalı, Qarabağ-Qaradağ 
və Zəncan-Təbriz-Ərdəbil aşıq mühitləri «Qurbani»nin ilk versiyalarının yarandığı 
bölgələrdir. Həmin bölgələri ayrı-ayrı aşıq qolları mövcud versiyanm müəyyən süjet 
məqamlarında bəzi dəyişikliklər-artırma və ya azaltmalar apardığından müxtəlif 
variantların ortaya çıxması imkanı yaranmışdır. Maraqlıdır ki, ən çox variant ən 
güclü versiyanın - Gəncə versiyasını ətrafında yayılmışdır. Hazırda əldə olan və bir 
qismi də Nizami adma Ədəbiyyat institutunun Elmi arxivinin folklor bölməsində 
saxlanan «Qurbani» variantlarının yarıdan çoxu Gəncə versiyası ilə bağlıdır. Həm 
versiyanın qüvvətli olması, həm də variantların çoxsaylılığı və çoxçe- şidliliyi 
Gəncə-Göyçə-Borçalı xətti boyundakı aşıq mühitinin ustad ocaqlarının bədii-estetik 
səviyyəsi və sənətkarlıq qüdrəti barədə tarixi təsəvvür yarada bilir. Ehtimal etmək 
mümkündür ki, digər iki versiyanın-Diri və Zəncan «Qurbani»lərinin çoxvariantlığa 
mey etməməsinin səbəbi həmin bölgələrdəki aşıq mühitlərində yaradıcı aşıqlara 
nisbətən ifaçı aşıqların üstünlük təşkil etməsidir. Variantların artması ehtimalı 
həmişə yaradıcı aşıqların sayçoxluğu ilə şərtlənmişdir. 

«Qurbani» dastanının versiya və variant çoxluğu aşığın öz şeirlərinə bu və 
ya dikər şəkildə folklorik yozum verilməsinə, bir sıra hallarda isə ayrı-ayrı ifadə, 
misra, bənd və şeirlərin dəyişdirilməsinə də gətirib çıxarmışdır. Ona görə də bir 
şeirin altı-yeddi şəkil dəyişməsinə təsadüf olunur. Belə bir vəziyyətdə isə ilkin 
formanın hansı şəkildə olduğunu söyləmək xeyli çətinlik törədir. Buna görə də ana 
versiyanın və ana variantın müəyyənləşdirilməsinə böyük ehtiyac vardır. Bundan 
ötrü «Qurbani» dastanının folklor xəritəsi tərtib olunmalı və geniş şəbəkəli 
toplama işi aparılmalıdır. Yalnız belə bir iş görüldükdən sonra məntiqli 
tutuşdurmalar və folklor qanunauyğunluqlarına söykənən elmi-nəzəri mülahizələr 
əsasında şeirlərin orijinallığının tarixi mənzərəsini qismən də olsa aydınlaşdırmaq 
mümkün olar. Özü də bu zaman Qurbani yaradıcılığı ilə bağlı olan başqa bir 
problemin həllinə də imkan yaranacaqdır. 

Bəllidir ki, indiyə qədər Qurbaninin adına gedən bir qisim qoşma və 
gəraylılar bəzi aşıqların repertuarında Abbas Tufarqanlının, Xəstə Qasımın, Yəhya 
bəy Dilqəmin adına yaşayır. Bu cür dolaşıq çarpazlaşmalar Zəncan versiyasının 
mətnində daha çox müşahidə olunmaqdadır. Görünür, həmin bölgənin aşıqları 
sujetyaratma prosesində Qurbaniyə uyğun şeir tapa bilmədikdə (və yaxud belə bir 
şeir çatışmadıqda) sonrakı dövrün klassik aşıqlarına məxsus olan şeirlərdən ciliddə 
«Qurbani» dastanında istifadə etmiş və bu səbəbdən də Tufarqanlı Abbas və Xəstə 
Qasım kimi sənətkarların bəzi şeirləri tədricən Qurbaninin adına bağlanmışdır. Ola  
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da bilər ki, bu proses tamam əks istiqamətdə-Qurbaninin şeirlərinin Abbas 
Tufarqanlı və ya Xəstə Qasımın adına çıxılması şəklində baş vurmuşdur. Yuxarıda 
qeyd edildiyi kimi çoxsaylı variantlar və onların yayılma imkanlarını əks etdirən 
folklor xəritəsi ortaya qoyulub köklü surətdə araşdırılmadan son sözü demək 
mümkün deyildir. «Qurbani» dastanının bütün versiya və variantlarında bərqərar 
olan və sufilik dünyagörüşündən gələn fəlsəfı-ürfani axarlar aşıq sənətinin 
təşəkkülü ilə bağlı bir sıra tarixi məqamları, o cümlədən də ozan sənətinin aşıq 
sənəti ilə əvəzlənməsi prosesinin gedişatını çox inçə çalarla özündə ehtiva edir. 
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Айбениз Алиева-Кегнерли 

 
ЭПОС «ГУРБАНИ» И ЕГО ВАРИАНТЫ 

Резюме     
       В данной статье дается  достоверная   информация об эпосе «Гурбани» и 
его вариантах. Жизнь и творчество ашуга Дирили Гурбани, сыгравшего  
неоценимую роль в процессе развития ашугского искусства, а также эпосы, 
связанные с его именем, еще не получили широкого распространения в 
качестве объекта исследования. Множество версий и форм эпоса «Гурбани» 
привнесли в той или в другой форме различные фольклорные интерпретации в 
его собственную  поэзию, в некоторых случаях привели  к замене отдельных 
выражений, строк, строф и  стихoв.  
        Философские течения, которые во всех версиях и вариантах  эпоса 
«Гурбани» имеют решающее значение и исходят из суфийского 
мировоззрения, объединяют в себе исторические моменты, связанные с 
формированием ашугского искусства, и в то же время содержат тонкие оттенки  
процесса смены искусства озана ашугским  искусством.  
      Ключевые слова: «Гурбани», эпос, фольклор, искусство озана, ашугское 
искусство. 
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Aybeniz Aliyeva- Kangarli 

EPOS “ KURBANI” AND ITS FORMS 
Summary 

  This presented article is given essential information about epos “Kurbani” and its 
versions and forms. The life and creativity of Dirili Kurbani, who gave unique 
services in the formation process of the Azerbaijani ashug art and the epics linked his 
name in the same way, have not yet been widely translated into research object. The 
plurality of versions and forms of the epos “ Kurbani” brought various folkloric 
interpretation to his own poetry and in some cases caused replacing separate 
expressions verses and some poems.  

  The philosophical currents, which are decisive in all versions and forms of the 
epos “Kurbani’ and come from sufi perspective is combining in it historical points 
connected with the formation of ashug art, at the same time, the process of replacing 
of of ashug art to minstrel art with very fine nuances. 
     Key words:  "Gurbani", folk epos, folklore, art of ozan, ashug art. 
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TARİXİMİZ BÖYÜK ƏDİBİN ARAŞDIRMALARINDA 

 
Açar sözlər: Ordubadi, tarix, Təbriz, xalq, Midiya 

 
Ədəbiyyatımızda tarixi roman janrının əsasını qoymuş böyük yazıçı Məmməd 

Səid Ordubadi eyni zamanda Azərbaycan tarixi haqqında dəyərli araşdırmaların 
müəllifidir. Onun AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanılan zəngin arxivindəki məqalələri bunu bir daha təsdiqləyir.  

Ədibin 11 vərəqdən ibarət “Tariximizdən” (1) adlı məqaləsi ərəb əlifbası ilə 
qələmə alınmış avtoqraf nüsxədir. Ordubadi məqalə üzərində işləmiş, düzəlişlər 
etmişdir. Bəzi sözlər, birləşmələr pozulmuşdur, bəzi şəxs adları latın əlifbası ilə 
yazılmışdır. Onu da qeyd edək ki, arxivdə 7 vərəqdən ibarət “Tariximizdən” adlı 
başqa bir əlyazma da vardır. Lakin bu əlyazma, çox güman ki, əsərin qaralama 
variantıdır. Çünki üzərində daha çox düzəlişlər edilmişdir. Axırıncı vərəqin sonunda 
Ordubadi əsərin bitmədiyini qeyd etmişdir. 

Nəzərə çatdırılmalıdır ki, Ordubadinin “Tariximizdən” adlı məqaləsi 1940-cı ildə 
“Ədəbiyyat qəzeti”ndə (2) dərc olunsa da şəxsi arxivdə saxlanılan, tam variantda 
olan avtoqraf nüsxədən fərqlidir. Məqalələrin başlıqları eyni olsa da cüzi təkrarları 
çıxmaqla avtoqraf nüsxə ilə dərc olunmuş nüsxənin hər biri tariximiz haqqında 
yazılan müxtəlif məqalələrdir. Lakin biz avtoqraf nüsxəni əsas götürmüşük. 

Məqalədə Ordubadi midiyalıların İranın şimal-qərbində, bugünkü Cənubi və 
Şimali Azərbaycanda yaşamış bir xalq olduğu üçün iranlılarla Midiyanın qədim 
tarixi haqqında məlumat verir və onları qədimlik nöqteyi-nəzərindən müqayisə edir. 
Müəllif İran tarixi haqqında yazdığı məqalələrində qeyd etdiyi bir çox məlumatları 
“Tariximizdən” əsərində də təkrarlamağı lazım bilmişdir. Herodotun İran tarixi 
haqqında verdiyi məlumatda çox az həqiqət olduğu halda, Midiya tarixinə aid 
sənədlərdə Avropa tarixşünasları tərəfindən təsdiq edilmiş və əfsanəçilikdən 
təmizlənmiş bir çox tarixi məlumatların olduğunu bildirən Ordubadi midiyalıların 
“iranlılardan daha əvvəl bugünkü Azərbaycanda” yaşadığını “və böyük bir hökumət 
təşkilatına malik” (1,s.2) olduğunu nəzərə çatdırır.  

Tarixi olayları incələyən müəllif bütün qeyd etdiyi vəsiqələrin midiyalıların iranlı 
olmadığını və iranlılardan daha qədim bir tarixə malik olduqlarını meydana çıxardı- 
ğını göstərir. Ordubadi bir çox tarixi sənədlərə əsaslanaraq Midiya hökumətinin ya- 
ranması, inkişafı və süqutunu  şərh edir. Bəzi  tarix kitablarında  Midiyanın “qurama 
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imperatorluq” və “iqtisadi özülü olmayan, bir fatehin uğurları sayəsində yaranan 
hərbi-inzibati birləşmə” (3,s.75) olduğu göstərilirsə də Ordubadi Midiyanın bir 
hökumət kimi tarixi mərhələləri haqqında məlumat verir. 

“Xalqlar öz qədim tarixi üzərində işləməyə başlarkən, Azərbaycan xalqının da 
qədim tarixi yazılmalıdır. Hər bir azərbaycanlı elmi idarələrin tezliklə işə başlaması 
arzusunu daşıyır” - (1,s.12) fikirləri ilə məqaləsini bitirən Ordubadinin hər bir 
azərbaycanlı kimi istəyi dövrümüzdə gerçəkləşmiş və xalqımızın tarixi keçmişi 
müxtəlif aspektlərdən araşdırılmışdır. 

M.S.Ordubadinin şəxsi arxivində Azərbaycan tarixi haqqında daha bir məqaləsi 
(4) vardır. Məqalə əvvəldən naqisdir, 10-cu vərəqdən başlayır. 13 vərəqdən ibarət 
olan əlyazma ərəb əlifbası ilə avtoqrafdır. Yazılma tarixi qeyd edilməsə də bəzi 
sözlərin kiril əlifbası ilə verilməsi məqalənin 40-cı illərdə qələmə alınmasını ehtimal 
etməyə əsas verir. Məqalədə Azərbaycanın tarixi qədim dövrlərdən başlayaraq XVIII 
yüzilin sonlarına qədər müxtəlif mənbələrə istinadən izlənilir, eyni zamanda 
müəllifin tarixi olaylara olan mövqeyi nəzərə çatdırılır. 

Ordubadi “Azərbaycan tarixi haqqında” məqaləsində Təbriz şəhərinin tarixinə 
nəzər salır və məşhur yunan tarixçisi Strabonun Təbrizin Midiya paytaxtı olmasını 
isbat etdiyini bildirir. Müəllif eyni zamanda Təbrizin qədimliyi haqqında bundan 
daha inandırıcı vəsiqələrin olduğunu qeyd edir. “Şərq tarixçiləri Təbrizin binasını 
hicrətin ikinci əsrindən göstərmişdirsə, Avropanın tarix elmi mütəxəssisləri Təbrizin 
miladın altı yüz iyirmi üçüncü ilində mövcud olduğuna dair vəsiqələr” (4,s.1) 
göstərmişlər. 

Ordubadi Təbrizin islamın zühurundan əvvəl mövcudluğuna dair bəzi sənədlərdə 
bu şəhərin ərəb orduları tərəfindən işğal edilməsi faktının olduğunu nəzərə çatdırır. 
Məqalədə Təbrizin elm və mədəniyyət mərkəzi kimi inkişafında Qızıl Arslanın rolu 
xüsusilə qeyd edilir və onun Şərqin bütün alimlərini, mütəfəkkirlərini, ədiblərini, 
şairlərini, filosoflarını Təbrizə topladığı göstərilir. 

Yazıçının şəxsi arxivində ayrıca “Təbriz” (5) adlı məqalə də vardır. Məqalə ərəb 
əlifbası ilə yazılmış avtoqraf nüsxədir. Müəllif əsər üzərində müəyyən qədər işləmiş, 
cüzi əlavələr etmişdir. Ordubadi hər bir xalqın ölkəsinin tarixini bilməsinin önəmli 
olduğunu nəzərə çatdıraraq yazır: “Xalqların mədəni səviyyəsi artdıqca onlarda 
vətənpərvərlik ruhu da eyni dərəcədə yüksəlir. Onlar artıq öz ölkəsinin tarixi ilə 
maraqlanır, harada doğulduğunu və keçmişdə bu yerdə kimlərin yaşadığını öyrənmək 
istəyir və nəhayət özünün hansı bir qövmi davam etdirdiyini tədqiq etməyə başlayır. 
... bir xalqın həyatında baş verən hadisələrin dəhşətliləri də həman xalqın tarixinin 
yaşaması üçün böyük bir amil olmuşdur.” (5,s.1). Müstəmləkəçilərin əsas işi 
xalqların tarixini təhrif etmək, milli mədəniyyətin varlığını danmaq, siyasi inkişaf 
yollarını, milli  həyatın  mübarizə  səhifələrini  gizlətmək,  varlığını  şübhələr  altında  
qoymaqdan ibarət olmuşdur. Buna görə də hər bir xalqa özünün tarixi varlığını 
olduğu kimi göstərmək ona gələcəkdə işğalçılara qarşı mübarizə aparmaqda ruh və 
qüvvət verəcəkdir. Bu  mənada xalqların tarixinin  öyrənilməsi önəmli və əhəmiyyət- 
lidir. Məmməd  Səid  Ordubadinin  də  müxtəlif  sənədlər  və  vəsiqələr  əsasında xal- 
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qımızın tarixinə aid yazdığı məqalələri tarixçi alimlər üçün bir qaynaq rolunu oynaya 
bilər. 

Ordubadi “Təbriz: iqlimi, iqtisadi vəziyyəti, qədim asarı” adlı məqaləsində (5) 
Təbrizin tarixi haqqında daha ətraflı məlumat verir. 6 vərəqdən ibarət olan məqalə 
ərəb əlifbası ilə yazılmış avtoqrafdır. Məqalədə müəllif Həmdulla ibn Məstufinin 
“Nəzhətül-qülüb”, Qazi Rükənəddinin “Məcməül-malik”, Həməvinin “Müəccəmül-
bəldan” əsərlərindən, eləcə də “Mərasəd”, “Zinətül-məcalis”, “Rövzətüs-səfa”, 
“Həbibül-seyr” adlı kitablardan Təbrizin tarixi haqqında nümunələr gətirir. 

Mənbələrə istinadən Ordubadi Təbrizin iqlimi, iqtisadi və siyasi vəziyyəti 
haqqında ətraflı məlumat verir. Müəllif Təbrizin tarixi haqqında ərəb tarixçisi İbn 
Cuğəldən, fransız səyyahı Şardendən verdiyi nümunələr əsasında bu şəhərin qədim 
tarixə malik olduğunu nəzərə çatdırır. Bunlarla yanaşı, Ordubadi bəzi əsərlərin 
gələcək tariximiz üçün bir məxəz kimi tanımağın mümkün olmadığını qeyd edir. 
Çünki bu əsərlər tarix elminin tələblərinə cavab vermir və onların tariximiz üçün 
əhəmiyyəti yoxdur. 

M.S.Ordubadinin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan şəxsi arxivindəki məqalələr 
ilə tanış olduqda ədibin Azərbaycan tarixi, xüsusilə Təbriz şəhəri haqqında dəyərli 
əsərlər qələmə aldığının bir daha şahidi oluruq. Təsadüfi deyil ki, akademik İsa 
Həbibbəyli bu nümunələrə əsaslanaraq qeyd etmişdir ki, “Azərbaycan 
tarixşünaslığında Təbriz şəhəri haqqında ən qiymətli əsərlər yazanların sırasında 
Məmməd Səid Ordubadi öndə gedə bilər.” (6,s.86).  

Məmməd Səid Ordubadinin Azərbaycan tarixi haqqında məqalələri və bu 
məqalələrdəki fikirlər çağdaş dövrün tarixçi alimlərinin fikirləri ilə üst-üstə düşməyə 
bilər. Böyük ədibin tariximiz haqqında söylədiklərinə və müxtəlif tarix kitablarından 
verdiyi nümunələrə olan münasibətinə tarixşünaslar daha dürüst, dolğun və ətraflı 
fikir bildirə bilərlər.  
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Наиля Самедова 
 

НАША ИСТОРИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ 
Резюме 

      Выдающийся писатель Мамед Саид Ордубади, основавший жанр 
исторического романа в азербайджанской литературе, также является автором 
ценных исследований нашей истории. Его статьи, хранящиеся в архиве 
Института Рукописей имени Мухаммеда Физули Национальный Академии 
Наук Азербайджана подтверждают это. 
     Статьи Ордубади об истории Азербайджана, включая Тебриз, являются 
автографами. В этих статьях история Азербайджана излагается ссылаясь на 
различные источники,  начиная с древних времен до конца XVIII века, и 
учитывается позиция автора в отношении исторических событий. 
     Ордубади предоставляет подробную информацию об экономическом и 
политическом положении Тебриза, и на основе трудов восточных историков и 
французского путешественника подчеркивает, что этот город имеет древнюю 
историю.  
     Ключевые слова: Ордубади, история, Тебриз, народ, Мидия.   

 
Naila Samadova  

 
OUR HISTORY IN THE GREAT LITTERATEUR’S RESEARCHES 

Summary 
 The outstanding writer Mammad Said Ordubadi, who founded the historical 

novel genre in Azerbaijani literature is also the author of valuable researches on our 
history. The articles kept in his rich archive in the Azerbaijan National Academy of 
Sciences - Institute of Manuscripts named after Muhammad  Fuzuli confirm it once 
more. 

 Ordubadi's articles on the history of Azerbaijan including articles about Tabriz 
are autograph articles. In these examples, the history of Azerbaijan is traced back 
starting from ancient times to the end of the 18th century based on various sources; 
furthermore, the author's position on historical events considered. 

 Ordubadi provides detailed information regarding the economic and political 
situation of Tabriz, and on the basis of the works of Eastern historians and 
Frenchtraveler, emphasizes the ancient history of the city. 

 Key words:   Ordubadi, history, Tabriz, people, Media.   
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NİSVANİ-İSLAM VƏ MADAM OLQA 
 
Açar sözlər: M.S.Ordubadi, A.Cövdət, fransalı xanım, Şərq qadını 

 
 Tanınmış milyonçu, xeyriyyəçi Ağa Murtuza Muxtarov XX yüzilliyin 

əvvəllərində diqqətəlayiq əsərlərin nəşr olunması üçün öz vəsaitini əsirgəmirdi. O, 
şübhəsiz ki, Azərbaycanın görkəmli yazıçısı, tarixi romanlar müəllifi Məmməd Səid 
Ordubadinin “Qanlı sənələr” (1908) və farscadan tərcümə etdiyi “Nisvani-İslam və 
Madam Olqa” (1911) əsərlərinin də məzmunu ilə tanış idi və hər iki kitabın milli 
ruhda yazıldığını bilirdi. Məlum olduğu kimi yazıçının qələmə aldığı “Qanlı sənələr” 
əsəri Azərbaycan xalqının 1905-1906-cı illərdə düçar olduğu erməni təcavüzünü əks 
etdirir. Şahidi olduğu qanlı hadisələri yaddaşlarda həkk etdirən müəllif kitabın işıq 
üzü görməsi və bu hadisələrin yayılması, tarixdə qalması üçün yardım əlini uzadan 
milyonçu Murtuza Muxtarovun bu addımına laqeyd qalmamış, təsirlənərək “Qanlı 
sənələr” kitabının ön sözündə yazmışdır: 

“Qafqazın son inqilablar dövrünə həsr olunmuş əsərimiz (Qanlı sənələr – T.H.) 
Ağa Murtuza Muxtarov cənabları tərəfindən nəşr olunub yayılmışdır. Tarixin gələcək 
üçün böyük əhəmiyyətini mülahizə edən Muxtarovlar əməl və arzularında müvəffəq 
olsunlar. Millətimiz isə belə millət babalarını unutmazlar, ümidindəyik”.(2,5) 

1911-ci ildə nəşr olunmuş «Nisvani-islam və Madam Olqa» kitabı da milyonçu 
Ağa Murtuza Muxtarovun vəsaiti hesabına işıq üzü görmüşdür. Bu fransalı xanım 
islam tarixini ciddi surətdə araşdırmış və islam dininin həqiqi qiymətini vermişdir. 
Bu, avropalı bir qadının Şərq qadını haqqında verdiyi məlumatın yayılmasında 
müstəsna rol oynayan dəyərli bir kitabdır. Başqa sözlə, avropalı qadının etiraflarıdır, 
desək yanılmarıq! 

M.S.Ordubadi şərq qadınlarından bəhs edən “Nisvani-İslam və Madam Olqa” 
kitabına yazdığı ön sözdə fransız xanımı Olqanın İslam qadınları haqqında 
məqaləsinin Abdulla Cövdətin Misirdə nəşr etdiyi “İctihad” adlı jurnalın 1904-cü il 
11-ci sayında dərc olunduğu barədə məlumat verir. O zaman fransızca yazılmış 
məqalə müxtəlif dillərə tərcümə olunub yayılmışdı. Məqalənin nisvani-islama – 
islam qadınlarına fayda verə biləcək olduğunu düşünərək, Məmməd Səid Ordubadi 
bunu Azərbaycan dilinə tərcümə etmək qərarına gəlir. O yazır: “Fransızcadan fars 
lisanına tərcümə edən Təbrizdə məktəbi-loğmaniyyədən məzun rəfiqim Əsədulla xan  
cənablarıdır. Bən bir müqəddimə izafə edib, bir də bəzi cümlələrinə ziynət və təğyir 
verdikdən sonra türk lisanına tərcümə etdim” . (3.2) 
       Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Şərq qadını haqqında Fransalı xanımın dərin 
tədqiqatı olan bu  əsər də xeyriyyəçi  Murtuza  Muxtarovun vəsaiti hesabına  işıq üzü 
görmüşdür.     
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Madam Olqa məqaləsinin taleyindən bəhs etməklə onu qayəsinə və “İctihad” 
jurnalında nəşrinə aydınlıq gətirmiş olur. O yazır: “Nisvani-islamın sərbəst və 
azadlığına dair olan mütaliə  və mülahizəmizi ən əsaslı bir layihə üzərində Romada 
münəqid şərqlilərin on ikinci məclisinə təqdim etmişiz.” Buradan məlum olur ki, 
məqalənin naşiri Abdulla Cövdət həmin məclisin iştirakçısı olmuşdur və bu məqaləni 
Misirdə yaydığı öz dərgisində nəşr etməyi vacib bilmişdir. Nisvani-islamı, Şərq 
qadınını azad görmək istəyən səmimi insan Fransız xanımı Olqanı məqaləsində 
düşündürən budur. O yazır: “Nisvani-islam bugünkü (XX əsrin əvvəli – T.H.) 
müqəyyəd olduğu zəncir əsarətindən nə qisim rəhayab olacaqdır? Çünki Şərqin bir 
taqım mövhumatçı və cahil əhalisi və bir taqım da Avropanın bixəbər və aləmi-
islama nabələd camaatı qanuni-müqəddəsi-islamın qadınları mədəni zindəganlıqdan, 
hüquqdan məhrum etdiyini güman, bəlkə də yəqin belə hesab edirlər.” Fransız 
xanımı məqaləsində bunun heç də belə olmadığını, tamamilə yanlış fikir olduğunu 
İslam tarixini  elmi şəkildə araşdıraraq, faktlarla sübut etmişdir. O, daha sonra yazır: 
“Qanuni-islam nisvanın təlim və tərbiyəsinə mane olmayaraq, onları hüquq və 
müsavatca tayifeyi-zükurdan kənar salmamışdır” . 

Fransalı xanım Şərq tarixinə müraciət edərək müharibələrdə əli silahlı düşmənə 
qarşı vuruşan, asari-ətiqələr yadigar qoymuş xeyriyyəçi qadınları xatırlayır, Məmun 
və Harun-ər-Rəşidin xəlifəliyi zamanının alimə və fazilə xanımlarından bəhs edir. O 
yazır: “İslam heç kəsə, istər qadına, istərsə də kişiyə xeyriyyə işləri görməyi, insanlıq 
vəzifələrini yerinə yetirməyi qadağan etməmişdir.” 

Madam Olqa məqaləsində Xilafət dövrü qadınlarından bəhs etməklə, İslamın 
alimə və fazilə xanımların hətta məmləkətlərinin məşhur alim və fazilləri ilə siyasi və 
iqtisadi işlərdə fikir mübadiləsi yürütdükləri, ümumi və dövlət işlərində iştirak 
etdikləri barədə məlumatlı olduğunu göstərirdi. (3,34) 

O, məqalədə tarixdə zərif cinsin bir çox nümayəndəsinin şeir aləminə də daxil 
olduğunu diqqətə çatdırmış, Harun-ər-Rəşidin hərəmi Zibeydə Xatunun öz əsrinin 
kamal sahibi, şaireyi-mümtazəsi olduğunu göstərmişdir. Bu xanım öz hesabına 
Məkkeyi-mükərrəmədə körpü tikdirmiş, yunan ordusunun istilası nəticəsində viran 
edilmiş İsgəndəriyyə şəhərini təmir etdirmiş, nəticədə şəhər əvvəlkindən də yaraşıqlı 
olmuşdu. Neçə-neçə bu kimi xanımların adları tarixə yazılmışdır. Fransalı xanım 
məqalədə elmi-musiqidə tanınmış Şərq qadınlarından da bəhs etmiş, dövlət idarə 
etmiş hökmdar Nurcahan xanım, Rza bəyim və başqaları barədə məlumat vermiş, 
Lahor şəhərində insanları heyran edən Nurcahan xanımın heykəlindən söhbət 
açmışdır. 

  Bu fikirlər də fransalı xanımın dilindən səslənmişdir: “Bədbəxtlik deyilmidir 
ki,  tayfabazlıq xəyalı, xaricilərlə  müharibə, daxili  müxalifət, Şərqin  mədəniyyətinə 
pərdə çəkərək, Qərbin tərəqqisi rəvaca üz tutduğu sırada, Şərqdə bir qaranlıq 
qoparmışdır”. (3,31) 

Madam Olqanın aşağıdakı fikirləri bu gün də müasir səslənir, o, sanki Şərq 
ölkələrində  baş verən  hadisələrin səbəbkarlarını, müqəssirlərini ittiham edir: “Əsari- 
sabiqədə  Şərqin  tərəqqiyatında  fövqəladə  bəhrəmənd  və  hissəyab  olduğumuzdan 
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dolayı  haliyədə  Qərbin  sivilizasyonu  qanuni-müsavatın  hökm  və iradəsincə kəndi 
füyuzati-aləm arasını şərqlilərdən müzayiqə etməməlidir… Şərq və Qərb 
millətlərinin miyanında məsaili məzhəbidən maəda bütün rəvabeti-ittihad və 
müravidati-düstanənin istiqraz və davamına çalışmalıyız”.(3,39) Yəni vaxtilə Şərqin 
inkişafından bəhrələnmiş Qərb, qazandıqlarını şərqlilərdən müzayiqə etməməli, 
əsirgəməməlidir! Ordubadinin tərcümə etdiyi bu məqalə ilə tanış olduqdan sonra 
qeyri-ixtiyari hardasa oxuduğum müdrikanə deyilmiş bu sözlər yada düşür: 
«Müsəlman qadınlarının geriliyi, məhdudluğu, acizliyi haqqındakı fikir o qədər 
cəfəngdir ki, adam demək istəyir: “Bax, gör o necədir!”». (1) 

Fransız xanımının “Nisvani-islam” məqaləsi bu fikirləri səsləndirir: “Şərq qadını 
nə qədər yüksəkdir, nə qədər də hörmətlidir!”. 

XX əsrin əvvəllərində isə Madam Olqa bu fikirləri səsləndirir: 
«Kəlami-məhəbbətlə üzümüzü Şərqin övliyayi-lazimül-itaəsinə tutaraq deyirəm 

və fəryad edirəm!! Tərəqqisi mənzurumuz olan məqasidi-müqəddəsənin icrasında 
(ki, Şərqin tərəqqisi üçün bundan nafe bir iş yoxdur) bizimlə olsunlar!!! Və bizim 
qardaşlıq əlimizi qəbul etsinlər. Kaş bizim məsaiyi-cəmiləmiz nəticəpəzir ola! Bəlkə 
əsri-atidə Şərq və Qərbi müttəhid və müttəfiq görmək də mümkün ola!». (3,93) 

Təəssüf ki, Madam Olqanın bu demokratik fikirləri sonralar Fransada meydana 
gələn və bu gün də mövcud olan erməni lobbisini qane etmədi! Təkcə erməni 
lobbisinimi? 

Yuzilliyini qeyd etməyə hazırlaşdığımız, 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycanın 
qazandığı müstəqillik, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqdə ilk dəfə olaraq 
qadınlara azadlıq, bərabərlik, seçki hüququ verdi. Parlament 1919-cu il 20 iyul tarixli 
iclasında seçkilər, o cümlədən qadınlara kişilərlə bərabər seçki hüququ verilməsi 
haqqında qanun qəbul etdi. Lakin təəssüflər olsun ki, 1920-ci il 28 apreldə rus işğalı 
bu qanunun həyata keçirilməsinə mane oldu və bu qisim kitabların naşiri olmuş 
xeyriyyəçilərin, Ağa Murtuza Muxtarovların həyatına da son qoydu. Bu hadisələr isə 
Madam Olqanın Şərq qadını haqqında olan tədqiqatından sonra baş verdi.      

 
Mətndə olan çətin sözlərin  lüğəti :  
  
Ati – gələcək 
Cəmilə – çox gözəl 
Dirayət – elmi bilik Əda – davranış, tərz 
Ədd –say, hesab 
əğani – mahnılar, şərgilər 
ənbiya – peygəmbərlər 
ərkan – böyüklər, züknlər 
ətiqə – qədim 
himmət – 1. Çalışma; 2. düşüncələr, cömərdlik 
füyuzaf – feyzlər 
xah – istər 
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hissəyab – pay tapan 
ictihad – səy etmək, çalışmaq 
istiqraz – qərar tapma 
izafə – artırma 
maəda – başqa, özgə 
məaser – əsərlər 
məxdum – başçı, sahibkar 
Mələnət – lənətə layiq iş 
mən – qadağan etmə 
mənzur – məqsəd 
məsai – səy, çalışma 
məsaib – müsibətlər 
məskukat – sikkəli pullar 
məşru – şəriətə uyğun 
mübaşir – icra edən 
mühəyya – hazırlanmış 
müqəyyəd – bağlı, asılı 
müqtədir – qüdrətli 
mümtaz – seçilmiş 
müncər – bitmiş, başa çatdırılmış 
münəqid – baş tutmuş 
müsavat – bərabərlik 
müşir – əmr, hökm verən 
mütəvəkkil – bel bağlayan 
müttəhid – birgə 
nafe – faydalı 
nəfk – nəfəs, üfürmə 
nəticə pəriz – qabil edən 
nisvan – qadınlar 
rəhayab – qurtulan 
suziş – ürək yanğısı 
təfəvvüq – üstünlük 
təgyir – dəyişmə 
təmeid – tərif, böyük hesab etmə 
tərvic – rəvac vermə 
təsnif – iri həcmli mahnı 
vəhidə – misilsiz 
vicah – üz-üzə gəlmə 
zəkavət – ağıl 
 

 
 
 
 



 
 

16 
 

Tahirə Həsənzadə.Nisvani-İslam və Madam Olqa// Elmi əsərlər, 
2019,№1(8),yanvar-iyun,s.12-16. 

 
 
Ədəbiyyat: 
1. Azərbaycan qadınları. Ensiklopedik toplu. Bakı, 2001, 238 s. 
2. Ordubadi M.S. Qanlı illər. Bakı, 1996,s. 5. 
3. Ordubadi M.S. Nisvani-islam və Madam Olqa. Bakı, N.B.Vəzirovun «Səda»     

mətbəəsi, 1329/1911, 43 s. 
 

Тахира Гасанзаде 
 

 «НИСВАНИ-ИСЛАМ И МАДАМ ОЛЬГА 
Резюме 

      Данная статья  о произведении «Нисвани-ислам и Мадам Ольга», которая  
была издана в 1911 году.  Это произведение, напечатанное  на средства 
миллионера Муртузы Мухтарова, перевел с персидского  языка  выдающий 
азербайджанский писатель  исторических романов Маммед Саид Ордубади.  В 
статье раскрыт интересный факт о том, что французская женщина   изучает 
Ислам и  историю женщин Востока. Мы не ошибемся, если скажем, что это и 
есть  признание Европейской  женщины.  
     Ключевые слова: М.С. Ордубади, А. Джовдат, француженка, женщина 
Востока. 
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NISVANI – ISLAM AND MADAM OLGA  

Summary 
      In the beginning of the XX century this book, published on millionaire Agha 
Murtuza Mukhtarov`s expense, deals with the article of french lady Olga`s opinions 
about the Eastern women. Mammadsaid Ordubadi, which is famous with his novels 
about Azerbaijan history, translated it from Persian and highlighted    French lady`s 
high value about eastern woman. 
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CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN “AZƏRBAYCAN” MƏQALƏSİ 
DÖVRÜN İDEOLOJİ KONTEKSTİNDƏ 

(C.Məmmədquluzadə – 150) 
 

Açar sözlər: Cəlil Məmmədquluzadə, “Azərbaycan” məqaləsi, nəşr, senzura 
 

Qələm olsun əli ol katibi-bədtəhririn, 
Ki, fəsadi-rəqəmi suzumuzu şur eylər. 
Gah bir hərf süqutilə qılır nadiri nar, 

Gah bir nüqtə qüsurilə gözü kur eylər. 
                                           

M.Füzuli 
 

Giriş. Məqalədə Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi və publisistik irsinin müəllif 
nəşrləri, eləcə də, ölümündən sonrakı nəşri taleyində ədəbi, ictimai-siyasi, ideoloji 
səciyyəli amillərin doğurduğu mürəkkəbliklər araşdırılır. Bu məqsədlə, nümunə 
olaraq məşhur “Azərbaycan” (1917, № 24) məqaləsinin nəşri zamanı dövrün 
ideoloji tələblərindən irəli gələn təshih barəsində danışılır, eyni zamanda kanonik 
mətnin yaradılması ehtiyacı və vacibliyi məsələsinə toxunulur. 

Cəlil Məmmədquluzadənin ictimai-fikir tariximizdəki müstəsna xidlmətini layi-
qincə dəyərləndirmək, zəngin ədəbi və publisistik irsini ötən böyük zaman məsafəsi-
nin ideoloji qasırğalarından qoruyub, onu zərrə-zərrə toplayıb, tədqiq və nəşr etmək, 
ümumən mədəniyyət tariximizdəki dəyərini layiqincə müəyyən etmək, bugünkü 
nəslə çatdırmaq yolunda ədəbiyyatşünas-mətnşünas alimlər bütöv bir ömür sərf etmiş 
və bu ənənə bu gün də qədirşünaslıqla davam etdirilməkdədir. 

Klassiklərin əsərlərinin tədqiqi və nəşri bir-birini bütövləyən son dərəcə ciddi el-
mi, filoloji-tekstoloji işdir. Bu prosesdə, əsərin qələmə alındığı dövrdə olduğu kimi, 
sonralar onun tədqiqi və nəşri taleyində də ədəbi, ictimai-siyasi, ideoloji səciyyəli 
amillərin doğurduğu mürəkkəbliklər mövcuddur. 

Tarixin müxtəlif zaman mərhələlərinə nəzər saldıqda, belə bir qənaət hasil olur ki, 
hər bir ictimai-siyasi quruluş öz ömrünü başa vurub, nəticədə yenisi ilə əvəz edilmiş, 
“hər  bir  dövrün  öz hakim  ideyaları olduğu kimi, bu  ideyaların  öz hakim forma-
ları  da” (1,s.211) olmuşdur. C.Məmmədquluzadə  də  mövcud  “hakim  formaların”         
ağrı-acısını yaşamış,dövrün doğurduğu bu mürəkkəbliklər və ziddiyyətlər  böyük  sə- 
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nətkarın ədəbi və publisistik irsinin  nəşri taleyinə təsirsiz qalmamış, həm sağlığında, 
həm də sonralar böyük maneələr törətmişdir. Bu amillər bəzən hər hansı bir əsərin 
nəşri zamanı əslində müəllifin iradəsinə uyğun olmayan, amma həm özü, həm də 
sonrakı mərhələlərdə digər əllər tərəfindən müxtəlif səbəblərdən edilən əlavə, ixtisar 
və dəyişikliklər şəklində özünü biruzə vermişdir. Bəzən bu proses mətbəənin özündə 
belə davam etmişdir. Bir sözlə, bu prosesdə zaman özünəməxsus “sığal” və “düzəliş-
lərini” etmişdir. Yazıçının bədii irsinin tədqiqi və nəşri ilə bağlı çox sayda belə nü-
munələr göstərmək olar. Fikrin təsdiqi üçün “Molla Nəsrəddin” jurnalının 1917-ci il, 
24-cü sayında nəşr olunan “Molla Nəsrəddin” imzalı məşhur “Azərbaycan” məqalə-
sinin nəşri taleyinə diqqət yetirmək kifayət edər. 

“Azərbaycan” məqaləsini milli oyanış və siyasi intibah dövrünün həqiqi manifesti 
kimi qiymətləndirən akademik İ.Həbibbəyli yazır: “Azərbaycan” məqaləsi – xal-
qımızın müstəqil və demokratik dövlət quruculuğu prosesindəki ümummilli vəzi-
fələrinin publisist tərcümanı, carçısı, vətəndaşlıq harayının ifadəsidir. “Azərbaycan” 
məqaləsi – Azərbaycan coğrafiyasının vətəndaş ədib Cəlil Məmmədquluzadənin 
mahir qələmi ilə çəkilmiş nadir publisist xəritəsidir” (2,s. 25). Fikir öz məntiqi təs-
diqini «…dilimin adı türk-Azərbaycan dilidir, belə məlum olur ki, vətənim də Azər-
baycan vilayətidir» – deyən C.Məmmədquluzadənin «Haradır Azərbaycan?» sualına 
verdiyi cavabında tapır: “Azərbaycanın çox hissəsi İrandadır ki, mərkəzi ibarət olsun 
Təbriz şəhərindən, qalan hissələri də Gilandan tutub qədim Rusiya hökuməti ilə 
Osmanlı hökuməti daxillərindədir ki, bizim Qafqazın böyük parçası ilə Osmanlı 
Kürdüstanından və Bayaziddən ibarət olsun” (3,s. 3). 

“Ona görə də biz Cəlil Məmmədquluzadəyə sadəcə bir ədəbiyyatçı kimi, yazıçı 
kimi, publisist kimi yox, eyni zamanda böyük ictimai xadim kimi, böyük siyasətçi ki-
mi yanaşmalıyıq. …Bu, təkcə ədəbiyyat deyil, təkcə mədəniyyət deyil, bu, siyasətdə 
böyük xidmətdir, ictimai həyatımızda böyük xidmətdir” (4).  

1933-34-cü illərdən C.Məmmədquluzadə irsinin nəşri sahəsində ciddi iş görülmə-
yə başlanmışdır. C.Məmmədquluzadənin arxivi Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat 
sektoru tərəfindən əldə edilmişdir. Arxivi ilk olaraq, ədəbiyyatşünas Həbibulla 
Səmədzadə araşdırmış və onun təsvirinin qısa xülasəsini mətbuat vasitəsi ilə elmi 
ictimaiyyətə təqdim etmişdir. 

C.Məmmədquluzadə irsini mümkün qədər geniş ölçüdə çapa hazırlamaq işini öh-
dəsinə götürən Həbibulla Səmədzadə ədibin əsərlərini üç cilddə nəşr etməyi qərar-
laşdırmışdır. O, bu haqda yazır: «Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat sektoru böyük sə-
nətkarın yaradıcılığı ilə əsas oxucu kütləsini tanış etmək üçün Molla Nəsrəddin 
(C.Məmmədquluzadənin – A.Ə.) külliyyatını nəşr etmək işi ilə də məşğuldur. Külliy-
yat üç tomdan ibarət olacaqdır. Birinci tomda Molla Nəsrəddinin dram əsərləri, ikinci 
tomda – hekayələri, üçüncüdə isə – felyeton, məqalə və ümumiyyətlə, publisistik  
əsərləri çap ediləcəkdir. Külliyyatın birinci və ikinci tomu mətbəəyə verilmişdir. 
Üçüncü tomu isə, 1935-ci ilin sonunda veriləcəkdir» (5,s. 34-35). 
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1936-cı ildə C.Məmmədquluzadə «Əsərləri»nin I və II cildləri «Azərnəşr» tərəfin-

dən çapdan çıxır. Mətni 1935-ci ildə  nəşriyyata  verilən III cildin nəşri isə mətbəədə 
dayandırılır. Bu, 1936-cı  il idi.  Nəzərə  alınmalıdır ki, vaxtilə  Əli   Nazimin «Əsər- 
ləri»n  I cildinə  yazdığı  müqəddimə  nəşrdən  kənar edilmişdir; bu da 1936-cı il idi. 
Ədibin Əziz Şərif tərəfindən tərcümə edilərək rus dilində Tiflisdə nəşr olunmuş «Se-
çilmiş əsərləri»nə yazdığı müqəddiməyə görə Əli Nazim və Əziz Şərifə hücum edən 
klimoviçlər artıq var idi – bu da 1936-cı il idi. 

1944-45-ci illərdə Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu bu işi davam etdirməyi 
və III cildi iki hissədə nəşr etməyi yenidən qərara alır. 1945-ci ildə görkəmli alim 
Mir Cəlal Paşayev cildə müqəddimə yazır. Nəhayət, 11 ildən sonra – 1947-ci ildə 
1906-1921-ci illərin publisistikasını əhatə edən III cildin I hissəsi “düzəliş” və 
“təshihlə” nəşr olunur. Belə bir “düzəliş” C.Məmmədquluzadənin məşhur 
“Azərbaycan” məqaləsi üzərində də edilir. 1917-ci ildə “Molla Nəsrəddin” jurnalında 
çap olunan bu məqalə senzuranın diqqətindən kənarda qalsa da, 1947-ci ildə sovet 
ideologiyasının süzgəcindən çıxa bilməmiş və üzərində ixtisar aparılmışdır. 
“Azərbaycan” məqaləsinin orijinalla müqayisəsindən məlum olur ki, məqalədəki 
«Ax, gözəl Azərbaycan vətənim, harada qalmısan?» cümləsinin davamı olan “Gəl, 
gəl, bir gəl gör bizi zornan rusca danışdıran türk qardaşlar bizdən nə istəyirlər” 
cümləsi mətndən kənar edilərək üç nöqtə ilə əvəz olunmuşdur.  

Maraq doğuran suallar yaranır: Kim idi bizi zornan rusca danışdıran türk qardaşla-
rı? Nə istəyirdi bizdən? Əslində, rus dilini mükəmməl bilən C.Məmmədquluzadə ni-
yə bizi zornan rusca danışdıran türk qardaşlarının istəyindən şikayətli idi? Bəlkə bu 
C.Məmmədquluzadə “Əsərləri”ni ilk dəfə çapa hazırlayan tərtibçilərin diqqətsiz-
liyinin sayəsində edilmişdir? Ya cildin nəşrinə nail olmaq üçün məqsədli, düşünül-
müş, məcburi bir şəkildə? Bəlkə, bu “təshih”i daha “böyük əllər” mətbəədə etmişdir? 
Yaxud, tərtibçilər Həbibulla Səmədzadə və Əziz Mirəhmədov özlərini qorumaq üçün 
bu üsuldan istifadə etməli olmuşlar. Axı hələ 1947-ci il idi!.. 

Çox ehtimal ki, həmin ixtisar elə tərtibçilər tərəfindən edilmiş və üç nöqtə ilə də 
sonrakı mətnşünaslara “fikrin davamı var” kimi bir xəbərdarlıq etmək istəmişlər. 
Təbii ki, bütün bu sualların cavabı ilə məsələyə haqq qazandırmaq mümkün deyil. 
Bir həqiqət var ki, oxucu üçün Mirzə Cəlil irsini geniş miqyasda tanımaq imkanı 
yaradan bu nəşr ədibin ölümündən sonra əsərlərinin küll halında olan ilk nəşri kimi 
çox qiymətlidir. Məqsəd yalnız bir məsələni diqqətə çatdırmaqdır. Nəzərə alınmalıdır 
ki, bu nəşrin mətni sonrakı tərtibçilər tərəfindən kanonik mətn kimi qəbul edilmişdir. 
Məhz bu səbəbdən yazıçının əsərlərinin sonrakı nəşrləri bu nəşrin mətni əsasında tər-
tib olunmuş və eyni zamanda yeni əsərlərlə zənginləşdirilmişdir. Bəlkə də bu üç 
nöqtə tərtibçilər tərəfindən yazıçının üslub xüsusiyyəti kimi dəyərləndirildiyi üçün 
ona əhəmiyyət verilməmişdir. 
   “Çox görkəmli azərbaycançı olan Cəlil Məmmədquluzadənin milli və vətəndaşlıq 
mövqeyinin  proqramı  səviyyəsində” (6,s. 451) olan “Azərbaycan”  məqaləsini oriji- 
nalla müqayisə edilmədiyindən sonrakı, hətta üçcildlik elmi nəşrinə belə bu ixtisarla 
– “üç nöqtə qüsuru ilə” daxil edilmişdir.  
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     Deyilənlərdən belə  bir  qənaətə  gəlmək  olar ki, hər millətin taleyində, onun  
milli  həlledici  rol oynamış, dövrün  pafos və  ideologiyası hər sahədə   olduğu kimi   
onun mədəniyyətinin inkişafı  axarında  xalqın  üzləşdiyi  ictimai-siyasi   
dəyişikliklər   ədəbi-mədəni mühitinə də güclü təsir etmiş, yeni imkanlar açdığı kimi 
qarşısına böyük  qadağa  və  tələblər də qoymuşdur. “...ədəbiyyatşünaslıq bu əsrin 
ədəbiyyatına tamam yeni mövqelərdən,milli müstəqillik təfəkkürü səviyyəsindən ye-
nidən müraciət etməli, onu yeni milli və ümumbəşəri dəyərlər əsasında öyrənməli və 
beləliklə, başlanan yeni yüzilliyin baxışını ifadə etməlidir” (7,s. 5).  Bu baxımdan, 
C.Məmmədquluzadənin ədəbi irsi bütün əsr boyu dövrün elmi-nəzəri, tekstoloji 
təhlilini tapmış olsa belə, real imkanlar bizdə bu yaradıcılığa yenidən qayıtmaq 
zərurətini gerçəkləşdirir. 

Bu gün yazıçının dil, üslub, ideya xüsusiyyətlərini özündə ehtiva edən kanonik 
mətnin yaradılmasına ehtiyac və imkan var. C.Məmmədquluzadənin əsərlərinin daha 
mükəmməl nəşrini təmin etmək məqsədilə çoxcildliklərinə daxil edilən felyeton və 
məqalələrinin mətni “Molla Nəsrəddin” jurnalının orijinalı ilə tutuşdurularaq aşkar 
olunan ixtisar və əlavələrin bərpa edilməsi arzuolunandır. Məhz bu məqsədlə də, 
C.Məmmədquluzadənin əsərlərinin çoxcildliklərinə daxil edilmiş “Molla Nəsrəddin” 
imzalı “Azərbaycan” (3) məqaləsinin orijinal variantını oxuculara təqdim etməyi 
vacib bildik. 

AZƏRBAYCAN 
 
Ax, unudulmuş vətən, ax yazıq vətən! 
Dünyalar titrədi, aləmlər mayallaq aşdı, fələklər bir-birinə qarışdı, millətlər yu-

xudan oyanıb gözlərini açdılar və pərakəndə düşmüş qardaşlarını tapıb, dağılmış ev-
lərini bina etməyə üz qoydular. 

Bəs sən haradasan, ay biçarə vətən?! 
*          *          * 

Dünya və aləm dəyişildi, mənalar özgə təbir əxz elədi, yəni bizim dilcə söyləsək, 
– o şeylər ki, əsl mənalarını itirmişdi, qayıdıb əslini tapdı, inna lillahi və inna ileyhi 
raciun, amma buna hamı qail oldu ki, vətən, vətən, vətən, dil, dil, dil, millət, millət, 
millət, – dəxi bu dairələrdən kənar bəni-noi-bəşər üçün nicat yolu yoxdur. 

Bununla bərabər, yəni “bavücude inki”, hər söz danışıldı, hər mətləbə əl vuruldu, 
hamı pəhləvanlarımız öz hünərlərini çıxartdılar meydana və lakin bununla bərabər bu 
qədər var ki, bircə lazımlı söz ki, mənim zəndeyi-zəhləmi aparır, – haman söz 
Azərbaycan vətənimin üstündədir. 

Bəzi vaxt otururam və papağımı qabağıma qoyub fikrə gedirəm, xəyalata cumu-
ram, özümdən soruşuram ki: Mənim anam kimdir? – Öz-özümə də cavab verirəm ki: 
Mənim  anam  rəhmətlik  Zöhrəbanu bacı idi. Dilim nə dildir? – Azərbaycan  dilidir!  
Yəni vətənim haradır? – Azərbaycan vilayətidir. Demək, çünki dilimin adı türk-
Azərbaycan dilidir, belə məlum olur ki, vətənim də  Azərbaycan  vilayətidir. Haradır  
Azərbaycan? – Azərbaycanın çox hissəsi İrandadır ki, mərkəzi ibarət olsun Təbriz 
şəhərindən, qalan  hissələri də  Gilandan tutub  qədim  Rusiya hökuməti  ilə  Osmanlı 
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hökuməti daxillərindədir ki, bizim Qafqazın böyük parçası ilə Osmanlı Kür-
düstanından və Bayaziddən ibarət olsun. 

 
*          *          * 

Bilirsiniz bu söhbət haradan yadıma düşdü? Bu söhbət oradan yadıma düşdü ki, 
keçən həftə Tiflisdə müsəlmanların milli komitəsində bir məsələyə baxılırdı ki, aya 
bizim bu məclisdə nə dil ilə gərək müzakirə olunsun. Biri dedi rusca, biri dedi os- 
manlıca, biri dedi ermənicə, axırda belə qərar qoydular ki, türk dili müəllimlərinin və 
müəllimələrinin çoxusu türkcə danışmağı yaxşı başarmır, bu səbəbdən bunlara izn 
verilsin ki, rusca danışsınlar. O ki, qaldı rus darülfünunu oxuyub başa çıxan bəzi 
üzvlər, bunlara da izn verildi ki, rusca danışsınlar. Və həqiqətdə, mən ki, gedib sü-
mük sındırıb illər ilə kafirlər içində əlimi murdar professorlara verə-verə elm oxu-
muşam, insafdırmı ki, bugünkü gündə də oxuduğum elmi gizlədim və rusca danış-
mayım? Hərçənd məclisdə oturan əsnaflar və hətta axundlar rusca danışılan mət-
ləbləri başa düşmürdülər, cəhənnəmə düşmürdülər, gora düşmürdülər. 

*          *          * 
O ki, qaldı Bakı qurultaylarında olan səliqə, – bu barədə yaxşısı budur ki, heç 

danışmayım: onsuz da düşmənimiz çoxdur, xəbərdar olallar və gəlib baxıb və qurul-
taylarımızda olan nəzmü nizamı görüb bizə göz vurarlar, çünki nədənsə bizim bəd-
xahların hamısı bədnəzərdir. 

*          *          * 
Ax, gözəl Azərbaycan vətənim, harada qalmısan? Gəl, gəl, bir gəl gör bizi zor-

nan rusca danışdıran türk qardaşlar bizdən nə istəyirlər. Ay torpaq çörəyi yeyən təb-
rizli qardaşlarım, ay keçəpapaq xoylu, meşginli, sərablı, goruslu və moruslu qar-
daşlarım, ay bitli marağalı, mərəndli, gülüstanlı quli-biyaban vətəndaşlarım, ey vəhşi 
ərdəbilli, qalxanlı bəradərlərim! Gəlin, gəlin, gəlin mənə bir yol göstərin, vallah 
ağlım çaşıb! Axır dünya və aləm dəyişildi, hər bir şey qayıdıb öz əslini tapdı, hər 
mətləbə əl vuruldu, gəlin biz də bir dəfə oturaq və keçə papaqlarımızı ortalığa qoyub 
bir fikirləşək görək, haradır bizim vətənimiz?! 

Gəlin, gəlin, ey  unudulmuş vətənin cırıq-mırıq qardaşları! 
Gəlin görək beşikdə yad millətlərin südünü əmmiş və vətənimizdən yadırğamış 

və millətimizin ruhundan xəbərsiz bir para millət başçılarımız sizə nə gün ağlayacaq-
lar?! 

Niyə sakitsiz, ey mənim lüt-üryan vətən qardaşlarım?!.. 
Nəticə. Göründüyü kimi, bu kimi tekstoloji araşdırmalar C.Məmmədquluzadə 

yaradıcılığının mühüm hissəsini təşkil edən publisistik əsərləri üzərində aparılmalı 
və dövrün tələblərindən irəli gələn ixtisar və əlavələrdən təmizlənməlidir. Bununla 
da, yazıçının dil, üslub və ideya xüsusiyyətlərini özündə ehtiva edən hər bir əsərin  
kanonik mətni yaradılmalı və sonra “Əsərləri”nin əsas mətn korpusuna daxil 
edilməlidir. 
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СТАТЬЯ ДЖАЛИЛА МАМЕДКУЛУЗАДЕ «АЗЕРБАЙДЖАН» 
В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ 

 (Джалил Мамедкулузаде – 150) 
Резюме 

 Изучение и публикация произведений классиков – серьезная научная, 
филолого-текстологическая работа. В этом процессе, как и при написании 
произведений, так и в его исследованиях и публикациях присутствуют 
сложности литературных, общественно-политических, идеологических 
факторов. 

 Представленная работа посвящена статье «Азербайджан» (журн. "Молла 
Насреддин", 1917, № 24), вошедшей в многотомник произведений 
Дж.Мамедкулузаде, который был сокращён в результате идеологических 
запретов эпохи. В конце оригинал текста этой статьи был представлен 
читателям. 
       Ключевые слова: Джалил Мамедкулузаде, статья “Азербайджан”, 
издание, цензура. 
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ARTICLE JALILA MAMMADGULUZADE "AZERBAIJAN" 
IN THE IDEOLOGICAL CONTEXT OF EPOCHE 

(Jalil Mammadguluzade – 150) 
Summary 

The study and publication of works of the classics is a serious scientific, 
philological and textual work. In this process, as in the writing of the work, so in his 
research and publications there are difficulties of literary, sociopolitical, and 
ideological factors. 

 This article is devoted to the article "Azerbaijan" (magazine "Molla Nasreddin", 
1917, No. 24), which is a part of the multi-volume works of J.Mammadguluzade,  
which was shortened as a result of the ideological prohibitions of the era. At the end 
of the original text of this article was presented to readers. 
      Key words: Jalil Mammadguluzade, the article “Azerbaijan”, edition, 
censorship. 
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            SABİR RÜSTƏMXANLI YARADICILIĞINDA CƏNUB MÖVZUSU  
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  Azərbaycan ədəbiyyatının milli nəfəsi, şeirləri ilə istiqlalı xəyaldan, düşüncədən  
milli məqsədə, amala çevirməyi bacaranların ön sırasında dayanan və bütün həyatını 
həmin ideyaları maddiləşdirmək uğrunda mücadiləyə həsr edən Xalq şairi, müasir 
Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Sabir Rüstəmxanlının yaradıcılığı 
Cənub mövzusu ilə tamlıq, bütövlük qazanmış,  onun istiqlal məfkurəsinin milli 
sərhədləri Arazın hər iki sahilini ehtiva etməklə Vətən sözünün həqiqi mahiyyətini 
özündə inikas etdirmişdir. S.Rüstəmxanlı ilk gənclik şeirlərindən başlayaraq öz milli 
“Mən”inin parametrlərini xalqın zaman-zaman yetişdirdiyi və yaratdığı milli-mənəvi 
dəyərlərin səpələndiyi tarixi torpaqlar və ərazilərlə müəyyənləşdirərək, bir tərəfdən, 
qələm adamı kimi bu genişlik və əzəmətdən qürur duymuş, digər tərəfdən, onu milli 
şüura yönəltməklə milli oyanışa xidmət etməyə çalışmışdır. S.Rüstəmxanlının Vətən 
anlayışı İraqda-Kərbəlada Füzulinin “dağıdılmış məzarından”, “Ənəlhəq” səsi gələn 
qədim yurdlardan, Çənlibeldən, Misri qılıncın ədalət divanı qurduğu vilayətlərdən, 
“ağ atlı oğlan” Şah İsmayıl Xətainin “qanadlı at”ının süzdüyü oylaqlardan, 
“hörüyündən kəməndə düşmüş Arazdan”, “21 Azərin qanı çilənmiş” meydanlardan   
keçərək, sonda bir məqamda- “Heydərbaba” yazılmış bir dildə ümumləşməklə həm 
də konkretləşir. “Harda bircə kəlmə sözüm yaşayır, oranı halalca yurdum sanmışam” 
(Sağ ol, ana dilim) deyən  S.Rüstəmxanlı üçün milliliyin başlıca və heç vaxt 
dəyişməyən şərti, milli varlığın mövcudolma amili-ölünü diriltmək qədər böyük 
qüdrətə malik bir iksiri, Araz  mistik obrazına qarşı daim təzadda olan canlı və ilahi 
bir dil-ana dilidir:                   

Öz Ana dilimdə haraylanarsam, 
İnan, məzardan da qalxıb gələrəm!  
                                      (“Üç addım yer ayır”) 
 
Ana dili yadın yaddaş üzərində hücumu başlanan çağlarda yaddaşımızın  

bütövlüyünü, bugünkü qloballaşma prosesində isə sərhədsiz dünya  siyasəti gedərkən 
mədəniyyətlərin inteqrasiyası adı ilə mədəniyyətimiz basqıya məruz qaldığı bir 
vaxtda ədəbiyyat və mədəniyyətimizin milli müəyyənliyini qoruyaraq, onun milli 
müqavimətini artırmışdır (8).  
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S.Rüstəmxanlı üçün ana dili ilk faktoloji  əsas kimi  milliliyin  mahiyyətini müəy- 

yənləşdirməklə yanaşı, millətin tarixi, mənəvi, mədəni və siyasi sərhədlərini özündə 
ehtiva edərək, yaradıcılığındakı Cənub mövzusunun hətta sovet dönəmində belə 
“yad”, “əlavə” bir mövzu kimi deyil, Vətənin bütöv, ayrılmaz bir hissəsinin bədii-
milli təcəssümü kimi meydana çıxmasını təmin etmişdir. Həm də digər 
şairlərimizdən fərqli olaraq S.Rüstəmxanlı heç bir halda Cənub mövzusuna qəm-
qüssə obyekti-“beyt ül hüzn” kimi baxmamış,  Arazı ittiham etməmiş, onu ayrılığın, 
parçalanmanın səbəbi kimi motivləşdirərək qorxunc, vahiməli iblis obrazında təqdim 
etməklə tarixi cinayəti, xəyanət aktını  təbiətin günahsız varlığının üzərinə yıxmamış, 
əksinə, onu bitişdirici, bütövləşdirici bağ kimi qiymətləndirmişdir. Cənub 
mövzusunun  bu yeni çaları milli şüurun oyanışına, milli yaddaşın bərpasına 
yönəlmiş milli ədəbi tendensiyanın yeni məzmunda təsdiqi idi. Tənqidçi Elnarə 
Akimova “Çağdaş Azərbaycan şeiri içrə gəzişmələr” adlı məqaləsində Cənub 
mövzusunun, Təbriz həsrətinin daim poetik fikrin mərkəzində olan, həmişə işlənən 
və funksionallıq kəsb edən mövzulardan biri olduğunu bildirməklə bərabər, həm də 
haqlı olaraq, onun müəllifdən daha çox məsuliyyət və poetik istedad tələb etdiyini 
vurğulayır. O, daha sonra bu mövzunun uzun zaman ədəbiyyatımızda küskünlük,  
pessimist ovqatla müşaiyət olunduğunu qeyd edir (1,s. 156-172). Ədəbiyyatşünas 
alim Vaqif Məmmədov da “Azərbaycan şeirində Araz mövzusu” adlı məqaləsində 
Arazın ədəbiyyatımızda daha çox “dərd ortağı”, “fəlakətlərin baiskarı”, “giley-güzar” 
yeri kimi xarakterizə edildiyini, ictimai-siyasi proseslərin ədalətsiz nəticələrinin onun 
üzərinə yıxıldığını qeyd edir:  “Təkcə XX yüzillikdə yaranan şeir nümunələri 
nəzərdən keçirilərkən məlum olur ki, bu mövzuya əksər Azərbaycan şairləri müraciət 
etmiş, adi bir axar çay olan Arazın bütün özəlliklərini tərənnüm etməklə yanaşı, hətta 
xalqın düçar olduğu bir çox dərd və bəlaları, zamanın diktəsi ilə baş verən ictimai-
siyasi prosesləri də bir növ Arazın adı ilə bağlayaraq öz umu-küsüsünü də, giley-
güzarını da, xalqın düçar olduğu fəlakətlərin səbəblərini də bədii sözün qüdrəti ilə bir 
növ Arazla bölüşməyə, Arazla həmsöhbət olmağa səy göstərmişlər. Araz bir növ 
coğrafi məkan, adi axar çay olmaqdan çıxaraq rəmzi mənada Azərbaycan şairlərinin 
timsalında, Azərbaycan xalqının həmsöhbətinə, həmdərdinə çevrilmişdir (4,s.17). 

Sabir Rüstəmxanlı 70-80-ci illərdə Xalq şairi Xəlil Rzanın dediyi kimi, “milli şair 
adına iddialı” bir söz adamı olaraq bu hüznü, küskünlüyü yeniləşən ədəbiyyata 
daşımaqla, Arazı ittiham edən şeirlər yazmaqla milli istiqlala doğru gedən yola 
çıxmağın mümkünsülüyünü nəzərə alıb, bu mövzuda proqram xarakterli bədii 
mətnlərlə ədəbiyyatın mübariz, döyüşkən ruhunu yüksəltməyi bacardı. Şairin 
fikrincə, sabah bu xalq bütövlüyə, yəni o biri tayda da milli istiqlala nail olacağı, ayrı 
düşmüş insanlar bir-birinə qovuşacağı təqdirdə, bu çay pərişanlıq donundan çıxıb, 
yuxuların xeyirə yozulduğu bir ünvan kimi öz minillik, milyon illik müqəddəsliyinə 
qayıdacaq; bugünkü Araz sözü isə, sadəcə  tarixin köks ötürməsi kimi tarixlərdə 
qalacaq: 

Çayların da geri axmaq ehtimalı var, 
Baş çəkəni bir də gördün yumruq da çəkdi. 
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Dərdə dönən “Araz” sözü, “aramız” sözü 
Tarix üçün bircə anlıq köks ötürməkdi.               
            (“Ürəyin möcüzəsi”) 
 
S.Rüstəmxanlının ədəbiyyata gəldiyi dövr üçün xarakterik olmayan Araza bu 

yanaşmanın kökündə, bizcə, şairin, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan 
anlayışının təkcə Şimal və Cənubla məhdudlaşmaması, milli dilin, daha doğrusu, türk 
dillinin tarixən hökm etdiyi bütöv bir coğrafiyanı ehtiva etməsi və həmin böyük 
arealda onlarla Araz kimi çayın olması və həmin çayların bu qədim etnosun həyat 
ağacını suvarması faktı dayanmışdır. Yəni S.Rüstəmxanlı üçün Vətən heç vaxt 
Şimali və Cənubi Azərbaycandan ibarət olmayıb ki, ortadan axan bir çay onu iki yerə 
ayırsın; bu mikrovətən qitədən-qitəyə uzanan nəhəng makrovətənin bir parçası, onun 
döyünən ürəyinin bir hissəsi kimi təcəssüm edir.  

Sən mənim dünyamın üfüqlərini 
Axtarma siyasi xəritələrdə. 
Mən orda bölünmüş, əyalət, azlıq… 
Kağızın üstündə parça-tikəyəm, 
Siyasi xəritə siyasətbazlıq (5,s.94). 
 
Təkcə çay deyil, dağ, dərə, uçurum, vadi, dəniz, göl və s. kimi məfhumların 

arxasındakı predmetlərin heç biri S.Rüstəmxanlı yaradıcılığında ayrıcı, bölücü 
xarakter daşımır, əksinə onlar bütövlük, tamlıq simvolu, vahid Vətən obrazının 
tamamlayıcı elementləri kimi çıxış edir; onun Vətən şeirləri məhz bu sadaladığımız 
predmetlərin bir araya gəldiyi, üzvi surətdə bir-birinə bağlandığı mətn daxilində bədii 
monumentallığa yiyələnir. S.Rüstəmxanlının Cənub mövzusuna həsr etdiyi   şeirlərin 
əksəriyyətinin konkret ad və mövzu çərçivəsi olmasına baxmayaraq, ilk misradaca 
bunun şərti olduğunu, bədii təxəyyülün sərhədlərinin misradan-misraya 
genişləndiyini, ilhamın həm zaman, həm də məkan ölçüsünə sığmadığını, hətta 
məzmunun formanı belə aşdığını görürük. Məsələn, “Türk  xalqı “Olmaz!” deyir” 
adlı şeir 14 hecalı müxəmməs formasında yazıldığı halda, altıncı bənddən sonra şair 
ricətə çıxaraq həm formanı, həm də məzmun sərhədlərinı aşaraq tam 
“sərbəstləşməklə” bir poemanın ifadə edə biləcəyi ideyanı bir şeirlə əhatə edir.  Bu 
şeirlərin daha bir xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlarda bədii məntiq konkretdən 
ümumiyə doğru mərhələli şəkildə inkişaf etdiyi kimi, bəzən əksinə, həm də 
ümumidən konkretə qayıdış edir. “Sevil Nuri ilə yolüstü söhbət”, “Təbrizlə görüş”, 
“İnansa Təbriz deyil”, “Tanrı işığı”, “Ruhumuz sərhədsiz olduğu üçün”  və s. 
şeirlərdə bu xüsusiyyəti görürük. Konkret Cənub mövzusunda yazılmış bu şeirlər 
sonradan bütün türk dünyasının – “sağda Türkiyə, solda Türküstan” olmaqla nəhəng 
bir arealın təbii-tarixi mənzərəsini bədii şəkildə göz önündə canlandırmaqla, sanki, 
bütöv bir etnosa “özünə-öz böyüklüyünə dön”- deyən bir poetik hökmlə başa çatır. 
Buna görə də S.Rüstəmxanlı “Mənim azərbaycançılığım türkçülüyümün içindədir”- 
deyəndə tam səmimidir: 
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Bir kökümüz Doğudadı, bir kökümüz Günbatanda, 
Biz tarixinyoldaşıyıq dünya boyda bir vətəndə, 
Min savaşın ağrısı var damarlarda coşan qanda, 
Zəhər oldu qədərimiz, içdik Tanrı işığıtək 
Ölüm ksdi yolumuzu, keçdik Tanrı işığıtək! 

 
Türk, azəri, türkmən, tatar, özbək, başqırd, qırğız, qazax… 
Yakutlardan üzü bəri bir qardaşdır yaxın-uzaq, 
Kim aranı kəsəcəksə bu savaşı uduzacaq, 
Yenmək üçün doğulmuşuq, sərtik Tanrı işığıtək! 
Bir babanın övladıyıq, Türkük! Tanrı işığıtək! 
 
Qoy yan-yana dalğalansın bir millətin bayraqları, 
Günəş bizə beşik olub, xatırlayaq o çağları. 
Alaq düşmən caynağından əsir düşən torpaqları, 
Şəhidlərə salam verək, soraq Tanrı işığıtək, 
O yurdlar ki, bizi bəklər, varaq Tanrı işığıtək! (6,s.335). 
 

     Ümumiyyətlə, şeir ruhun məchul səsini böyük bir qüvvə ilə ifadə edən, insanın 
xarici və daxili aləmi ilə bərabər onun bütün varlığını əks etdirən poetik və canlı bir 
varlıq kimi təsəvvür etsək, onda əsl vətəndaş şairlərin şeirlərinin böyük fikirlər və 
böyük ideallar ifadə etməsinin səbəbləri tam aydın görünər. Əsl şair odur ki, məhdud 
çərçivələrə üsyan etməklə,  sərhədləri, hədləri dağıtmaqla, təkcə formada deyil,  həm 
də öz bədii təxəyyülü ilə milli məfkurənin hüdudlarını genişləndirə, milli şüurun alt 
qatında qalmış yaddaşı bərpa edə bilir. “Ruhumuz sərhədsiz olduğu üçün” adlı şeirdə 
böyük Vətən obrazını mərkəzi plana çəkərək ruhunun ardıyca səfərə çıxan, yolu 
ümmanlardan, Şərurdan, Kərbəladan, Dədə Qorqud sazının səsi gələn yerlərdən, 
Göyçə gölündən, Qarayazıdan, Şəhriyar sözündən, Şumer düzündən keçən şairə 
“yurdun son sahilinə çatmaq üçün bir ömür bəs eləmir”. S.Rüstəmxanlı şeir və 
poemalarında türkü köçəri adlandıran, onun şəhər mədəniyyətinin olmadığını sübuta 
yetirmək üçün dəridən-qabıqdan çıxan xəstə təxəyyüllü insanları bədii məntiqlə 
susdurur və az qala iki qitənin sahibi olan bir xalqın öz Vətəni içərisində sərbəst 
gəzib-dolaşmasına köçərilik yox, böyüklük və sahiblik təpəri, tarixi bütövlük və 
birlik faktı kimi dəyər verir. Həm də bu halda, təkcə cansız aləm və yaxud cansız 
aləmin ayrı-ayrı predmetləri deyil, həm də tarixi şəxsiyyətlər, dominant adlar bədii 
təxəyyülün enerji mənbələri, yaddaşı bərpa edən poetik obrazlar kimi kimi çıxış 
edərək şairin istiqlal barədə ideya və düşüncələrini dərinləşdirir, milli birlik və milli 
vəhdətin bədii təməlini formalaşdırır. Sabir Rüstəmxanlının tez-tez müraciət etdiyi 
Şeyx Məhəmməd Xiyabani, Səttar xan, Pişəvəri, Şəhriyar və digər tarixi şəxsiyyətlər, 
onların şeirlərdəki və poemalardakı poetik obrazları heç vaxt parçalanmış 
Azərbaycanın bir tərəfinin, yəni təkcə Cənub sahilinin mənəvi  dəyəri kimi çıxış  et- 
mir,  onlar  vahid  Azərbaycanın bütövlük, bölünməzlik, tamlıq simvolu  kimi bədii  
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mətndə təcəssüm edirlər. Bunu şairin yaradıcılığında yüksək dəyər kimi 
qiymətləndirən Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürk vaxtilə şairin “Barışıq” adlı şeiri 
haqqında yazırdı: “Cənublu şair qardaşım yazır...” (Barışıq) əsərinin obyekti məgər 
yalnız cənubdurmu? Yox, burada açılan tarixi həqiqətlər cənublu, şimallı (güneyli, 
quzeyli) bütün Azərbaycana aiddir” (7,s.7). Şairin yaradıcılığının miqyaslı bədii-
fəlsəfi təmayülünün fərdiliyi, yeni və müasir məzmunu və onun şeirlərinin 
ümummilli dəyərini ümumbəşəri yaddaşla bağlayan bağ məhz bədii məfkurənin qlo-  
ballığı, daha doğrusu, obrazların böyük miqyasda bəşəri humanizmi təmsil etməsidir.  

Şair üçün faciə təkcə  Azərbaycan  xalqının parçalanması  deyil, Vyetnamın, 
Koreyanın,Yəmənin və s. xalqların  da ikiyə  bölünməsi, qardaşın  qardaşdan,  ananın 
övladdan ayrı düşməsi böyük faciədir, dünyanın ən ağır ədalətsizlik aktıdır. Şairin 
ABŞ-ın Vyetnamda apardığı çoxillik müharibədə məğlub olması və onun siyasi 
nəticəsi kimi Cənubi və Şimali Vyetnam respublikalarının birləşməsi münasibəti ilə 
yazdığı və 1976-cı ildə çap etdirdiyi  «Bütövlük» poemasında bu yanaşmanı aydın 
görürük. Poemada müəllifin sətiraltı şəkildə Azərbaycanı nəzərdə tutsa da (həmin 
illərdə Azərbaycanın parçalanması mövzusuna senzura tərəfindən qadağa 
qoyulmuşdu), onun Vyetnam xalqının qələbəsinə, bir xalqın zorla parçalanmış iki 
dövlətinin bütövləşməsinə səmimi-qəlbdən sevindiyini görürük ki, bu da ümummilli 
dəyərlərin ümumbəşəri dəyərlərlə çulğaşdığını, bir mətn daxilində yan-yana 
yaşadığını əyani formada təsdiqləyir. S.Rüstəmxanlı üçün insan faktoru, onun taleyi, 
daxili dünyası, mənəvi təzadları bütün hadisə və siyasi-tarixi proseslərdən daha üstün 
olmaqla yanaşı, həm də Zamanla münasibətdə bədii izahını tapır, inkarı inkar 
fəlsəfəsinə bədii məntiq bucağından işıq salınır. Buna görə də çox tez-tez keçmişlə 
gələcəyi ədəbiyyat körpüsündə görüşdürən şair gələcəyə ittihamnamə yox, ibrətnamə 
göndərməyi üstün sayır və buraxılan səhvləri tənqid etmək yox, təshih etmək yolunu 
tutur. “Əbədi sevda” şeirində şair deyir: 

Param-parça bölünmüş, 
yürüşdən yorğun, əzik.  
ancaq haqqa hamilə,     
yenə tarix yolunun  
bələdçisi... Bu bizik! 
 

     Yuxarıda qeyd etdiyimiz fikrin, yəni Cənuba aid tarixi şəxslərin, tanınmış ad və 
imzaların bədii mətnə daxil edilməsi bir tərəfdən, bütövlük simvolu olaraq milli bir 
idealı əks etdirirdisə, digər tərəfdən də tarixi-əxlaqi təcrübənin ibrət dərsi, 
qəhrəmanlıq və müdrikliyin real tarixi örnəyi kimi milli şüuru hərəkətə gətirməyə 
hesablanmışdı. Müəllifin 1978-ci ildə nəşr etdirdiyi “Didərginlər” adlı poeması 21 
Azər faciəsindən sonra Təbrizdən Şimali Azərbaycana gəlmiş Balaş Azəroğlu, 
Söhrab Tahir, Hökumə Billuri və başqalarının həyatına, daha doğrusu siyasi mühacir 
adı altında  həyatlarının  davamına həsr  olunmuşdu.  Təbrizdən Bakıya  gəlmiş, yəni  
sadəcə olaraq vətən içində yerlərini dəyişmiş bu insanların sovet dövləti tərəfindən 
siyasi  mühacir  kimi tanınması, onlara  iranlı siyasi  mühacir  vəsiqəsinin  verilməsi, 
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vətəndaşlıq hüquqlarından məhrum edilmələri şairi qəzəbləndirir, onun bütövlük 
idealına xələl gətirdiyi üçün bu münasibətə qəti etirazını bildirir. İrəlidə qeyd 
etdiyimiz kimi,s.Rüstəmxanlının əsərlərində Səttar xan, Şeyx Məhəmməd Xiyabani, 
Pişəvəri, Şəhriyar kimi tarixi şəxsiyyətlərlə yanaşı, Təbriz mücahidləri də böyük 
Vətən obrazının bədii epitetləri kimi çıxış edir və bədii məntiqin əsaslanmasına 
xidmət edirlər. S.Rüstəmxanlı poemada Balaş Azəroğlu, Söhrab Tahir, Hökumə 
Billuri kimi sənətkarların taleyindən bir bədii vasitə kimi istifadə edərək bir xalqın öz 
torpağında, öz vətənində hüquqsuz yaşamasına qarşı üsyan edir:  

Vətəni ola-ola 
şair mühacir olsun, 
Ayağı ola-ola 
gəzə bilməyə 
babalarından yadigar torpağı! 
 
Lakin bir məqamı da qeyd etməliyik ki, şairi xarici qəsbkarlar əlindən Vətən 

oğullarının öz tarixi torpaqlarında zaman-zaman mühacir kimi yaşaması ruhdan 
salmır, pessimizmə aparıb çıxarmır, əksinə onu inqilabi ab-havaya kökləyir, o, 
mühacirlik anlayışına geniş milli məna verir: 

Yurdumuzdan aralı 
dilimiz də mühacir! 
Uzaq qəbiristanlarda 
ölümüz də mühacir! 
Haqqa bayraqdar olan 
Xiyabani - mühacir! 
Pişəvəri - mühacir! 
Solmaz saydığın bağça 
ayrılıqdan solurmuş. 
Qardaşın evində də 
mühacirlik olurmuş! 
 
Poemanın sonunda qəhrəmanların keçmişin, bu günün müqavimətini, qəsbkarların 

boyunduruğunu qıraraq öz müstəqilliyinə, azadlığına qovuşacağına, Vətənin 
qapılarının Vətən oğullarının üzünə açılacağına dərin inam ifadə olunur ki, bizcə, bu, 
ədəbiyyatın, bədii fikrin öncəgörmə qabiliyyətinin daha bir nümunəsi sayıla bilər.  
     Yaşar Qarayev ədəbi məqalələrinin birində yazır: “Əslində, həqiqi ədəbiyyat 
təkcə öz varlığı, öz mövcudluğu ilə qeyri-bəşəri, qeyri-humanist cəmiyyətə, rejimə 
qarşı həmişə daxili bir müxalifətdə durur, onun əsaslarına qarşı yönəlir” (3,s.514). 
Həqiqətən də əgər ədəbiyyat bütövlükdə öz ruhu, pafosu ilə ehkama qarşı 
yönəlməyibsə, onun daxili eybəcərliklərini açıb ortaya qoymursa, həmin ədəbiyyatın  
mütərəqqi gücündən danışmağa hacət yoxdur. Sabir Rüstəmxanlının istər lirik 
duyğularını əks etdirən şeirləri olsun, istər epik lövhələri ilə yaddaqalan iri həcmli 
əsərləri  olsun-fərq  etməz,  onlar hamısı  siyasi formulu  insanlıqdan,  humanizmdən  
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yuxarıda  tutan rejimlərə,  cəmiyyətlərə  qarşı kəskin  mövqeyi ilə  fərqlənmiş, bütün  
zamanlarda ümumbəşəri və milli dəyərləri ideoloji dəyərlərdən qat-qat yüksək 
tutmuşdur. S.Rüstəmxanlı tabu, qadağa və yasaqların ortada olduğu bir vaxtda 
hadisələrə, proseslərə də sərbəst şair prizmasından yanaşmaq və dəyərləndirmək yolu 
ilə gedərək milli istiqlal ideyasını bəyan etməkdən çəkinməmişdir. Bu mənada onun 
Cənub şeirlərində təsvir etdiyi hadisələr, inqilabi proseslər, milli istiqlal savaşları  
lokal, məhdud xarakter daşımır, bunlar ümumazərbaycan, ümumtürk və deyərdim ki, 
ümumdünya miqyasında istiqlala doğru yürüşün simvolu, rəmzi kimi dəyərləndirilir. 
Şairin Vyetnama həsr etdiyi aşağıdakı misraları böyük ümumiləşdirmə gücü ilə, 
dünyada baş verən  proseslərin  mahiyyətini dərindən duyması ilə, bütün  xalqların, o  
cümlədən Azərbaycan xalqının müstəqilliyə qovuşmaq idealının poetik ifadəsi ilə 
fərqlənir:  

Müstəqillik! İlk inamım, ilk həsrətim, 
Müstəqillik! Xalqın məslək bayrağıdır. 
Müstəqillik - hər ölkənin, məmləkətin, 
Zülm, əsarət orbitindən çıxmağıdır!      

     
     İrəlidə  haqqında  danışdığımız, “Bütövlük” poeması əgər  dünya miqyasında  baş  
verən hadisələr fonunda Azərbaycan milli istiqlal ideyasının ifadəsiydisə, 
“Azərbaycan irticası” poemasında, əksinə, Cənubi Azərbaycan çərçivəsində gedən 
mübarizə çərçivəsində dünya xalqlarının istiqlal arzusu ifadə olunurdu. “Azərbaycan 
irticası” “Bütövlük”  poemasının davamı kimi, onun tamamlanması kimi meydana 
çıxmış və 21 Azər faciəsinin  birbaşa özü haqqında idi. Əsərin adı rəsmi İran 
mətbuatından götürülmüş, fars şovinizminin mahiyyətini, Azərbaycan xalqına qarşı 
düşmən mövqeyini açıb göstərməklə bərabər, ideoloji təxribatların, türkün fars içində 
assimilə edilməsi siyasətinin bu gün də davam etdiyini və  hər il S.C.Pişəvərinin 
başçılığı ilə qurulan hökumətin yıxıldığı 21 Azər (dekabr) gününün bayram 
edilməsinin millətə həqarət olmasını nişan verirdi. Məlum olduğu kimi, Güney 
Azərbaycanda milli, suveren, demokratik dövlət yaratmaq sahəsində bütün cəhdlər 
şovinist-şahpərəst irticaçı rejim tərəfindən zorakılıqla yatrılımış, mücahidlərin böyük 
əksəriyyəti edamlara məruz qalmışdır. Şair poemada xalqımızın şanlı Azadlıq 
hərəkatının tarixinə baş vuraraq, Təbrizin bu gün müvəqqəti olaraq susduğunu, 
inqilab beşiyi olan bu şəhərin bir gün yenə öz qəti sözünü deyəcəyini bildirir və 
üzünü irticaya tutaraq cinayətlərinə görə cavab verəcəyini deyir: 

İstəyirsən bir milləti 
Əridəsən öz içində. 
Gizlədəsən, itirəsən 
Sən günəşi toz içində. 
Qardaşdan da dönsə Təbriz, 
İnqilabdan dönən deyil. 

     
     Bəlli  olduğukimi, 1945-1946-cı  llərdə Təbrizdə  yaradılan  milli  hökumət, onun 
fəaliyyəti  və məğlubiyyəti  milli  dövlət quruculuğunda həm  nəzəri proqramın işlən- 
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məsi, həm də əməli-təşkilati problemlərin həlli sahəsində böyük təcrübə verməklə 
yanaşı, Şimal və Cənubda milli hislərin güclənməsinə, istiqlal ideyasının bədii 
həqiqətdən həyati həqiqətə istiqamətlənməsinə səbəb olmuşdu. S.Rüstəmxanlını bu 
mövzuda əsər yazmağa təhrik edən başlıca qüvvə də məhz milli istiqlal və bütövlük 
ideyasının qeyd edilən mövzu çərçivəsində bir-birini tamamlaması idi.  Onun uzun 
müddət araşdırmalar apardıqdan,  həyat həqiqətlərini illərlə şüurunda, qəlbində saf-
çürük etdikdən, məzmuna uyğun forma tapmaq üçün çoxillik götür-qoylardan sonra 
Cənub mövzusuna müraciət etməsi həmin mövzuda yazdığı əsərlərin həm bədii-
estetik keyfiyyətindən, həm də ideya-fikir mükəmməlliyindən daha aydın görünür. 
Çünki irəlidə qeyd etdiyimiz kimi, Cənub mövzusu  daha  böyük  istedad,  
məsuliyyət,  həm  də  şairdən   daha  çox  siyasi fikir  
yetkinliyi,  düşüncə   qloballığı    tələb edir. Xalq  yazıçısı   Mirzə  İbrahimov  vaxtilə 
Güney mövzusunda yazdığı məşhur “Gələcək gün” əsərinin meydana gəlməsi barədə  
yazırdı: “Mən bu əsərin məzmununu, surətlərini illərlə ürəyimdə gəzdirmişəm. Orada  

əks olunan hadisələr, insanlar və mövzu uzun müddət aramsız məni düşündürmüş, 
sinəmdə hərarətli hislər, həyəcanlar, iztirablar oyatmışdır. O ölkələr və xalqlar ki 
onların həyatı bu romana mövzu olmuşdur, əsəri yazdığım dövrdə bir günüm 
olmayıb ki, onları düşünməyim, onlar barədə ürəyimdə min bir yanıqlı, məhəbbətli 
duyğular oyanmasın...” (9).  

Əgər belə bir, duyğusallıq,  hissiyatlılıq  dərin  elmi  araşdırmalarla,  real tarixi  
hadisələrdən doğan məntiqlə  tamamlanmasaydı, təbii ki, “Gələcək gün” kimi 
möhtəşəm və monumental bir əsər meydana gələ bilməzdi. Vaxtilə Puşkinin 
yaradıcılığını və demək olar ki, onun hər bir misrasını ayrı-ayrılıqda dərindən təhlil 
edən  V.Q.Belinski onunla bağlı yazırdı: “Puşkinin poeziyası, istər rus təbiətini, 
istərsə də rus xarakterini təsvir etsin, hər iki halda həyatı tamamilə düzgün əks 
etdirir: sanki buna görə də ümumi bir səs onu “rus milli şairi” adlandırmışdır” 
(2,s.113). 

Deməli, milli şair olmağın və yaxud yaradıcılığın milli mahiyyətinin birinci şərti 
poetik təsvirin (istər təbiət, istər insan xarakteri olsun) həyata nə qədər yaxın olması, 
yaxud həyatın bədii mətndəki  ifadəsinin inandırıcılığı və səmimiyyəti ilə müəyyən 
olunur. S. Rüstəmxanlının Cənub mövzusunda yazdığı əsərlərinin hamısında bu 
tələblərin tam ödənildiyini və hətta şairin zamanı qabaqlayaraq bədii fəhmlə təsvirini 
verdiyi gələcəkdən belə Azərbaycan-türk nəfəsinin gəldiyini duyuruq. Şairin Güney 
və Quzey Azərbaycanda azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizəyə həsr edilmiş 
"Atəş böcəyi" poemasında Vətənin hər iki sahilində baş verən hadisələrin bir süjet 
çərçivəsində təsvir edilməsi (milli-azadlıq hərəkatı, Şimalda müstəqilliyin bərpası 
uğrunda mübarizə, sonrakı dövrdə baş verən ictimai-siyasi proseslər, ictimai xadim, 
Mahmudəli Çöhrəqanlının mübarizəsi) Azərbaycan xalqının milli istiqlal 
mübarizəsinin bədii məntiqi nəticəsi kimi səslənir.  
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Танзиле Рустамханлы 
 

ЮЖНАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ САБИРА РУСТАМХАНЛЫ 
Резюме 

 В литературе XX века Южная тема занимала большую часть творчества 
поэтов и писателей. Одним  из них является выдающийся поэт Сабир 
Рустамханлы.  Сабир Рустамханлы в своем творчестве отвел широкое место 
Южной  теме и  никогда  не  относился  к ней как  к  объекту  печали "бейт уль  
хузн". Он не винил Араз, мотивируя его как причину разлуки, распада, 
представляя  его в образе ужасного, пугающего демона, не сваливал на  
невинное существование природы исторические преступления и акт 
предательства,  напротив, он оценивал его как недилимую, соединяющую нить. 
Эти новые оттенки Южной темы были утверждением нового содержания 
национальной литературной тенденции, направленной на пробуждение 
национального сознания и восстановление национальной памяти. 

Сабир Рустамханлы, часто обращающийся к поэтическим образам в стихах и 
поэмах Шейх Мухаммеда Хиябани, Саттар-хана, Пишевари, Шахрияра других 
исторических личностей, никогда не оценивает эти образы как духовное 
достояние только одной части, то есть южного побережья разделенного 
Азербайджана, эти образы в художественном тексте олицетворяют единый 
Азербайджан, как символ монолитности, недилимости, целостности. 

Ключевые слова: национальное пробуждение, независимый период,  
южная поэзия, борьба за независимость, патриотизм, национальная 
идеология. 
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Tanzile Rustemkhanli 
 

SOUTH THEME IN THE WORKS OF SABIR RUSTAMKHANLY 
Summary 

 The theme of the literature of the twentieth century in the southern part of the 
great creations of poets and writers covered. One of them was Sabir Rustamkhanly, 
an outstanding poet who paid much attention to his southern theme in his work. S. 
Rustamkhanly in any case didn`t consider southern theme as "beytul huzun" is not 
accused of Araz, explained it as a reason for separation, disintegration and 
represented as a terrible demonic character, an act of betrayal of innocent nature of in 
the contrary, he regarded it as an additional act. This new tone of the southern theme 
confirmed the national literary tendency aimed at the revival of national self-
consciousness and the restoration of national memory. Sheikh Mohammed 
Khiyabani, Sattar Khan, Pishavari, Shakhriyar and other historical figures, to which 
Sabir Rustamkhanly often refers, their poetic images in their poems and verses have 
never been the moral value of the southern coast of Azerbaijan, and they are a 
symbol of integrity, indivisibility, in an artistic text.  

Key words: national awakening, independence period, southern poetry, the 
struggle for independence, patriotism, national ideology. 
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ƏBDÜLQƏNİ NUXƏVİ XALİSƏQARIZADƏNİN KOLLEKSİYASINDA 

“ƏSMAUL-HUSNA”YA DAİR ƏSƏRLƏR 
 
Açar sözlər: Əbdülqəni Nuxəvi, Azərbaycan alimi, kitab kolleksiyası, İslam, Əsmaul-
husna (Allahın gözəl adları), əlyazma 

 
Giriş. Orta əsrlərdə Azərbaycanlı alim və mütəfəkkirlər tərəfindən əsasən ərəb, 

fars və türk dillərində elmin müxtəlif sahələrinə dair yazılmış dəyərli əsərlər dünya 
sivilizasiyasının, eləcə də İslam elm və mədəniyyətinin inkişafında xüsusi rol 
oynamışdır. Belə görkəmli ziyalıların parlaq nümayəndələrindən olan Abbasqulu ağa 
Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundov, Hüseyn Əfəndi Qayıbov, Bəhmən Mirzə Qacar, 
Mir Möhsün Nəvvab və başqalarının şəxsi kolleksiyaları AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan əsərlərin əsasını təşkil edir. Onların 
arasında xalqının elmi inkişafında və maariflənməsində böyük əmək sərf etmiş 
görkəmli ədəbiyyatşünas, pedaqoq Şəmsəddin Əbdülqəni Nuxəvi Məhəmməd oğlu 
Xalisəqarızadənin şəxsi kolleksiyasıdır.  

Şəmsəddin Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Məhəmməd oğlu Xalisəqarızadə 1817-ci 
ildə mart ayının 8-də, Böyük Qafqaz dağlarının döşündə, “Şəki” yaylasının və Aslan 
dağın özünə məskən salmış Şəki şəhərinin Qışlaq məhəlləsində ziyalı ailəsində 
anadan olmuşdur [1,s.32]. İlk ibtidai təhsilini atası Kəmaləddin Məhəmməd 
Əfəndidən alan Əbdülqəni təhsilini müxtəlif mollaxana və məktəblərdə davam 
etdirmiş, sonralar özü də bu məktəblərin birində müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır.  

Əbdülqəni Nuxəvi 1283-cü (1866-1867) ildə Şəki mahalının baş qazisi təyin 
olunmuş və ömrünün sonunadək bu vəzifədə işləmişdir. Hazırda onun qazilik dəftəri 
və imzaladığı müxtəlif rəsmi sənədlər AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda mühafizə olunur. Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə 1296-cı ilin cümədə 
əl-ulə ayının 25-də (18 aprel 1879-cu il) Nuxada vəfat etmiş və Babanın üstü adlanan 
qəbiristanlıqda dəfn olunmuşdur [2,s.68].  

Əbdülqəni Nuxəvi elmi və pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı kitabşünas kimi də böyük 
işlər görmüşdür. Onun bütün şüurlu həyatı kitab mədəniyyətimizin toplanması, 
qorunub saxlanması, inkişafı və yayılması ilə bağlıdır. Alimin yaratmış olduğu 
zəngin kitabxana Azərbaycan klassikləri ilə yanaşı Şərqin ən görkəmli 
mütəfəkkirlərinin əsərlərini əhatə edən böyük bir xəzinə olmuşdur. Kitabxananın 
əsasını  Qışlaqda  Əbdülqəni  Nuxəvinin  ulu nənəsi  Xalisə qarı qoymuşdur, sonralar  
Xalisə qarının övladları tərəfindən kitabxana daha da zənginləşdirilmişdir. Əbdülqəni 
Nuxəvi isə onu böyük bir mənəvi sərvət xəzinəsinə çevirmişdir [3,s.4-5]. Uzun illər 
boyu ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstərmiş, minlərlə əlyazma və  
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qədim çap kitablarını, arxeoqrafik sənədləri əhatə etmiş Əbdülqəni Nuxəvinin 
yaratdığı bilik xəzinəsi geniş xalq kütləsini maarifləndirən bir mədəniyyət ocağı 
olmuşdur [1,s.5].  

Əbdülqəni Nuxəvinin elmi irsi və kitabxanasının bir qismi görkəmli alim 
Kamandar Şərifli tərəfindən 15 ilə yaxın bir müddət ərzində Azərbaycan 
Respublikasında apardığı uzun axtarışlardan sonra, Şəki şəhərində alimin 
qohumlarından, ayri-ayri adamlardan, Mingəçevirdən və eləcə də Bakıda yaşayan 
şəkili ziyalılardan alınaraq, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 
toplanmışdır. Hal-hazırkı vaxtadək onun kitabxanasından 2000-dən çox adda 
material əldə edilmişdir [1,s.9]. 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan Əbdülqəni 
Əfəndi Nuxəvi Xalisəqarizadənin kolleksiyasında Allahın doxsan doqquz gözəl 
adından bəhs edən əsərlər öz tərtibatı ilə seçilir. Osmanlı türkcəsində, ərəb və fars 
dillərində olmaqla B-612, B-733, B-7768, B-6834 şifrlərdə mühafizə olunan bu 
əsərlər həm nəsrdə, həm də nəzmdə yazılmışdır. Bunlar fars dilində yazılmış Mir 
Hüseyn Vaiz ən-Nişaburinin “Muəmmau əsma Allah” əsərinin üç nüsxəsi, bu əsərə 
Mövlanə Lami Çələbi tərəfindən osmanlı türkcəsində yazılmış “Şərhu muammai 
əsmallah” və ərəb dilində yazılmış müəllifi məlum olmayan “Məani əsma Allah” 
əsərlərindən ibarətdir. 

Beş nüsxədə saxlanılan Mir Hüseyn Vaiz ən-Nişaburinin “Muəmmau əsma 
Allah” mənzum əsəri klassik Şərq ədəbiyyatının müəmma janrında qələmə 
alınmışdır. Doxsan doqquz beytdən ibarət olan bu əsərin hər bir beytində “Əsmaul-
husnaya” daxil olan Allahın bir adının müəmma ilə şərhi verilmişdir.  

Müəmma klassik ədəbiyyatda müxtəlif bədii vasitələrlə fikrin gizlədilməsinə 
deyilir. Burada hər hansı bir sözü, adı və ya tarixi gizli saxlamaq üçün hərfləri 
rəqəmlə, rəqəmləri isə hərflərlə və ya ərəb dilində deyilib fars dilində, fars dilində 
deyilib ərəb dilində nəzərdə tutulur. Müəmmaların yazılmasında, gizlənilməsində ən 
çox əbcəd hesabından istifadə olunur. Klassik poetikanın bu janrı ərəb ədəbiyyatında 
yaranmış, sonradan isə fars ədəbiyyatına keçərək Azərbaycan ədəbiyyatına 
gəlmişdir. Müəmmalar öz quruluşu etibarı ilə olduqca müxtəlifdir. Müəmmaya dair 
əlyazma mənbələrində müəmma sənətinin 24 vasitə ilə yaradıldığı haqqında məlumat 
verilir. “Müəmmayi-Hüseyni” əsərinin müəllifi İbn Məhəmməd əl-Hüseyni 22 
vasitənin adını çəkir və bunları “Təshili”, “Təkmili”, “Təhsili”, “Təzyili” deyə 4 
qrupa bölür [4,s.56]. 

Müəmma klassik ədəbiyyatın ən çətin və dərin bilik tələb edən janrı olduğu üçün 
bu sahədə yalnız böyük istedada malik olan alim və şairlər yazmağa cəht etmişdilər. 
Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Xəqani Şirvani kimi dahi şairlərlə yanaşı bir 
çox şairlər də bu janra müraciət edərək dəyərli əsərlər yazmışdılar. Onlardan biri də 
Əlişir  Nəvainin  tapşırığı   ilə  Kəmaləddin Hüseyn   ibn   Məhəmməd  (Mir  Hüseyn  
Mənbələrdə  və kataloqlarda bu  əsərin “Müəmma” adından  əlavə  müxtəlif adlarına 
rast gəlinir: “Müəmmayat” [8,s.172], “Dəsturi müəmma”, “Qəvaidi müəmma” 
[9,s.198] və s.  
      Mir Hüseyn b. Məhəmməd əl-Hüseyni əl-Nişaburi haqqında mənbələrdə çox az 
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məlumat əldə etmək mümkün oldu. O, Heratda Sultan Hüseyni Baykaranın sarayında 
yaşamış və haqqında danışılan əsəri burada qələmə almışdır. Mir Hüseyn h.9 zilqədə 
904/m.18 iyun 1499-cu ildə vəfat etmişdir [10,s.453]. 

Əbdürrəhman Cami Mir Hüseynin “Müəmma” əsərinə yüksək qiymət verməklə 
bərabər, onu ciddi tənqid etmiş və demişdir ki, nə qədər Mir Hüseyn sağdır onun 
müəmmalarını kəşf edə bilməyənlər ona müraciət edə bilərlər, lakin o öldükdən 
sonra bu müəmmalar da onunla birlikdə ölüb gedəcəkdir. Buna görə də Mir 
Hüseynin şagirdi Sadıq Rükni Aşiq öz şagirdlik borcunu yerinə yetirərkən 
müəlliminin əsərinə “Şərhi müəmmayi Hüseyni” adlı izahat yazmışdır [5,s.125; 
6,s.190]. Həmin əsəri sonralar Azərbaycan alimlərindən Ziya Ordubadi və Əbdül 
Vahab ibn Cəlaləddin Həmadani Azərbaycan və fars dillərində yenidən şərh etməli 
olmuşlar [11,s.41]. Bu əsər Əlyazmalar İnstitutunda beş nüsxədə qorunub saxlanılır. 
Onlardan üçü (xranoloji ardıcıllıqla B-733, B-7768, B-612) vaxtı ilə məşhur 
Azərbaycan katibi Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarizadənin kitabxanasına məxsus 
olmuşdur. Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarizadənin katibi olduğu bu əlyazma 
nüsxələrində əsərin adını “Muammau əsma Allah təala”, müəllifinin adı isə Mövlanə 
Mir Hüseyn Vaiz olduğunu qeyd etmişdir. Bu əsərin adı “Muammau əsma Allah 
təala” adından əlavə kataloq və mənbələrdə fars dilində “Nud və noh name xoda” 
(Allahın doxsan doqquz adı) [12,s.218] və “Əsma ilahi” (İlahi adlar) [13,s.619-6] 
adı kimi də qeyd olunmuşdur 

Mir Hüseyn Vaiz ən-Nişaburinin “Muəmmau əsma Allah” əsəri B-733 əlyazma 
toplusunun 536b-537a vərəqlərini əhatə edir [14, v.536b-537a]. Mətn Rusiya 
istehsalı olan sarımtıl rəngli vərəqə qara mürəkkəblə narın nəsx xətti ilə köçürülüb. 
Burada Allahin 99 adı və Allah adı qırmızı mürəkkəblə yazılıb. Əlyazma həm Şərq, 
həm də müasir üsulla hind rəqəmləri ilə səhifələnib. Cildi kartona keçirilmış qəhvəyi 
rəngli dəridir. Qapaqlı cildin üzü çərçivə içərisində romb şəkilli xətlərlə bir-birinə 
birləşdirilmiş 8 basma medalyonla, ortası isə 4 balaca medalyonun birləşməsi ilə 
bəzədilib. Əsər Əbdülqəni Nuxəvi tərəfindən h.1247/m.1831-ci il tarixində 
köçürülür. Həcmi 580 vərəq, ölçüsü 18x22,5 sm-dir.  

Mir Hüseyn Vaiz ən-Nişaburinin “Muəmmau əsma Allah” əsərinin növbəti 
nüsxəsi B-7768 şifrli əlyazma məcmuəsində 105b-109a vərəqlərini əhatə edir [15, 
v.105b-109a]. Mətn Avropa istehsalı olan qalın sarımtıl rəngli vərəqə qara 
mürəkkəblə nəstəliq xətti ilə köçürülüb. Müəllifin, əsərin və Allah adlarının 
yazılışında qırmızı rəngli mürəkkəbdən istifadə olunub. Mətnin kənarında və 
sətirlərin arasında qara mürəkkəblə nisbətən kiçik şriftlə müxtəlif istiqamətlərə  
yazılmış şərh və izahlar var. Mətnin haşiyəsinin sonunda bu şərhin Əbdülqəni Nuxəvi 
tərəfindən yazılması qeyd olunmuşdur. Orta əsr mətnşünaslığında tətbiq olunan şərti 
işarələr qara mürəkkəblə yazılıb. Bu nüsxədə əsərin əvvəlinə dörd beyt əlavə 
edilmişdir. Əlyazma Şərq üsulu ilə səhifələnib. Cildi kartona keçirilmiş qəhvəyi 
rəngli, özəyi isə tünd qəhvəyi rəngli dəridir. Üzəri 8 balaca və 1 basma medalyonla 
bəzədilib. Özəyinə məcmuəyə daxil olan əsərlərin adı yazılmış kağız yapışdırılıb.  
Əsərin üzü Əbdülqəni Nuxəvi tərəfindən h.1253/m.1837-ci ildə köçürülüb. Həcmi 
231 vərəq, ölçüsü 17,5x21sm-dir.  
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Mir Hüseyn Vaiz ən-Nişaburinin “Muəmmau əsma Allah” əsərinin üçüncü 

nüsxəsi B-612 şifrli əlyazma məcmuəsində 226b-227a vərəqlərini əhatə edir [16, 
v.226b-227a]. Mətn Avropa istehsalı olan mavi rəngli nazik vərəqə qara mürəkkəblə 
narın nəsx xətti ilə köçürülüb. Bəsmələ və Allahın adları qırmızı mürəkkəblə yazılıb. 
Əlyazma həm Şərq, həm də müasir üsulla hind rəqəmləri ilə səhifələnib. Cildi 
kartona keçirilmış qəhvəyi rəngli dəridir. Qapaqlı cildin üzərində basma xətlərlə 
çəkilmiş romb şəkli var. Rombun ortasında balaca basma medalyon var. Əsərin üzü 
Əbdülqəni Nuxəvi tərəfindən h.rabiul əvvəl 1283/m.iyul 1866-cı ildə köçürülüb. 
Həcmi 558 vərəq, ölçüsü 14x21,5 sm-dir. 

Əbdülqəni Nuxəvinin müxtəlif illərdə üzünü köçürtdüyü bu əsərin hər bir nüsxəsi 
səliqəliyi, aydınlığı, ozünəməxsusluğu ilə biri-birindən fərqlənir. B-7768 sifrində 
yerləşən “Muəmmau əsma Allah” əsərinin əvvəlində qeyd olunan 4 beyt nə 
Əbdülqəni Nuxəvinin kolleksiyasında olan nüsxələrdə, nə də əsərin dünya kitabxana 
və fondlarında saxlanılan nüsxələrində rast gəlinmədi. Həmçinin bu əsərin fars və 
osmanlı türkcəsində olan şərhlərində də bu müammanın açıqlaması “Allah” adı ilə 
başlayan beytdən verilmişdir.  

Əbdülqəni Nuxəvinin kolleksiyasına daxil olan növbəti B-6834 şirfli əlyazma 
toplusunda Allahın gözəl adlarından bəhs edən Mövlanə Lami Çələbinin “Şərhu 
muammai əsmallah” əsəri 232a-253a vərəqləri əhatə edir [17, v.232-253]. Bu əsər 
yuxarıda haqqında danışılan Mir Hüseyn b. Məhəmməd əl-Hüseyni əl-Nişaburinin 
“Muəmmau əsma Allah” əsərinə Mövlanə Lami Çələbi tərəfindən türk dilində 
yazılmış şərhidir. Əsərin özündə müəllifin adı göstərilməyib, lakın Əbdülqəni Nuxəvi 
tərəfindən əlyazma məcmuəsinin əvvəlində verilmiş fehristdə əsərin müəllifini 
Mövlanə Lami Çələbi olduğu yazılmışdır. Mənbələrdə isə bu əsərin adı “Həlli 
muammayi Mir Hüseyn”, müəllifin adı əlyazma nüsxəsində olduğu kimi Lami Çələbi 
Mahmud b. Osman kimi qeyd olunmuşdur [18,s.68].  

Şərhin müəllifi əsil adı Mahmud olan Lami Çələbi h.878/m.1473-cü ildə Bursada 
anadan olmudur. Nəqşibəndiyə təriqətinin şeyxlərindən olan Laminin atası II 
Bəyazidin xəzinə dəftərdarı Osman Çələbidir. İlk ibtidai təhsilini Bursada Muradlı 
mədrəsəsinin müəllimləri Molla Ağaveyn və Həsənzadə Molla Mehməddən almış, 
sonra Nəqşibəndiyə təriqətinin şeyxi Əmir Buxariyə olan hörmətindən bu təriqətə 
daxil  olmuşdur. Lami  Çələbi  Bursada  zəngin  təsəvvüf  və  mədəniyyət  mühitində  
təsəvvüf ilə ədəbiyyatı birləşdirən bir şeyx kimi yaşamış və h.938/m.1532-ci ildə 
vəfat etmişdir. 

Nəqşibəndiyə təriqətinin nümayəndəsi olan Əbdürrəhman Caminin əsərlərinin 
tərcüməcisi kimi tanınan Mövlanə Çələbi divan ədəbiyyatında ən çox əsər qələmə 
alan təmsilçilərindən biridir. Ərəb və fars dillərinə mükəmməl bələd olan Lami nəzm, 
nəsr və nəzm-nəsr qarışıq olaraq yazdığı təlif və tərcümə əsərlərinin sayı otuza 
yaxındır. Onun “Tərcümei Şəvahidun-nubuvvə” və “Tərcümei Nefahatul-üns” 
əsərləri Əbdürrəhman Caminin əsərlərinin genişləndirilmiş tərcüməsidir. Dahi 
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” əsərinin tərcüməsi olan “Həft 
peykər” əsəri  Laminin  ölümündə  sonra  kürəkəni  Rüşənizadə tərəfindən tamamlan- 
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mışdır. Mənzum-mənsur qarışıq əsərlərindən olan “Hüsnü Dil” əsəri İranlı şair 
Fəttahın eyni adlı əsərinin tərcüməsidir. Lami Çələbi nəzm janrında Kərbəla 
vaqiəsindən bəhs edən “Maqteli Hüseyn”, “Sələmanu Əbsal”, “Şam və Pərvanə”, 
“Fərhadnamə”, “Qissei evladi Cabir”, “Divani Əşar”, bundan əlavə “Şərhi Dibacei 
Gülistan”, “Münşəati Məqatib”, “İbrətnamə”, “Şəratül-insan” və s. əsərlərin 
müəllifidir [19,s.96-97; 20]. 

 Mövlanə Lamii Çələbinin elmi irsində xüsusi yer tutan “Şərhu muammai 
əsmallah” əsərinin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan nüsxəsində mətnin əvvəli 
naqisdir, lakin “Allah” adının şərhi ilə başlanması (“Əsmaul husna”dan bəhs olunan 
əsərlərdə ilk olaraq Allah adının şərhi verilir) əsərin yalnız girişinin olmamasını 
göstərir. Şərh Avropa istehsalı olan sarımtıl rəngli, parıltılı, yarıahərli vərəqə qara 
mürəkkəblə nəstəliq xətti ilə köçürülüb. Mətndə bəzi sözlər, həmçinin Allahın adları 
qırmızı rəngli mürəkkəblə yazılıb. Allahın hər bir adının əvvəlində qəzəllər fars 
dilində verilmiş, sonra həmin adların mənaları isə türk dilində şərh olunmuşdur. 
Əlyazmanın əvvəlində məcmuənin fehristi verilmişdir. Əsər həm Şərq, həm də 
müasir üsulla hind rəqəmləri ilə səhifələnib. Cildi kartona keçirilmiş qəhvəyi rəngli 
dəridir. Cildin üzərinə 8 basma medalyonlarla romb şəkilli bəzəklər vurulub. Əsərin 
üzü Əhməd Əfəndi b. Məhəmməd Əfəndi Kunəki Saflının xidmətində olan 
Əbdülqəni Ləzir b. Hacı Məhəmməd Əfəndi Xalisəqarizadə Nuxəvi Saflı tərəfindən 
h. 9 cumadi əvvəl 1253/m. 11 avqust 1837-ci ildə köçürülüb. Həcmi 278 vərəq, 
ölçüsü 17,5x21sm-dir. 

B-7768 şifrli əlyazma məcmuəsində Allahın gözəl adlarından bəhs edən ikinci əsər 
“Məani əsma Allah” adı altında mühafizə olunmaqdadır. Müəllifi məlum olmayan bu 
əsərin adı mətndə qeyd olunmayub. Lakin Kamandar Şəriflinin tərtib etdiyi 
“Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisəqarizadə kitabxanasının kataloqu” adlı kitabda bu 
əsərin adı “Məani əsmə Allah” kimi qeyd olunmuşdur [3,s.323]. Əlyazmalar 
İnstitutunda əsərin bu nüsxəsindən əlavə iki nüsxəsi fars dilində “Dua əsmallah əst” 
adı ilə qorunmaqdadır.  

Əsər Allahın hər bir adına uyğun dua etməkdən bəhs edir. Məs: “Allahın əl-
Quddus adını gün ərzində min dəfə zikr etmək qəlbi saflaşdırır” [21, v.89b]. Əsər 
məcmuənin 89b-91b vərəqlərini əhatə edir. Mətn Avropa istehsalı olan sarımtıl rəngli  
vərəqə qara mürəkkəblə nəsx xətti ilə köçürülüb. Allah adlarının yazılmasında 
qırmızı rəngli mürəkkəbdən istifadə olunub. Əlyazma Şərq üsulu ilə səhifələnib. Cildi 
kartona keçirilmiş qəhvəyi rəngli, özəyi isə tünd qəhvəyi rəngli dəridir. Üzəri 8 
balaca və 1 basma medalyonla bəzədilib. Özəyinə məcmuəyə daxil olan əsərlərin adı 
yazılmış kağız yapışdırılıb. Əsərin üzü Əbdülqəni Nuxəvi b. Hacı Məhəmməd Əfəndi 
Xalisəqarizadə tərəfindən h.rabiul əvvəl 1250/m.iyul 1834-cü ildə köçürülüb. Həcmi 
278 vərəq, ölçüsü 17,5x21 sm-dir. 

 Nəticə. Əbdülqəni Nuxəvinin kitab kolleksiyasında “Əsmaul-husna”ya- Allahın 
gözəl  adlarına  dair  bu  əsərlər  kolleksiyanın cüzi bir hissəsini təşkil edir. Burada 
elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən əsərlərin ayrı-ayrılıqda araşdırılması və tədqiqi  
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dünya, eləcə də Azərbaycan elm tarixinin və mədəniyyətinin zənginləşməsinə gətirib 
çıxarda bilər. Beləliklə, Əbdülqəni Nuxəvi nəinki yaşadığı dövrdə xalqının 
maariflənməsinin keşiyində durmuş, hətta ölümündən sonra da onun Azərbaycan 
kitab mədəniyyətinin inkişafinda və toplanmasında gördüyü bu böyük xidməti 
nəsildən-nəslə keçərək davam etməkdədir. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО "АСМАУЛЬ-ХУСНА" 
В  КОЛЛЕКЦИИ АБДУЛГАНИ НУХАВИ ХАЛИСАГАРИЗАДЕ 

Резюме 
       Одна из личных коллекций ряда азербайджанских просветителей, 
хранящихся в Институте рукописей НАНА имени Мухаммеда Физули, 
принадлежит известному литературоведу, педагогу Абдулгани Нухави 
Халисагаризаде, который внес большой вклад в научное развитие и 
просвещение своего народа. Созданная ученым богатая библиотека, является 
сокровищницей, содержащей наряду с произведениями азербайджанских 
классиков, произведения самых известных мыслителей Востока. В коллекции 
Абдулгани Нухави Халисагаризаде, в числе произведений на разную тематику, 
особо выделяются своим оформлением те, в которых говорится о девяностa 
девяти красивых именах Аллаха. Написанные как в прозе, так и в поэзии на 
османcко-турецком, арабском и персидском языках, эти работы хранятся в 
четырех рукописных сборниках. 
      Ключевые слова: Абдулгани Нухави, азербайджанский ученый, книжная 
коллекция, Ислам, Асма аль-хусна (прекрасные имена Аллаха), рукопись 
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WORKS ON “ASMAUL-HUSNA” IN ABDULGANI NUKHAVI 
KHALISAGARIZADEH’S COLLECTION 

Summary 
One of the personal collections of the different Azerbaijani intellectuals preserved 

in the Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli of ANAS belongs to  
 
Abdulgani Nukhavi Khalisagarizadeh, an eminent literary critic and pedagogue who 
always used to work at the development and enlightenment of the people. The rich 
library founded by him was a big treasure which covered the works of the 
Azerbaijani    classical    authors  and    also   the  works   of    the  most    remarkable 
Oriental thinkers. The works dealt with the ninety nine nice names of Allah among 
the works on different themes in Abdulgani Nukhavi Khalisagarizadeh’s collection 
distinguish for their compositions. Written in both prose and poetry and in the 
Ottoman Turkish, Arabic and Persian languages these works are preserved in four 
manuscript collections.  
      Key words: Abdulgani Nukhavi, Azerbaijani scientist, book collection, Islam, 
Asma ul-husna (beautiful Allah names), manuscript 
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AZƏRBAYCANIN  RUSDİLLİ DÖVRİ MƏTBUATI 

 
Açar sözlər: Azərbaycan, dövri mətbuat, rusdilli mətbuat 
 

XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq Rusiyasının siyasəti nəticəsində Rusiyanın 
tərkibinə daxil edilən əyalətlərdə o cümlədən Qafqazda çarizmin qanun qaydalarını, 
siyasətini, ona faydalı olan məlumatları yaymaq məqsədi ilə dövri nəşrlərin 
yarammasına şərait yaradılırdı. 

Beləki, yaradılmış şəraitdən istifadə edərək Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə rus və 
Gürcü dillərində, Erməni vilayətində rus dilində dövri nəşrlər çap olunurdu. 

Azərbaycanda isə XIX əsrin 70-ci illərindən 1918-ci ilin mayınadək-yəni 
Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti qurulanadək artıq rus dilində 100-dən çox qəzet 
və jurnal nəşr olunmuşdu. Doğrudur, Azərbaycanda nəşr edilən rusdilli mətbuat 
haqqında kifayət qədər ədəbiyyat olsa da, nəşr olunan dövri mətbuatın 
sistemləşdirilərək ümumiləşdirici şəkildə tədqiqata cəlb edilməsi işi ilk dəfə olaraq 
məhz Lalə Osman qızı Hacıyeva tərəfindən qələmə alınan “Azərbaycanın Rusdilli 
Dövri mətbuatının tarixindən (1871-1918)” adlı monoqrafiyasında işıqlandırılmışdır. 

Azərbaycanın paytaxtı Bakıda rus dilində çıxan ilk dövri nəşr 1871-ci ildə işıq üzü 
gördü. Bu Bakı Realnı Gimnaziyasının alman dili müəllimi, alman protestantı, 
maarifçi, pedaqoq Xristian Sinkin redaktorluğu ilə həftəlik çıxan “Bakinskiy Listok”-
Bakı vərəqəsi (1871-1872) adlı qəzet idi. Qəzetdə iqtisadi, ədəbi-siyasi mövzulara 
üstünlük verilirdi. Bu qəzet milli mətbuat orqanı olmasa da Azərbaycanda ilk rusdilli 
dövri mətbuat orqanı idi.  

 “Bakinskiy listok” qəzeti eləcə də ən mühüm mövzuları-təhsil, səhiyyə, 
gəmiçilik, ticarət, ictimai-sosial problemləri də əhatə etməyə çalışırdı. Eyni zamanda 
qəzetdə diyarın tarixinə, din haqqında yazılara, rus və dünya ədəbiyyatı, teatr, 
musiqi, beynəlxalq həyatda baş verən ən mühüm hadisələrə dair materiallar da 
işıqlandırılırdı.  

Lalə Osman qızı monoqrafiyasında qeyd edir ki, təəssüf olsun ki, Bakının və 
bütövlükdə Azərbaycanın ilk rusdilli dövri nəşri demək olar ki, tədqiq edilməyib 
(5,s.83-84). Akademik Heydər Hüseynovun Azərbaycanda “XIX əsr Azərbaycan  
ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən” adlı əsərində “Bakinskiy Listok” haqqında ötəri 
qeyd edilmişdir (6,s.501). 
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Professor Nazim Axundovun “Sənədlərin dili ilə” monoqrafiyasında isə qəzet 

haqqında kiçik məlumat verilmişdir (2). L.Hacıyevanın yazdığına görə isə Azərbay- 
canda “Bakinskiy Listok” qəzetinin heç bir nömrəsi tapılmamışdır. Odur ki, 
araşdırıcı müəllif qəzetin nüsxələrini Sankt-Peterburqda yerləşən Saltıkov Şedrin 
adına Rusiya Milli Kitabxanasının fondunda aşkar edərək onu tədqiq etmişdir.  

“Bakinskiy Listok” qəzetini tədqiq edərkən L.Hacıyeva görkəmli ziyalı, maarifçi, 
pedaqoq H.B.Zərdabinin qəzetdə dərc etdiyi məlumat xarakterli yeganə bir 
məqaləsini aşkar edir. 

1869-cu ildən “Bakı Realnı Gimnaziya”da “Təbiyyət tarixi” fənnini tədris edən 
H.Zərdabi gimnaziyada oxuyan az təminatlı şagirdlərin təhsil haqqını ödəməkdə, 
dəftər-kitab, geyim almaqda, mənzil kirayə etməkdə çətinlik çəkdiklərini gördüyü 
üçün 1871-ci ildə onlara kömək məqsədilə “Cəmiyyəti Xeyriyyə” təşkil edir 
(8,s.211). Onun məqsəd və vəzifəsini, nizamnaməsini yazaraq hökumət dairələri 
tərəfindən təsdiqlədir. H.Zərdabinin təşkil etdiyi xeyriyyə cəmiyyətinə milliyyəti və 
dinindən asılı olmayaraq hər iki cinsdən olan şəxslər üzv ola bilərdilər. Bu məqsədlə 
xeyriyyəçi ziyalı “Cəmiyyəti Xeyriyyə”yə üzv toplamaq üçün gimnaziyada yay vaxtı 
dərslər kəsildikdən sonra, vərəqləri səhifələnmiş, notariusda təsdiqlənmiş, 
möhürlənmiş xüsusi bir dəftər götürərək Azərbaycanın əksər şəhər və kəndlərini 
gəzir, imkanlılardan, tavanalılardan ibarət cəmiyyətə üzv olmaq istəyənlərin 
siyahısını tutur, imzalarını götürür, vəd elədiyi məbləği dəftərdə qeyd edir, geri 
Bakıya qayıtdıqdan sonra, dərslər başlanan vaxt siyahıda olanların heç biri, bir 
nəfərdən başqa cəmiyyətə pulla yardım etmir.  

H.Zərdabi cəmiyyətə kömək məqsədilə rusdilli oxuculara, əhaliyə yaratdığı 
“Cəmiyyəti xeyriyyə”, haqqında “Bakinskiy listok” (3)  qəzetində məlumat xarakterli 
bir məqalə də çap edir. Onun bu məqaləsinə heç münasibət göstərən olmur. Odur ki, 
“Cəmiyyəti Xeyriyyə” H.Zərdabinin şəxsi vəsaiti hesabına yalnız 2 il fəaliyyət 
göstərdikdən sonra bağlanılır.  

1876-cı ildə Bakıda rus dilində ikinci bir qəzet Bakı Quberniya İdarəsinin rəsmi 
orqanı olan “Bakinskiye İzvestiya” nəşrə  başlamışdır. Onun təsisçisi Bakının 
qubernatoru D.S.Staroselski idi. Onun quberniyasının nəzdində mətbəəsi, çapçıları 
da var idi. Qəzetin redaktoru S.T.Qulişambarov (1849-1915) təyin edilmişdir. Qəzet 
həftədə iki dəfə çıxırdı. Qəzetin əsas məqsədi Bakı quberniyası haqqında oxuculara 
geniş məlumat vermək idi. Qəzetin oxucuları əsasən şəhərin rusdilli əhalisi, həmçinin 
neft sənayesində işləyən iş adamları idi. Qəzetin əsas məqalələri Bakıda və dünyada 
neft hasilatına aid olan materiallardan, sənaye və fabriklərin işi haqqında müxtəlif 
məlumatlardan, xarici ədəbiyyata dair nümunələrdən, Bakıda teatrın təşkili, Bakı və 
Abşeronun su təchizatı məsələlərilə bağlı məqalələrdən ibarət idi. Qəzet dövrünə 
görə ilk rəsmi mətbu orqanı olmaqla nəşrinə görə çox peşəkar şəkildə tərtib 
olunurdu. 15 oktyabr 1888-ci ildə “Bakinskiye İzvestiya” nın adı dəyişdirilərək  
 “Bakinski Torqovo-Promışlennıy Listok” adlanıb. “Bakinskiye İzvestiya” qəzetində 
əsasən neft  məsələlərilə  bağlı məqalələr dərc  edilirdisə, adı  dəyişdirilən qəzet isə 
yerli  ticarət və sənayeyə  aid hökumət  sərəncamlarını  inzibati  və  şəhər idarələrinin  
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sərəncamlarını, şəhər həyatına dair Şəhər idarəsinin hesabatlarını, Bakı Birja 
Komitəsinin fəaliyyəti haqqında hesabatları, yerli və xarici bazarların ticarət-sənaye 
icmalını verməyi, mədənlərin, fabrik və zavodların, dəmir yolunun işi, diyara 
gətirilən və   diyardan  çıxarılan mallar  haqqında  məlumatları  dərc etməyi qarşısına  
məqsəd qoymuşdu. Bu ildən başlayaraq hər il Bakıda keçirilən yarmarkanı əks 
etdirən “Bakinski Torqovo-promışlennıy listok” qəzetinə əlavə olaraq kiçik həcmli 
Yarmaroçnıy Listok” vərəqi çıxırdı. Hər iki nəşrin naşir və redaktorları 
Sf.Qulişambarov, V.Neruçev və N.Sokolovski idi. 1888-ciildən qəzet gündəlik 
çıxırdı, onun nəşrinə icazə isə Əlimərdan bəy Topçubaşovun adına verilmişdi. 
Bakıda nəşr olunan “Bakinskiye Obyavleniya” 1894-1901; 1903-1905 qəzetində, 
“Neftyanoe delo” (1899-1920) adlı jurnalda əsasən çar hökumətinin tutduğu yol, 
dövlətin qəbul etdiyi qanun, qərar və göstərişləri, çarizmin xarici və daxili siyasəti 
təbliğ olunurdu. Bakı neft sənayeçiləri qurultayının Şurası tərəfindən nəşr olunurdu. 
Redaktorları neft sənayeçiləri P.Qukasov və A.Paronian idilər.  

Bakıda 1881-1919-cu ilədək rus dilində çıxan qəzetlərin içərisində “Kaspi” qəzeti 
daha çox uzun ömürlü olmuş, cəmiyyətin həyat tərzinə, onun formalaşmasına böyük 
müsbət təsir edə bilmişdir. Qəzetin fəaliyyət göstərdiyi 38 il ərzində onun 10 min 65 
nömrəsi çıxmışdır. İlk illər qəzet yarım çap vərəqi həcmində, sonra gündəlik qəzet 
kimi 16 səhifə, daha sonralar isə 24 səhifədən ibarət çıxırdı. Qəzetin ilk redaktoru 
V.V.Kuzmin olmuşdur. 1881-1897-ci ilə qədər qəzetin müxtəlif redaktorları 
olmuşdur: başda V.Kuzmin olmaqla Y.Starsev, N.Svinkin, P.Qordiyevski, 
Y.Baldreva, N.Sokolinski, K.M.Karyagin,s.K.Mixaylov, M.A.Şahtaxtinski, M.A.Us-
penski, Ə.B.Topçubaşov, Ə.B.Hüseynzadə və b. 

1891-ci ildə “Kaspi”qəzetinin müvəqqəti redaktoru olmuş, çox geniş biliyə, 
mükəmməl təhsilə malik olan M.A.Şahtaxtlı çalışırdı ki, Azərbaycan tarixi və 
mədəniyyəti haqqında qəzetdə məqalələr getsin. Lakin, Azərbaycan xalqı və 
azərbaycanlılar haqqında yazan müəlliflər nədənsə məqalələrində tarixi faktları 
araşdırmadan azərbaycanlıları “tuzemsı” (туземцы-Е.Cavadova) və ya yerli əhalini 
“tatar”adlandırırdılar. Azərbaycanlılara qarşı olan belə münasibət Sahtaxtlını narahat 
etdiyinə görə “Kaspi” qəzetində azərbaycanlılar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
“Zaqafqaziya müsəlmanları necə adlandırılmalı”? başlığı ilə bir məqalə dərc edir və 
sualına cavabını da belə verir: “Zaqafqaziya müsəlmanlarını azərbaycanlı, onların 
danışıq dilini isə Azərbaycan dili adlandırsaq daha düzgün olar”! Azərbaycanlıların 
öz adı ilə çağırılmasına xeyli vaxt getsə də nəhayət Bakı mətbuatında Azərbaycan 
dili sözü işlənməyə başladı, azərbaycanlılar isə mətbuatda artıq aderbaycanlı, daha 
sonralar azərbaycanlı sözləri ilə işlədilirdi. M.A.Sahtaxtlının qəzetdə fəaliyyəti 
dövründə onun tirajı 400-420 nüsxə olmuşdur. 
Dövrünün böyük Ziyalısı M.A.Şahtaxtlının yaşadığı dövrdə azərbaycanlılar haqqında 
söylədiyi tarixi faktlar öz qiymətini yalnız bir əsrdən də çox vaxt keçəndən sonra Ulu 
Öndər Heydər Əliyev tərəfindən aldı. Azərbaycan Konstitusiyasında rəsmi dövlət 
dilimiz Azərbaycan dili adlandırıldı (4,s.9).  
     1897-ci ildə qəzet nəşrinin xalqın maariflənməsi üçün vacib olduğunu bilən 
Z.A.Tağıyev “Əkinçi” qəzetinin bağlanıldığından sonra  hələlik  Azərbaycan  dilində 
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qəzet nəşr etməyin mümkün olmadığını görür. Odur ki, işıqlı dünyagörüşə malik olan 
biznesmen Bakıda və bütün Cənubi Qafqazda populyar olan “Kaspi” qəzetini 
mətbəəsi ilə birlikdə satın alaraq, qəzetin nəşrini də öz öhdəsinə götürür. Onu 
H.B.Zərdabiyə, Ə.M.Topçubaşova, Ə.B.Ağayevə, Ə.B.Hüseynzadə kimi layiqli 
yazarlara, jurnalistlərə həvalə edir. 1898-ci il iyunun 24-dən artıq tanınmış ictimai- 
siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşovu isə qəzetin redaktoru təyin edir. 
Ə.B.Topçubaşov bu illərdə artıq savadlı jurnalist, qərəzsiz hüquqşünas, Rus Dövlət 
Dumasının deputatı idi. Ə.Topçubaşov mətbuata böyük qiymət verirdi. O, mətbuata 
ictimai fikrin ifadəçisi, hər bir cəmiyyət üçün əhəmiyyətli olduğunu, cəmiyyəti 
ruhlandıran, həyat hadisələrinə real münasibət göstərən, onun yaxşılaşdırılmasına 
xidmət edən bir orqan kimi baxırdı. Görkəmli ziyalının fikrincə, qəzetin ən başlıca 
vəzifəsi xalqın maariflənməsinə xidmət etməsidir. Bunun üçün qəzet ibtidai, 
ümumtəhsil və xüsusi texniki məktəblərin açılmasına təkan verməlidir. Çünki, 
zülmət, nadanlıq və yoxsulluqdan azad olmağın yeganə yolu xalqın 
maariflənməsidir. Yalınız məktəbin verdiyi zənginlik, açdığı yol ilə bu məqsədə nail 
olmaq olar. 

“Kaspi” qəzetində gedən məqalələr çoxşaxəli, müxtəlif məzmunlu idi. “Kaspi” 
qəzetinin rus dilində çıxmasına baxmayaraq onun ətrafında Azərbaycan ziyalıları 
toplaşaraq çoxluq təşkil edirdi. A.Mahmudbəyov, N.Nərimanov,s.Sidqi, H.Zərdabi, 
T.Bayraməlibəyov, Ə.Ağayev, N.Minasazov, E.Sultanov, R.Məlikov, F.Köçərli, 
M.Mahmudbəyov, N.Nəzirov,s.Qənizadə, C.Hacıbəyli, Ü.Hacıbəyli və başqalarının 
qəzetdə yaxından iştirakı nəticəsində o get-gedə milli düşüncəli bir mətbuat orqanına 
çevrilirdi. Qəzeti Azərbaycanın ən ucqar əyalətinə belə çatdırmağa çalışırdılar. 
Qəzetdə iştirak edən müəlliflər çalışırdılar ki, yazdıqları məqalələrdə qəzetin 
nüfuzuna xələl gətirən, siyasətə qatışan fikirlər olmasın. Odur ki, Ə.Topçubaşovun 
qəzetə redaktorluq etdiyi dövrdə qəzetin tirajı 1800-dən 2400-ə qalxmışdı. Peterburq, 
Moskva və Tiflisdə nəşr olunan dövri nəşrlər Bakıda nəşr olunan “Kaspi qəzetində” 
gedən ən maraqlı materialları öz mətbu orqanlarında yenidən dərc edirdilər (7,s.19).  

Qəzetin rus dilində çıxması onun azərbaycanlı oxucuları üçün oxunmasında 
çətinlik törədirdisə, digər tərəfdən Cənubi Qafqaz, Orta asiya, Yaxın Şərq 
müsəlmanlarına Azərbaycandan göndərilən ilk rusdilli qəzet kimi yüksək 
qiymətləndirilirdi. 1898-ci ildən 1907-ci ilin oktyabrınadək qəzetin redaktoru 
Ə.B.Topçubaşovun olmasına baxmayaraq, Əlimərdan bəy ictimai-siyasi xadim kimi 
Bakıda olmadığı müddətdə “Kaspi” qəzetinin 608 sayı H.B. (Məlikov) Zərdabinin 
redaktor imzası ilə nəşr olunmuşdur.    
1907-ci ilin oktyabrında ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə əlaqədar Ə.B.Topçubaşov 
“Kaspi” qəzetinin redaktor vəzifəsindən azad olmuşdu.  

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, Ə.B.Topçubaşovun qəzetə redaktorluq etdiyi dövrdə 
“Kaspi” qəzeti siyasi məsələlərə qarışmadan, siyasi hadisələri düzgün şərh etməyi, 
oxucularını məlumatlandırmağı, əhalinin məişət və sosial yüklü problemlərini işıq- 
landırmağı, Azərbaycançılıq ideyasını Vətən, Torpaq, Bayraq düşüncəsini xalqa  
aşılamağı bacardı.  
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Sevindirici haldır ki, böyük fasilədən sonra müasir dövrdə Azərbaycan xalqının 

həyatında böyük rol oynayan, gözünün açılmasında, onun qəflət yuxusundan 
oyanmasında Həsən bəy Zərdabinin təhsil, maarif, mədəniyyət, səhiyyə sahələrinə 
dair yazdığı fikirlərini layiqincə davam etdirən “Kaspi” qəzeti 1999-cu ildən öz 
fəaliyyətini yenidən bərpa etdi. Qəzetin təsisçisi və ideya rəhbəri filologiya üzrə 
elmlər doktoru, əməkdar jurnalist-alim 20-yə yaxın elmi və bədii kitabın, eləcə də 
saysız publisistik məqalələrin müəllifi, görkəmli yazıçı Sona xanım Vəliyevadır. Üç  
əsrin qəzeti olan “Kaspi” gündəlik ictimai-siyasi qəzet olaraq 5000 tirajla 
Azərbaycan və rus dillərində çıxır. Azərbaycan dilində çıxan qəzetin baş redaktoru 
görkəmli jurnalist İlham Quliyev rus dilində çıxan qəzetin redaktoru isə hörmətli 
jurnalist İlqar Əliyevdir.  

Rusdilli nəşrlərin arasında “Kaspi” qəzeti ilə yanaşı Bakıda ictimai-siyasi qəzet 
olan “Baku” qəzeti ermənilər tərəfindən nəşr edilirdi. Qəzet 1902-ci il oktyabrın 18-
dən çıxmağa başladı. Qəzetin redaktoru V.A.Aqutçev, naşiri A.N.Lavrov idi. Lakin 
qəzetin sahibi neft maqnatı K.Xatisov idi. Qəzetin məqsəd və vəzifəsi haqqında Bakı 
Mətbuat İşləri Üzrə Baş İdarəyə təqdim edilən proqramda göstərilirdi ki, siyasi, 
iqtisadi və ədəbi “Baku” qəzeti əsasən Qafqaza aid hökumətin ən mühüm qanun və 
sərəncamlarını, öz müxbirlərinin məktublarını, həmçinin Bakının və diyarın 
ehtiyaclarına həsr edilən baş məqalələr və s. dərc edəcək. 

Lakin, elə ilk sayında çıxan baş məqaləsində qəzet “Kavkaz”  qəzetinin sabiq 
redaktoru V.Veliçkonu tənqid edərək onu “millətçi” adlandırmışdı. 

Səbəb o idi ki, Veliçko ermənilərin Qafqazda məskunlaşması tarixinə dair yazdığı 
“Qafqaz rus hökmranlığı və tayfalar arası məsələlər” kitabinda (1904) erməniləri 
diyara gəlmə xalq hesab etmiş və “onlar yerli deyillər, bura XIX əsrin birinci 
yarısında Türkiyədən çox sayda qaçqın kimi gəlmişlər” yazmışdı. Daha sonra kitabda 
ermənilər hətta Türkiyədə yaşadıqları ərazini belə “Türkiyə ermənistan”ı 
adlandırmışlar fikri də yazılmışdı.  

“Baku” qəzeti V.Veliçkonu bu məqaləsinə görə tənqid atəşinə tutmuş və 
çəkinmədən ona nifrət etdiyini yazmışdı.  

Əlbətdə, ermənilərə qarşı olan belə yazılar Bakıda rus dilində nəşr olunan 
“Bakinskiye izvestiya” və “Baku” qəzetlərinin maraqlarına cavab vermirdi.  

II Nikolayın imzaladığı (1905, 17 oktyabr) “Manifest”indən sonra Bakıda fəhlə 
qəzetləri nəşr olunmağa başlayır. Heç bir hazırlıq işləri görülmədən nəçrə başlayan  
əzetlər tezliklə də “zərərli istiqamətinə görə bağlanılır. Qəzetlərin təsisçisi olan 
fəhlələr qeyd edirlər ki, qəzetlərdə fəhlə sinfinin həyatı, onun ehtiyacları yaxşı 
işıqlandırılmadığına görə, redaktorları isə “müqəddəs iş” üçün toplanan vəsaiti israf 
etdiklərinə görə, ümumiyyətlə qəzetdə gedən məqalələrin məzmunundan narazı 
qaldıqlarına görə və qəzet vaxtlı-vaxtında maliyyələşdirilmədiyinə görə bağlanılır.  

1906-cı ilin aprelində Azərbaycan partiya mətbuatını işıqlandıran “Bakinskiy 
Raboçiy” qəzeti  çap  olunur. Qəzet gizli  şəraitdə  Rusiya  Sosial-Demokrat  Fəhlə  
partiyasının Bakı təşkilatının mətbəəsində çap edilirdi. Qəzet P.Caparidze, V.Nogin, 
İ.Sonjur (“Tixon”), V.Redus-Zenkoviç, N.Flerov və b. redaktorluğu ilə çıxırdı. 
Qəzeti ilk sayında  redaksiya  oxuculara  onların  gizli  şəraitdə  çıxmasının  səbəbini  
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burjuaziya hökumətinin onların əleyhinə olduqlarını bildirərək, gözdən uzaq-məxfi 
mətbəədə çap etdiklərini yazmışdır. Qəzet Azərbaycanda dövrün təlabatlarına cavab 
verən sosialist yönümlü nəşr idi.  

İki ildən sonra Bakinskiy Raboçiy” qəzeti leqal çap olunmağa başlayır. 1908-ci 
ildə redaksiya tərkibinə İ.V. Stalin,s.Q.Şaumyan,s.S.Spandaryan, V. Yefima 
(Saratores) və başqaları daxil idilər. Qəzetin redaktoru və naşiri S.T.Yakuşev idi.  

1905-ci il oktyabrın 17-də çar II Nikolay nazir S.V.Vittenin hazırladığı “Dövlət 
quruluşunun təkmilləşdirilməsi haqqında Ali Manifest”ini imzaladı. Manifestə  
əsasən parlamentin təsisi və onun razılığı olmadan heç bir qanunun qüvvəyə 
minməsinin   mümkün   olmadığı  qeyd   edilmişdi. Həmçinin   hökumətin  üzərinə  
 “şəxsiyyətin toxunulmazlığı, vicdan, söz, toplaşmaq və təşkilatlanmaq azadlığı” 
əsasında əhaliyə vətəndaş azadlığını vermək öhtəliyi qoyulmuşdu.   

Rusiyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da “Manifest” böyük ruh 
yüksəkliyi ilə qarşılandı. Ə.B Topşubaşov “Kaspi” qəzetinin 1905-ci il, 221-ci 
sayında “Müsəlmanların dirçəliş dövrü” adlı məqaləsində bu haqda yazırdı: 

“17 oktyabrda bəyan edilən azadlıqlar uzun illər tam hüquqsuzluq şəraitində olan 
müsəlmanlar üçün çox əzizdir... bu səbəbdən azad həyat təmin edən zəmanətlərin 
alınmasında digər xalqlar kimi onlar da maraqlıdır”. 

1907-ci il fevralın 17-dən Ə.B.Ağayevin redaktorluğu ilə rus dilində “Proqress” 
adlı gündəlik, axşam ictimai-siyasi-ədəbi qəzet çıxmağa başlayır. Elə ilk sayında 
redaktor qəzetin qarşısına qoyduğu məqsəd və vəzifələri haqqında oxucusuna 
məlumat verməyi özünə borc bilərək yazdı ki, qəzet əsasən müsəlman xalqının əmək 
fəaliyyətini, fəhlə məişətini, baş vermiş siyasi hadisələri işıqlandırmağı qarşısına 
məqsəd qoymuşdu. Qəzetin 17-ci sayının birinci səhifəsində başda “Qəzet şəhər və 
mədən proletariatının maraqlarının müdafiəsini özünün birinci və ümdə vəzifəsi 
hesab edir” şüarı verilmişdi. Bu şüardan məlum olur ki, qəzet fəhlə qəzeti kimi 
çıxmağa başlayır. Çox əfsus ki, bu şüar altında qəzetin cəmi iki nömrəsi çıxır və 
qəzet bağlanılır. Çıxmış qəzetin bütün saylarında məzlumların maraqları müdafiə 
edilmiş, onların əqli və hüquqi səviyyəsini qaldırmağa çalışan məqalələr verilmiş, 
cəhalət və avamlıqdan qurtarmağın yeganə yolu kimi maariflənməyin vacibliyi 
göstərilmişdir.  

Ə.B.Ağayevin fikrincə Azərbaycan xalqının maariflənməsi üçün onun əlifbası 
kökündən dəyişdirilməli, övladlarının tərbiyəçisi olan müsəlman qadını isə 
köləlikdən azad olmalıdır. 

Qəzetdə eləcə də müsəlmanların mədəni səviyyəsini yüksəltmək üçün ədəbiyyat 
və incəsənətin müxtəlif məsələlərinə həsr olunan yazılar dərc olunurdu. Elə bu cür 
yazılarına görə qəzetin ömrü çox az oldu. 

Bu cür rus dilində çıxan və çox qısa ömür sürmüş proletar qəzetlərindən biri də 
“Qudok” (1907-1909) idi. Qəzet neft sənayesi fəhlələrinin maraqlarının öyrənilməsi  
və müdafiəsinə həsr olunaraq nəşr edilirdi. Qəzetin redaktoru və naşiri A.Samarsev 
olmuşdur. Qəzet əsasən abunədən gələn gəlirlər və neft sənayesi fəhlələri həmkarlar 
təşkilatı üzvlərinin üzvlük haqları hesabına maliyyələşirdi. Qəzetdə dərc olunan 
məqalələr əsasən neft sənayesi fəhlələrinin problemlərinə, onların “Həmkarlar  
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İttifaq”ında birləşməsi yollarına həsr edilirdi. “Qudok” qəzeti bütün Bakı fəhlə 
hərəkatının təmsilçisinə çevrilmişdi.  

1907-ci il, 8 sentyabrdan fəaliyyətə başlayan “Bakines” qəzeti fasilələrlə də olsa 
1920-ci il aprel çevrilişinədək nəşr olundu. “Bakı jurnalistlər cəmiyyəti”nin 
təşəbbüsü ilə yaradılan “Bakines” qəzetinin redaktoru mənşəyinə görə dvoryan olan 
görkəmli jurnalist Q.Cinoridze idi. Yarandığı gündən qəzetin ətrafına dövrünün 
görkəmli yazarları, toplaşmışdı. Odur ki, bu qəzeti  “qələm əhlinin çap orqanı” 
sayırdılar. 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, C.Məmmədquluzadənin yaratdığı milli satirik jurnalı 
olan “Molla Nəsrəddin”in (1906) və eləcədə “Kaspi” qəzeti (1881-1917-ci illərdə)  

səhifələrində çap olunan inqilabi olaylarla əlaqədar verilən karikaturalar rusdilli 
satirik mətbuatın yaranmasına zəmin yaratmışdır (1,s.1). 

Belə jurnallara nümunə olaraq Bakı taciri K.A.Karqanovun təşəbbüsü ilə 
yaradılan, 1907-ci il oktyabrın 17-də Bakıda nəşr olunan “Cigit” satirik jurnalının, 
1913-cü il, aprelin 14-də yenə də onun nəşr etdirdiyi “Biç” adlı jurnalların adlarını 
çəkə bilərik.  

1908-ci il martın 9-da Bakıda Aleksandr Yulyeviç Olenski tərəfindən rusdilli 
yumoristik-satirik həftəlik jurnal da nəşr olunur. Jurnalın səhifələrində gedən 
karikatura və mətnlərə görə jurnalist Olenski aradan götürülmüşdü. Jurnalda dərc 
etdirdiyi “Puç olmuş arzu” adlı felyetonu isə onun gələcək taleyindən xəbər verirdi. 
O, həbsə məhkum edilmişdi.  

1909-1910-cu illərdə V.A.Paramanov adlı jurnalist  vaxtilə nəşr olunmuş və eyni 
adı daşıyan “Biç” və “Bakinskoye qore” adlı jurnalları nəşr edir.  

10 may 1910-cu ildən P.Polyusukunin redaktorluğu ilə “Bakinskiye streli” satirik 
qəzeti və “Adskaya poçta” jurnalı nəşr olunur. Hər iki mətbu çox qısa ömürlü olmuş 
və Azərbaycan rusdilli mətbuat tarixində heç bir iz qoymadan bağlanmışdı.  

Bu dövrdə tanınmış sima, Bakı milyonçusu, Bakı Şəhər Dumasının üzvü, 
xeyriyyəçilik və maarifçiliklə məşğul olan İsa bəy Aşurbəyli 18 yanvar 1912-ci ildən 
rus dilində “Baraban” adlı həftəlik satirik jurnal nəşr etdirir. Jurnalın ilk sayları İsa  
bəy Aşurbəylinin redaktorluğu ilə çıxırdısa, sonralar o, jurnalın redaktorluğunu 
görkəmli ziyalı, siyasi və dövlət xadimi olmuş, qələm əhli Behbud Ağa Sahtaxtlının 
üzərinə qoymuşdu. 1912-1913-cü illər ərzində jurnalın 46 sayı nəşr olmuşdu. 
Jurnalın əsas məqsədi xalqı maarifləndirmək, neqativ hallara göz yummamaq, 
gərdişi-dövrandan baş çıxarmaqda xalqın gözünü açmağa çalışmaq idi. Jurnalda dərc 
olunan felyeton və məqalələr, çəkilən karikaturalar həyatın müxtəlif sahələrini,  
müxtəlif mövzularını əhatə edirdi. “Baraban” jurnalında qaldırılan mövzular, bəzi 
rubrikalar, Ə.Əzimzadənin çəkdiyi karikaturalar onun “Molla Nəsrəddin” 
ideyalarının  davamçısı  kimi  nəşr  olduğunu  deməyə  əsas  verir. Çünki  jurnalda  
işıqlandırılan mövzulara yanaşmada B.A. Şahtaxtlının milli ruhu, milli yanaşma tərzi 
özünü göstərirdi.  
   1918-ci il fevral burjua-demokratik inqilabından sonra bu dövrdə “Kaspi” qəzetinin 

altıncı səhifəsində “Bakı Müsəlman İctimai Təşkilatları Komitəsinin Məlumatları”  
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qəzeti çıxmağa başladı. Ehtimal olunur ki, H.Z.Tağıyev adı çəkilən müsəlman 
“Xəbərləri”nin naşiri olub. Qəzetin ətrafında dövrün qabaqcıl ziyalıları toplaşmışdı. 

Beləliklə, tədqiq olunan dövr üzrə (1871-1918) Azərbaycanda nəşr olunan rusdilli 
mətbuatla tanış olduqda onu deyə bilərik ki, bu nəşrlərin hər biri dövrü öyrənmək, 
təhlil etmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. Belə ki, tədqiqatçı Lalə Hacıyeva 
monoqrafiyada tədqiq etdiyi dövrə görə Azərbaycanda rusdilli dövri mətbuatın 
tarixindən danışarkən onun siyasi mənzərəsini xarakterizə etməklə yanaşı, bu dövri 
nəşrlərin səhifələrində gedən məqalələri açıqlayaraq onlar haqqında ətraflı məlumat 
vermişdir.  

Monoqrafiyada tədqiq edilən dövr üzrə Azərbaycanda rus dilində çıxan satirik 
jurnallar ilk dəfə olaraq elmi səpkidə tədqiq edilərək işıqlandırılmışdır.  

Monoqrafiyada eləcə də rusdilli mətbuatla əlaqədar dövrün görkəmli ziyalıları, 
şəxsiyyətləri, yazarları, naşirləri, jurnalistləri haqqında mənbələr göstərilməklə 
onların məqalələrindən, əsərlərindən nümunələr gətirilmiş, həyat və fəaliyyətləri ilə 
bağlı tutarlı faktlar göstərilmişdir. Kitab ensiklopedik xarakterli məlumatlarla 
zəngindir.                    
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которой исследована русскоязычная периодическая печать Азербайджана  
1871-1918 годов. Впервые история русскоязычной периодической печати за 
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представленного исторического периода. 
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“İQDAM” QƏZETİNİN NƏŞRİ TARİXİ VƏ 

 STRUKTURUNUN TƏHLİLİ 
 

Açar sözlər: “İqdam”, quruluş, struktur, Əhməd Cevdət Ora 
  

Giriş.XVIII əsrin əvvəllərində Avropada gedən yeniliklər Osmanlı Türkiyəsinə də 
öz təsirini göstərməyə başlamışdır. Bu da cəmiyyət həyatına, onun dünya görüşünün 
və fikirlərinin formalaşmasına səbəb olmuşdur. III Səlimin hakimiyyəti 
illərində(1718-1730) başlayan bu dövr “Lalə dövrü” adlandırılmışdır. Avropaya 
inteqrasiya prosesi türk mətbuatının da (1729) yaranmasına səbəb oldu. Osmanlı 
dövlətində Avropaya inteqrasiya tarixində mətbuat ən gec, lakin atılmış ən mühüm 
addımlardan biri olaraq hesab edilir.Çünkü ölkədə elmin, texnologiyanın, təhsilin, 
iqtisadiyyatın və mədəniyyətin inkişafında mətbuatın maarifləndirici rolu 
danılmazdır. Mətbuat, xüsusi ilə də qəzetlər, sadəcə ictimai fikrin yaranmasına deyil, 
yeni ədəbi dilin də formalaşmasına xidmət etmişdir. 

Tənzimatın elanı ilə artan qəzet nəşrləri II Əbdülhəmidin taxta çıxmasıyla 
zəifləməyə başladı. Mətbuata yeni qaydalar gətirildi. Bunun da əsas səbəbi o illərdə 
1877-1878 Osmanlı-rus müharibəsinin başlaması, bununla əlaqədar olaraq II 
Əbdülhəmidin məclisi buraxması və çevriliş cəhdləri olmuşdur. Göründüyü kimi 
ölkə daxilində və xaricindəki siyasi vəziyyət buna  öz təsirini göstərmişdir. Mətbuata 
ilk dəfə gətirilən senzura (1880) siyasi mövzulara qadağa qoymuşdur. Bu da 
qəzetlərin azalmasına, ədəbi və ensklopedik məlumatlar verən jurnalların artmasına 
səbəb olmuşdur. Bunlardan “Sərvəti-fünun”, “Məlumat”, “Dağarcıq”, “Xəzineyi-
evrak”, “Qırxambar” və sairlərinin adlarını çəkə bilərik. Bu məcmuələr II 
Əbdülhəmidin himayəsi ilə nəşr edilirdi.  

Dövrün ən tanınmış naşir və ədibləri Əhməd Mithat Əfəndi və Əbüzziya Tevfik 
olmuşdur. Əhməd Mithat Əfəndi 25 iyun 1878-ci ildə çıxardığı “Tərcümanı-həqiqət” 
qəzeti xalq dilində zəngin materiallar çap etdirmişdir. Öz səhifələrində xalqı yerli və 
xarici hadisələrdən xəbərdar edir, tarixi və ədəbi yazılara geniş yer verirdi. Millətin 
maariflənməsində böyük xidməti olan “Tərcümanı-həqiqət” əsl xalq qəzeti olmuşdur. 

“İqdam” qəzeyi də daha sonra bu ənənəni davam etdirmiş və zənginləşdirmişdir. 
“İqdam” qəzetinin nəşrə başlaması. 

Tənzimat dövründən başlayıb, Cumhuriyyətə qədər gələn türk mətbuatı sosyo-
politik, ideolojik və eləcə də ədəbi təfəkkürünün formalaşmasında böyük yol qət 
etmişdir. 1860-cı ildən sonra qəzet nəşri ölkənin və millətin həyatında, eləcə də 
eniləşmə  dövrü  türk  ədəbiyyatının  yaranmasında  nə qədər mühüm  rol  oynadığı  
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bizlərə məlumdur. Bu mənada türk mətbuat tarixində  mühüm yeri olan “İqdam” 
qəzeti türk millətinin müqəddəratı ilə əlaqədar olan mühüm bir dövrdə öz nəşrinə 
başlamış və dəvam etdirmişdir. Dərc olunduğu gündən etibarən geniş oxucu 
kütləsinin böyük marağına səbəb olmuş, mətbuat aləmində öz yerini tutmuşdur. 
“İqdam” mətbəəsi və qəzeti türk milli mətbuat tarixində öz möhrünü vurmuşdur. 

Əhməd Cevdət dayısı Osman Bəydən aldığı 600 lira ilə “İqdam”ı qurmuşdur. 
“İqdam” ilk çıxdığı vaxtlarda diqqət çəkməsə də erməni üsyanından1 sonra xalq 
tərəfindən böyük rəğbət görmüşdür. ( 3. 1360)  

Qəzetin ilk nüsxəsində “Ərzi-şükran və ifadəyi-məram” başlığı altında əvvəlcə 
qəzetin çıxmasına izin verdiyi üçün padişaha təşəkkür edilir. “İqdam” bu ilk 
yazısında padişaha dua və təşəkkürdən sonra qəzetin proqramından bəhs edilir. 
İmzasız olaraq çıkan bu yazıda qəzetin nəşrinin əsas məramnaməsi də verilir:  

“1- Xülasə qəzetin nəşrində məqsəd onu oxuyanlara fikrimizi sadə dillə yazaraq 
çatdırmaqdır. 

2- İkincisi; qəzetlər xalq arasında elm və biliginin yayılmasında çox gözəl bir 
vasitə olduğundan, tez-tez, hətta mümkün olduqca hər gün açık ifadələrlə yazılmış, 
elmi məsələləri ələ alan yazılar dərc etməyi münasib gördük. Bunlar bir kitab yazısı 
kimi deyil, əyləncəli bir oxuma səhifəsi olaraq qələmə alınacaqdır. 

3- Üçüncüsü; Gigiyena qaydalarına lazımınca riayət edilən yerlərin əhalisi 
xəstəlik və illətdən qorunmuş olur. Artan əhalinin sərvətinin və gücünün artması 
üçün xalqımıza bunula bağlı məsələləri aydın şəkildə anladacaq məqalələr dərc 
edəcəyik.  

4- Dördüncüsü; Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlara başa düşə biləcəkləri dildə, 
təvazükarlıqdan çıxmadan müyyən təklif və nəsihətlər vermək istədiyimiz üçün, ən 
mühüm bölmələrdən biri də, kənd təsərrüfatı məsələlərinə ayrılacaqdır. 

5- Beşinci; Ölkəmiz üçün faydalı olan bəzi düşüncələri ifadə edən məqalələri 
mütəşəkkil formada nəşr edəcəyik ki, bunlar da əsasən iqtisadi məsələlərə aiddir. 

6- Altıncı; Avropa yazıcılarının roman və hekayələrindən ən gözəlləri seçiləcək və 
əlbəttə ki, əxlaqa xidmət edənləri tərcih ediləcəkdir. Roman maddəsində “İqdam”ın 
ən çox diqqətə aldığı nöqtə milli roman nəşri olacaqdır. 

7- Yeddinci; Ev işləri üçün faydalı məlumatlar hər birimizin möhtac olduğu və 
tətbiqində çətinliyə düçməyəcəyimiz sadə, faydalı olan kiçik məlumatlar 
veriləcəkdir.”  

Dərc olunduğu uzun illər boyunca dəyişməz prinsiplərindən biri və ən əsası  

                                         
1Gülcü, E. (2018). Mamuratülaziz Vilayetinde Ermeni Ġsyanları (1895). Uluslararası Türkçe  
Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1349-1379 “Üsyan hazırlıqlarına başlayan ermənilər, 
ilk olaraq sürətlə təşkilatlanmağa və silahlanmağa başladılar. 1890-cı ilə qədər hazırlıqlarını 
tamamlayaraq hərəkətə keçdilər. 1894-cü ilə qədər müxtəlif hadisələr çıxararaq özlərini 
göstərməyə çalışan ermənilər, ilk üsyanlarını bu ilin ərzində Sasonda həyata keçirdilər. Bu 
üsyan hərəkatı Anadoluda bir-birinin ardınca yeni üsyanların meydana gəlməsinə əsas təşkil 
etdi. Erməni üsyanları 1895-ci ildə azğınlaşaraq Anadolunun bir çox yerlərinə yayıldı”. 
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türkçülüyü  və  türk dilinə  olan bağlı  olmasıdır. Qəzet  ətrafında  eyni  düşüncəni 
daşıyan ədibləri toplamış və “türk dilinin sadələşdirilməsi, yazılanları başa düşməsi 
üçün, türk kəndlisinə xitab edən dildə yazılar yazmaq” (İkdam 31 Mart 1910) 
prinsipindən çıxış etmişlər. 

Türk dilinə, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə böyük xidmət edən “İqdam” qəzeti 
Türkcülük cərəyanına başçılıq etmişdir. 1897-ci ildən etibarən “İqdam” türk mətbu- 
atında ilk  dəfə  olaraq “İqdam” başlığının altında “Hər gün  sabahları  nəşr  olunan 
siyasi, elmi, ticar, türk qəzetidir” başlığı ilə bunu bir daha sübut edir. 

 II Ədülhəmid, II Məşrutiyyət və Cumhuriyyət dövrünü yaşayan “İqdam” sonuna 
qədər qarşısına qoyduğu məqsədləri yerinə yetirmiş köklü bir qəzetdir. Ən əsas 
xüsusiyyəti şüurlu bir türkcülük anlayışını irəli sürməsi, ölkədə təhsilin inkişafı üçün 
çalışması, Qərb texnalogiyasına və elmine böyük əhəmiyyət verməsi olmuşdur. 
Qəzetin uzun ömürlü olmasında və uğur qazanmasında baş redaktor və təsisçisi olan 
A.Cevdət olmuşdur. Bunu da əsas səbəbi onun bu sahədə böyük təcrübə sahibi 
olması ilə əlaqədardır. “İqdam”dan əvvəl A.Cevdət  on iki il boyunca “Sabah” və 
“Tərcümanı-həqiqət”də işləmişdir. Orada Fransızca və ərəbcədən tərcümə işləri ilə 
məşğul olmuşdur. Bu da “İqdam”ın daha uğurlu bir qəzet olmasında böyük rol 
oynamışdır. 

 Qəzetdə elm, siyasət, iqtisadiyyatla bağlı mövzularla yanaşı, dil, ədəbiyyat, 
mədəniyyət, tibb və bu kimi bir çox sahələrdə xalq maraqlandıran, onun 
maariflənməsinə xidmət edən mövzuları gündəmə gətirmişdir. “İqdam” qəzeti 
ədəbiyyatın bir çox janrlarında yazılan əsərlərə öz səhifəsində yer vermiş. Dövrün 
ədəbi mühitində baş verən yenilikləri, ədəbi məsələləri, dilin sadələşməsi, qədim və 
yeni ədəbiyyat haqqında gedən mübahisələri, tənqidi yazıları mütəmadi olarak 
yayınlamışdır. Qəzetinin nəşri ictimaiyyətin diqqətini daim özünə cəlb etmiş, dərc 
olunan materiallar müzakirə və mübahisələrə səbəb olmuşdu. 

Qəzetin strukturu və fəaliyyəti. 
Dövrünün əsas qəzetlərindən biri olan “İqdam” II Əbdülhəmid dövründə,(Rumi-

23 İyun 1310, Hicri-1 Məhərrəm 1312), yəni, 5 iyul 1894-cü ildə İstanbulda yayın 
həyatına başlamışdır. Bu da türk mətbuat tarixinin susqun dövrünə təsadüf edirdi. 
“İqdam” 60x42 ölçüdə dörd səhifə olaraq dərc olunmağa başlanmışdır. Türkiyədə 
məhz “İqdam” II Məşrutiyyətin elanından sonra Türkiyədə ilk dəfə olaraq Rotatiflə 
nəşr olunur. Bu mənada mətbuatın inkişafında texniki yenilik yönüylə də böyük 
xidməti vardır.  

Ərəb qrafikası ilə yayınlanan qəzetin ilk səhifəsində yuxarıda ortada “İqdam” 
başlığ verilir. İlk zamanlar başlığın altında, daha sonra başlığın sağ tərəfində “İqdam: 
sahibi-imtiyaz və sərmühərrir Əhməd Cevdət. Hər gün sabahları nəşr olunan siyasi, 
elmi, ticari, türk qəzetidir” şüarı yer alır. “Məhlli-idarəsi İstanbulda Babı-Ali 
caddəsində daireyi-məxsusadır. İdarəxana eshabı-müraciətə gecə-gündüz, hər saat 
açıqdır.” Yenə bu yazının altında “teleqraf idarəsi: Dərsəadəti-İqdam-, telefon 
nömrəsi: 40”, altında “nüsxəsi 10 quruşdur” yazır. Qəzeti sağ yuxarı tərəfində  
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ingiliscə də məlumat yer alır: “ İKDAM (Journal Turc), Directeur- Propritraire: 
Ahmed  Djevdet,  Redaktion-Adminitration:  Rue Sublime- Prote”.  Başlığın  sol  
tərəfində: “1312 senesi muharreminde tesis edilmişdir. Milləti-İslamiyyə və ümməti- 
Osmaniyyə üçün uyğun olan əsərlərə səhifələrimiz açıqdır. Dərc olunmayan yazılar  
geri qaytarılmır.” Bu yazının altında “Abunə şərtləri: İstanbul üçün abunə yoxdur. 
Vilayət üçün poçt xidməti ilə bərabər illiyi 110, altı aylığı 60 quruşdur. Qəzetdə 
səhifələrində şəkillər çox azdır. Yer alan şəkillər əsasən əllə çəkilən rəsmlərdir.  
Səylə  çalışmaq, irəliləmək  mənasına  gələn “İkdam”ın baş redaktörü, mətbuat sahə- 
sində türkcülük cərəyanının ilk təmsilcisi, naşir Əhməd Cevdət Oran idi. “İqdam” 
qəzeti məhz onun təşəbbüsü ilə işıq üzü görmüşdür. 

II. Əbdülhəmidin hakimiyyəti illərində “İqdam”ın da içində yer aldığı mətbuatın 
əsas ağırlıq nöqtəsi siyasət olmaqla yanaşı, sütunlarını ədəbiyyat və ideoloji fikir 
yazılarına açdılar (1, 123). 

Yeniləşmə dövrü türk ədəbiyyatının əsas təsir dairəsini təşkil edən Avropa 
ədəbiyyatının məhşur ədiblərinin əsərlərinin, eləcə də İslam və Türk xalqlarının 
ədiblərini və onların əsərlərini öz səhifələrində tanıtmışdır. Gündəlik çıxan bir qəzet 
olmasına baxmayaraq, tür ədəbiyyatının inkişafına böyük töhvələr vermişdir.   

“Bilim, sağlık, ziraat, ekonomi konularının yanı sıra dil, kültür, edebiyat, müzik, 
tıp, bilim, siyaset gibi konularla ilgili yayımların yapıldığı İkdam’da imlâ, tenkit, şiir, 
hikâye, masal, tiyatro, eski-yeni edebiyat tartışmaları, eski-yeni edebiyat-ı cedide 
tartışmaları, Fransız, Rus edebiyatları, dilin sadeleştirilmesi, Sabah, Tercüman-ı 
Hakikat, Servet-i Fünun gazetelerinde çıkan yazılara cevaplar ve sataşmalar, Yunan, 
Lâtin edebiyatının eserleri ve yazarları, Fransa'daki tiyatrolar, Fransız Encümen-i 
Daniş’i, bibliyografya, Orta Asya Türklerinin dilleri ve Osmanlı Türkçesi ile 
karşılaştırılması, Arap ve Fars edebiyatı vs. gibi (2, 15). 

Ölkədə milliyyətçilik anlayışını inkişafında aparıcı rol oynayan qəzet, türkçülük 
hərəkatının orqanına çevrilmişdir. 1 dekabr 1928-ci ilə qədər qəzet ərəb əlifbası ilə 
dərc olunmuşdur. 

İlk dəfə yayına başladığı 1894-cü ildə “İqdam” qəzeti ağır senzura şərtərini 
“yerinə yetirmədiy” üçün altı gün müddətinə bağlanır. Bunu qəzet arxivinə baxarkən 
və bəzi tədqiqatçıların yazılarında da görürük.  

M.Nuri İnuğur, qəzetin ilk bağlanma tarixini nəşrə başladığının dördüncü günü 
olduğunu ifadə edir (7, 284). Lakin apardığımız arxiv çalışması nəticəsində qəzet 5-
ci nömrədən sonra, yəni 10 iyulda (7 Məhərrəm 1312) qəzet nəşr olunmamışdır. Yəni 
nəşrə başladıqdan 5 gün sonra qəzet bir ay müddətinə bağlanmışdır.Yenə qəzet 
nömrələrindəki tarix bunu aydın olaraq göstərir. Qəzetin 5-ci nömrəsi ilə 6-cı 
nömrəsi arasındaki tarixlər (6 Məhərrəm-6 Səfər 1312). İkinci dəfə “İqdam” qəzeti 
1897-ci ildə Türk-Yunan müharibəsi dövründə öz nəşrini 5 gün müddətinə 
dayandırmışdır. Bunu da yenə arxivdə yer alan qəzetlərin yayın tarixi və sayısı 
göstərir. 1903-cü ildə isə senzuranın göstərişiylə “İqdam” qəzeti 10 gün müddətinə 
bağlanmışdır. Səbəb olaraq qəzetdə bir xəbərdə II Əbdülhəmidin keçirdiyi bayram 
mərasiminin adı  “Leyl-i mes`ud” (bəxtiyar gecə) yerinə orfoqrafik bir xətaya görə  
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“Leyl-i mesud” (gara gecə) olaraq yazılması olmuşdur. Dövrün bütün çətinliklərinə 
baxmayaraq qəzet 15000 tirajla çıxmışdır. 

 “İqdam” qəzeti  1899-cu ildən tirajı artaraq, təqribən 30.000’e çatmasına 
baxmayaraq, mətbəəsində 8-10 nəfərlik bir qrup fəaliyyət göstərirdi. çalışmaktadır 
(7,  97). 
     II Məşrutiyyətin elanından sora hər sahədə olduğu kimi mətbuat sahəsində də elan 
edilə hürriyyət qəzetin tirajını 40000 çatdırmışdır. II Məşrutiyyətə qədər 4 səhifə 
olaraq nəşr olunan qəzet məşrutiyyətin elanı ilə səhifə sayısını artırmiş, əvvəlcə 6 
səhifə, daha sonra səkkiz səhifə olaraq dərc olunmuşdur.Hər səhifə sütunlara 
ayrilmişdir. Bu sütunlar dikinə çəkilmiş xəttlərlə göstərilmişdir. Hər nömrədə davam  
edən ədəbi nümunələr isə şaquli xəttlə ayrılmışdır. Qəzetin sütunlarında Osmanlı  
tuğrası (möhürü) ilə yazılarla qarşılaşırıq. Bunlar əsasən Osmanlı padişahının yazılı 
əmrləridir. Qəzetin sonuncu səhifəsi elanlara ayrılmışdır. Bu elanlar arasında daha 
çox kitab və teatr elanları, tərcümə xidmətləri diqqət çəkir. 

Uzun illər dörd səhifə olaraq yayınlanan “İqdam”, birinci səhifədə siyasi xəbərlərə 
yer vermişdir. Əsasən ikinci səhifədə “Şuunat”(Xəbərlər) və ya “Şuunatı-
ümumiyyə”(Ümumi xəbərlər) adı altında xəbər yazıları yer alır. Bu qəzetin ən uzun 
bölməsi hesab edilirdi. Hətta bəzən bütün qəzet başadan sona qədər bu başlıqla 
davam edib gedir. II Məşrutiyyətdən sonra, “Şuunı-xariciyyə”(Xarici xəbərlər) və 
“Şuunı-daxiliyyə” (daxili xəbərlər) olaraq xəbərlər iki bölümə ayrılır. Qəzet hələ 
dörd səhifə olaraq çıxdığı dövrdə Əhməd Cevdət, dünyada baş verən elmi kəşflər, 
tarix, mədəniyyət, ədəbi-tənqid yazılara da yer verməyə çalışmışdır. Əhməd Cevdət 
deyir: “Qəzetlər xalq arasında elmin və texnalogiyanın inkişafına çox gözəl bir vasitə 
olduqlarından tez-tez, hətta mümkün olsa hər gün açıq və sadə dillə yazılmış elmi 
mövzuları dərc etməyi uyğun gördük” (“Arzı-Şükran ve İfadei-meram” “İqdam 
qəzeti №1). 

Məhz bu səbəbdən idi ki, “İqdam” elmi, siyasi, iqtisadi və ədəbi  vəzifəsini yerinə 
yetirməklə yanaşı, cəmiyyətin hər təbəqəsinə xitab edə bilmişdir. O qədər ki, türk 
tədqiqatçıları “İqdam”ı xalq üçün açıq məktəb adlandırmışlardır. Daxili və xarici 
xəbərləri şərh edərək oxucularını məlumatlandırır, uşaq, qadın, tələbə, kəndli, ziyalı 
olaraq hər təbəqədən insanın rahatlıqla oxuyub, intelektual səviyyəsini artıra biləcəyi 
bir qəzet olmuşdur. Müxtəlif ölkələrə göndərdiyi müxbirləri sayəsində dünyada 
gedən bütün yeniliklərdən xəbərdar ola bilmiş və oxucularını da xəbərdar etmişdir. 

Məşrutiyyətin elan edildiyini xəbər verən rəsmi manifest (24 İyul 1908), böyük 
coşğu yaradmış, illərdən sonra ilk dəfə qəzetlər senzurasız çıxmışdı. O gün bütün 
qəzetlər, məşrutiyyət və hürriyyəti alqışlayan yazılar yayınladılar. Mətbəələr bütün 
gün işlədilər. On quruşa satan “İqdam” fürsətçilərin əlinə keçərək baha qiymətə, 
yarım liraya (əlli quruşa) satıldığı söylənir (7, 59). 

Gündəlik olaraq nəşr olunan “İqdam” qəzeti digər sahələrlə yanaşı ədəbiyyat 
dünyasını öz səhifələrində işıqlandırmışdır. Ədiblərin əsərlərini dərc etməklə yanaşı, 
yeni çıxan kitabları da oxuculara tanıdmışdır. Kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyat, 
endustriya, tibb və sağlamlıqla əlaqədar yayınladığı məqalələri ilə elmi bir qəzet kimi 
qarşımıza  çıxmaqla yanaşı, eyni  zamanda  xanımlar üçün  ayırdığı  sütunlarında  
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qadının cəmiyyətdəki yeri, təhsili, hüquqlarını öyrənməsi kimi vacib və əhəmiyyətli 
yazılar nəşr etmişdir.  

Hər nə qədər siyasi xəbərlərin dərc olunduğu bir qəzet olaraq işıq üzü görsə də, 
yazarlarının çoxunun ədəbiyyatçı olması səbəbi ilə yer-yer ədəbi məsələlərin də təhlil 
edilərək, çöhrəsinin dəyişdirilib sütunlarının ədəbiyyat və fikir yazılarına açılan bir 
mətbu orqanına çevrilmişdir (1, 123). 
 “İqdam” qəzetində bir də “Karilerimizden gelen mektuplar” (Oxucularımızdan gələn 
məktublar) sərlövhəli yazılarda xalqın sosial məsələlərini dilə gətirmiş, bir növ 
xalqın səsi olmuşdur. 

Qəzetin 3-cü səhifəsində “Hekayei-müntəhabə” başlığı altında çıxan yerli və 
xarici ədiblərin hekayələrinə rast gəlmək mümkündür. Bu da “İqdam” redaksiyasında 
çalışan  güçlü  qələm  sahibləri  olduğu  görünür. Mütəmadi  olaraq  yazılar  yazan, 
roman, hekayə və tərcümələri ilə qəzetdə tez-tez görünən yazıcılardan biri də 
Abdullah Zühdü və Vecihi Bəy olmuşdur. Əli Kamal Fransadan göndərdiyi 
məktubları ilə, Xalid Ziya, H.Rahmi,s.P.Sezai hekayələri ilə, Nəcib Asım dil 
haqqında, Hüseyin Daniş, Bahai elmi, ədəbi, tarixi yazıları ilə M.Nuri Şeyda, Rauf 
Yekta musiqi ilə əlaqədar, Salih Zəki elmi yazıları ilə qəzetin əsəs ədibləri  hesab 
edilə bilər.  

“İqdam”da fransız, ingilis, alman, rus və İtalyan yazıcı və şairlərinin tərcümə 
əsərlərinə rast gəlirik. Bunlar: Emile Zola, Alphonse Doudet, Musset, Karmen Silva, 
Banerman, Tolstoy, Puşkin və digər dünya ədibləri ilə yanaşı Türkiyənin böyük 
yazıcı və şairləri “İqdam” qəzetində yazılarını yayınladırdı. Hikmet Şinasi, İsmail 
Avni, Əhməd Necati, Əhməd Rasim, Əli Seza, Bâdî Nədim, Behiç Hâmî, Cənab 
Şəhabettin, Hakkı Behiç, Hüseyin Nazmi, Hüseyin Rahmi, Sâmi Paşazâde Sezâi, 
Uşşakîzâde Halit Ziya, Recaizadə Mahmud Əkrəm, Şemseddin Sami, Nəcib Asım, 
Nigar Binti Osman, İsmayıl Hakkı Vecihî, Yakup Kadri, Yusuf Sadettin, Mustafa 
Rəşid, Zeynel Abidin Fenâri, Əhməd Hikmət və digərləri dövrün ədəbi mühitində 
xüsusi yeri olan ədiblərdir ki, “İqdam”ın ədəbiyyat səhifəsini 
zənginləşdirmişdirməklə yanaşı daha sonra yaranacaq “Türk Ocağı” və “Türk 
Yurdu” kimi milli ideologiyanı təmsil edən qurumun və mətbu orqanın qurulmasında 
fikir baxımından böyük rol oynamışlar.Məhz “İqdam” sayəsində kitab olaraq nəşr 
olunmayan ədəbi nümunələr bu günə qədər gəlib çatmışdır.  

Dövrünə görə qəzetin dili sadədir. Qəzet sütunlarında yer alan yazılar paraqraflara 
ayrılmış (belə ki, bir çox qəzetlərdə bunu görmək çətindir), durğu işarətlərinə diqqət 
edilmişdir.  Xüsusi isimlər dırnağ işarəsi ilə şəkilçidən ayrılmışıdr. Tədqiqatımız 
çərçivəsində 1908-1910-cu illərin qəzetlərinə baxdığımızda ilk sayılarından fərqli 
olaraq yazılar daha incə şiriftlə yazılmış və oxunağlığı baxımından daha aydındır.  
İstər səliqəsi, istərsə də mündəricatı baxımından dövrünün oxucusunu 
maarifləndirəcək, milli təfəkkürünü formalaşdıracaq mühüm qəzetdir. 

Nəticə.Tənzimat dövründən başlayıb, Cumhuriyyətə qədər gələn türk mətbuatı 
sosyo-politik, ideolojik və eləcə də ədəbi təfəkkürünün formalaşmasında böyük yol  
qət etmişdir. 1860-cı ildən sonra qəzet nəşri ölkənin və millətin həyatında, eləcə  
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də yeniləşmə dövrü türk ədəbiyyatının yaranmasında nə qədər mühüm rol oynadağı 
bizlərə məlumdur. Bu mənada türk mətbuat tarixində  mühüm yeri olan “İqdam” 
qəzeti türk millətinin müqəddəratı ilə əlaqədar olan mühüm bir dövrdə, II 
Əbdülhəmid dövründə, Əhməd Cevdət Oran tərəfindən, 5 iyul 1894-cü ildə öz nəşr 
olunmuşdur. Siyasi, elmi, iqtisadi və xəbər qəzeti olaraq öz nəşrinə başlayan 
“İqdam” qəzeti sonrakı dövrlərdə fəaliyyət sahəsini genişləndirmişdir. 

Gətirdiyi yeniliklər, daxili və xarici siyasətə baxışı, ölkənin iqtisadi, sosial 
məsələlərə, elmə, ədəbiyyata, mədəniyyətə, eləcə də maarifçiliyə verdiyi əhəmiyyətə  
görə türk mətbuat tarixində də mühüm yerə sahibdir. “İqdam qəzetinin digər bir 
xüsusiyyəti də dövrünün ideolaoji fikir hərəkatına qoşularaq, türkçülük cərəyanını 
təmsil etməsi və bu cərəyanın mətbu orqanına çevrilməsidir. 

Türk dilinə, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə böyük xidmət edən “İqdam” qəzeti 
Türkcülük cərəyanına başçılıq etmişdir. 1897-ci ildən etibarən “İqdam” türk mətbu- 
atında ilk  dəfə olaraq “İqdam” başlığının altinda  “Hər gün  sabahları  nəşr olunan 
siyasi, elmi, ticar, türk qəzetidir” başlığı ilə bunu bir daha sübut edir. 

“İqdam” 60x42 ölçüdə dörd səhifə olaraq dərc olunmağa başlanmışdır. Ərəb 
qrafikası ilə yayınlanan qəzet, II Məşrutiyyətə qədər 4 səhifə və 15000 tirajal 
yayınlansa da II Məşrutiyyətdən sonra səhifə sayısı və tirajı artaraq 6 səhifə 40000 
tirajla nəşr edilmişdir. 

İlk səhifələrində şaquli sütunlara ayrılaraq verilən daxili və xarici xəbərlərlə 
yanaşı, elmi və iqtisadi yazılara da yer vermişdir. Üfiqi xəttlə ayrılan bölmələrdə isə 
ədəbi yazılar və tərcümələr yer almışdır. Dövrünə görə dili sadə olan qəzetin səliqəsi 
və redaksiyasında çalışan məşhur ədibləri diqqətə şayandır.  

Nəşrinə başladığı ilk gündən xalqın maariflənməsinə xidmət etmişdir. Bu da 
özünü qəzetdə yer alan qiymətli yazılarn yayınlanmasında və güçlü redaksiya 
heyyətinin varlığı ilə göstərir. Qəzetin son səhifəsində isə elanlar bölümü yer alır ki, 
burda da məişət elanları ilə yanaşı yeni çıxan kitablar, tərcümə xidmətləri və  
oynanacaq teatr əsərləri haqqında  məlumat verilir. 

II Ədülhəmid, II Məşrutiyyət və Cumhuriyyət dövrünü yaşayan “İqdam” sonuna 
qədər qarşısına qoyduğu məqsədləri yerinə yetirmiş köklü bir qəzetdir. 
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Сария Гюндогду 
 

ИСТОРИЯ ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ  
ГАЗЕТЫ «ИКДАМ»  

Резюме 
Газета «Икдам», которая начала свою историю изданий 5 июля 1894 года, 

сыграла важную роль в жизни турецкого народа во время правления 
Абдулхамида II.  

Внесенными ею новшествами, взглядом на внутреннюю и внешнюю 
политику страны, придавая большое значение науке, литературе, культуре, а 
также  социальным вопросам, экономике и просвещению, газета «Икдам» 
заняла важное место в истории тюркской прессы. Другим вкладом газеты стало 
то, что присоединившись к движению идеологической мысли своего периода, 
она представляла тюркизм и стала его  печатным органом. Мы это наглядно 
видим в процессе исследования. В первые годы распространения газеты под ее 
заголовком было написано «политическая и научная газета». 

Но с 1897 года впервые в турецкой перссе под заголовком газеты  «Икдам» 
было написано : «Ежедневная политическая, научная, коммерческая турецкая 
газета», что еще раз доказало, что газета представляет сознательную  
идеологию тюркизма. 

Владельцем и главным редактором газеты «Икдам» был известный 
прозаик, публицист своего времени и однин из первых представителей  
турецкой прессы и движения тюркизма Ахмет Джевдет Оран. Несмотря на то, 
что «Икдам», начиная печататься тиражом 15 000 не смог завоевать 
достаточную популярность среди своей аудитории, но после армянских 
восстаний ситуация изменилась и газета обрела большую популярность и стала 
выходить тиражом  40 000.   

Газета «Икдам» включала разделы, посвященные вопросам лингвистики, 
литературы, культуры и других наук. Известные публицисты своего времени 
размещали свои статьи именно в газете «Икдам». Наряду с произведениями 
турецких литераторов, здесь размещались также переводы из мировой 
литратуры. 

В процессе исследования был проведен обзор истории становления газеты 
«Икдам» и сделан анализ ее  структуры. 

Ключевые слова: “Икдам”, прессa, структура, Ахмет Джевдет Оран 
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Sariya Gündoqdu  
 

THE PUBLICATION HISTORY OF NEWSPAPER “İKDAM” AND 
ANALYSIS OF ITS STRUCTURE 

Summary 
 The newspaper “İkdam”, which started its publishing history on July 5, 1894, 

played an important role in the lives of Turkish people during the reign of 
Abdulhamid the second. It left a mark in Turkish press history for its novelty, 
approach to the internal and foreign policy and its contribution to the country`s 
economic and social issues, as well as science, literature, culture, and enlightenment. 
Another contribution of the newspaper was when it started having involved in idea 
movement of that time and became a press body by standing for Turkism. We will 
get into its frame and context by analyzing. In 1897, the newspaper got its name 
“İkdam” for the first time and its daily released news under the title covering 
political, scientific, commercial areas showed how much it deserved to be a Turkish 
newspaper.  

Ahmet Cevdet Oran was the publisher and editor-in-chief of the press, who was a 
prominent publisher, writer of his time and one of the first figures of Turkism. 
Although “İkdam” failed to gain enough popularity among its audience despite its 
first 15.000 prints, the things started to change for its favor after the Armenian 
uprisings and it rose its prints up to 40.000 due to the demand following the 
establishment of the Second Constitutional Era. 

The newspaper included sections dealing with linguistics, literature, and culture, 
as well as others. The famous men of letters of that time had their essays in the paper. 
“İkdam” didn`t remain limited with that and went beyond the borders to have 
addressed the translated versions of the world literature.   

The historical progress and structure of the newspaper will be the main theme of 
the analysis.  

Key words: “İkdam”, press, structure, Ahmet Cevdet Oran 
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художники, осенне-зимние праздники. 

 
Праздник с древнейших времен является неотъемлемым элементом 

культуры. Он всегда был значимым событием для общества. Праздник 
представляет собой одно из наиболее важных средств самосохранения народа. 
Феномен праздника неоднократно привлекал антропологов, искусствоведов, 
педагогов, историков, этнографов, философов, культурологов. Каждого 
исследователя этот объект интересовал в определенном аспекте. Эта работа 
посвящена исследованию особенностей татарских народных праздников. В 
татарском обществе сохранению праздничных традиций уделяют большое 
внимание. Что такое татарский праздник? Это неразрывное единство ритуалов, 
обычаев, традиций, обрядов, игр, торжеств. 

Культурные черты, свойственные конкретному народу, самобытность, 
отличают народы друг от друга, что является характерной особенностью 
феномена культуры. К таким народам относятся азербайджанцы и татары. 
Наши народы принадлежат к единым этническим корням; мораль, этика, 
обычаи, обряды наших народов имеют идентичную базу данных. И 
азербайджанский народ и татарский, исповедуют единую религию - ислам.  У 
наших народов схожие языки, они относятся к единым корням языковой 
группе тюркских народов. Особенности и схожие элементы наших культур, 
выразились также в неотъемлемой части жизни наших народов, в наших 
праздниках. В праздниках отражается душа народа, настроение, 
мировоззрение. Каждый народ со свойственной ему самобытностью, 
ментальностью и богатством внутреннего мира отмечает и проводит праздник.  

Особый интерес представляют татарские праздники, особенности их 
праздничной культуры. В татарском обществе сохранению праздничных 
традиций уделяют большое внимание. Что такое татарский праздник? Это 
неразрывное единство ритуалов, обычаев, традиций, обрядов, игр, торжеств. 

 Татарские народные праздники отличаются проникнутым чувством 
благодарности и почтения людей к родной земле, к природе, друг другу, 
уважения к старшим. Если учесть то, что татарские праздники делятся на два 
типа, а это религиозные (мусульманские) и народные праздники, то и сам 
характер и форма торжества тоже изначально подвержены влиянию своих 
типов.  
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Несколько  слов  о   религиозных праздниках.  Религиозные  праздники 
занимают особое место в жизни среднестатистического татарина.  Они 
отражают нерушимую веру народа в единство Аллаха, а также безмерную 
любовь и уважение к своей земле, к своему народу. Одной из отличительных 
черт является то, что у татар, в отличие от нас, религиозные праздники 
называются одним словом, а народные другим. Религиозные мусульманские 
праздники называются арабским словом гает (ает) (Ураза гаете, Корбангаете).  

Но наша цель исследовать народные праздники. Народные праздники 
занимают особое место в татарской культуре.  Народные праздники татарского 
народа сильно отличаются по тематике, форме, и характеру от праздников 
азербайджанского народа. Татары с присущей им веселостью нрава, присущей 
им любовью к всевозможным турнирам, с использованием фольклорных  
материалов проводят эти праздники. А все народные праздники называются 
тюркским словом бэйрэм, что означает «весенняя красота», «торжество», 
«гулянья». 

Самым любимым и почитаемым праздником татарского народа является 
Сабантуй. Сабантуй древний, прекрасный праздник, дошедший до нас из 
глубины веков, сохранивший в себе древнюю и богатую культуру предков 
татарского народа. Этот праздник раньше проводился весной, перед началом 
посевных работ.  В настоящее время Сабантуй проводится после посевных 
работ, в конце июня. Считалось, если хорошо прошел праздник, то хорошим 
будет урожай.  Сабан (хабан) в переводе с татарского (тюркского) обозначает 
плуг, или яровой, а туй это праздник [6]. Праздник земного, праздник жизни, 
труда, радости, солнца. Шествие во главе с аксакалами, почетными гостями, 
артистами в национальных татарских костюмах направляется к площадке 
(майдану), на котором будет проходить праздник. Впереди шествия - батыр с 
символом Сабантуя - шестом, украшенным расписными полотенцами и 
тканями [5]. Неотъемлемая часть праздника - это борьба на кушаках. Также 
проводятся татарская национальная борьба (кэрэш) и обязательно конные бега. 
Победитель кэрэша получает главный приз сабантуя - барана. Неотъемлемым 
элементом сабантуя были вечерние молодежные игры. Игры устраивали на 
майдане или на лугах, на поляне. В них принимали участие нарядно одетые 
юноши и девушки. До глубокой ночи звучали гармони, скрипки; парни и 
девушки пели песни, водили хороводы, плясали. 
Сабантуй нашел свое отражение  и в полотнах знаменитых татарских 
художников Лотфулла Фаттахова и Абрека Абзигильдина.  На картине Л. 
Фаттахова «Сабантуй» изображена поляна, на которой проходит празднество. 
Из-под белых облаков выглядывает ясное, голубое небо. Праздник проходит в 
весенний, солнечный, но ветреный день. Высокая, кудрявая береза, на заднем 
плане, слегка наклонилась от ветра. На ветру развиваются расписные, 
нарядные, национальные полотенца и ткани. В центре картины художник 
изобразил национальный вид татарской борьбы, между двумя участниками.  

 



 
 

62 
 

Эллада Аббасова. Особенности праздничной культуры татарского народа 
 // Elmi əsərlər,2019,№1(8),yanvar-iyun,s.60-65. 

     ____________________________________________________________________________________________________                                        
 
Кругом зрители оживленно следят за поединком, аплодируют. Автор очень 
хорошо  передал   эмоции, владеющие  праздной  толпой :  интерес,  азарт,  
оживление. Картина написана в мягких, не кричащих тонах, где преобладают 
оттенки зеленого.  
Талантливый татарский художник Абрек Абзигильдин несколько иначе 
изобразил популярный праздник. Действие происходит за крепостными 
стенами города, на большой поляне. Художник изобразил несколько видов игр 
и состязаний. В одной части картины - перетягивание каната, неподалеку, на 
ярком ковре происходит борьба-поединок. В противоположном углу всадники 
готовятся к конным скачкам. У красивой, праздничной юрты собрались люди, 
которые угощаются праздничными яствами. В центре картины художник 
изобразил танцующих девушек в белых одеяниях. Кругом много людей, 
которые нашли для себя что-то интересное и развлекательное. Вокруг ковров, 
на которых происходят поединки, собралась многочисленная толпа зрителей, 
которая с азартом следит за поединками. В этой картине преобладают более 
холодные оттенки. 
   Сегодня Сабантуй - это большой национальный праздник. Он 
проводится и в малых селах и в больших городах. По сравнению с прошлым, 
на сегодняшний день развлекательная программа значительно обогатилась. 
Большое отличие и положительная сторона изменений, это то, что женщины из 
пассивного зрителя превратились в активных участниц всевозможных 
представлений и конкурсов. 
Изобретательность и веселый нрав татарского народа отражается в их 
отношении к трудоемким бытовым делам. Они своим оптимистически-
позитивным настроем обычные, порой скучные домашние занятия превращали 
в настоящий веселый праздник. Одним из таких праздников является Каз 
омэсе, буквально означает праздник гуся, разделывание гуся. 
Праздник проводился поздней осенью. Молодежь с нетерпением ждала этого 
празднества и тщательно к нему готовилась.  Холостые парни и незамужние 
девушки приглядывались друг к другу, выбирали себе суженных. Девушки 
проводили вечера за кропотливой работой. Вязали, вышивали, шили, чтобы 
своим рукоделием понравиться будущему избраннику. 
После процесса закалывания и очистки от перьев гуся, вычищенную тушку 
подвешивали к коромыслу и шли на родник. На роднике холодной родниковой 
водой промывали тушу гуся. Все эти процессы проходили под пение песен и 
прибауток. У родника девушек поджидали парни с музыкальными 
инструментами, песнями и шутками: 
Буген безде каз омэсе, 
Каз омэсе буген де. 
Каз йолкырга килгян кызлар, 
Уныш йолдаш булсун созге. [3] 
Сегодня у нас праздник гуся, 
Труд, игры, веселья сегодня. 
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Собираются девушки на ощипку гуся, 
Чтобы суженного себе найти. 
 
Вечером того же дня красивые, празднично одетые люди собирались 

отведать различных блюд, приготовленных из гуся. 
  Очень интересным праздником у татар является популярный, весенний  

праздник Карга боткасы (в переводе означает каша для ворон, пора варить 
кашу). В древности люди верили, что весну на кончиках своих крыльев 
приносят вороны. Как только таяли снега, прилетали вороны, жители деревень 
устраивали Карга боткасы. В этот день красиво и нарядно одетые дети 
собирали с каждого дома крупу, яйца, молоко, сахар и зазывали веселыми 
песнями и стихами остальных жителей села на праздник.  Народ, веселою 
толпой, собирался на возвышенности, зажигался костер и в большом казане, из 
собранных продуктов, варили кашу. После плясок и песен всех звали к костру, 
отведать сваренную кашу. Особый интерес представляет раздача каши. Первая 
порция каши полагалась земле с пожеланиями мира, покоя и богатства. Вторая 
- воде, чтобы вода смогла сохранить живность на земле. Третья - небу, чтобы 
было много солнечных дней, вовремя шли дожди, орошающие посевы, сады, 
огороды. Четвертая часть доставалась воронам, как благодарность за 
принесенную весну. После этого каша раздавалась всем присутствующим. 
После окончания праздника стаи птиц налетали на оставленную им кашу [4]. 

Если религиозные праздники у наших народов очень схожие, почти 
одинаковые по форме, тематике и характеру, то народные празднества 
довольно сильно отличаются. Обрядовость, ритуальность, коллективность 
основные признаки татарских праздников. Не один татарский праздник не 
проходит без веселых песен и плясок. Праздники татарского народа 
представляют огромный интерес для ученых и для простых людей, которые 
интересуются культурой и обычаями этого народа. Все этапы истории развития 
татарского общества нашли свое яркое отражение в торжествах, народных 
гуляниях, праздниках. Ни один народный праздник татар, ни одно торжество 
не обходится без музыки, песен и танцев.  Все государственные образования, 
существовавшие на территории Азербайджана и Татарстана, наложили 
отпечаток на местные традиции и обычаи. Несмотря на все изменения, татары 
и азербайджанцы пронесли через столетия свою самобытность и смогли 
сохранить свою идентичность в культуре. Здесь есть место как традиционным, 
мусульманским праздникам, так и языческим обрядам. Каждый из них несет в 
себе глубокий смысл. 

 
 
 



 
 

64 
 

Эллада Аббасова. Особенности праздничной культуры татарского народа 
 // Elmi əsərlər,2019,№1(8),yanvar-iyun,s.60-65. 

     ____________________________________________________________________________________________________                                        
 
Литература: 
1. Валеев Р.С. Татары у себя дома. – Казань: Магариф, 2005. 
2. Уразманова Р.К. «Мусульманские» обряды в быту татар // Этнографическое 

обозрение. - 2009. – 1. 
3. Уразманова Р.К.Обряды и праздники татар Поволжья и Урала. Годовой 

цикл. XIX - нач. XX вв.  : Ист.-этногр. атлас татарского народа. – Казань: 
Издательство ПИК «Дом печати», 2001. 

4. http://Открытый урок. рф./статьи/652688/ 
5. http://astatary.ru/ru/tatary/tatarskie-prazdniki 
6. http://tatary.spb.ru/holidays 

                                                   
Ellada Abbasova 

TATAR XALQININ BAYRAM MƏDƏNİYYƏTİNİN 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Xülasə 
       Məqalədə Azərbaycan və tatar xalqlarının tarixən eyni soy-kökə malik 
olmasından, mədəniyyət və məişətdə, el bayram və şənliklərindəki müştərək 
cəhətlərindən söz açılır. Müəllif qeyd edir ki, dini bayramlar hər iki xalqda eyni 
olduğu halda, xalq bayramlarında müəyyən fərqlər vardır. Məqalədə Sabantuy, Qaz 
bayramı və digər tatar xalq bayramlarından əhatəli söz açılır. Məqalənin sonunda 
qeyd olunur ki, istər Azərbaycan, istərsə də Tatarıstan ərazisində mövcud olmuş 
dövlətlər yerli adət və ənənələrin formalaşmasına müəyyən təsir göstərmiş, hər iki 
xalqın özünəməxsus mədəniyyəti əsrlərin süzgəcindən keçərək bu günə qədər gəlib 
çatmışlar. 
      Açar sözlər: tatar xalq bayramları, Sabantuy, Sabantuy və rəssamlar, payız-qış 
bayramları. 

 
                                       Ellada Abbasova  

FEATURES OF THE FESTIVE CULTURE 
OF THE TATAR PEOPLE 

Summary 
 

      The article deals with the historically common ethnic roots of the Azerbaijani and 
Tatar peoples, the commonality of their cultures and way of life, holidays and folk 
festivals. The author notes that if religious holidays between two peoples are almost 
identical, then national holidays are different. The article describes and detailed the 
Tatar national holidays Sabantuy, the holiday of the Goose and other national 
holidays of the Tatar people. The article notes that the ancient states that existed on 
the territory of Azerbaijan and Tatarstan. 
     Key words: tatar folk’s holidays,Sabantuy, Sabantuy and painters, fall-winter’s 
holidays. 
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MÜASİR DÖVRDƏ ŞƏXSİYYƏTİN  FORMALAŞMASINDA  

MÜTALİƏNİN ROLU 
   

Açar sözlər:  şəxsiyyət, mütaliə, kitab, kitabxana, tələbat, maraq, tərbiyə, 
yeniyetmə 

 
Giriş.Mütaliə müasir dövrün və tarixi keçmişin hadisələri ilə yaxından tanış 

olmağa, ictimai münasibətlərin dərk edilməsinə, həyatda obyektiv baxışın 
formalaşmasına, eləcə də cəmiyyətin həyat tərzi üçün xarakterik olan etik, hüquqi və 
estetik normaların mənimsənilməsinə, həyat təcrübəsi qazanmaq və özünü 
təkmilləşdirməsinə, idraki ehtiyacın və şəxsi təhsil və təcrübi faydalanmasına, 
emosional və estetik tələbatına kömək edir. 

İnsan şəxsiyyəti bir çox amillərin təsiri və qarşılıqlı fəaliyyətinin nəticəsində  
formalaşır. Bu prosesdə bioloji və sosial amillərin özünəməxsus rolu vardır. Qeyd 
etdiyimiz amillər insanın şəxsi fəallığını,  mütaliə marağını, insanlarla ünsiyyət və 
münasibətini özündə birləşdirir. 

Kitаbхаnаlаrdа təşkil оlunаn kitab təqdimatları, kitаb müzаkirələri, еlmi 
kоnfrаnslаr, ədəbiyyаt, incəsənət хаdimləri, еləcə də görkəmli еlm хаdimləri ilə 
görüşlər, ədəbi-bədii gеcələr, disputlаr hər bir iştirаkçıdа müəyyən mənəvi tələbаt 
yаrаdır, hər hаnsı sаhəyə və yа məsələyə оlаn mаrаğını dа gücləndirir. Oxucu 
məfhumu haqqında professor A.A.Xələfov yazır: “Bizcə, oxucu sözü öz 
məzmununda kitaba təkcə bir günlük tələbi olan adamı ifadə etmir, əksinə kitaba 
daimi ehtiyacı olan, öz professsional səviyyəsini və mənəvi zənginliyini həmişə 
təkmilləşdirən, kitabxananın daimi abonenti olan, kitabxananın ictimai fəaliyyətində 
ardıcıl iştirak edən, sistemli qaydada biliklərə yiyələnmək istəyən, kitabxana mühiti 
yaradan  ziyalı şəxslər oxucu tituluna sahib ola bilərlər” [1,s.278]. 

 Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin irsində mütaliə  məsələləri. 
Məlumdur ki, insanların müxtəlif  xarakterli maraqları və tələbatları olur. Hər bir 

kəsin özünəməxsus marağı,  mütaliə tələbatı  mütaliə marağının yaranmasına təsir 
göstərə bilir. Kitaba, mütaliəyə bu cür münasibət,  şəxsiyyət problemi elmin müxtəlif 
sahələrində çalışan alim və mütəfəkkirlərin,  görkəmli elm, maarif və mədəniyyət 
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xadimlərinin  illərlə diqqət mərkəzində dayanan mühüm problemlərdən biri olmuş və 
müasir dövrdə də öz aktuallığını saxlamaqdadır.  

Ustad şair Əfzələddin Xaqani Şirvani, dahi Nizami Gəncəvinin öz əsərlərində 
bilik mənbəyi olan kitaba, kitabxanaya, insan mənəviyyatını zənginləşdirən 
mütaliəyə böyük dəyər vermişlər. Bu baxımdan “Töhfətül-İraqeyn” əsərində mühüm 
kitablar və Şirvanşahlar sarayının zəngin kitabxanası barədə məlumat verilmişdir. 

Şair əmisi Kafiəddin Ömər Osman oğlunun tərifinə yazdığı şeirində bu haqda 
məlumat verərək yazır: 

Gördü ki,  bələdəm hər nişanəyə, 
Apardı bir böyük kitabxanəyə,  
Gördükdə olmuşam doğrudan heyran,  
Oxutdu əvvəlcə “Xələqəl-insan”; 
Bunlarla bərabər qoydu bir sabah,  
Qarşıma  gözəl bir  kitabi islah. 
Əmr etdi mən onu oxuyum təkrar,  
Ta gözüm önündə acılsın əsrar. 
Böyük sənətkar ömrünü, həyatını elmə, oxumağa sərf etmiş, yüksək təfəkkür 

qabiliyyətinə malik olmuş və əsərlərində də bunu təbliğ etmişdir. Xaqani əsərlərini 
Yaxın və Orta Şərq ölkələrində geniş yayılmış ərəb və fars dillərində yazmış və bu 
əsərlər həmin ölkələrdə geniş yayılıb oxunmuş, hətta dövrünün tanınmış şəxsləri 
tərəfindən mütaliə edilmişdir. Bu da həm şairin elmi biliklərinin zənginliyinin 
göstəricisi, həm də əsərlərində elmə, biliyə verilən yüksək dəyərin 
təcəssümüdür[2,s.35].  

Böyük mütəfəkkir şair Nizami Gəncəvinin  əsərlərində mütaliənin əhəmiyyəti 
haqqında müdrik  fikirləri ondan sonra gələn Azərbaycan mütəfəkkirlərinə böyük 
təsir göstərmişdir. Şair şəxsiyyətin formalaşmasında mühitin, ətraf aləmin təsirini 
yüksək qiymətləndirmişdir: 

Ağıllı adamla dost olsan əgər,  
Elmi, mərifəti sənə də keçər....  
Vəhşiylə dost olsa insan dünyada,  
Vəhşi adətincə ömr edər o da. 

İnsanı daim öyrənməyə, dünyanın sirlərindən agah olmağa, özünü və kainatı 
dərk etməyə çağıran şair qeyd edir ki, insan şüuru, insan zəkası elmlə, biliklə, 
hikmətlə nurlanmasa yeni mətləblər, yeni ideyalar, yeni fikirlər yaratmaq mümkün 
olmaz. Təsadüfi deyil ki, şairin yaratdığı qəhrəmanlar da sözü uca tutan, kitaba 
hörmət edən, kitabxananı yüksək qiymətləndirən, məşhur şair, alim və filosofların 
kitablarını mütaliə edən şəxsiyyətlərdir[3,s.25]. Mütaliəni yüksək qiymətləndirən şair 
kamilliyin mənbəyini elm və bilik axtarışında görür. Nizami Gəncəvinin dünya 
ədəbiyyatının incisi sayılan “Xəmsə”si  məhz onun zəngin mütaliəsinin, elmi 
axtarışının nəticəsidir. 

Dünyada nə qədər kitab var belə, 
Çalışıb, əllləşib, gətirdim ələ, 
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Oxudum, oxudim sonra da vardım, 

              Hər gizli xəzinədən bir dürr çıxardım.  
Bu misraları deyən şair özünün mütaliəsinin məzmunu haqqında aydın təsəvvür 
yaradır[4,s.31]. Nizami öz əsərlərində ardıcıl və təkrar mütaliəni, elm, bilik 
qazanmağın əsas vasitəsi sayır, mütaliə dairəsi geniş, hərtərəfli olan insanın kamil 
şəxsiyyət kimi formalaşmasından ümidlə söhbət açır, çox oxuyub az yazmağın, çox 
bilib az danışmağın faydasından danışır. 

Azərbaycanın elm, maarif və mədəniyyət tarixini araşdırarkən elm, bilik  əldə 
etmək üçün kitaba, mütaliəyə əhəmiyyət verən bir çox  tarixi şəxsiyyətlərə rast 
gəlirik. Onlardan görkəmli alim Nəsrəddin Tusi, görkəmli dövlət xadimi, gözəl şair 
Şah İsmayıl Xətai, Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundov, Həsən bəy 
Zərdabi və başqalarının adlarını çəkmək olar. 

Nəsrəddin Tusinin “bilik əldə etməklə kamilləşən insan” ideyası onun 
aşağıdakı fikirlərindən duyulur: “O adam ki, bilir və bildiyi ilə başqalarını heyran 
edir, o alimdir, ona ehtiram edin. O adam ki, bilir və biliyinə güvənmir, o özündən 
xəbəsizdr, onu tənqid edin. O adam ki, bilmir və öyrənməyə cəhd edir, o 
zəhmətkeşdir, ona kömək edin. O adam ki, bilmir və öyrənmək də istəmir, o 
ağılsızdır, ondan uzaq olun”. 

Şəxsiyyətin inkişafında müxtəlif fəaliyyət növlərinin rolu.  
Şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında müxtəlif fəaliyyət növlərinin rolu 

böyükdür. Şəxsiyyətin fəaliyyəti ünsiyyət prosesində formalaşır, inkişaf edir və 
tərbiyələnir. İnkişaf, tərbiyə və formalaşma–hər üç məfhum bir-birilə ayrımaz 
surətdə üzvi əlaqədə və vəhdətdədir. Şəxsiyyət - xüsusilə inkişafda olan uşaq və 
yeniyetmələr hər gün, hər saat fəaliyyətdədir. İnsanın normal fəaliyyət vəziyyəti, 
yalnız yuxu istisna olmaqla qalan hallarda fəal hərəkət vəziyyətində olur. İnsan nə 
qədər ki, yaşayır daim hərəkətdə, fəaliyyətdə olur, işləyir, oxuyur, oynayır, başqa 
insanlarla ünsiyyət və münasibətdə olur. Bir sözlə, şəxsiyyət daim işdə, əməldə və 
fəaliyyətdədir. Fəaliyyətsiz insan inkişaf edə bilməz, yaşaya bilməz, mənəviyyatca 
yüksələ bilməz. Bəs fəaliyyət nədir? Fəaliyyət insanın cəmiyyət və insanlar 
tərəfindən yerinə yetirilməsi tələb olunan, öz maraq və tələbatlarının ödənilməsinə 
yönələn, qarşıya qoyduğu məqsədə çatmaq üçün göstərdiyi akt və fəallıqdır. İnsаn 
həm ətraf mühitdə, həm də təlim və tərbiyə prоsesində müxtəlif fəаliyyət növlərinə 
cəlb оlunur. Burаdа isə fəаliyyətə şəxsiyyətin inkişаfının, tərbiyəsinin mühüm аmili 
kimi аyrıcа bаxılır. İnsаnın bir şəxsiyyət kimi inkişаfının, mənəvi cəhətdən 
formalaşmasının əsas şərti оnun yerinə yetirdiyi çоxplаnlı, çöxnövlü fəаliyyətidir.  

Müxtəlif fəаliyyət növləri ilə məşğul оlarkən şəxsiyyət bаşqа fərdlərlə və 
kоllektivlərlə müxtəlif ünsiyyət və münаsibətdə оlur. Təcrübələrdən məlum 
olmuşdur şəxsiyyət nə qədər çox müxtəlif fəaliyyət növlərinə cəlb olunursa, nə qədər 
çox insan qrupları ilə, fərdlərlə ünsiyyət və münasibətdə olursa şəxsiyyətin hərtərəfli 
inkişafı da bir o qədər sürətlə gedir və inkişаf səviyyəsi də bir о qədər yüksək оlur. 
Məhz fəаliyyət prоsesində şəxsiyyətin hərtərəfli inkişаfı bаş verir, оnun ətrаf аləmə 
münаsibəti fоrmаlаşır. İnsan fəaliyyət prosesində ətraf mühiti dəyişdirir, onu  
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yenidən, öz tələbatına uyğun qurduğu kimi, özü də dəyişir, formalaşır və inkişaf edir. 

Bu dəyişmə, formalaşma, inkişaf təbii ki, birdən birə əmələ gəlmir. O tədricən  
davamlı, sistemli, ardıcıl şəkildə və kompleks olaraq həyata keçirilir. Vaxtilə 
görkəmli pedaqoq A.S.Makarenko deyirdi ki, insan hissə-hissə böyümür. Bir gün  
onun əli, ikinci gün onun ayağı, sonra başı böyümür. O bir sistem halında böyüyür, 
inkişaf edir. Ona görə də ona verilən təlim, tərbiyə, təhsil də hissə-hissə deyil, bir 
sistem halında, kompleks şəkildə verilməli, bunlar bir-birindən təcrid olunmuş 
şəkildə deyil vahid bir bütöv halda şəxsiyyətin inkişafına xidmət etməlidir. 
Fəаliyyətin müxtəlif növləri şəxsiyyətin fоrmаlаşmаsınа, inkişafına və tərbiyəsinə 
müxtəlif şəkildə təsir göstərir. Bu və yа digər fəаliyyət növünün müvаfiq yаş dövrü 
üçün əsаs fəаliyyət növü оlub-оlmаmаsı və оnun təşkil edilməsi də burаdа əsаs rоl 
оynаyır[5]: 

1. Kitab oxumaq  şəxsiyyətin formalaşmasında və mənəvi tərbiyəsində, insanın 
biliklərlə zənginləşməsində mühüm rol oynayır. Oxu vasitəsilə uşağın semantik 
qavraması, diqqəti, yaddaşı, düşüncəsi və təxəyyülü inkişaf edir. Buna görə də, 
müəllimlərin, psixoloqların və valideynlərin narahatlığı heç də əsassız deyil: az 
mütaliyə edən uşaqlar öz intellektual və sosial inkişafına görə həmyaşıdlarından geri 
qalır, ünsiyyət zamanı çətinlik çəkirlər.  

Uşaq şəxsiyyətinin ümumi inkişaf məsələsindən irəli gələrək, ibtidai məktəb 
azyaşlı məktəblini, oxuya maraq göstərən, səlist oxu bacarıqlarına malik, oxuduğu 
mətn və uşaq ədəbiyyatı ilə müstəqil işləmək bacarığına malik, müəyyən mənəvi-
estetik və vətəndaş mövqeyinə malik düşüncəli oxucu kimi formalaşdırmalıdır.  

Belə bir oxucunu formalaşdırmaq üçün, mən aşağıdakı məsələləri həll edirəm: 
- oxuya marağı inkişaf etdirirəm; 
- oxu vasitələri ilə uşaqda vətəndaş hissəlri və oxuduğuna fəal münasibət tərbiyə 

edirəm; 
- kitabla işləməyi öyrədirəm.  
2. Bizim həyatımızda kitab əvəzsiz rol oynayır. Kitablar olmasaydı, gözəl sözlər, 

romantika və dramatizm də olmazdı. Yalnız səfehlik və həyatdan məyusluq olardı. 
Acı sözlərdən və dərddən gizlənmək çətin olardı. Axı kitablar bütün bunlardan bizi 
qoruyurlar. Onlar, heç kimin verə bilmədiyini bizə verirlər: rahatlığı; müəyyən 
vaxtda da olsa, sakitliyi; bu rənglərin işıltısı ilə gur, parlaq və gözəl bir 
transformasiya, təxəyyül və fantaziyanı. Kitablar dünyamızı bir az da olsa xeyirxah 
edir, onlar heç vaxt susmurlar, bəşəriyyətə xeyirxahlıq, ümid və əsl məhəbbət 
haqqında bəhs edirlər. Kitablar hər şeyi bacarır, yalnızca düzgün səhifəni açmaq 
lazımdır. Yalnız kitabda sən, heç bir vaxt öyrənə bilmədiyini və hiss edə 
bilməyəcəyini anlaya bilərsən. Bunun üçün, yalnızca eşidə bilmək lazımdır.  

3. Müxtəlif «qadcetləri» yaradan yüksək texnologiyalar əsrində yaşadığımıza 
baxmayaraq, kitab ən yaxşı bilik mənbəyi olaraq qalır. Nəyə görə? Yalnız kitab səni, 
sağlamlığına xələl gətirmədən, başqa bir aləmə apara bilər; kitabın səhifələrini 
vərəqləyərək, düşünürsən ki, bu kitab kiməsə bilik verib, hələ səndən əvvəl kimisə 
ruhlandırıb, və bu da xüsusi bir atmosfer yaradır. Kitabsız həyat qaranlıq və sönük 
olardı. Kitab - möhtəşəm nemətdir, qoy o hər zaman dəyərli olsun.  
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4. İnsan həyatında kitab mühüm rol oynayır. Məhz kitablardan biz lazımi bilikləri, 
vacib məlumatları əldə edirik; bəzən, sadəcə kitabı oxuyub, unudulmaz təəssüratlar, 
mənəvi zövq, mühüm həyat dərsləri əldə edirik. 

Kitab insanı ən erkən yaşlarından müşayət edir. Müxtəlif kitablar var: bu, 
dərslikdir ki, onun vasitəsi ilə biz hələ məktəbdən ətraf mühiti dərk edirik. Bu  
həmçinin, həyatın özünü və insanı, onun daxili dünyasını və təfəkkürünü  dərk 
etməyə yardım edən bədii ədəbiyyatdır. Kitab bizə, əvvəllər heç vaxt rast 
gəlmədiyimiz başqa bir dünyanı göstərir. Kitabxana,  xüsusilə də gənc yaşlı 
oxuculara rəhbərlik edən bir mərkəz olmalıdır. Kitaba əsaslanaraq, yeniyetmə olan 
gənc oxucuya yaranmış suala cavab verməkdə necə yardım etmək olar? Kitabxanaçı, 
oxucu ilə müxtəlif  ünsiyyət formalarından və metodlarından istifadə edərək, oxu 
prosesinə rəhbərlik etməli, müasir yeniyetmənin klassiklərə marağını oyadaraq, 
özünü dərketmə prosesini canlandırmalı, oxucunu mənəvi davranış modeli seçiminə 
yönəltməyi bacarmalıdır.  

Müasir cəmiyyət sürətlə inkişaf edir. İnsanlar kitab oxumur, uşaqlar bütün 
günlərini kompüter qarşısında keçirirlər. Bunun axırı necə olacaq? Texnologiyalarla 
dolu müasir dünyada kitabın rolu nədən ibarətdir? Kitabxanalar çoxdandır ki, boşdur. 
Amma, əvvəllər hər kəs bura gəlirdi. Müasir zamanda belə insanları «botanlar» 
adlandırırlar. İnternet çoxdandır ki, bizim, informasiya axtarışına baxışlarımızı 
dəyişdirib. İndi, artıq, planlaşdırmaq, fikirləşmək, vaxt axtarmaq lazım deyiml. 
Sadəcə, internetə girmək kifayətdir.  

İnsan beyni alimlərin yeni sirlərinin hədəfindədir. Hazırda insanların mütaliədən 
o qədər də ruhlanmaması alimləri düşündürməyə başlayıb. Bu gün, məsələn 
Rusiyada ölkə əhalisinin yarıdan çoxu kitab almır. Rusiya mətbuatında yazılanlara 
görə, əhalinin üçdə bir hissəsindən çoxu kitab oxumur. 79 faiz vətəndaşlar 
kitabxanaya getmirlər. Bundan əlavə, Rusiyanın hər üçüncü sakininin evində, 
ümumiyyətlə, kitab yoxdur. Nəticədə buraxılan kitabların demək olar ki, yarıdan 
çoxu öz oxucusunu tapmır. Araşdırmalara görə, kitabla belə rəftar ölkənin 
intellektual imici üçün mənəvi zərərə gətirib çıxarır. Xüsusən də böyüyən nəsil 
arasında zərərli tendensiya kəskin hiss olunmaqdadır[6].  

Nəticə.Beləliklə, mütaliə şəxsiyyətin inkişafında, yeniyetmə və gənclərin bilik 
və bacarığının artırılmasında, onların intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsində, 
nəticə etibarı ilə həm də azərbaycançılıq məfkurəsinin formalaşmasında mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.  Eyni zamanda oxucunun hərtərəfli inkişafına, onun mədəni 
səviyyəsinə, biliyinin artmasına, söz ehtiyatının zənginləşməsinə kömək edir, onların 
fərdi marağını, zövqünü təmin edir. Müasir cəmiyyət böyük bir sürətlə inkişaf edir. 
İnsanlar kitab oxumağı dayandırır, uşaqlar kompüterdə günlərini keçirirlər.Üzü 
keçmişdən bu yana bütün bəşəri inkişaf məhz kitab oxumaqla əldə edilmişdir. Çünki, 
elm, bədii təfəkkür, texniki tərəqqi insanın düşüncə sistemi məhz kitabların 
sayəsində başa gəlmişdir.  
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РОЛЬ ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Резюме 

В статье рассматривается роль современного общества в понимании 
социальных отношений, в формировании и развитии  личности. С этой точки 
зрения исследуются также биологические и социальные факторы, влияющие на 
личность человека. Но несмотря на то, что Интернет глубоко проник в нашу 
жизнь и мы очень часто работаем, обращаясь в глобальную сеть,  книги имеют 
особое значение как неисчерпаемый  источник, содержащий исторические 
факты. 
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Summary 
The article deals with the role of the modern society in the understanding of social 

relations, personality development and formation. From this point of view biological 
and social factors affecting the identity of the person are also investigated. Despite 
the fact that the Internet penetrates into our lives and works more, it is shown that 
books have a special meaning as an inexhaustible data warehouse that keeps the 
breath of history alive. 
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KİTABXANALARIN FƏALİYYƏTİNDƏ MÜXTƏLİF İSTİQAMƏTLİ 

İNNOVASİYALARIN   TƏTBİQİ 
    

 
Açar sözlər: kitabxana fəaliyyəti, e-kitabxanaçılıq, virtual informasiya məkanı, 
innovativ kitabxanaçılıq, kitabxana layihələri  
 

Məqalədə kitabxana-informasiya işinə yeni texnologiyaların tətbiqi kitabxana-
informasiya xidmətinin yeni mərhələyə qalxmasından Cəfər Cabbarlı adına 
Respublika Gənclər Kitabxanasında innovasiya fəaliyyıtin bütün istiqamətlərdə o 
cümlədən kütləvi işlərdə böyük  oxucu qrupları ilə  həmdə müəyyən oxucu qrupları 
ilə xidmətdə start götürməsindən bəhs edilir. Kitabxanalarda yeni xidmət ənənəvi 
xidmətin keyfiyyətinin artırılması ktabxana-biblioqrafiya xidmətin yeni fəaliyyət 
üsullarının axtarilması bu məqalədə öz əksini tapır.                                                                                                        

Müasir gənclər kitabxanaların etibarlı, təhlükəsiz, komfortlu və yüksək 
texnologiya ilə təmin olunmuş bir məkan, savadlı kitabxana personalı arzulayır. 
Muasir texnologiyalar dövründə  kitabxanaların pespektivi,  inkişafı üçün ən 
müvəffəqiyyətli yol  innovasiya yolunun seçilməsi  peşəkar kitabxana cəmiyyəti 
tərəfindən qəbul edilmişdir. İnnovasiyaların tətbiqi inkişafın əsas elementidir. İnkişaf 
edən dünyada kitabxanaların yaşaması yalnız yeniliklərdən keçir. 

Kitabxana işinə yeni texnologiyanın tətbiqi, kitabxananın kompüterləşdirilməsi 
prosesi, yeni kitabxana fondu anlayışı, onun formalaşdırıl- masına, sturuktur 
qruluşuna heç bir dəyişiklik  etmədən, əksinə, fondun tərkibinin elektron vasitələrlə 
təkmilləşməsinə, məzmunca zənginləşməsinə, oxuculara kitabxana-informasiya 
xidmətinin yeni mərhələyə qalxmasına səbəb olur.[5] 

Kitabxana işində innovasiya  yeni fəaliyyət üsullarının yaradılmasıdır. İnnovasiya 
fəaliyyəti  həm yeni kitabxana-informasiya məhsulunun  alınmasına, həm də yeni 
effektiv texnologiyanın tətbiqi istiqamətinə yönəlməlidir.   

İnnovasiyaların tətbiqinin əsas obyektinə aiddir: oxucu, xidmət və məhsul; 
kitabxana texnikası; kitabxananın fəaliyyətinin inkişafının  təmin edilməsi; sosial 
bazada dəyişiklik və s. İnnovasiyanın təşkili prosesinin realizə olunması zamanı 
“menecment”, ”marketinqin” spesifikasını dərindən yiyələnmək tələb 
olunur.Yeniliyin kitabxananın bütün istiqamətlərində idarə olunma bacarığı bütün 
kitabxanalar üçün zəruridir.  

XXI əsrin kitabxanası, çoxlarının əvvəl düşündüyündən fərqli olaraq, heç də təkcə 
informasiya mərkəzi deyil. Bugünkü kitabxana, hər şeydən əvvəl, maarifçilik 
mərkəzi, kitab və mütaliə mərkəzi, mədəni mərkəz, təlim mərkəzidir.[6] 



 
 

73 
 

Tahir Sadıqov.Kitabxanaların fəaliyyətində müxtəlif istiqamətli  
innovasiyaların  tətbiqi // Elmi əsərlər,2019,№1(8),yanvar-iyun,s.72-79.   

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Ötən illərdə Azərbaycan kitabxanalarında kütləvi işlərdə xarakterik olan bəzi 

çatışmamazlıqlar  mövcud olmuşdur. Bir çox hallarda oxucular üşün cəlbedici 
deyildi, hər yerdə iş ənənəvi xidmətdən istifadə  etməklə şablon xarakteri daşıyırdı, 
bacarıqlı kitabxanaçılar azlıq təşkil edirdi və s. 

Artıq müasir dövrdə kütləvi işin yeni  formaları yaranmışdır.Professional 
kitabxana ədəbiyyatında “sosialmədəni fəaliyyət” termini yayılmışdır. Bu təsadüfi 
deyil. Müasir cəmiyyətin  siyasi və sosial xarakterinin dəyişməsi kitabxanaların 
fəaliyyəti  qarşısında yeni məqsəd  və vəzifələr qoymuşdur. Kitabxanalar hal-hazırda  
tam funksional təşkilatlar kimi çıxış edir, mədəni, maarifləndirici və tərbiyə işini 
kitabxana da yerinə yetirirlər. Kitabxanalar yeni xidmətlər təklif edir, ənənəvi 
xidmətin  keyfiyyətini artırırlar və kitabxana-biblioqrafiya xidmətində yeni fəaliyyət 
üsulları axtarışındadırlar. Kitabxanaları başqa sosial mədəni müəsisələrdən ayıran 
əsas cəhət ondan ibarətdir ki, burada təqdim olunan fəaliyyət həm əyləncəli, həm də 
maarifləndiricidir.  Oxuculara təklif olunan kütləvi işlərin əsas növlərinə aiddir: 
əyani ( kitab sərgiləri, müxtəlif baxışlar,reklam fəaliyyəti); şifahi (icmal,tematik 
geçələr,distuplar və s.), kompleks ( açıq qapı günləri, kitab dekadaları, tok-şou və s.) 

Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafı və dünya standartları səviyyəsinə 
çatdırılması mərhələsinin formalaşdırılmasında C.Cabbarlı adına Cənclər kitabxanası  
öz layiqli töhfələrini vermişdir. Kitabxanada innovasiya   fəaliyyətin  bütün  
istiqamətlərində, o cümlədən   kütləvi işdə, həm böyük oxucu qrupları ilə, həm də  
müəyyən oxucu qrupları ilə xidmətdə 2007-ci ildən  start götürmüşdür. 

" Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının müdafiəsinə dair Milli 
Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsinə" dair Sərəncama əsasən  C.Cabbarlı adına 
Respublika Gənclər kitabxanasında 2007-ci il   28 fevral tarixində İctimai Hüquqi 
İnformasiya Mərkəzi yaradılmışdır.[5] 

İctimai Hüquqi İnformasiya Mərkəzinin yaradılmasında əsas məqsəd  olaraq 
aşagıdakılar nəzərdə tutulmuşdur: 

 Azərbaycan vətəndaşlarını Rusiya Federasiyasının qanunveriliyinə dair 
məlumatlandırılmasının təmin etmək; 
 Lazım olan məlumatları tez və operativ çatdırmaq; 
 Rusiya Qanunvericilik toplusundan yararlana bilən 35 məntəqə üçün metodiki 
mərkəz rolunu oynamaq. 
Mərkəz öz işini aşağıdakı üç proqram əsasında  təşkil etdi: 
 Rusiya İmperiyasının Qanunlar toplusu 
 Hüquqi İnformasiya Sistemi "Rusiya qanunvericilik toplusu" proqramı 
 Hüquqi İnformasiya Sistemi "Hüquqi informasiyanın ictimai və dövri nəşrləri 
elektron variantda" proqramı.  

Respublikada bu bazaya daxil olan 35 Hüquqi İnformasiya Məntəqəsi fəaliyyət 
göstərir. 

C. Cabbarlı adına Respublika Gənclər kitabxanası bu məntəqələr üçün metodiki 
mərkəz rolunu oynayır. Bu məntəqələrin istənilən sorğusu e-mail poçt vasitəsilə 
cavablandırılır. 
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Hüquqi biliklərin gənc oxuculr arasında yayılmasında bu mərkəz aparıcı rol 

oynayır. 
C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında "Digesta" firması ilə 

müqavilə də bağlanmışdir. Bu müqavilə əsasında bu mərkəz Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik bazasını əldə etmişdir. Bu bazada 1918-ci ildən 
1920-ci ilə qədər Azərbaycan Demokratik Respublikasının normativ aktları, 1920-ci 
ildən 1991-ci il 18 oktyabra qədər və müasir dövr öz əksini tapmışdır. Mərkəzdə 
həmçinin müxtəlif hüquq orqanlarının əməkdaşları və kitabxana işçiləri üçün treninq, 
seminar və məşğələlər təşkil olunur.[6] 

2009-cu ildən kitabxananın yenilənmiş saytı (www.ryl.az) oxucuların istifadəsinə 
verilmişdir və eləcədə kitabxanada 2013-cü ildən respublikada ilk Toplu Kataloq və 
AZLİBNET Milli Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi (www.azlibnet.az) yaradılmışdır. 
[5] 

AZLİBNET - qeyri-kommersiya təşkilatı kimi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
himayəsi və dəstəyi ilə C.Cabbarlı adına Gənclər Kitabxanasının nəzdində 
yaradılmışdır. Kompyuter şəbəkəsində Milli Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin 
yaradılması üzrə işlərə son illərdə başlanılmışdır. Onun prioritet 

istiqamətlərindən biri kitabxanalarda elektron informasiya resurslarının 
yaradılması və onların istifadəçilərə təqdim olunması, eləcə də qlobal informasiya 
şəbəkələrində kitabxanaların korporativ işinin təşkilidir.[6] 

Qeyd etmək lazımdır ki, kitabxanaların fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətlərində              
innovativ formaların tətbiqi  kütləvi işlərdə  daha geniş inkişaf edir. Kitabxanaçılar 
yeni metodları, oxuculara  yeni kitabxana xidmətlərini çox həvəslə həyata keçirirlər. 
İnteraktiv xidmət (“inter” birlikdə “act” icra  etmək) yəni kitabxanada istifadəçi ilə 
dialoq rejimində xidmət rejimi tətbiq olunmaqdadır.   

Təcrübə göstərir ki, bilikləri insana hazır halda təqdim etdikdə , 50-60 faiz qəbul 
olunur, interaktiv formada isə, xüsusilə uşaqlarda daha çox effekt verir. Keçirilən 
tədbirlər daha canlı olur. İnteraktiv oyunlar daha maraqla qarşılanır. Ədəbiyyata aid 
interaktiv oyunlara misal viktorinaları, səyahətləri, konkurslar ,tanınmış televiziya 
oyunlarının ssenarisi üzrə (ŞHK) oyunlar, auksionlar, loto oyunları, sorğu-cavablar  
və s. kiçik oxucuların daha çox maraqlandırır. Belə interaktiv oyunlar uşaqlarda 
özünətəhsilə, öz bacarıqlarını realizə etməyə, özünü təsdiqə kömək edir. Keçirilən 
kütləvi tədbirlərin  əsas tendesiyalrından biri tədbirlərin dialoq formsında 
keçirilməsidir.(diskussiyalar, dialoq-icmallar, dialoq-görüşlər) 

Müasir cəmiyyətin informasiyalaşması şəxsiyyətin formalaşmasında böyük rol 
oynayır. Kitabxanalar artıq həm intellektual, həm də asudə vaxtın mədəni 
mərkəzlərinə çevrilmışlər. Bununla əlaqədar olaraq C.Cabbarlı adına Cənclər kitab- 
xanasında keçirilən  “Kitabxanalarda müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi” 
(02.05.2016) mövzusunda olan treninqi göstərmək olar. Treninqdə aşağıda göstərilən 
proqramların öyrədilməsi, tətbiqi haqqında geniş məlumatlar verilmişdir:  “Mikrosoft 
Offise” (Mətni lazım olan formata salmaq, elektron kitabları tərtib etmək, 
prezentasiyaları  hazırlamaq, elektron  sənədləri çapa  verən zaman kağız  formatları,  
çap   rejimləri  düzgün   seçmək,  şəkillərin   ölçülərini  azaltmaq   və  ya  çoxaltmaq, 
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skanerdə  kağız  sənədlər i elektron   formata   çevirən  zaman   parametrləri düzgün 
seçmək və s.); “Fayllar üzrə əməliyyatlar” (Mətn növlü faylları PDF növünə 
çevirmək, video növlü faylları lazım olan növə çevirmək, tədbirlərin video roliklərini 
youtube kanalında yerləşdirmək, yerləşdirilən video materialların digər yerlərdə 
(saytlarda) yayımını etmək, video, audio, data növlü diskləri yaratmaq və faylları 
köçürmək, Youtube saytında kanalı yaratmaq, Youtube kanalına istifadəçiləri cəlb 
etmək və s.) ; “Windows 10 əməliyyat sistemi” (Əməliyyat sistemi (ƏS) yenilətmək. 
(UPDATE). Başlıca əməliyyat sistemi sazlamaq. (BİOS). Sərt diski hissələrə 
bölmək. (PARTATİTİON). Yaradılmış hissələri format etmək. (FORMATİNG). 
Əməliyyat sistemini format olunan hissəyə yazmaq və s.) (SETUP) - “Qlobal və 
lokal şəbəkələr” (Repeater (Təkrarlayıcı). Switch (Çevirici). HOST.) Treninqdə 
Ağcabədi, Kürdəmir, Qazax, Oğuz, Astara, Şəki, Zərdab, Quba, Qusar, Sabirabad, 
Göyçay, Hacıqabul, Salyan, Ucar kitabxanalarının əməkdaşları iştirak edirdilər. 
Treninqin sonuncu günü iştirakçılara sertifikatlar verilmişdir. 

İnteraktiv formalardan  istifadə etmək gəncləri kitabxanaya daha çox 
yaxınlaşdırır.Gənc auditoriya formalizmi, reqlamenti neqativ qəbul edir. Kitabxanaçı 
oxucu ilə işdə vəziyyəti bacarıqla modelləşdirməlidir. 

İnteraktiv formalara aid olan  və kitabxanalarda müvəffəqiyyətlə həyata keçirilən 
aksiyaları misal  göstərək. Bu aksiyaları 3 növə  ayıra bilərik:  

 etiraz xarakterli (narkomaniyaya aid)  
 xeyriyyə xarakterli (uşaq internat məktəblərində kitab hədiyyəsi günü, 

qocalar evində oxuculara xidmət, yaşlı oxuculara evdə kitab hədiyyə etmək 
və s.) 

  kitabı və oxu mədəniyyətinin inkişafına kömək məqsədi ilə keçirilən 
aksiya.        

 C.Cabbarlı adına Respublika Cənclər kitabxanası M. Müşfiq adına bağda 
“Gənclər mütaliə edir” mövzusunda  keçirdiyi aksiyada əsas  məqsəd müasir 
Azərbaycan gənclərini kitab və kitabxanaya cəlb etmək, onları asudə vaxtlarından 
səmərəli istifadə etmək, narkomaniya, cinayətkarlıqdan uzaq olmaq, onların 
maariflənməsi, Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini dərindən öyrənmək,  gəncləri 
vətənpərvər ruhda tərbiyə etməkdə kitabın əhəmiyyətini əyani şəkildə göstərməkdir. 
Aksiyanın yekununda iştirakçılara kitab və jurnallara hədiyyə edilmişdir. 

Beynəlxalq Ahıllar günü münasibəti ilə , “Ahıllara və Tənhalara Dəstək” ictimai 
birliyi ilə birlikdə C.Cabbarlı adına Cənclər kitabxanada “Ahıllara qayğı və diqqət” 
mövzusunda aksiya kecirilmişdir. 

Aksiyada “Carçı nyus” jurnalının baş redaktoru, Respublika Qadınlar Cəmiyyəti 
Yasamal  rayon  şöbəsinin  sədri  Gülnarə  Əmirquliyeva,  sabiq  polis  rəisi  Sabir  
Məmmədov, “Ahıllara və Tənhalara Dəstək” ictimai birliyinin sədri Ruhiyyə 
Məmmədova iştirak etmişdir. 
Aksiyalar içərisində oxu mədəniyyətinin inkişafında, kitabxanalara oxucuların cəlb 
edilməsində fleşmobların böyük əhəmiyyəti var. Bu kütləvi bir tədbirdir. Fleşmobu  

2002-ci ildə ABŞ sosioloqu Qovard Reynqoldın (7 iyul 1947) yazdıqı kitabla 
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əlaqələndirirlər. (Умная толпа: новая социальная революция / Говард Рейнгольд. 
— Пер. с англ. А. Гарькавого. — М.: ФАИР ПРЕСС, 2006. — 416 с. “Ağıllı 
izdiham: davam edən sosial inqilab”). 

Fleşmob qabaqcadan hazırlanmış bir kütləvi aksiyadır.Böyük miqdarda insan 
qrupu (mobber) ictimai yerdə qəflətən daxil olur,müəyyən dəqiqələr ərzində 
müəyyən olan senarini yerinə yetirir və tez də dağılışırlar. 

C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının əməkdaşları Novruz 
bayramı ərəfəsində Yasamal rayonunda keçirilən tədbirdə  rəqs fleşmob aksiyası 
keçirmişlər. Burada kitabxanaçılar müəyyən vaxt ərzində əraziyə daxil olub və 
məharətlə rəqs etdilər. Bu rəqs fleşmobu bacarıqla keçirıldi və toplanan insan 
kütləsini heyran etdi və qiqqəti cəlb edə bildi.Sanki balaca bir tamaşa oldu. Burada 
həm iştirakçı, həm tamaşaçı Novruz bayramı zövqü aldı. Rəqs fleşmobları 
aeroportda,ticarət mollarında, plyajda təsadüfi tamaşaçı üçün ,yeni oxucu cəlb etmək 
üçün keçirilə bilər. Fleşbomun prinsipi özünü ifadə etmək, mətbuatda əks 
olunmamaqdır.  

Dünya kitabxana təcrübəsinə müraciət etsək, daha maraqlı fleşmoblara rast gələ 
bilərik.  Nyu-York kütləvi kitabxanasında keçirilən fleşmob  maraqlı və yaradıcı 
olmuşdur. Kitabxanada dolu olan  oxu zalına qəflətən kabus, onun ardınca isə kabusu 
ovlamaq öçün xüsusi silahlanmış ovçular daxil olurlar. Onlar stol və rəflərdə olan 
məlumat ədəbiyyatlarının arasından keçərək kabusu qovurlar.Bütün bunlar 
oxucularda əvvəlcə təəccübə, sonra isə gülüşə və alqışlara səbəb olmuşdur.[3] 

Göstərmək lazımdır ki, oxucuları cəlb etmək üşün  bu ssenaridən   vaxtaşırı olaraq 
istifadə edirlər. Hətta  İndiana ştatında Villard şəhərciyində  kabus axtarmaq  
arzusunda olanlar üçün  libraryghost.com  xüsusi saytı yaradılmışdır. 

İnnovasiyalar kitabxananın  sərgi fəaliyyətində də özünü göstərir. Sərgilərin 
dizaynında bütün mümkün olan köməkçi materiallardan istifadə edilir. Sərginin 
ideyasını açmaq üçün, daha yaradıçı yanaşaraq -  müxtəlif nişan, bədii, predmet, 
dekorativ, təbiət ünsürlərindən istifadə edilir. 

Sərgi fəaliyyətində innovasiyaları aşağıdakı parametrlərə görə qiymətləndirilir. 
Xarakterinə görə təqdim olunan sənədlər həm müasir elektron (SD-ROM,DVD-
ROM), həm də ənənəvi (kitab, jurnal, qəzet, not, xəritə) daşıyıcılar ola bilər. 

Məhz qeyri-ənənəvi sənəd daşıyıcılar kitabxananın fondunun innovasiya 
hissəsidir. Həmçinin kitabxanaların  sərgi fəaliyyətinə başqa iş formalarının 
inteqrasiyasını göstərə bilərik. Məsələn, sərgi ekspozisiyası muzey sərgisi ilə birlikdə  
olanda. Burada predmet və aksesuarlar sərginin mövzusunu daha da cəlbedici 
edir.Teatr  işi ilə əlaqədar olan oxucu  sərgi-benefesi keçirildikdə,  televiziya ilə  
əlaqədar olanda kitabların xit-nümayişi, kitab auksionları gəncləri daha çox cəlb edir. 
Kitabxana mütəxəssisləri sərgiləri 2 yerə ayırırlar: ənənəvi və qeyri-ənənəvi. 

Ənənəvi sərgilərə aiddir: yeni daxil olan kitabların sərgisi, mövzu, şəxsi 
sərgilər,tədris prosesinə kömək sərgiləri və s. 

Qeyri-ənənəvi sərgilərdə artıq standart formalardan çıxmağa imkan verilir. 
Məsələn sərgi – installasiya (ing. “installation”- montaj, quraşdırma.qarışdırılmış),  
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müasir incəsənət formasıdır. Kitab installasiyası müxtəlif forma və materiallardan 
hazırlanan kitablardan ibarət kompozisiya məkanıdır. 

Qeyri-ənənəvi interaktiv sərgilərə  Oyun sərgilərini misal göstərə bilərik.Bu 
sərgilər özündə oyun elementlərini birləşdirir. Oyun sərgilərinə aiddir: sərgi-
viktorina, sərgi-krossvord, sərgi-çaynvord,sərgi-tapmaca, sərgi-müsabiqə,sərgi-
disput,sərgi“sorğu-cavab” və s. Belə sərgilər uşaq və gənclərlə işdə daha çox effekt 
verir. 

 Kütləvi işlərlə məşğul olan kitabxanaçılar  xüsusi profesional səriştələrə malik 
olmalıdırlar. Bunlara aiddir: bədii məharət; danışıq mədəniyyəti; İzah etmək 
bacarığı; maraqlı metodiki bacarıq yaratmaq; yaradıcılıq; şəxsi maraq; inandırmaq və 
təsir etmək bacarığı; xidmət zamanı özünü aparmağın optimal yolunu seçmək; 
multimediya texnologiyaları ilə işləmək və s. 

Burada ixtisasartırma mərkəzləri bazalarının  praktiki fəaliyyətini qeyd etmək və  
möhkəmləndirmək lazımdır. Bununla əlaqədar olaraq Gəncə şəhərində keçirilən  
“Gənclər-innovasiyalar-kitabxanalar” Azərbaycan-Rusiya elmi-praktik 
konfransınında Azərbaycan kitabxana cəmiyyətinə yeni təfəkkür tərzini təmin etmək 
üçün kitabxana işi sahəsində distant təhsil əsasında vahid açıq milli təhsil sisteminin 
formalaşmasına başlamaq tövsiyə olunmuşdur. Bu sistemin yaradılması 
kitabxanaçıların hazırlanması üzrə ali məktəb proqramının tədris fənlərinin yeni 
məzmun kəsb etməsinə və eyni zamanda bütün ölkə üzrə kitabxanaçı-praktiklərin 
kütləvi şəkildə yenidən hazırlanmasını həyata keçirməyə imkan verəcək. Sistemin 
elementlərindən biri kitabxanaçıların peşəkar attestasiyası altsistemi ola bilər.[3] 

Beynəlxalq kitab sərgilərində bizim kitabxananın təqdim etdiyi elektron 
daşıyıcılar ziyarətçilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. C.Cabbarlı adına 
Respublika Gənclər Kitabxanasında müasir kütləvi işlərə aid olan oxucu benefisi  
(“bénéfice” fransız sözü olub, gəlir, fayda deməkdir)  ugurla keçirildi. 

  Oxucu benefisi kitabxananın ən yaxın köməkçisi, görkəmli alim professor 
Abuzər Xələfova həsr edilmişdi.Onu kitabxanacılar  sevir, qiymətləndirir və bu gün 
də ondan öyrənir. Professor Abuzər Xələfov öz qiymətli faktoqrafik məlumatlarını 
həvəslə oxucularla bölüşdü. Onun məlumatları kitabxananın sərgisində oxuculara 
təqdim olunur.[1] 

 Bundan başqa  C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında İmarət 
azarkeş qrupu ilə benefis keçirildi. İmarət Azarkeş Qrupu (İAQ) Qarabağ 
azarkeşlərinin, Qarabağlıların toplandığı quruluş, azarkeş qrupudur. 2009-cu ildən 
fəaliyyət göstərir.Maraqlı faktlar oxuculara çatdırıldı. Bizim Azarkeş Qrupumuzun 
adı olan "İmarət" “Qarabağ” futbol klubunun hal-hazırda erməni işğalı altında olan 
Ağdam şəhərindəki əzəli stadionun adından götürülüb."İmarət" sözünün tarixi hələ 
Qarabağ xanlığının vaxtına təsadüf edir.Bura Qarabağ xanlarının məskəni 
olub.Təsadüfi deyil ki,İbraximxəlil xan,Mehdiqulu xan,Xan qızı Natəvan da burda 
dəfn edilib. 
      Hal-hazırda C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında Oxu 
mədəniyyətinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq İnternetdən istifadə, antiviruslarla 
tanışlıq, daha etibarlı elektron poçt yaratmaq və s. həsr edilmiş kitabxana innovasiya- 
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sının formalarından biri olan keşinq (əyləncəli oyun) keçirmək də nəzərdə tutulur. 
Kitabxana-informasiya fəaliyyətinə innovasiyaların tətbiqi problemi dinamik 

problemdir və kampaniya xarakteri daşımamalıdır. Əsas xüsusiyyət kitabxana 
personalının bu innovasiyaların tətbiqinə həmişə hazır olmasıdır. 

Nəticə. Beləliklə  yeniliklər kitabxana fəaliyyətinin hər hansı bir sahəsində, 
kitabxana işinin istənilən hər hansı bir hissəsində ola bilər. İstənilən yeniliyin 
əlamətləri - təzəlik (yenilik), dəyişiklik (fərqlilik), nəticə və mütləq bir qaynaq 
olmalıdır. 

 Müəllif qeyd edir ki, kitabxana yenilikləri üçün hər hansı digər dəyişiklikləri 
məhdudlaşdıran bir meyar var: kitabxana işinidə yenilik ancaq kitabxananın 
funksional vəzifələrinin  yerinə yetirməsini yaxşılaşdıran yeniliklər hesab edilə bilər. 

Kitabxana yeniləşməsinin(inovasiyasının) vəzifəsi: kitabxananın uzunmüddətli və 
davamlı inkişafını təmin etmək üçün idarəetmə mexanizmlərinin müəyyən edilməsi 
və istifadəsidir. 
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Тaхир Сaдыгов 
 

ИННОВАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

Резюме 
Инновации могут быть в любой сфере библиотечной деятельности, на 

любом участке библиотечной работы. Признаки любой инновации – 
новизна, изменение, результат и обязательно ресурс.   

Автор отмечает, что для библиотечных инноваций существует критерий 
ограничения от любых других изменений: инновацией в библиотеке может  
считаться только то, что работает на улучшение выполнения библиотекой 
своих функциональных обязанностей. 

Задача библиотечной инноватики: выявление и использование 
механизмов управления, позволяющих обеспечить долговременное и 
устойчивое развитие библиотеки. 

Ключевые слова: библиотечная деятельность, электронная 
библиотека, виртуальное информационное пространство, инновационная 
библиотека, библиотечные проекты.  

 
Tahir Sadiqov 

 
INNOVATIONS IN DIFFERENT DIRECTIONS 

IN THE ACTIVITIES OF LIBRARIES 
Summary 

Innovations can be in any sphere of library activity, on any part of library work. 
Signs of any innovation - novelty, change, result and necessarily a resource. 

The author notes that for library innovations there is a criterion for limiting any 
other changes: only that which works to improve the performance of the library by 
its library can be considered innovation in a library. 

The task of library innovation: the identification and use of management 
mechanisms to ensure the long-term and sustainable development of the library. 

Keywords: library activities, electronic library, virtual information space, 
innovative library, library projects.  
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NƏZƏRİ ARAŞDIRMA (Britaniya təcrübəsi əsasında) 
 

Açar sözlər: cari milli biblioqrafiya, milli bibliorafik uçot, məcburi nüsxə, Britaniya 
milli biblioqrafiyası, elektron resursların qeydiyyatı, “Məcburi nüsxə haqqında” 
Qanun.  

 
Cari milli biblioqrafiya ölkədə nəşr edilən çap məhsullarına dair müfəssəl 

məlumat verir. Hər bir ölkənin sosial-siyasi, ictimai, elmi və mədəni inkişaf 
səviyyəsini izləmək üçün hər il çap edilən nəşrləri tədqiq etmək kifayətdir. Bu 
tədqiqatı real şəkildə həyata keçirmək üçün isə mütəxəssislərə cari milli biblioqrafiya 
nəşrləri xüsusilə yardımçı olur. 

Bir sıra dünya ölkələrində cari milli biblioqrafiya nümunələri beynəlxalq 
standartlara uyğun olaraq yaradılır. Nəşriyyatların fəaliyyətində baş verən mövcud 
dəyişikliklər, çoxlu sayda elektron resursların və “dünya şəbəkəsi”nin (www) 
yaranması milli biblioqrafiyanın əhatə dairəsini dəyişdirdi və genişləndirdi. 

Ölkədə milli biblioqrafik uçotun düzgün həyata keçirilməsi üçün məcburi 
nüsxələrin əldə edilməsi mexanizminin müəyyənləşdirilməsi vacibdir. Məcburi 
nüsxə dedikdə nəşriyyatlar, tipoqrafiyalar və çap işi ilə məşğul olan təşkilatların 
qanun və ya digər normativ aktlar əsasında milli kitabxana və digər kitabxanalara öz 
nəşrlərini pulsuz verməsi nəzərdə tutulur.  

Tədqiqatlar göstərir ki, “milli biblioqrafiya” anlayışı elmi dövriyyəyə XIX əsrin 
ortalarında daxil olmuş, onun əsas istiqaməti olan cari milli biblioqrafiya yaranıb 
inkişaf etmişdir. Cari milli biblioqrafiya ilk dəfə Fransada yaranmışdır. 1825-ci ildə 
alman, 1829-cu ildə isveç, 1833-cu ildə şotland kitabları haqqında cari informasiya 
mənbələri yaranır. 1835-ci ildə İtaliyada, 1837-ci ildən İngiltərə və Fransada, 1871-ci 
ildə İsveçrədə, 1872-ci ildə ABŞ-da, 1875-ci ildə Belçikada, 1878-ci ildə Polşada, 
1897-ci ildə Bolqarıstanda, 1934-cü ildə Türkiyədə, 1950-ci ildə İranda cari milli 
biblioqrafiya yaranmışdır [3,10]. 

XX əsrin əvvəllərində “milli biblioqrafiya”ya geniş tərif verilmişdir. 2015-ci ildə 
işıq üzü görmüş ilk Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyasında milli  biblioqrafiya 
anlayışına  belə  bir  tərif  verilmişdir: “Milli biblioqrafiya- ölkənin  tarixi  inkişaf  

prosesində onun ərazisində yaranmış bütün sənədlər haqqında universal biblioqrafik 
məlumatın hazırlanmasını və fəaliyyətini təmin edən biblioqrafiyadır [1,425].   
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Qəmzə Hacıyeva “Xarici biblioqrafiya” dərsliyində milli biblioqrafiyaya belə tərif 

vermişdir: “Milli biblioqrafiya ölkənin tarixi inkişaf prosesində onun ərazisində 
yaranmış bütün sənədlər haqqında universal biblioqrafik məlumatın hazırlanmasını 
və fəaliyyətini təmin edən biblioqrafiyadır” [3,5].   

Dövlət biblioqrafiyası (cari milli) biblioqrafiyanın elə bir növüdür ki, onun 
vəzifəsi ölkə ərazisində nəşr edilən bütün çap məhsullarının və digər sənəd 
növlərinin qeydiyyatını həyata keçirməkdən və bunun əsasında cari bibliorafik 
informasiyanın universal mənbələrini yaratmaqdan ibarətdir. Rus biblioqrafı Oleq 
Korşunov  “Библиографоведение” kitabında milli biblioqrafiyanı belə təsvir 
etmişdir [6, 149].  

MDB dövlətləri iştirakçılarının Kitabxana kodeksində göstərilmişdir ki, milli 
biblioqrafiya - elmin bütün sahələrini əhatə edən, həm ənənəvi, həm də qeyri-ənənəvi 
sənədlərin uçotu və yayılmasını təmin edən universal biblioqrafik informasiyadır [5].  

İFLA YUNESKO-nun dəstəyi ilə ötən əsrin ortalarından bu günədək milli 
biblioqrafiyaya həsr olunmuş beş beynəlxalq tədbir keçirmiş və aşağıdakı tövsiyələr 
hazırlanmışdır:  

1950-ci ildə “Biblioqrafik xidmətlərin təkmilləşdirilməsi” (Conference on the 
Improvement of Bibliographic Services) adlı beynəlxalq konfransda milli 
biblioqrafiyanın bütün sənəd tiplərinə tətbiq edilməsi təklif edilmişdir. Konfransın 
tövsiyələrinə əsasən ölkədə çapdan çıxan və satışda olan bütün kitabların, broşürlərin 
millli biblioqrafiyaya daxil edilməsi vacib hesab edilmişdir. Yalnız kitablar və çap 
məhsulları deyil, audio və video materialların milli biblioqrafiyaya daxil edilməsi də 
xüsusi vurğulanmışdır.  

1977-ci ilə təsadüf etmiş “Milli biblioqrafiya”ya həsr olunmuş beynəlxalq 
konqresin (International Congress on National Bibliographies) materialları “Milli 
biblioqrafik təşkilatın və milli biblioqrafiyanın işlərinə dair təlimatlar” başlığı altında 
çap olunmuşdur. Bu vəsait milli biblioqrafiya üçün materialların seçilməsi 
meyarlarını müəyyənləşdirməklə yanaşı kataloqlaşdırma səviyyəsi və biblioqrafik 
qeydiyyat prosedurunun əsaslarına dair tövsiyələrdən ibarət idi. 

1998-ci ildə keçirilmiş “Milli biblioqrafik xidmətlərin təşkili” (International 
Conference on National Bibliographic Services (ICNBS) 1998-2002) adlı beynəlxalq 
konfransın tövsiyələrində sürətlə inkişaf edən informasiya texnologiyalarının yeni 
imkanlar təklif etdiyi, həmçinin milli mətbuatın qorunması və onların biblioqrafik 
qeydiyyatı sistemində yeni tələblərin meydana çıxdığı  göstərilmişdir [5,10-11].  

2010 - Dəyişən kontekst – İFLA-nın İşçi Qrupunun “Rəqəmsal dövrdə Milli 
Biblioqrafiya üçün təlimatlar”ı (2010- A changing context – the IFLA Working 
Group on Guidelines for National Bibliographies in a Digital Age) 

Elektron resursların yaratdığı problemlər yeni konseptual modelin (“Biblioqrafik 
Qeydlər üçün funksional tələblər”) hazırlanmasına gətirib çıxardı. İşçi qrup milli 
biblioqrafiyanın bütün nəşrləri olmasa da, bütün sənəd növlərini əhatə etməsini, 
seçim   meyarlarını   müəyyən   edərək  dərc  edilməsini,  yeni  standartların  tətbiq  
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edilməsinin milli bibloqrafik agentliklərin öhdəsinə verilməsi məsələlərini tövsiyə 
etdi [13].  

2012-ci ildə keçirilmiş Rəqəmsal əsrdə biblioqrafiya (Bibliography in a Digital 
Age) beynəlxalq konfransının məqsədi bu sahədə mövcud olan ən yaxşı təcrübəni 
bölüşmək idi [12].  

Milli biblioqrafiyanın əhatə dairəsini müəyyənləşdirərkən qeyd edilir ki, -formatı, 
məzmunu, keyfiyyəti və daşıyıcı növündən (çap, audio-video materiallar, elektron 
resurslar) asılı olmayaraq ölkə ərazisində dərc olunan və gələcəkdə meydana gələ 
biləcək bütün sənəd növləri milli biblioqrafiyanın qeydiyyat sisteminə daxil 
olmalıdır. 

Xarici ölkələrdə milli biblioqrafik işin təşkili sahəsində mövcud fəaliyyət 
mexanizmini öyrənmək məqsədilə Böyük Britaniya (İngiltərə) təcrübəsinə müraciət 
etdik. Böyük Britaniyada milli biblioqrafiyanın tarixinin tədqiqi onu göstərir ki, 
burada milli biblioqrafiyanın inkişafı üçün zəmin çoх erkən meydana gəlmişdir. Belə 
ki, 1663-cü ildə qəbul olunmuş ilk məcburi nüsхə haqqında qanuna əsasən, çap 
edilən kitablar Kral Kitabхanasına, Bodlean kitabхanasına və Kembric Universiteti 
Kitabхanasına daхil olmalı idi. Lakin, cari milli biblioqrafiyanın yaranıb inkişaf 
etməsi kitab ticarəti ilə bağlı olmuşdur. Naşir və kitab ticarətçisi Sempson Lou ingilis 
milli biblioqrafiya tariхində yeni səhifə açmış, ingilis kitablarının cari biblioqrafik 
qeydinin əsasını qoymuşdur. Qeyd edək ki, Britaniyada 1476-cı ildə yaradılmış 
nəşriyyat ilk kitab çapına başlamış, 1621-ci ildə ilk qəzet, 1665-ci ildə isə ilk jurnal 
işıq üzü görmüşdür. 

1838-ci ildən “İngilis kitab kataloqu” (English catalog of books ) adlanan illik, 
1864-cü ildən isə çoхillik məlumatlar Böyük Britaniya Naşirlər Assosiasiyası 
tərəfindən dərc edilmiş və uzun müddət cari milli biblioqrafiya orqanlarının 
funksiyasını yеrinə yеtirmişdir. 

Kitab ticarətçisi və naşir Cozеf Uaytеkеr 1858-ci ilin yanvarından “Kitab 
ticarətçisi” jurnalını, 1874-cü ildən isə “Cari ədəbiyyatın məlumat kataloqu”nu nəşr 
еtdirir və burada Böyük Britaniyada çap еdilən və nəşr ilindən asılı olmayaraq 
satışda olan kitablar haqqında məlumat əks olunurdu. 1965-ci ildən kataloqun adı 
dəyişdirilərək “Satışda olan Britaniya kitabları” adlanır və nəşrə illik hazırlanır. 
1909-cu ildən həmin firma “Cari ədəbiyyat” adlı aylıq yеni jurnalın əsasını qoyur. 
1924-cü ildən isə “Uaytеkеrin kumulyativ kitab siyhısı” nəşr olunur. XX əsrin 
ortalarına kimi kitabların cari qеydi yalnız satış üçün nəzərdə tutulan çap məhsulunu 
əks еtdirirdi. XIX əsrdə ayrı-ayrı nəşriyyat firmalarının gücü ilə dövri mətbuatın da 
qеydinə başlanılır. 
      1947-ci ildə Böyük Britaniyanın Kitabхana Assosiasiyası Komitəsi cari 
biblioqrafik informasiyanın və mərkəzləşdirilmiş kataloqlaşdırmanın vəziyyətini 
tədqiq еdib öyrənməyə başlayır. Sonralar bu komitə milli biblioqrafiya üzrə komitəyə 
çеvrilir və ona bu işdə marağı olan kitabхanaların, kitab naşirləri və kitab ticarətçiləri 
assosiasiyalarının, Britaniya muzеyinin, Kral cəmiyyətinin və YUNЕSKO-nun Milli 
Komissiyasının nümayəndələri daхil olur. 1949-cu ilin iyul ayında ingilis qanunvеri- 
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ciliyinə uyğun olaraq bu komitə Britaniya Milli Biblioqrafiya Şurası kimi 
qеydiyyatdan kеçir, sonralar bura milli kitab cəmiyyətinin хüsusi kitabхanalar və 
informasiya  büroları  Assosiasiyasının  (ASLIB), Milli  Mərkəzi  Kitabхananın,  
Müəlliflik hüququnun qеydiyyatı haqqında Qanuna (1911) əsasən, çap məhsulu alan 
(Britaniya muzеyindən başqa) dörd kitabхananın Birləşmiş Komitəsinin 
nümayəndələri də daхil еdilirlər. Şuranın хüsusi komissiyası bir nеçə il ərzində bir 
çoх ölkələrin cari milli biblioqrafiya sahəsindəki təcrübəsini öyrənərək yеni nəşr 
üçün хüsusi mеtodika hazırlayırlar.  Böyük Britaniyada cari milli biblioqrafiyanın 
inkişafına YUNЕSKO-nun və bu təşkilat tərəfindən kеçirilən bеynəlхalq 
müşavirələrin vеrdiyi tövsiyələrin böyük köməkliyi olmuşdur. 

Böyük Britaniyada cari milli biblioqrafiyanın erkən yaranmasına və onun inkişafı 
üçün müvafiq şəraitin olmasına baхmayaraq məcburi nüsхə haqqında qanun cari 
milli biblioqrafiyanın tələblərinə uyğun icra olunmurdu. Kitabların qeydi bir neçə 
cari biblioqrafik orqanda aparılır, onların heç biri tam əhatə olunmur, biblioqrafik 
təsvir də çoх qısa verilirdi. Vahid bir mərkəzin olmaması cari milli biblioqrafiyanın 
inkişafına öz mənfi təsirini göstərirdi.  

İlk dəfə olaraq 1950-ci ildə Britaniya Muzeyi Kitabхanası Müəlliflik Hüququ 
Bürosuna daхil olan məcburi nüsхələr əsasında Böyük Britaniya və İrlandiyada çap 
olunan nəşrlərin həftəlik olaraq cari milli biblioqrafiyasını “Britaniya milli 
biblioqrafiyası” (British national bibliography, BNB) adı altında çap etdirməyə 
başlayır. Nəşrdə materiallar Düinin Onluq Təsnifatı əsasında qruplaşdırılmışdır. 

Sonrakı illərdə kitablarla yanaşı digər sənəd tipləri və növlərinin də qeydiyyatı 
aparılmağa başlandı. 1957-ci ildən Britaniya Milli Biblioqrafiya Şurası not və musiqi 
ədəbiyyatı haqqında məlumat verən rüblük “Britaniya musiqi kataloqu”nu, Britaniya 
Filmlər İnstitutu 1963-cü ildən bütün növ filmlər haqqında məlumatı (o cümlədən 
bədii) özündə əks etdirən rüblük “Filmlərin Britaniya milli kataloqu”nu çap etdirir 
[3,25-26].  

1972-ci ildə parlament tərəfindən “Kitabхana haqqında” Qanun qəbul edilir. 200 
ildən artıq ölkənin qədim və milli kitabxanası olan Britaniya Muzeyi Kitabxanası, 
Milli Mərkəzi Kitabxana, Təbiətşünaslıq elmləri və ixtiralar üzrə milli mətbuat 
kitabxanası və Milli elmi-texniki kitabxana birləşərək Britaniya Kitabxanası adlanır 
və 1974-cü ildə Britaniya Milli Biblioqrafiya Şurası və Müəlliflik Hüququ Bürosu  
Britaniya Kitabхanasında birləşdirilir.  

Mövcud əsasnaməyə görə kitabxana Britaniya Milli Biblioqrafiyası və digər 
göstəriciləri də nəşrə hazırlamalı idi. Bununla da, cari milli biblioqrafiya üzrə bütün 
nəşrlərin bir mərkəzdə cəmlənməsinə, onun inkişaf edib, daha da təkmilləşməsinə 
əlverişli şərait yaranmış olur.  

Böyük Britaniyada cari milli biblioqrafiyanın inkişaf səviyyəsini 1950-ci ildən 
sonra iki dövrə bölürlər:  

1. 1950-1970-ci illəri əhatə edən birinci dövr - cari biblioqrafik informasiya 
sistemində milli biblioqrafiya orqanı olan “Britaniya milli biblioqrafiyası”nın əsas 

konsepsiyaların işlənməsi dövrü. Əvvəlcə biblioqrafiya mətbəə üsulu ilə çap olunur, 
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orada verilən informasiya 2-3 ay gecikir, kitab ticarəti firmalarının nəşri ilə rəqabət 
apara bilmirdi. 1955-ci ildən göstərici elektroqrafik üsulla nəşr olunmağa başlayır ki, 
bu da həm həftəlik buraxılışların, həm də digər nəşrlərin tamlığını və operativliyini  
təmin edirdi.  

2. 1971-ci ildən sonrakı dövr. Məhz bu dövrdə Britaniya milli biblioqrafiyasının 
hazırlanmasında elektron-hesablama teхnikasından istifadə olunur. Bu, hələ XX əsrin 
60-cı illərində ölkədə kitabxana işində gedən proseslərlə bağlı idi. Dörd iri 
kitabxananın bazası əsasında Britaniya Kitabxanasının təşkili ölkənin kitabхana 
sisteminin yenidən qurulmasına, onun mərkəzləşməsinə (хüsusilə kütləvi 
kitabхanaların) səbəb olmaqla yanaşı, avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin 
yaradılmasına da şərait yaradır. Beləliklə, kitabxanada müasir texniki vasitələrdən 
geniş istifadə olunurdu. 

Elektron hesablama teхnikasının tətbiqi biblioqrafik göstəricilərin tərtibi, 
biblioqrafik və kitabхana arayışlarının verilməsi, abonementdə oхucularla işin təşkili, 
KAA üzrə ədəbiyyatın qaytarılması proseslərinin təkmilləşdirilməsinə təsir 
göstərirdi. Bununla əlaqədar olaraq cari milli biblioqrafiyanın da köklü şəkildə 
yenidən qurulmasına ehtiyac yaranırdı. Beləliklə, Britaniya milli biblioqrafiyasının 
maşınla oхunan kataloqlaşdırma (BNB/MARC) formatı artıq 1970-ci ilə kimi 
yaradılmış və Böyük Britaniyada bütün informasiya sistemləri üçün vahid 
ümumdövlət standartının əsasını təşkil etmişdir. 

Cari milli biblioqrafiya nəşrinin tərtibi prosesinin avtomatlaşdırılması ilə əlaqədar 
olaraq yeni ingilis-amerikan təsvir qaydalarından istifadə olunmağa başlanır. 1972-ci 
ildən isə Britaniya milli biblioqrafiyasında kitablar Beynəlхalq standart biblioqrafik 
təsvir qaydaları (ISBD) əsasında təsvir olunur. Böyük Britaniyada kitab nömrələrinin 
standartlaşdırılması üzrə təşkilat yaradılır. 1968-ci ildə dünyada ilk dəfə “Britaniya 
milli biblioqrafiyası”nda kitabların biblioqrafik təsvirinə standart kitab nömrəsi 
(ISBN) də daхil edilmişdir. 

2000-ci ildə Böyük Britaniya parlamenti tərəfindən məcburi nüsxələr haqqında 
sənəddə qanuna dəyişiklik genişləndirilsə də, elektron vəsaitlərin milli 
biblioqrafiyaya daxil olunması üçün dövlətdən xüsusi ölçü götürülməsi tələb olunur. 

Hazırda Britaniya kitabxanasının Milli biblioqrafik xidməti həftəlik olaraq kitab 
və ardı davam edən nəşrləri əhatə edən “Britaniya milli biblioqrafiyası”nı nəşr etdi- 
rir. Göstəricinin birinci hissəsində nəinki çapdan çıxmış nəşrlərin biblioqrafik təsviri, 
hətta CIP (Cataloguing in Publication) proqramına əsasən nəşrə hazırlanan sənədlər 
də göstəriciyə daxil edilir. Biblioqrafik yazılar DÜİ-nin Onluq təsnifatına əsasən 
yerləşdirilir. 

İkinci hissədə müəllifin əlifba göstəricisi, başlıq və predmet rubrikaları 
yerləşdirilmişdir. Hər ayın sonuncu nömrəsində rəsmi qeydiyyatdan keçmiş bütün 
sənədlərin mövzu göstəricisi “Compass Index” yerləşdirilir.  

 İl ərzində 3 göstərici çap olunur. 1971-ci ildən etibarən “Britaniya milli 
biblioqrafiyası”nın hazırlanması tam avtomatlaşdırılmışdır ki, bu da Britaniya 
Kitabxanasının avtomatlaşdırılmış informasiya xidmətinin əsasını təşkil edir (British  
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Library Automated Information Service BLAISE). Bu nəinki Britaniya 
Kitabxanasının, həmçinin dünyanın iri kitabxanalarının məlumat bazalarında onlayn 
rejimdə axtarış aparmaq imkanı yaradır. BLAISE-LINE-da 15 milyondan çox 
biblioqrafik yazını özündə birləşdirən 21 məlumat bazası fəaliyyət göstərir. 

Kitabxananın başlıca vəzifələrindən biri olan dünyada ingilis dilində dərc 
olunmuş materialların uçotunu aparmaqla yanaşı Avstraliya, Kanada, Yeni Zelandiya 
və ABŞ-ın kitabxanaları ilə maşınlaoxunan daşıyıcılar vasitəsilə biblioqrafik 
informasiya mübadiləsi də həyata keçirilir. Bunun əsasında bütün dünyada ingilis 
dilində çap olunan 500 min yeni ədəbiyyatı əhatə edən “İngilis dilində kitablar” 
göstəricisi mikrofişlərdə hazırlanır. 

1975-ci ilə kimi çap olunmuş kitabların Baş kataloqu 2 variantda (ənənəvi və 
elektron) hazırlanınmışdır. Kitab şəklində çap edilmiş kataloq 5,7 mln. biblioqrafik 
yazını əhatə etməklə 360 cilddən ibarət olmuş, maşınlaoxunan elektron formada isə 
eyni informasiya 3 optik diskə yerləşdirilmişdir [9].  

Britaniya Milli Biblioqrafiyasının tərkibinə aşağıdakı biblioqrafik göstəricilər 
daxildir: 

 Britaniya milli biblioqrafiyası (The British national bibliography). 1950-ci 
ildən indiyədək. Britaniya kitabxanası tərəfindən ildə 3 sayı nəşr edilir: yanvar-aprel; 
may-avqust və illik . CD-ROM-da ayda 1 dəfə. 

 Britaniya musiqi kataloqu (The British catalogue of music). 1957- ci ildən 
indiyədək. Britaniya kitabxanasının Müəllif hüquqları şöbəsi. Yarımillik göstərici. 

 Çap olunmuş xəritələrin kataloqu (Catalogue of printed maps). 1978- ci ildən 
indiyədək..Britaniya kitabxanası. MAPS verilənlər bazası onlayn rejimdə.  

 Dövlət nəşrləri (Government publications). 1922-ci ildən indiyədək. - 
Əlahəzrətin dəftərxana nəşriyyatı. Bunun əsasında “Chadwyck-Healey” şirkəti hər 
kvartal “Birləşmiş krallığın rəsmi nəşrlərinin kataloqu” nu CD-ROM-da dərc etdirir. 

 Vilinqin mətbuat bələdçisi. 1874- cü ildən indiyədək. (Willing's press guide). 
Vilinqin London şirkəti. İllik. 

 Britaniya kitabxanasında serial nəşrlər. 1981-ci ildən indiyədək. (Serials in 
the British Library) Rüblük nəşr. 

Britaniya milli filmlərinin və video istehsallarının kataloqu. 1965-ci ildən 
indiyədək. (British national film and video catalogue) Britaniya film institutu. 1997-
ci ildən Britaniya kitabxanası ilə birgə [14].  

1998-ci ildən Britaniya kitabxanası kitab ticarəti şəbəkəsinə daxil olmayan “boz 
ədəbiyyat” (grey literature) adlanan nəşrlərin qeydiyyatı ilə məşğul olur. “Boz 
ədəbiyyat” məhz elmi tədqiqat əsərləri - elmi məruzələr, dissertasiyalar, elmi 
tədqiqat institutlarının və ictimai təşkilatların nəşrlərini və s. əhatə edir. Hazırda bu 
sənəd şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər nəzərdən keçirilir. 
      Ənənəvi materialları milli kitabxananın və ya milli biblioqrafiya agentliklərinin 
fondlarından əldə etmək olur. Elektron resurslar barədə isə belə bir sual meydana 
çıxır: əgər elektron resurs milli  biblioqrafiya  agentliyi  və ya  cari milli biblioqrafiya  
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ilə məşğul olan təşkilat tərəfindən arxivləşmirsə, onu milli biblioqrafiya nəşrlərinə 
daxil etməyə dəyərmi? Gələcəkdə nə vaxtsa xidmət göstərməmək ehtimalı olan 
internet linkləri, veb saytları və digər materialları milli biblioqrafiya nəşrlərinə daxil 
etmək məsuliyyətli addımdırmı? 

Sualı cavablandırmaq üçün 1 neçə sənədə müraciət edək: 1989-cu il iyunun 9-da 
qəbul edilib, 1990-cı il iyulun 1-də qüvvəyə minmiş Norveçin “Məcburi nüsxə 
haqqında Qanunu”na elektron nəşrlər, onlayn nəşrlər də daxil edilmişdir. Bu qanun 
çap məhsulları (məs.; kitab, dövri mətbuat, açıqca və şəkil), səsyazma (film, video 
yazı, radio yazı, televeriliş), həm də elektron nəşrləri əhatə edir. 2005-ci ildən 
etibarən bütün domenlərin qeydiyyatı aparılır.   

Finlandiyanın “Məcburi nüsxə haqqında Qanunu” 1981-ci ildə qəbul olunmuş, elə 
həmin il qanun qüvvəyə minmişdir. Qanunda elektron resurslar məcburi nüsxələrə 
daxil edilməsə də, bu gün Finlandiyada elektron sənədlərin, o cümlədən radio və 
televiziya proqramlarının  biblioqrafik uçotu aparılır [8].  

“Litva Respublikası Hökumətinin Qanunu” isə 22 noyabr 1996-cı il tarixində 
qəbul olunmuşdur. 11 noyabr 2006-cı ildə qanuna yenidən baxılmışdır. Qanun 
kitabları, dövri mətbuatı, not nəşrlərini, mikroformaları, audiovizual, kartoqrafik, 
təsviri sənət, elektron nəşrləri, həmçinin Brayl şrifti ilə çap olunan materialları əhatə 
edir. Litva ilk Avropa ölkələrindəndir ki, 2002-ci ildən etibarən domenlərin və veb 
sənədlərin biblioqrafik uçotunu aparmağa başlamışdır. 

Beləliklə, apardığımız araşdırmalar göstərir ki, Böyük Britaniyada milli 
biblioqrafiya əsaslı şəkildə qurulmuşdur. Çap məhsulundan tutmuş, xəritələrin, milli 
film və videoların kataloqlarının qeydiyyatının aparılması, vahid uçot sisteminin 
düzgün qurulması, bütün bu proseslərin avtomatlaşdırılması təqdirəlayiq haldır.  

Xarici ölkə təcrübələrinə əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, ölkə ərazisində 
dərc edilən və daşıyıcı tipindən asılı olmayaraq yayımlanan bütün sənədlərin 
qeydiyyatının aparılması mədəni sərvətlərin qorunmasına zəmin yaradacaqdır. 
Burada əhəmiyyət kəsb edən məsələ təkcə çap məhsulunun qeydiyyatı deyil, eyni 
zamanda dövrün tarixi, elmi, mədəni, iqtisadi, siyasi həyatının, ayrı-ayrı 
mərhələlərdə baş verən mühüm hadisələrin, bir sözlə bir ölkənin, millətin sosio-mə- 
dəni inkişafının təhlili və tədqiqidir.  
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Амина Джафарова 
 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОГРАФИИ: 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(на основе британского опыта) 
Резюме 

      Статья посвящена созданию текущей национальной библиографии, 
определению и расширению ее охвата, а также важности обязательных копий. 
Была обращена к мировой практике и исследовалось история Британской 
национальной библиографии, а также были обсуждены пособия, которые 
играют особую роль в национальной библиографии. Говорится о вопросах, 
связанные с включением современных информационных носителей, 
электронных и аудиовизуальных публикаций в состав национальные 
библиографические издания. 
     Ключевые слова: текущая национальная библиография, национальный 
библиографический учет, обязательные копии, Британская национальная 
библиография, регистрация электронных ресурсов, Закон об обязательном 
экземпляре. 
 

Amina Jafarova 
 

FROM THE HISTORY OF THE CREATION OF THE NATIONAL 
BIBLIOGRAPHY:SCIENTIFIC-THEORETICAL RESEARCH 

(based on British experience) 
Summary 

     The article is devoted to creation of the current national bibliography, defining 
and expanding its scope, as well as the importance of the mandatory copies. Using  
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the world practice the history of the British National Bibliography was investigated, 
and the bibliographic indexes were also discussed that play a special role in the 
national bibliography. It’s told about issues related to the inclusion of modern 
information carriers, electronic and audiovisual publications to the content of the 
national bibliographic editions. 
     Keywords: current national bibliography, national bibliographic registration, 
mandatory copies, British National Bibliography, registration of electronic 
resources, Law on mandatory copies. 
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ELMİ HƏYAT 

(elmi konfranslar, sessiyalar; beynəlxalq əlaqələr; 
təqdimatlar, tədbirlər, təltiflər) 

 
Dilimiz – milli sərvətimizdir, 

elmi-praktik konfrans 
(Bakı ş.) 

 
      25 fevral 2019-cu il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun əməkdaşı, fil. ü.e.d. Zəkiyyə Əbilova Azərbaycan Respublikası Dini 
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun birgə  
təşkilatçılığı ilə keçirilən elmi-praktik konfransda iştirak edib. “Dilimiz – milli 
sərvətimizdir” mövzusunda baş tutmuş konfransa qatılan Z.Əbilovaya Azərbaycan 
İlahiyyat İnstitutu tərəfindən sertifikat təqdim olunub. 

*** 
Azərbaycanın qəhrəman qadınları, 

konfrans 
(Türkiyə, Ankara ş.) 

 
      8-10 mart 2019-cu il tarixlərində Türkiyə Cümhuriyyəti Ankara Qazi 
Universitetinin Resim-İş Eğitimi Anabilim bölümü və Türk Sənət Toplumunun birgə 
təşkilatçılığı ilə  “Türk millətinin Alp qadınları” layihəsi çərçivəsində “Azərbaycanın 
qəhrəman qadınları” adlı konfrans keçirilib. Konfransda AMEA M.Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini Aybəniz Əliyeva-Kəngərli 
“Azərbaycan nağıllarında qəhrəman qadın obrazları” adlı məruzə ilə çıxış etmişdir. 
Tədbirin sonunda A.Əliyeva-Kəngərli  mükafatla təltif olunub, eyni zamanda ona 
sertifikat verilib.  

*** 

“Cəfər Cabbarlı – 120 illik yubiley, yaxud mənbələrə yeni baxış”, 
 elmi-praktik konfrans 

(Bakı ş.) 
 
      15 mart 2019-cu il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar 
İnstitutunda “Cəfər Cabbarlı – 120 illik yubiley, yaxud mənbələrə yeni baxış” 
mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçirilib. Əvvəlcə Əlyazmalar İnstitutu və Cəfər  
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Cabbarlının Ev Muzeyinin birgə əməkdaşlığı ilə böyük dramaturq, şair, rejissor və 
ictimai xadim Cəfər Cabbarlının Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan şəxsi  
 arxiv materiallarından ibarət sərgiyə baxış təşkil olundu. Sərgidə ilk dəfə olaraq 
ədibin əlyazmalarının avtoqraf nüsxələri, əsərlərinin ilk nəşrləri və öz şəxsi sənədləri 
nümayiş olunub. Konfransda AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, 
fil.ü.e.d. Paşa Kərimov C.Cabbarlının çoxşaxəli yaradıcılığından bəhs edib və “Cəfər 
Cabbarlının şəxsi arxivində saxlanan xalqlar dostluğu və ədəbi əlaqələrə dair 
materiallar” mövzusunda məruzə etdi. Sonra fil.ü.e.d. Nailə Səmədovanın “Cəfər 
Cabbarlı şəxsiyyəti xatirələrdə”, Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi fil.ü.f.d. 
Əzizağa Nəcəfovun “Cəfər Cabbarlının cümhuriyyət dövrü yaradıcılığı”, fil.ü.f.d. 
Aytən Quliyevanın “Cəfər Cabbarlı arxivində məktublar” mövzusunda məruzələri 
dinlənildi. 

*** 
İranla Orta Asiya və Qafqaz arasında intellektual 

 və mədəni əlaqələr, 
beynəlxalq elmi konfrans 

(İran İslam Respublikası, Tehran ş.) 
 

     1-2 may 2019-cu il tarixlərində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun əməkdaşı, fil. ü.f.d. Əkrəm Bağırov İran İslam Respublikasının paytaxtı 
Tehranda “İranla Orta Asiya və Qafqaz arasında intellektual və mədəni əlaqələr” 
mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq elmi konfransda iştirak edib. Azərbaycanı bu 
tədbirdə təmsil edən iki alimdən biri - Ə.Bağırov “Sam Mirzə Səfəvinin şeir sənəti və 
şairliyə olan baxışları (“Töhfeyi-Sami” təzkirəsinə əsasən)” adlı məruzə ilə 
konfransda çıxış edib. 

*** 

Rəqəmsal əsrdə kitab və mütaliə, 
beynəlxalq konfrans 

(Qırğızıstan, Bişkek ş.) 

    16 may 2019-cu il tarixində Bişkekdə Qırğızıstan Prezidentinin Şəhərkənarı 
Konfrans Mərkəzində “Rəqəmsal əsrdə kitab və mütaliə” mövzusunda Beynəlxalq 
konfrans keçirilmişdir.Konfransda AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli geniş məruzə ilə çıxış edib. 
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Cəlil Məmmədquluzadə və xalq gülüş mədəniyyəti, 

respublika elmi konfransı 
(Bakı ş.) 

 
    30 may 2019-cu il tarixində AMEA Folklor İnstitutunun təşkilatçılığı ilə 
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Cəlil Məmmədquluzadənin 150 
illiyinə həsr olunmuş “Cəlil Məmmədquluzadə və xalq gülüş mədəniyyəti” 
mövzusunda respublika elmi konfransı keçirilib. Konfransda AMEA Humanitar 
Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutunun 
direktoru akademik Teymur Kərimli Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığı ilə bağlı 
geniş məruzə etmişdir. 

*** 

“İmadəddin Nəsimi: sələflər və xələflər – orta əsrlər əlyazmaları və 
Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri”,  

XVII respublika elmi konfransı  
(Bakı ş.) 

 
     24 iyun 2019-cu il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr 
olunmuş “İmadəddin Nəsimi: sələflər və xələflər – orta əsrlər əlyazmaları və 
Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” mövzusunda XVII ənənəvi 
Respublika elmi konfransı keçirilib. Konfransı giriş sözü ilə açan AMEA-nın vitse-
prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri 
İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi ilə əlaqədar ölkə Prezidenti İlham 
Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən 2019-cu ildə AMEA-nın bir sıra tədbirlər 
keçirdiyini bildirib. Akademik vurğulayıb ki, Nəsimi irsinin araşdırılmasında 
indiyədək əhəmiyyətli tədqiqatlar aparılsa da, şairin poetikasının öyrənilməsinə 
böyük ehtiyac var və bu işi görə bilən ən doğru elmi qurum Əlyazmalar İnstitutudur. 
Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, Əlyaz-malar İnstitutunun direktoru, 
akademik Teymur Kərimli konfransı açıq elan edib. Akademik klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə ölkə Prezidentinə öz təşəkkürünü 
bildirib. T.Kərimli bildirib ki, Nəsimi yaradıcılığının araşdırılmasında Əlyazmalar 
İnstitutu ortaya dəyərli elmi tədqiqatlar qoyub və bu iş bundan sonra da davam 
etdiriləcək. Konfransda Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, 
fil.ü.e.d. Paşa Kərimov “Professor Cahangir Qəhrəmanovun nəsimişünaslıq 
fəaliyyəti”, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru, fil.ü.e.d. Yaqub 
Babayev “Nəsimi poeziyasında insan konsepsiya-sı”, Azərbaycan Memarlıq və  
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İnşaat Universitetinin dosenti, fil.ü.e.d. Laləzar Əlizadə “Multi-kultural mühitdə  

formalaşan Nəsiminin poetik düşüncə tərzi, yaxud Nəsiminin “quş dili””, 
Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d., dosent Nəzakət Məmmədli 
“Nəsimi və Əttarın “Ber aməd” rədifli qəzəllərinin müqayisəli təhlili”, Əlyazmalar 
İnstitutunun böyük elmi işçisi, fil.ü.f.d. Tünzalə Seyfullayeva “İmadəddin Nəsimi 
şeirləri cünglərdə”, fil.ü.f.d. Nailə Mustafayeva “Nəsimi şeirlərinə yazılan təxmislər 
barədə”, professor Məhərrəm Hüseynov “Nəsiminin poetik mətn memarlığında söz 
və musiqi birliyi”, fil.ü.f.d. Göyərçin Abidqızı “Nəsimi Azərbaycan alimlərinin 
tədqiqatlarında”, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə “Nəsimi əsərlərinin dili və 
poetik özəllikləri”, fil.ü.e.d. Zəkiyyə Əbilova “Nəsimi şeirində islam əqaidi”, 
fil.ü.f.d., dosent İbrahim Quliyev “İmadəddin Nəsiminin istinad etdiyi bəzi hədislər, 
onların mənbələri və hədisşünaslıq cəhətdən tədqiq-təhlili” adlı məruzələrlə çıxış 
ediblər. 

*** 

Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiya  
 
       12 mart 2019-cu il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiya 
keçirilib. AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, Məhəmməd 
Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli tədbiri açıq 
elan edərək sessiyanın məramı və məqsədi barədə danışdı. Elmi sessiyada giriş sözü 
ilə AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli çıxış edib. O, müstəqillik 
dövründə Nəsimi irsinə yenidən qayıdışın əhəmiyyətini, bu istiqamətdə zəngin ədəbi 
xəzinəyə malik Əlyazmalar İnstitutunun daha məsuliyyətli bir öhdəçiliyə sahib 
olduğunu vurğuladı. Sessiyada AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov “Professor Cahangir Qəhrə-
manovun nəsimişünaslıq fəaliyyəti”, Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, fil.ü.f.d. 
Əzizağa Nə-cəfov “Nəsimi əsərlərinin Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda qorunan əlyazmaları”, Əlyazmalar İnstitutunun elmlər doktoru hazırlığı 
üzrə doktorantı, fil.ü.f.d. Şəlalə Hümbətova “Salman Mümtaz Nəsimi tədqiqatçısı 
kimi”, Əlyazmalar İnstitutunun fəlsəfə dok-toru hazırlığı üzrə dissertantı Nəzrin 
Atabəyli “Nəsimi əlyazmalarının Türkiyə nüsxələri” mövzularında məruzələrlə çıxış 
etmişlər. 
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 Yazılı abidələrin görkəmli tədqiqatçısı Həmid Araslı  

elmi sessiya 
(Bakı ş.) 

 
     12 aprel 2019-cu il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda “Yazılı abidələrin görkəmli tədqiqatçısı Həmid Araslı” mövzusunda 
elmi sessiya keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan AMEA-nın Humanitar Elmlər 
Bölməsinin akademik-katibi, Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur 
Kərimli qədim və orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatının bilicisi Həmid Araslının 
repressiyanın hökm sürdüyü ötən əsrin 30-40-cı illərində milli türkçülük ruhunda 
fəaliyyət göstərməsindən çəkinmədiyini xüsusilə vurğulayıb. T. Kərimli qeyd edib 
ki, Həmid Araslının araşdırmalarını, elmi-tənqidi əsərlərini oxuyarkən insanda, 
xüsusilə, gənclərdə Azərbaycançılıq, türkçülük  sevgisi daha da qabarır. Sonra 
AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini Paşa Kərimov “Görkəmli 
əlyazmaşünas alim Həmid Araslı”, Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, fil.ü.f.d. 
Əzizağa Nəcəfov “Həmid Araslının nizamişünaslıq fəaliyyəti”, Əlyazmalar 
İnstitutunun əməkdaşı, fil.ü.f.d. Lamiyə Rəhimova “Böyük nəsimişünas alim Həmid 
Araslı”, Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, fil.ü.f.d. Samirə Əliyeva “Həmid Araslı 
füzulişünas alim kimi” adlı məruzələrlə  çıxış etdilər. 
 

*** 
“Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı   

əlyazma və sənədlərdə”, 
elmi sessiya  

(Bakı ş.) 
 
     22 may 2019-cu il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar 
İnstitutunda görkəmli Azərbaycan dramaturqu və publisisti Cəlil 
Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Cəlil Məmmədquluzadənin 
həyat və yaradıcılığı əlyazma və sənədlərdə” mövzu-sunda elmi sessiya keçirilib. 
Tədbiri giriş sözü ilə AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, 
Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli açıb. O, böyük ədibin 
Azərbaycan ədəbi-ictimai fikrinin formalaşmasındakı rolundan danışıb. Akademik 
bildirib ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalı vasitəsilə öz vətəninin, millətinin irəli getməsi 
uğrunda fəaliyyət gös-tərən Mirzə Cəlil həm də iqtisadi görüşləri ilə dünya səviyyəli 
bir ziyalı olub. Çıxışının sonunda T.Kərimli ensiklopedik zəkaya sahib bir şəxsiyyət  
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olan Mirzə Cəlilin qoyduğu ənənələrin bu gün də davam etdirildiyini vurğulayıb. 
Sonra Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov “Cəlil 
Məmmədquluzadənin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan şəxsi arxivi barədə”, 
Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov “Cəlil 
Məmmədquluzadə yaradıcılığı və Füzuli irsi”, fil.ü.e.d. Nailə Səmədova “Cəlil 
Məmmədquluzadənin xatirələri Azərbaycan memuar ədəbiyyatının klassik nümunəsi 
kimi”, fil.ü.f.d. Afaq Əliyeva “Cəlil Məmmədquluzadə əsərlərinin nəşri dövrün 
ideoloji kontekstində”, fil.ü.f.d. Aytən  Quliyeva “Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi 
məktubları” mövzu-sunda məruzələrlə çıxış etmişlər. 
 

*** 

NƏSİMİ – 650,  
simpozium  

(Serbiya, Belqrad ş.) 
 

      Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi ilə 
əlaqədar 19 iyun 2019-cu il tarixində Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində elmi 
simpozium keçirilib. AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik 
Teymur Kərimli və Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, Paşa 
Kərimov Azərbaycanlı ziyalılardan ibarət nümayəndə heyətinin tərkibində olub. 
Serbiya Kral Akademiyası tərəfindən təşkil olunan simpozium Belqrad Univer-
sitetinin Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzində baş tutub. Tədbirdə Serb və 
Azərbaycan alimləri məruzələrlə çıxış ediblər. Çıxışlardan sonra serb və azərbaycanlı 
ekspertlərə müvafiq olaraq “Nəsimi-650” və “İvo Andriç” yubiley medalları təqdim 
olunub. Yubiley medalları bu il fevralın 20-də Serbiya Kral Akademiyası tərəfindən 
təsis edilib. Akademik Teymur Kərimli və fil.ü.e.d. Paşa Kərimov da Serbiya Kral 
Akademiyasının təsis etdiyi “İvo Andriç” medalı ilə təltif olunublar. 

*** 
Türk-tatar əlyazma irsi: müasir mərhələdə mühafizəsi 

 və araşdırılması problemləri 
elmi-praktik seminar 

(Tatarıstan Respublikası, Kazan ş.) 
 
      25-27 aprel 2019-cu il tarixlərində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil. ü.e.d. Paşa Kərimov Kazan 
şəhərində görkəmli arxeoqraf alim Marsel Əhmədcanovun 80 illiyinə həsr edilmiş  
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“Türk-tatar əlyazma irsi: müasir mərhələdə mühafizəsi və araşdırılması 
problemləri” mövzusunda keçirilən elmi-praktiki seminarda iştirak edib. Tatarıstan 
Respublikası Elmlər Akademiyasının Q.İbrahimov adına Dil, Ədəbiyyat və İncəsənət 
İnstitutunun təşkil etdiyi tədbirdə P.Kərimov “Azərbaycan əlyazma kitabının tarixi” 
adlı məruzə ilə çıxış edib. 

*** 
Cəfər Cabbarlı – 120, 

tədbir 
(Azərbaycan, Xızı r-nu) 

 
      8 iyun 2019-cu il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun bir qrup alimi görkəmli Azərbaycan dramaturqu, əməkdar incəsənət 
xadimi Cəfər Cabbarlının 120 illik yubileyi ilə əlaqədar Xızı rayonunda 
C.Cabbarlının ev muzeyində keçirilən tədbirdə iştirak edib. Tədbirdə Əlyazmalar 
İnstitutunun əməkdaşları – tar.ü.e.d. Tahirə Həsənzadə, fil.ü.f.d. Nəzakət 
Məmmədova, fil.ü.f.d. Aytən Quliyeva və İradə Vəzirova yazıçının həyat və yaradı-
cılığı haqqında məruzələrlə çıxış ediblər. 
  

*** 
 

Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları Füzuli gecəsində 
 
       13 yanvar 2019-cu il tarixində Bakı şəhəri Hövsan qəsəbəsi Mirzəağa Əliyev 
adına Mədəniyyət Evində dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 525 illiyinə 
həsr edilmiş tədbir keçirilib. Tədbirdə ölkəmizin tanınmış mədəniyyət, ictimai 
xadimləri ilə yanaşı, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
alimləri: elmi katib, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadə, aparıcı elmi işçi, fil.ü.f.d., 
dosent Əkrəm Bağırov, böyük elmi işçilər fil.ü.f.d. Tünzalə Seyfullayeva, fil.ü.f.d. 
Aytən Quliyeva, Sonaxanım Hadiyeva, elmi işçilər Mircəfər Seyidov və Xoşqədəm 
Rzayeva iştirak ediblər. Ədəbi məclisdə digər füzulişünas alimlərlə yanaşı, dosent 
Əzizağa Nəcəfzadə “Füzuli yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatında intellektual 
poeziyanın zirvəsi kimi”, dosent Əkrəm Bağırov “Orta əsr təzkirələrində Füzuli”, 
böyük elmi işçi Sonaxanım Hadiyeva “Füzuliyə yazılan təxmislər”, elmi işçi 
Mircəfər Seyidov “Müasir Azərbaycan nəsrində Füzuli təsiri” mövzularında 
məruzələr etmişlər. Məruzəçilər şairin poetik irsinin özəlliklərindən, əsərlərindəki 
obraz palitrasından, qəzəl, qəsidə, müxəmməs və poemalarında sənətkarlıq 
məsələlərindən ətraflı söhbət açmışlar. 
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Əlyazmalar İnstitutunun alimləri Nəsimi gecəsinə qatıldı 

 
      3 mart 2019-cu il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun bir qrup alimi Bakının Hövsan kəndindəki Mirzağa Əliyev adına 
Mədəniyyət Evində klassik ədəbiyyatımızın gözəl bilicisi, fil.ü.f.d. Vərağa 
Almasovun təşkilatçılığı ilə keçirilən böyük şairimiz İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yübileyinə həsr edilmiş tədbirə qatılıb. Respublikamızın tanınmış elm və mədəniyyət 
xadimlərinin iştirak etdiyi möhtəşəm tədbirdə Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə 
direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov “Nəsimi əsərlərinin yeni tapılan 
əlyazmaları və nəsimişünaslıq problemləri”, elmi katib, fil.ü.f.d. Əzizağa Nəcəfov 
isə “Nəsimi əsərlərinin dili və poetik özəllikləri” mövzusunda məruzə ediblər. 

 

*** 

YENİ DAXİLOLMALAR  

Əbu Əli İbn Sinaya həsr edilmiş əsərin surəti Azərbaycana gətirilib 

      Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil. ü.e.d. Paşa Kərimov Məşhədin 
Astane-Qüdse-Rəzəvi kitabxanasından Orta Asiyanın böyük alimi Əbu Əli ibn 
Sinaya həsr edilmiş “Qisseyi-Ə bu Əli Sina” adlı əsərin surətini əldə etmişdir. 
Azərbaycan turkcəsində yazılmış bu əsər Osmanlı imperatoru II Səlimin oğlu, 21 il 
hakimiyyətdə olmuş III Murada (1574-1595) hədiyyə edilib. 99 vərəqdən ibarət, əsas 
hissəsi nəsrlə, əvvəli və sonu nəzmlə yazılmış bu əsərdə İbn Sina barədə tarixi 
faktlarla bərabər rəvayətlər də toplanmışdır. 

*** 

Nəsiminin “Hüseyni” təxəllüsü ilə yazdığı şeirləri aşkar edilib 

      Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil. ü.e.d.  Paşa Kərimov böyük 
Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi divanının-lirik şeirlər toplusunun Ankaranın 
Milli Kitabxanasında saxlanan iki əlyazma nüsxəsinin sürətini əldə edib. Bu nüsxələr 
şairin “Hüseyni” təxəllüsü ilə yazdığı şeirlərin olması ilə diqqəti cəlb edir. 105 
vərəqdən ibarət birinci əlyazmanın başlığı “Divani-Həzrət Seyyid-Nəsimi” kimi 
getsə də, buradakı şeirlərin çoxu “Hüseyni” təxəllüsü ilə yazılıb. 124 vərəqdən ibarət 
ikinci əlyazma divanında şairin həm Nəsimi, həm də Hüseyni təxəllüsü ilə yazdığı 
şeirləri vardır. 
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Nəsimi divanının yeni nüsxəsinin surəti əldə edilib 

 
      Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil. ü.e.d. Paşa Kərimov Ankara Milli 
Kitabxanasından böyük Azərbaycan şairini İmadəddin Nəsiminin anadilli divanının 
yeni naməlum əlyazma nüsxəsinin surətini əldə edib. 134 vərəqdən, müxtəlif 
janrlarda yazılmış şeirlərdən ibarət olan bu divanın əvvəlində kitabın görkəmli 
mütəsəvvif Hacı Bəktaş Vəlinin ardıcılı, bəktaşi təriqətinə məxsus Mömin Dədə 
təkyəsinə vəqf edildiyi, geniş oxucu kütləsinin istifadəsi üçün bağışlandığı barədə 
qeyd vardır. Nəsiminin həyatının müəyyən dövründə bəktaşilərlə yaxınlaşdığı barədə 
məlumat verilir. Bu nüsxədəki qeyd göstərir ki, Nəsimi bəktaşi təriqətinin 
nümayəndələri arasında hörmət sahibi olmuş, onun şeirləri bu mühitdə sevilərək 
oxunub. Əlyazma nüsxəsinin bir özəlliyi də onun əvvəlində “Kitabi-Seyyid Nəsimi 
əl-Hüseyni” sözlərinin yazılmasıdır. Bu fakt göstərir ki, şairin “Hüseyni” təxəllüsü 
kifayət qədər geniş oxucu kütləsinə məlum olmuşdur. 

*** 

Molla Cümənin gürcü əlifbası ilə köçürülmüş şeirlər  
toplusu aşkar edilib 

 
      Əlyazmalar İnstitutu görkəmli Azərbaycan aşığı və şairi Molla Cümənin (1854-
1920) gürcü əlifbası ilə köçürülmüş şeirlər toplusunun əlyazmasını əldə edib. 
Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil. ü.e.d. Paşa Kərimov məlumat verir ki, 
38 şeirdən ibarət bu topludakı 8 şeirə şairin indiyədək nəşr olunmuş kitablarında rast 
gəlinmir. Bu şeirləri Molla Cümənin şagirdi, gürcü aşığı Konstantin Muradxanaşvili 
şairin dilindən eşidərək qələmə alıb. Molla Cümə XIX əsrin II yarısı-XX əsrin 
əvvəllərində Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsindəki aşıqların, eləcə də gürcü 
aşıqlarının yaradıcılığına güclü təsir edib. 

*** 

Akademik Teymur Kərimli AMEA-nın Rəyasət Heyətində  
Səməd Vurğunun yaradıcılığı haqqında məruzə ilə çıxış edib 

 
     6 mart 2019-cu il tarixində AMEA Rəyasət Heyətinin iclasında AMEA-nın 
Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar 
İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli "Səməd Vurğun yaradıcılığında 
azərbaycançılıq məfkurəsi" mövzusunda elmi məruzə ilə çıxış edib. Məruzədə 
Teymur Kərimli sovet dövründə Səməd Vurğunun azərbaycançılıq məfkurəsinin  
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Yalnız   milli-mənəvi  deyil, eyni   zamanda   funksional  olaraq   milli   dövlətçilik  

təfəkkürünün qorunması baxımından da olduqca müstəsna əhəmiyyətə malik 
olduğunu, Səməd Vurğunun bir alim kimi azərbaycançılıq yönündəki fəaliyyətindən 
bəhs etmişdir. 

*** 

Akademik Teymur Kərimlinin ümummilli lider Heydər Əliyevin  
96-ci ildönümü ilə bağlı Aztv-yə müsahibəsi 

 
      10 may 2019-cu il tarixində AMEA Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-
katibi, akademik Teymur Kərimli Aztv-nin “Səhər” musiqili-informasiya 
proqramının qonağı olmuşdur. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş verilişdə akademik 
Teymur Kərimli Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin də əlli illiyinin tamam 
olduğunu xatırladaraq Ulu öndərin maarifçilik ideyasından, Azərbaycançılıq 
ideologiyasının formalaşmasındakı rolundan, Azərbaycan dilinə, elminə, elm 
xadimlərinə göstərdiyi diqqət və qayğıdan geniş şəkildə bəhs etmişdir. 
 

*** 

Əlyazmalar İnstitutunun fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib 
 
      1 may 2019-cu il tarixində AMEA-nın illik Ümumi yığıncağı keçirilib. Tədbirdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz 
Mehdiyev, Prezident Administrasiyasının Humanitar siyasət məsələləri şöbəsinin 
müdiri Fərəh Əliyeva, Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini Əli 
Əhmədov, müxtəlif dövlət qurumlarının və ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, 
AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvləri, institut və təşkilatlarının direktorları, KİV 
nümayəndələri iştirak ediblər. İlk olaraq tədbir iştirakçıları AMEA-nın elmi 
nailiyyətlərini əks etdirən sərgi ilə tanış olublar. Sərgidə akademiyanın institut və 
təşkilatları, regional bölmə və elmi mərkəzləri, eləcə də Rəyasət Heyəti üçün 
ayrılmış guşələrdə Azərbaycan, rus və ingilis dillərində müxtəlif nəşrlər və istehsal 
olunan yeni məhsullar nümayiş etdirilib. AMEA rəhbərliyi və qonaqlar Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun guşəsi ilə də tanış olublar. İnstitutun direktoru, 
akademik Teymur Kərimli İnstitutun son bir ildəki fəaliyyəti ilə bağlı icmal məlumat 
verərək, AMEA rəhbərliyini və qonaqları yeni nəşrlərlə tanış edib. AMEA-nın 
prezidenti, akademik Akif Əlizadə və Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev İnstitutun fəaliyyətini 
yüksək qiymətləndiriblər. 
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NAİLİYYƏTLƏR 

Əlyazmalar İnstitutunun jurnallari üçün Elektron Beynəlxalq 
Standart Seriya Nömrəsi təyin olunub 

      Əlyazmalar İnstitutunun 2015-ci ildən nəşr etdirdiyi “Əlyazmalar yanmır” və 
“Elmi əsərlər” jurnalları üçün Fransa ISSN Mərkəzi tərəfindən Elektron Beynəlxalq 
Standart Seriya Nömrələri (e-ISSN) təyin edilib. Xatırladaq ki, buna qədər hər iki 
jurnalın çap versiyası üçün ISSN Mərkəzindən eyniləşdirmə nömrələri (“Əlyazmalar 
yanmır” jurnalı üçün ənənəvi ISSN 2410-5600, “Elmi əsərlər” üçün isə ISSN 2410-
5619) əldə olunub. Lakin Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali 
Attestasiya Komissiyası tərəfindən elmi nəşrlər qarşısında qoyulan yeni tələblərə 
uyğun olaraq, jurnallar ənənəvi (print) ISSN-lə yanaşı, elektron ISSN-ə də malik 
olmalıdır. Məhz bu məqsədlə Fransa ISSN Mərkəzinə ünvanlanmış müraciət müsbət 
nəticələnib və “Əlyazmalar yanmır” jurnalı 2663-998X saylı, “Elmi əsərlər” jurnalı 
isə 2663-9998 saylı beynəlxalq e-ISSN əldə edib. 

*** 

İnstitutun elmi jurnallari UNESCO-nun “ROAD” elmi 
indeksləşdirmə reyestrinə daxil edilib 

    Son dövrlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında nəşr olunan elmi 
nəşrlərin təkmilləşdirilməsi, keyfiyyətinin və reytinqinin yüksəldilməsi istiqamətində 
işlər görülür və nəticədə Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyası, həmçinin 
ölkəmizin müasir inkişaf səviyyəsi və potensialı haqqında məlumatların dünyaya 
çatdırılması baxımından elmi nəşrlərin önəmi artır. AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutu da öz növbəsində AMEA Elmi Nəşriyyat Şurasının yeni 
Tədbirlər planına uyğun olaraq, nəşr etdiyi çap məhsulunun, o cümlədən kitab və 
elmi jurnalların təkmilləşdirilməsi işini uğurla davam etdirir. Bu istiqamətdə atılan 
addımlardan biri də İnstitutun 2015-ci ildən nəşr olunan “Əlyazmalar yanmır” və 
“Elmi əsərlər” jurnallarının beynəlxalq elmi bazalarda indeksləşdirilməsi olmuşdur. 
Bu günlərdə hər iki jurnal UNESCO-nun Kommunikasiya və informasiya sektorunun 
“ROAD - Açıq istifadəli elmi jurnallar reyestri”nə daxil edilmişdir. 
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Əlyazmalar İnstitutunun aliminin məqaləsi yüksək impakt-faktorlu 

elmi jurnalda dərc olunub 
 

      AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, tar. ü.f.d., 
dosent Cavid Cəfərovun "Language Safety in the Context of National Security" ("Dil 
təhlükəsizliyi milli təhlükəsizlik kontekstində") adlı məqaləsi Bolqarıstan Elmlər 
Akademiyasının Tarix İnstitutunun nəşri olan “Revue Bulgare d’Histoire” jurnalında 
dərc edilib. Məqalənin tam mətni ilə Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin onlayn 
kitabxanasında - https://www.ceeol.com/search/ article detail?id =762675 linki 
vasitəsilə tanış olmaq mümkündür. 

*** 

Əlyazmalar İnstitutu ilə 
Beynəlxalq Türk-Qazax Universiteti əməkdaşlıq edəcək 

 
     21 fevral 2019-cu il tarixində Xoca Əhməd Yasəvi adına Beynəlxalq Türk- Qazax 
Universitetinin Qəyyumlar Şurasıının sədri, professor dr. M.Yıldız, Yunis İmrə 
İnstitutunun Bakı filialının direktoru, dosent-doktor Cihan Özdemir, Türkiyə 
Mədəniyyət Nazirliyinin nümayən-dəsi Alim Qorkmaz Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda olublar. Qonaqları 
İnstitutun direktoru, akademik Teymur Kərimli, İnsititutun elmi işlər üzrə direktor 
müavinləri fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov, elmi katib, 
dosent Əzizağa Nəcəfov qəbul ediblər. Akademik T.Kərimli qonaqlara İnstitutda 
mühafizə edilən qədim yazılı abidələr, onların bərpası, elektronlaşdırılması, aparılan 
tədqiqat işləri barədə müfəssəl məlumat verib. Sonra Xoca Əhməd Yasəvi adına 
Beynəlxalq Qazax-Türk Universitetinin Qəyyumlar Şurasıının sədri, professor dr. 
M.Yıldız Universitetin fəaliyyətindən bəhs edib. Görüşün sonunda AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu ilə Əhməd Yasəvi adına Beynəlxalq 
Qazax-Türk Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. 
 

*** 
Əlyazmalar İnstitutunun alimi Bosniya və Herseqovinada elmi 

ezamiyyətdə olub 

      AMEA və Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasındakı Səfirliyi 
arasında əldə edilmiş razılığa əsasən azərbaycanlı müəlliflərin əsərlərinin region  

kitabxanalarında saxlanan əlyazmalarını tapmaq, araşdırmaq və gələcəkdə daha geniş  
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tədqiqata cəlb etmək məqsədilə, həmçinin, bu müəssisələrlə AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu arasında elmi əlaqələrin qurulması niyyəti ilə fil. 
ü.f.d., dosent Əkrəm Bağırov 2019-cu ilin 15 may-15 iyun tarixlərində Bosniya və 
Herseqovinanın paytaxtı Sarayevo şəhərində elmi ezamiyyətdə olub. Alim bu 
şəhərdə əlyazmaların saxlandığı əsas mərkəzlərdə - Qazi Xosrov bəy Kitabxanası, 
Milli və Universitet Kitabxanası, Sarayevo Tarix Arxivi, Sarayevo Universitetinin 
Şərqşünaslıq İnstitutu, Boşnak İnstitutunda, eləcə də digər iki şəhərdə - Mostar 
şəhərində yerləşən Herseqovina-Neretva kantonunun Arxivində və Visoko şəhərində 
yerləşən Müqəddəs Bonaventura Monastırında olub, bu mərkəzlərdə saxlanan 
əlyazmalarla, onların kataloqlaşdırması işinin gedişi ilə tanış olub. Ə.Bağırov 
azərbaycanlı müəlliflərin adları çəkilən elmi müəssisələrdə qorunan əlyazmalarının 
surətlərini əldə etmək üçün Anlaşma Memorandumunun imzalanması ilə bağlı 
söhbətlər aparıb və nəticədə üç müəssisə ilə - Qazi Xosrov bəy Kitabxanası, Milli və 
Universitet Kitabxanası, eləcədə Sarayevo Tarix Arxivi ilə Anlaşma 
Memorandumunun imzalanmasına nail olub. Alim bu elmi müəssisələrdən 
ümumilikdə azərbaycanlı müəlliflərin 150-yə yaxın əlyazma nüsxəsinin surətlərini 
üzə çıxarıb, onlardan bir qisminin elektron versiyalarını, eləcə də əlyazma 
kataloqlarının əsli ilə birlikdə elektron versiyalarını əldə edib. Ə.Bağırov Milli və 
Universitet Kitabxanasında Nəsiminin 650 illiyi ilə əlaqədar məruzə ilə də çıxış edib.  

 

MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA 
ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN QONAQLARI 

 
 

      9 yanvar 2019-cu il tarixində Kazan Federativ Universitetinin Beynəlxalq 
Əlaqələr İnstitutunun sosial-humanitar elmlər üzrə xarici dillər kafedrasının dosenti, 
filologiya elmlər namizədi Landış Yuzmuxametova və institutun elmi katibi, 
filologiya elmlər namizədi Alsu Şaripova AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda olublar. Qonaqları institutun elmi işlər üzrə direktor 
müavini, fil. ü. e.d. Paşa Kərimov qarşılamış və onlara institutun keçdiyi yol, 
əlyazmaların toplanması, onların mühafizəsi və bərpası, şöbələrin fəaliy-yət 
istiqaməti barədə geniş məlumat verib. Direktor müavini həmçinin institutun 
müstəqillik dövründə beynəlxalq əlaqələrinin genişləndiyini vurğulayıb. Daha sonra 
qonaqlar İnstitutun Ekspozisiya zalında nümayiş olunan qədim əlyazmalarla tanış 
olublar. 
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*** 

      15 yanvar 2019-cu il tarixində ADA Universitetinin rektoru, fizika-riyaziyyat 
elmləri doktoru, professor Hafiz Paşayev AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun qonağı olub. Rektoru Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, 
akademik Teymur Kərimli qəbul edib. Hafiz Paşayevə Əlyazmalar İnstitutunda 
qorunan milli-mənəvi sərvətimiz olan əlyazma abidələrinin qorunması, 
elektronlaşdırılması, tədqiqi və təbliği işləri ilə bağlı məlumat verilib. Qonaq 
Əlyazmalar İnstitutunun Ekspozisiya zalında təşkil olunmuş sərgidə nümayiş olunan 
əlyazmalarla tanış olub. Sonra professor Hafiz Paşayev Əlyazmalar İnstitutunun 
xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. 
  

*** 
 
      19 fevral 2019-cu il tarixində Yunis İmrə İnstitutunun Bakı filialının direktoru, 
dosent, doktor Cihan Özdemir AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda qonaq olub. Qonağı Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik 
Teymur Kərimli qəbul edib. Görüşdə qonağa son zamanlar Əlyazmalar İnstitutunda 
türkdilli əlyazmaların kataloqlaşması, tədqiqi və elektronlaşması sahəsində görülən 
işlər və əldə olunan nailiyyətlər barədə məlumat verilib. Dosent, doktor Cihan 
Özdemir Türkiyəli mətnşünas və ədəbiyyatşünas alim professor, doktor Muhsin 
Macitin dünyanın müxtəlif ölkələrinin kitabxana və arxiv fondlarında qorunan 
əlyazma nüsxələri əsasında hazırladığı Şah İsmayıl Xətai “Divan” ının tənqidi 
mətnini hədiyyə edib. O, bildirib ki, bu kitabın hazırlanmasında AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunan əlyazmalardan da istifadə olunub. 
Doktor Muhsin Macitin salamlarını çatdıran doktor Cihan Özdemir onun adından 
Xətai “Divan” ının bəzi Şərq ölkələrində mövcud əlyazma nüsxələrinin sürətlərinin 
əldə olunmasında göstərdiyi dəstəyə görə Əlyazmalar İnstitutunun rəhbərliyinə öz 
təşəkkürünü bildirib. Sonra tərəflər Türkiyə Cümhuriyyətində Azərbaycan 
müəlliflərinin və Azərbaycanla bağlı əlyazmaların surətlərinin vahid mərkəzdən – 
Süleymaniyyə Kitabxanasından Bakıya, Əlyazmalar İnstitutuna gətirilməsi 
perspektivlərini müzakirə etmişlər. 
 

*** 

    5 aprel 2019-cu il tarixlərində Rusiya Elmi Cəmiyyətinin həftəlik “Poisk” 
qəzetinin videomateriallar şöbəsinin müdiri Aleksey Jukov və “Rossiya - Kultura” 

telekanalının “Qara dəliklər. Ağ ləkələr” adlı elm-təhsil teleproqramının əməkdaşları 
Marina Orlova və Maksim Xankişiyev AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar  
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İnstitutunda olublar. Müəssisənin elmi fəaliyyətini işıqlandırmaq məqsədi ilə çəkiliş 
aparan jurnalistlər institutun direktoru, akademik Teymur Kərimlidən müsahibə 
götürüblər. Teymur Kərimli institutun tarixi, institutda mühafizə olunan nadir 
əlyazmalar haqqında, eləcə də son dövrlərdə institutda aparılan elmi tədqiqat işləri 
barədə jurnalistlərə geniş məlumat verib. Qonaqlar institutun ekspozisiya zalında 
nümayiş olunan qədim əlyazmalarla, o cümlədən Vatikanın Apostol kitabxanasından 
Azərbaycana gətirilən əlyazmalarla tanış olublar. İnstitutun elmi katibi, dosent 
Əzizağa Nəcəfov qonaqları institutun “Elmi fondlar” şöbəsi və “Əlyazmaların 
gigiyena və bərpası” laboratoriyası ilə yaxından tanış edib, institutun xəzinəsində 
qorunan unikal əlyazmalar haqqında onlara məlumat verib. 

 
*** 

 
        16 may 2019-cu il tarixində Cənubi Koreyanın Seul-Duksunq Universitetinin 
Fəlsəfə fakültəsinin dekanı, professor Huanq-Van Min AMEA-nın Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunu ziyarət edib, Ekspozisiya zalında nümayiş 
olunan qədim əlyazmalarla tanış olub. Qonağı İnstitutun şöbə müdiri, tar. ü.f.d., 
dosent Cavid Cəfərov qarşılayıb və ona İnstitutun tarixi, əlyazmaların toplanması, 
mühafizəsi və bərpası, İnstitutun beynəlxalq əlaqələri barədə geniş məlumat verib. 
C.Cəfərov İnstitutun formalaşmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin böyük rolu 
olduğunu da qonağın diqqətinə çatdırıb. Professor Huanq-Van Min İnstitutda 
saxlanılan hüquq, fəlsəfə və etikaya dair əlyazma və əski çap kitabları ilə də 
maraqlanıb.Bundan başqa, Cənubi Koreyalı qonağa Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi barədə də geniş məlumat verilib. 

 

TƏLTİFLƏR 

Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı fəxri fərmanla təltif edilib 

     28 may 2019-cu il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun əməkdaşı, institutun Həmkarlar Komitəsinin sədri Zahidə Hacıyeva 
AMEA Azad Həmkarlar İttifaqı tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif olunub. Fəxri 
Fərman AMEA Azad Həmkarlar İttifaqının sədri, professor Habil Qurbanov 
tərəfindən Z.Hacıyevaya institutun kollektivinə göstərdiyi xidmətlərinə, səmərəli 
elmi fəaliyyətinə görə və 70 illik yubileyi münasibətilə təqdim olunub.  
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     Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, fil. e.d., AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müa-vini, Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü Paşa Kərimovun 60 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə 
onu təbrik edir, ona həyatında və elmi fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar 
arzu edirik. Paşa Kərimov həyatını elmə, ədəbiyyatı-mızın dərin 
qatlarının araşdırılmasına, klassik mətnlərin tədqiqinə, bir sözlə, böyük 
sənəd xəzinəmizin nadir incilə-rinin üzə çıxarılmasına və xalqımıza 
çatdırılmasına sərf etmiş istedadlı alimlərimizdəndir. 1959-cu ildə Bakı 
şəhərində anadan olan P.Kərimov Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
(indiki Bakı Dövlət Universiteti) filologiya fakültəsini bitirdikdən sonra 
həyatını Əlyazmalar İnstitutuna bağlamış və bu gün də həmin institutda 
fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Alim 1991-ci ildə "Əlican Qövsi 
Təbrizinin "Divan" ının tekstoloji tədqiqi və elmi-tənqidi mətni" 
mövzusunda namizədlik, 2012-ci ildə isə "XVII əsr anadilli Azərbaycan 
lirikası" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 
ədəbiyyatşünaslıq elmimizə dəyərli töhfələr bəxş etmişdir. P.Kərimov 
müxtəlif illərdə Ankara, Daşkənd, Kabil, Məzari-Şərif, Herat, Aşqabad,  
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Təbriz, İslamabad və digər şəhərlərdə keçirilən beynəlxalq konfranslarda 
ədəbiyyat-şünaslıq və mətnşünaslıq elmimizin müxtəlif problemləri ilə 
bağlı məruzələr etmiş, 2011-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Vatikan 
və Romada təşkil olunmuş Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərində iştirak 
etmişdir. P.Kərimovun dəyərli elmi fəaliyyəti həm ölkə daxilində, həm 
də xaricdə yüksək dəyərləndirilmiş, alim bir sıra nüfuzlu mükafatlara 
layiq görülmüşdür. 2012-ci ildə Türk Ədəbiyyatı Vəqfinin təsis etdiyi 
“Türk ədəbiyyatına xidmət baratı” mükafatına layiq görülən P.Kərimov 
2015 ci ildə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunub. Bundan bir qədər sonra, 
2017-ci il mart ayının 1-də alim İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 13-cü 
sammitində adıçəkilən təşkilatın “Elm və texnologiya” nominasiyası 
üzrə mükafatına layiq görülüb və mükafatı alimə Pakistanın Baş naziri 
Məhəmməd Nəvaz Şərif təqdim edib. P.Kərimov “Əlican Qövsi Təbrizi 
“Divanı”nın tekstoloji tədqiqi”, “Qövsi Təbrizi “Divan”ının elmi-tənqidi 
mətni”, “XVII əsr Azəbaycan lirikası”. “XVII əsr Azərbaycan 
poeziyası”, “Sadiq bəy Sadiqinin türkdilli yaradıcılığı” adlı 
monoqrafiyaların, 50-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. 
Ədəbiyyatımızın yorulmaz tədqiqatçısı dünyanın bir sıra fond və 
kitabxanaları ilə uzun müddətdir yaxından əlaqə saxlayır və 
ədəbiyyatımızın bir çox incilərinin surətlərinin əldə edilib ölkəmizə 
gətirilməsində misilsiz xidmətlər göstərir. Görkəmli alimi anadan 
olmasının 60 illik yubileyi münasibətilə bir daha təbrik edir, ona uzun 
ömür və fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzu edirik. 
 
 

Raqub Məmmədov, 
filologiya üzrə elmlər doktoru 
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YENİ NƏŞRLƏR 

                                         

        AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun tərtib etdiyi “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
- 100” adlı elmi biblioqrafiya işıq üzü görüb. Bu 
fundamental elmi biblioqrafiya Azərbaycan dövlətçilik 
tarixinin ən parlaq səhifələrindən birinə - müsəlman 
Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinə həsr olunub. Biblioqrafiyaya Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətini doğuran tarixi şəraiti, Cümhuriyyət 
xadimlərinin həyat və mübarizəsini, Parlamentin və 
Hökümətinin fəaliyyətini, dövlət quruculuğu, xarici siyasət, 
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni-maarif həyatını, habelə 

Cümhuriyyətin süqutundan sonrakı dövrdə istiqlal ideyalarını yaşadan milli hərəkat, 
siyasi mühacirət və s. məsələləri əks etdirən materiallar daxil edilib. Kitabın baş elmi 
məsləhətçisi Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik  Teymur Kərimli, tərtibçi-
müəllifləri fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərli və ped. ü.f.d. Nadir İsmayılovdur. 

*** 

       AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun “Türkdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin 
aparıcı elmi işçisi, fil. ü.f.d., dosent Əli Əliyevin (Əli 
Məmmədbağıroğlu) yeni monoqrafiyası nəfis tərtibatda çap 
olunub. XVII əsrdə köçürülmüş Azərbaycan əlyazma 
kitablarının paleoqrafik və mətnşünaslıq məsələlərinin 
araşdırılmasına həsr olunan “XVII əsr Azərbaycan əlyazma 
kitabı” adlı monoqrafiyada minillik kitab tariximizin ayrı-
ayrı tarixi mərhələlərdə sahib olduğu əlamətlər müqayisəli 
şəkildə oxuculara təqdim olunur. Kitabın elmi redaktoru fil. 
ü.e.d. Paşa Kərimov, rəyçiləri isə          fil. ü. e.d. Azadə 
Musayeva və Kamil Allahyarovdur. 
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          1914-cü ildə Mahmud Mahmudbəyov və Abbas 
Səhhətin birgə hazırladıqları “Türk ədəbiyyatına ilk 
qədəm” adlı dərsliyin transfoneliterasiya olunmuş variantı 
çap edilib. Qeyd edək ki, dərslik 1906-cı ildə Bakıda 
keçirilmiş Müəllimlərin Birinci Qurultayının qarşıya 
qoyduğu vəzifələrə uyğun olaraq tərtib edilib. Həyatını 
pedaqoji fəaliyyətlə bağlayan Mahmud Mahmudbəyov 
redaktorluq etdiyi “Rəhbər” jurnalında da maarifçilik 
ideyalarını, xalq təhsilinin problemlərini müntəzəm 
işıqlandırıb. Kitabın elmi məsləhətçisi fil. ü.e.d. Aybəniz 
Əliyeva-Kəngərli, elmi redaktoru fil. ü.f.d. Əli 
Məmmədbağır-oğlu, tərtib edib nəşrə hazırlayan və ön 

sözün müəllifi Səadət Nəsirovadır.                                                        

          “Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan dövri mətbuatın kataloqu” 
adlı kitab nəşr olunub. Kitabı Səadiyə Xanlarova tərtib edərək 
nəşrə hazırlayıb. Qeyd edək ki, Əlyazmalar İnstitutunda 716 
adda 2267 sayda dövri mətbuat nümunəsi saxlanılır. Onlar dil 
baxımından da rəngarəngdirlər. Burada Azərbaycan, türk, rus, 
fars, ərəb, polyak, ləzgi, tatar, özbək, avar, qumuq, tacik, 
türkmən, qazax, alban dillərində nəşr olunmuş qiymətli 
mətbuat nümunələri vardır. Kataloqda hər bir dildə olan 
nümunə barədə ətraflı məlumat verilib. İnstitutda saxlanılan 
mətbu  orqanları arasında “Əkinçi”, “Kaspi” qəzetləri və 
“Molla Nəsrəddin” jurnalı kimi milli mətbuat tariximizdə 
önəm daşiyan incilər də vardır. Kataloqun redaktoru tar. ü.e. 
d. Tahirə Həsənzadədir.                            

               Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” poemasını 
nəfis şəkildə çap edilib. Qeyd edək ki, kitab AMEA-nın 
klassik irs seriyasından Nizami Gəncəvi yaradıcılığının 
nəşri layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Layihənin rəhbəri 
AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə, redaktoru 
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik 
İsa Həbibbəylidir. Kitaba Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitunun direktoru, akademik Teymur 
Kərimli “Ərəb paltarlı türkün                  talesizliyi” adlı 
tutarlı ön söz yazmış və şairin soy-kökü məsələsinə bir 
daha aydınlıq gətirmişdir. Qum versiyasını  
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və “rəiseyi-qord” birləşməsi kimi elmi əsası olmayan ehtimalları təkzib edən alim 
şairin Gəncədə doğulub böyüdüyünü və atasının türk olduğunu elmi-məntiqi 
dəlillərlə təsdiqləyir. Xalq şairi Səməd Vurğun tərəfindən böyük sənətkarlıqla 
Azərbaycan dilinə çevrilən bu əsər Əməkdar rəssam Fəxrəddin Əlinin ustalıqla 
çəkdiyi rəsm nümunələri ilə oxuculara təqdim edilib. 
 

                                                                                                                                                           

            Elnurə Babayevanın “Əbdürrəhman Caminin 
“Risaleyi-Əruz”unun türkcə tərcüməsi və onun tekstoloji-
filoloji xüsusiyyətləri” adlı kitabı işıq üzü görüb. Kitabın 
elmi redaktorları Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə 
direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov və fil.ü.e.d., 
professor Tərlan Quliyevdir. Monoqrafiyanın rəyçiləri 
fil.ü.e.d. Nailə Səmədova və fil. ü.f.d. Nailə Mustafayevadır. 
Təqdim olunan monoqrafik araşdırma klassik fars 
ədəbiyyatının ən böyük nümayəndələrindən biri XV əsrdə 
yaşayıb yaratmış           Əbdürrəhman     Caminin “Risaleyi-
Əruz” əsəri haqqındadır. 

   

 

        Zemfira Məmmədova XII əsrdə yaşamış görkəmli təbib 
Zeynəddin ibn Əbu İbrahim İsmayıl əl-Cürcaninin “Qədim 
dövr tibbinə dair kitabça” əsərini farscadan ruscaya tərcümə 
edib. Kitabın redaktorları Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər 
üzrə direktor müavini fil.ü.e.d. Paşa Kərimov və tar.ü.e.d. 
Fərid Ələkbərlidir. Kitab Zeynəddin Cürcaninin “Zəxireyi-
Xarezmişahi” (“Xarəzmşahın xəinəsi”) adlı tibbi əsərinin 
müxtəsər nüsxəsidir. Kitabda insan sağlamlığı üçün faydalı 
məsləhətlərdən – fəsillərin insan orqanizminə təsiri, yemək-
içmək qaydası, həcamət haqqında, eləcə də o dövrdə yayılmış 
xəstəliklərin müalicəsindən, müxtəlif xəstəliklərə qarşı 

hazırlanmış çoxlu sayda bitki və heyvan mənşəli dərmanlardan bəhs olunur. 

 

 

 



 
 

109 
 

 

                      Yeni nəşrlər // Elmi əsərlər,2019,№1(8),yanvar-iyun,s.106-117.   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                          

     Görkəmli Azərbaycan maarifçisi və yazıçısı Rəşid bəy 
Əfəndiyevin (1863-942) “Bəsirətül-ətfal” (Uşaqların idrakı) 
əsəri çapdan çıxıb. Əsərin mətnini transfoneliterasiya edən 
institutun əməkdaşı Aynurə Məmmədovadır. Kitabın elmi 
redaktoru akademik Möhsün Nağısoyludur. “Bəsirətül-ətfal” 
əsəri XX əsrin ilk Azərbaycan dərsliyi hesab edilir. Uşaqlar 
üçün tərbiyəvi xarakter daşıyan, onların idraki biliklərinin 
zənginləşməsinə yönəlmiş bu kitabda nəzmlə və nəsrlə 
yazılmış kiçik hekayələr, bəzi yazı nümunələri – məktub, 
dəvətnamə, təbriknamə yazmaq qaydaları, dini qaydalara 

düzgün riayət, eləcə də bir sıra ziyalılar haqqında məlumatlar yer alır. 
A.Məmmədova əsərdə çətin anlaşılan ərəb-fars sözlərindən ibarət lüğət tərtib etmiş 
ki, bu da kitabın sonuna daxil edilib.                                        

      “Türk əlyazmaları kataloqu” seriyasından “Naməlum 
müəlliflərin folklor abidələri və əlyazmaları” adlanan I cildi 
rus dilində nəşr edilib. Folklor nümunələrinin təsviri və tərtibi 
fil.ü.f.d. Əli Məmmədbağıroğlu tərəfindən hazırlanıb. Kitabın 
redaktoru fil.ü.e.d. Paşa Kərimovdur. Kitabı Azərbaycan 
dilindən rus dilinə tərcümə edən İnstitutun əməkdaşı Tahirə 
Əliyevadır.Kitaba Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan 
folklora dair müəllifsiz türk əlyazmalarının   elmi- paleoqrafik 
təsviri daxildir. Təsvir  olunan əlyazmalar əsasən XVII, XVIII, 
XIX və XX əsrin əvvəllərini əhatə edir. 

                          

          Telli Akhun Korkmazın “Türk-rus müharibələri 
baxımından Əhməd Rəsmi Əfəndi və “Xülasətül-etibar” 
əsəri” adlı kitabı çapdan çıxıb. Monoqrafiyada XVIII əsrdə 
yaşamış türk diplomatı və dövlət xadimi Əhməd Rəsmi 
Əfəndinin “Xülasətül-etibar” əsərini araşdıran müəllif bu 
mənbənin köməyi ilə dövrün bir sıra tarixi hadisələrini ətraflı 
nəzərdən keçirib. Kitaba Əhməd Rəsmi Əfəndinin əsərinin 
müasir əlifbada mətni daxil edilib.Kitabın elmi redaktorları 
fil.e.d. Paşa Kərimov və Azadə Musayevadır. 
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           AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda fil.ü.f.d, dosent Vüqar Qaradağlının tərtibçiliyi 
ilə yenidən işlənmiş “Vətən dili” dərs vəsaiti ikinci dəfə 
nəşr olunub. Kitabın elmi redaktorları, akademiklər - 
Vasim Məmmədəliyev və Tofiq Hacıyevdir. Dərsliyin 
müəllifləri Azərbaycanın iki görkəmli maarifçisi, pedaqoqu 
və metodisti – Aleksey Çernyayevski (1840-1894) və 
Səfərəli bəy Vəlibəyovdur (1856-1902). Azərbaycanda ilk 
anadilli dərs vəsaiti hesab olunan əsər iki hissədən 
ibarətdir. Çernyayevskinin müəllifi olduğu I hissə birinci 
sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulub. Burada rəsm, yazı 

nümunələri, əlifba ilə tanışlıq, əski Azərbaycan əlifbasını təşkil edən hərflərin 
adlarını açıqlayan cədvəllər, söz birləşmələri, qısa cümlələr, kiçik hekayələr, atalar 
sözləri, tapmacalar və digər folklor nümunələri yer alır. A.Çernyayevskinin 
S.Vəlibəyovla birgə hazırladığı “Vətən dili” nin II hissəsinə müxtəlif mövzulu 
ibrətamiz hekayələr, folklor nümunələri, təsərrüfat əşyaları, bitki və heyvanat aləmi, 
coğrafiya, nəbatat, tikinti və pul haqqında məlumatlar daxildir. Qeyd edək ki, “Vətən 
dili” kitabının tərtibçisi V.Qaradağlı eyni zamanda mətnin transfoneliterasiyasının, 
ön sözün, izahların, 3400-dən artıq haşiyənin, 10000-dən artıq sözdən ibarət tezlik 
lüğətinin və 40-dək cədvəlin müəllifidir.                                                                            

 

    “Cənubi Azərbaycan yazarları” layihəsindən olan altıncı 
kitab – “İllərin qanadında” adlı şeir antologiyası çapdan 
çıxıb. Kitab 1998-ci ildə Tehranda nəşr olunub, tərtibçisi 
Eloğludur. Müəllifin kimliyi haqqında məlumat yoxdur. 
Mətni transfoneliterasiya edib nəşrə hazır-layan Əlyazmalar 
İnstitutunun əməkdaşı Sona Xəyaldır. Antologiyaya XX 
əsrdə Cənubi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində - Təbriz, 
Qaradağ, Urmiya və s. şəhərlərində yaşayıb-yaradan otuz şair 
haqqında ətraflı məlumat və onların əsərləri daxildir. 
Şairlərdən Ağyarlı, Miyanlı Əlirza, Ahəni, Leyla Kəhali və 
başqalarının adlarını misal göstərmək olar. Eloğlunun dili 
sadə və anlaşılan olduğu üçün kitabın transfoneliterasiyası 

zamanı Azərbaycan dilinin cənub ləhcəsi olduğu kimi saxlanılıb. Kitabın redaktoru 
Seyyid Əsri, rəyçiləri Qutiyera Cəfərova və fil. ü.f.d Lamiyə Cəfərovadır.                       
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    AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
Kitabxana və elmi informasiya şöbəsinin növbəti layihəsi 
olan “Azərbaycanın elm adamları”  silsiləsindən “Elmin 
yollarında” adlı ilk kitab işıq üzü görüb. Bu nəşrə müxtəlif 
elm sahələrinin alimləri haqqında müxtəlif dövrlərdə 
yazılmış və dövri mətbuatda çap olunmuş məqalələr 
daxildir. Məqalələrin müəllifi şair, publisist Fəxrəddin 
Meydanlıdır. Məqalələri toplayıb nəşrə hazırlayan 
Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Sona Xəyaldır. Kitabda 
çağdaş dövrdə Azərbaycanda yaşayıb-yaradan doqquz elm 
adamının həyat və yaradıcılığından bəhs edən məqalələr öz 
əksini tapıb. Kitabın redaktoru fil. ü.f.d., dosent Əzizağa 

Nəcəfzadə, rəyçiləri Qutiyera Cəfərova və fil. ü.f.d. Aytən Quliyevadır. 
 
                                                       

                 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun “Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin 
müdiri, fil.ü.e.d., professor Kamandar Şəriflinin 
“Əsərləri”nin I cildi işıq üzü görüb. Kitabda XIX əsrdə 
yaşamış görkəmli Azərbaycan maarifçisi, mətnşünas alimi 
Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadənin həyat və 
yaradıcılığından bəhs edilir. Kitabın elmi redaktoru akademik 
Teymur Kərimlidir. Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadənin 
zəngin elmi irsi, o cümlədən “Qazilik dəftəri” AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə 
olunur. 
                                       

                                       
          AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda XVI əsr görkəmli türk çoğrafiyaçısı, dənizçisi və 
admiralı Piri Rəisin dünyaca məşhur “Kitabi Bəhriyyə” 
(“Dənizçilik haqqında kitab”) əsəri rus dilində çapdan 
çıxıb. Əsəri qədim osmanlı dilindən rus dilinə Əlyazmalar 
İnstitutunun əməkdaşı Tahirə Əliyeva tərcümə edib. Kitabın 
tərtibatı və ön sözü T.Əliyevaya məxsusdur, elmi redaktoru 
fil. ü. e. d., professor Paşa Kərimovdur. 1521-ci ildə yazılmış 
“Kitabi Bəhriyyə” Piri Rəisin dənizçilik fəaliyyəti boyu 
gəzdiyi, gördüyü yerləri təsvir edən qeydlərindən ibarətdir.  
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Həm də savadlı xəritəçi olan Piri Rəis gördüyü yerlərin xəritələrini tərtib edib. 
Həmin xəritələr kitaba əlavə olunub. “Kitabi Bəhriyyə” nin bir hissəsi nəzmlə 
yazılıb. 972 beytdən ibarət olan bu hissə 23 qismə bölünür. Burada dənizçilərə edilən 
tövsiyələr, təbiət hadisələri, xəritələr, adalar, dənizlər, Atlantik okeanı, Amerikanın 
kəşfi və s. haqqında məlumatlar yer alır. 
 

  

     XX əsrin görkəmli Azərbaycan tədqiqatçısı və şairi 
Cəfər Rəmzinin 1981 və 1987-ci illərdə nəşr olunmuş 
“Deyilən söz yadigardır” topluları yeni tərtibatda çapdan 
çıxıb. Kitabı nəşrə hazırlayan AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Sona Xəyaldır. 
Kitaba XIV-XX əsrlərdə Bakı və Abşeronda yaşayıb-
yaratmış 170-dən çox şairin tərcümeyi-halı və əsərlərindən 
nümunələr daxildir. Tərtibçi S.Xəyal Cəfər Rəmzinin 
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan arxivindəki indiyədək 
nəşr olunmamış şeirləri, o cümlədən, toplularla bağlı 

C.Rəmziyə ünvanlanmış 4 məktubu sözü gedən nəşrdə təqdim edib. Kitabın 
redaktorları Qorxmaz Səfərov və Nəbibə Səfərova, rəyçiləri fil.ü.f.d. Əzizağa 
Nəcəfzadə, fil.ü.f.d. Aytac Zeynalova və Qutiyera Cəfərovadır. 

 
       AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda XX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi, “Molla 
Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin fəal nümayəndəsi Əli 
Nəzminin şəxsi arxivinin təsviri kitab halında çapdan 
çıxıb. Şairin Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan 
109 saxlama vahidindən ibarət arxiv materialları sistemli 
şəkildə kitabda təsvir olunub.Kitabda Ə.Nəzminin 
arxivinə aid olan materiallar – mənzum əsərləri, pyesləri, 
tərcümeyi-hal və xatirələri, şəxsiyyətinə dair sənədlər, 
ona yazılmış məktublar, eləcə də müxtəlif sənədlər barədə  
məlumat verilir. Arxivin təsviri zamanı əlyazmaların, o 

cümlədən sənədlərin dili və üslubu olduğu kimi saxlanılıb.Kitabı tərtib edənlər 
Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları Könül Bağırova və Aytən İmanovadır. Kitabın 
redaktoru və ön sözün müəllifi fil. ü.e.d. Nailə Səmədovadır. 
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          AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda XIII əsrin sonu və XIV əsrin əvvəllərində 
yaşayıb-yaratmış Azərbaycan alimi Məhəmməd ibn 
Mahmud ibn Hacı Şirvaninin “Ətriyyat bağı” əsəri 
çapdan çıxıb. Kitabda əczaçılıq sənəti haqqında bəhs 
olunur. Burada mineral, bitki və heyvan mənşəli 
dərmanların hazırlanması, sınaqdan keçirilməsi, müxtəlif 
xəstəliklər zamanı içkilərin və qidaların hazırlanma 
qaydaları, ərəb əlifbasına uyğun sıralanma ilə 
ədviyyatların geniş şərhi və s. faydalı məlumatlar yer alır. 
Əsəri Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Müzafəddin 

Əzizov ərəb dilindən tərcümə edib.Kitabın elmi redaktoru tar.ü.e.d., professor Fərid 
Ələkbərlidir. 
                                           

                                                   
      Qacarlar sülaləsinin məşhur nümayəndəsi şahzadə 
Nadir Mirzənin (1827-1885) AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan “Təbriz 
darüssəltənəsinin tarixi, coğrafiyası və görkəmli 
şəxsləri” adlı əsəri Azərbaycan dilinə tərcümə olunaraq 
nəşr edilib. Kitab Təbriz şəhərinin qədim dövrlərdən 
tutmuş XIX əsrədək olan tarixi mənzərəsini əks etdirir. 
Nadir Mirzə əsəri yazarkən özünün qırxillik müşahidə-
lərini qələmə almaqla bərabər, yüzə yaxın tarixi sənəddən, 
məktublardan və fərmanlardan da istifadə edib ki, bunlar 
da kitabda təqdim olunur. Kitabda Təbrizdə baş vermiş ən 
mühüm tarixi hadisələr, əhalinin yaşayış tərzi və adət-
ənənələri, Təbrizdəki məhəllələr, qədim tikililər, coğrafi 

məkanlar, bağ-bağçalar, burada bişirilən təamlar haqqında geniş və dəqiq məlumat 
verilir. Bundan başqa əsərdə Təbrizin görkəmli siyasət və din xadimləri, alimləri, 
şairləri, o cümlədən Təbrizin tarixində iz qoymuş sadə sakinlər barəsində də bəhs 
olunur. Əsəri fars və ərəb dillərindən Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Rauf 
Şeyxzamanlı tərcümə edib. R.Şeyxzamanlı eyni zamanda kitabdakı izahların, 
şərhlərin və ön sözün müəllifidir. Nəşrin baş elmi məsləhətçisi akademik Teymur 
Kərimli, redaktoru  fil.ü.e.d. Nəsib Göyüşovdur. 
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     AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda mühafizə olunan “Ərəbdilli yazılı abidələrin 
kataloqu” nun IV cildi rus dilində çapdan çıxıb. Kataloqa 
XIV-XX əsrlərdə müxtəlif şərq ölkələrində köçürülmüş 590 
əlyazmanın təsviri daxildir. Əlyazmalar elmin müxtəlif 
sahələrini – qrammatika, ədəbiyyatşünaslıq, fiqh, tarix, 
poetika, fəlsəfə və astronomiyanı əhatə edir. Kataloq 
kitabının tərtibçisi fil.ü.e.d., professor Kamandar Şərifov, 
elmi redaktoru akademik Teymur Kərimlidir. 
 

 

                                                                                                                                                               
 

         AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun “Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin 
müdiri, fil.ü.e.d., professor Kamandar Şəriflinin “Əsərləri” 
silsiləsindən II cild işıq üzü görüb. Kitaba iki tədqiqat işi 
daxildir. Bunlardan biri müəllifin “Mətnşünaslığın əsasları” 
adlı monoqrafiyasıdır. Monoqrafiyada Əlyazmalar 
İnstitutunda mühafizə olunan çoxsaylı türkdilli, farsdilli və 
ərəbdilli yazılı abidələr əsasında Azərbaycanda mətnşünaslıq 
elminin yaranması və inkişaf yolları araşdırılır. Kitaba daxil 
olan ikinci araşdırma XIX əsrin görkəmli Azərbaycan 
maarifçisi Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadənin “Farsi 
təkəllüm risaləsi” (“Farsca danışıq kitabı”) adlı əsəridir. 
K.Şərifli araşdırmasında qeyd edir ki, bu əsər təkcə iki nəfər 

arasında gedən sual-cavabdan ibarət deyil, eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyəti 
tarixini öyrənmək baxımından dəyərli bir əsərdir.“Farsi təkəllüm risaləsi”nin ərəb 
qrafikası ilə tam mətni də kitaba daxil edilib. Nəşrin elmi redaktoru akademik 
Teymur Kərimlidir. 
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 “Əlyazmalar yanmır” və “Elmi əsərlər” jurnallarının 
növbəti nömrələri çapdan çıxıb. “Əlyazmalar 
yanmır” elmi məqalələr toplusunun bu nömrəsində 
“Mətnşünaslıq”, “Ədəbiyyatşünaslıq”, 
“Mənbəşünaslıq”, “Tarixşünaslıq”, “Kitabşünaslıq”, 
“Dilçilik”, “Keçmişdən gələn səslər” və “Yubileylər” 
rubrikaları yer alır. Bu nömrədə fil.ü.e.d., professor 
Paşa Kərimovun, fil.ü.e.d. Kamandar Şərifovun, o 
cümlədən bir çox tədqiqatçıların məqalələri dərc 
olunub. “Elmi əsərlər” in bu nömrəsində yer alan 

məqalələr ədəbiyyatşünaslıq, mətnşünaslıq, mənbəşünaslıq, folklorşünaslıq, 
kitabxanaşünaslıq, kitabşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq sahələrini əhatə edir. 
Mövzular üzrə yerli, o cümlədən Rusiya, Belarus, Özbəkistan və Ukraynadan olan 
tədqiqatçıların araşdırmaları bu nömrədə təqdim olunur. Azərbaycan alimlərindən 
fil.ü.e.d. Aybəniz Əliyeva-Kəngərlinin, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadənin, 
fil.ü.f.d., dosent Nailə Mustafayevanın, eləcə də digər tədqiqatçıların məqalələri bu 
nömrədə işıqlandırılıb. 
 
                                                        
                                              AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun “Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin 
müdiri, fil.ü.e.d., professor Kamandar Şəriflinin “Əsərləri”nin 
III cildi işıq üzü görüb. Bu cildə müəllifin müxtəlif jurnal və 
konfrans materiallarında nəşr olunmuş məqalələri daxildir. 
Kitabın "Görkəmli şəxsiyyətlər" başlıqlı I hissəsində IX-XX 
əsrlərdə yaşamış Azərbaycan alimlərinin və şairlərinin həyat 
və yaradıcılıqları barədə məlumat verilir. "Mətnşünaslıq", 
"Tərcümələr", "Kitabxanalar" və "Müxtəlif mövzularda" adlı 
digər dörd hissədə mətnşünaslıq elminin təşəkkülü və inkişafı, 
bir sıra məşhur yazılı abidələrin tərcümələri üzərində 
araşdırmalar, bəzi Şərq ökələrinin kitabxanalarında saxlanılan 
Azərbaycan əlyazmaları, məhəbbət dastanlarında multikultural 
dəyərlər və s. haqqında bəhs olunur. Nəşrin elmi redaktoru 

akademik Teymur Kərimlidir. 
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     XVI əsrdə yaşamış Osmanlı şairi, alimi və təbibi 
Məhəmməd Nidainin AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan “Kitabi-tibbi-
mənzum” əsəri nəşr olunub. Bu mənzum tibbi əlyazma 
50-dən artıq şeirdən ibarətdir. Şeirlərdə müxtəlif 
xəstəliklərdən, onların etimologiyasından və 
müalicəsindən bəhs olunur. Burada zökəm, vərəm, astma, 
zöhrəvi xəstəliklər, diş xəstəlikləri, göz xəstəlikləri və s. 
haqqında və onların müalicəsində istifadə edilən dərman 
vasitələri barəsində məlumat verilir. Əsərin ərəb qrafikası 
ilə yazılmış orijinal mətni də kitaba daxil edilib. Əsəri 
transfoneliterasiya edib nəşrə hazırlayan Əlyazmalar 

İnstitutunun əməkdaşı Sona Xəyaldır. Kitabın redaktorları Mustafa Mailoğlu və 
Seyyid Əsri, rəyçiləri tar.ü.e.d. Fərid Ələkbərli və tar.ü.e.d. Tahirə Həsənzadədir. 

 

      XX əsrin əvvəllərində Bakı ədəbi mühitinin tanınmış 
qəzəlxanı və satirik şairi olmuş Mirhəsən Münsifin (1881-
?) AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda yeddi dəftər avtoqrafı saxlanılır. Dəftərlərin 
birində “Tuti” adı altında 100-dən artıq şeir vardır. 
Münsifin bu şeirləri 1914-cü ilin sonlarında Bakıda nəşrə 
başlayan “Tuti” satirik məcmuəsində 1915-1917-ci illər 
ərzində mütəmadi çap olunub. Şair öz əsərlərini “Münsif”, 
“Məxfi”, “Qəmiş”, “Sırtıq” və “Əfi” imzaları ilə nəşr 
etdirib. Kitabı nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi 
Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Sona Xəyaldır. Nəşrin 
redaktoru fil.ü.f.d. Aytac Zeynalova, rəyçiləri fil.ü.f.d., 

dosent  Əzizağa Nəcəfzadə və Qutiyera Cəfərovadır. 
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           AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun elmi katibi, fil. ü.f.d., dosent Əzizağa 
Nəcəfzadənin “Nizaminin türklüyü və türklüyə münasibəti 
Azərbaycan nizamişünaslığında” adlı kitabı nəşr olunub. 
Monoqrafiyada XIX-XX əsrlərdə yaşamış Azərbaycan 
tədqiqatçılarının, eləcə də hazırki dövr Azərbaycan 
alimlərinin tədqiqatlarında dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin milli mənsubiyyət etibarilə türk olması, şairin öz 
əsərlərində türklüyə xüsusi rəğbəti araşdırılıb. Azərbaycan 
nizamişünaslığını xronoloji ardıcıllıqla təqdim edən 
Ə.Nəcəfzadə mövcud araşdırmalar üzərində təhlillər aparıb. 

Kitabın baş elmi məsləhətçisi və ön sözün müəllifi AMEA-nın müxbir üzvü, 
professor Nüşabə Araslıdır. Monoqrafiyanın elmi redaktoru fil.ü.f.d., dosent Əkrəm 
Bağırov, rəyçiləri fil.ü.e.d., professor Xəlil Yusifli və fil.ü.f.d., dosent İbrahim 
Quliyevdir. 
 
                                               

     AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun “Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi” şöbəsinin 
müdiri, fil. ü.e.d., professor Kamandar Şəriflinin 
“Əsərləri” nin IV cildi işıq üzü görüb. Bu cildə üç kitab 
daxildir. Birinci kitabda XIV əsr türk şairi Ümmi İsanın 
“Mehri və Vəfa” adlı məsnəvisi haqqında K.Şəriflinin 
araşdırması, məsnəvinin Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanılan iki əlyazma nüsxəsinin orijinal mətni, eləcə də 
latın əlifbasına transliterasiya edilmiş mətni təqdim olunur. 
İkinci kitabda görkəmli Azərbaycan şairi və tarixçisi Mir 
Möhsün Nəvvabın (1833-1918) ermənilərin əsasən 
Qarabağda, həmçinin Azərbaycanın digər bölgələrində 
törətdikləri qırğınlardan bəhs edən “1905-1906-cı illərdə 
erməni-müsəlman davası” əsəri yer alır. Üçüncü kitaba 
XIII əsrdə yaşamış ensiklopedik biliyə malik Nəsirəddin 

Tusinin “Adabül-mütəəllimin” (“Tələbəlik mədəniyyəti”) risaləsinin Azərbaycan 
dilinə tərcümə olunmuş mətni və əsər haqqında məlumat daxildir. 
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M Ü Ə L L İ F L Ə R İ N     N Ə Z Ə R İ N Ə ! 
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun“Elmi Əsərlər” jurnalının redaksiyasına  
təqdim edilən elmi məqalələr aşağıda göstərilən qaydalar əsasında 

 tərtib edilməlidir: 
 
1. Məqalənin mətni Times New Roman-12 şrifti ilə (Azərbaycan dilində – latın əlifbası; 
ingilis dilində –ingilis əlifbası; rus dilində – kiril əlifbası ilə); format – A4; 1,0. intervalla çap 
olunmalıdır. 
2. Müəllif (müəlliflər) haqqında məlumat verilməlidir: adı, soyadı açıq yazılmalı, işlədiyi 
və ya oxuduğu müəssisənin adı və ünvanı (ünvanları tam şəkildə yazılmalı, müəllifin 
(müəlliflərin) elektron poçt ünvanı göstərilməlidir. 
3. Məqalənin əvvəlində “giriş”, sonunda isə məqalənin xarakterinə uyğun olaraq, 
müəllifin (müəlliflərin) gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi 
səmərəsi  və s. aydın şəkildə verilməlidir. 
4. Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır.Məqalənin sonunda 
verilən ədəbiyyat siyahısı  istinad olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla 
(məsələn, [1] və ya [1,s.119] kimi işarə olunmalı) ya da əlifba ardıcıllığı ilə nömrələnməlidir. 
Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda  istinad olunan həmin 
ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 
5. Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında məlumat tam və dəqiq 
olmalıdır. İstinad  olunan  mənbənin  biblioqrafik  tasviri  onun  növündən  (monoqrafiya, 
dərslik,  elmi məqalə  və s.)  asılı  olaraq  verilməlidir.  Elmi məqalələrdə  simpozium, 
konfrans  və digər  nüfuzlu elmi tədbirlərin  materiallarına  və ya tezislərinə  istinad  edərkən 
məqalənin,  məruzənin  və ya  tezisin  adı göstərilməlidir. İstinad  olunan mənbənin 
biblioqrafik təsviri  verilərkən  Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti  yanında  Ali 
Attestasiya  Komissiyasının  "Dissertasiyaların  tərtibi  qaydaları"  barədə qüvvədə  olan 
təlimatının  "İstifadə edilmiş  ədəbiyyat"  bölməsinin  10.2-10,4.6  tələbləri  əsas  
götürülməlidir. 
6. Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, 
monoqrafiyalarına və b.etibarlı mənbələrə  üstünlük verilməlidir. 
7. Xülasə məqalənin dərc olunduğu dildən əlavə, 2 dildə verilməlidir. Müxtəlif dillərdə 
olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununa uyğun olmalıdır. Məqalədə 
müəllifin va ya müəlliflərin gəldiyi  elmi  nəticə, işin  elmi  yeniliyi,  tətbiqi  əhəmiyyəti va s.  
xülasədə  yığcam  şəkildə öz  əksini  taprmalıdır. Xülasələr  elmi va qramatik  baxımdan 
ciddi  redaktə  olunmalıdır. Hər bir xülasədə məqalənin adı,  müəllifin  və  ya  müəlliflərin  
tam  adı  göstırimməlidir. 
8. Məqalənin Universal Onluq Təsnifat (UOT)  indeksi göstərilməli və 3 dildə açar 
sözlər verilməlidir (məqalənin və xülasələrin yazıldığı dildə). 
9. Səhifənin parametrləri yuxarıdan 3,0 sm, aşağıdan 3,0 sm, soldan 3,0 sm, sağdan 2,5 
sm. olmalıdır. 
10.Məqalə, elmi rəhbərin rəyi əlavə olaraq, çap olunmuş şəkildə disklə birlikdə təqdim 
olunmalıdır.  
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К   С В Е Д Е Н И Ю   А В Т О Р О В! 
 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала «Научные труды 
Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана» должны 

быть оформлены на основании указанных ниже правил: 
 
1. Текст статьи набирается на Times New Roman, шрифт – 12, межстрочный 

интервал - 1,0., формат - А4 (на азербайджанском языке - латинским алфавитом, на 
английском языке - английским алфавитом, на русском языке - кириллицей). 
Параметры размещения статьи: сверху – 3,0 см, снизу – 3,0 см, слева 3,0см, справа 2,5 
см. 

2. Сведения об авторе (авторах)  даются следующие: имя, отчество, фамилия 
(полностью), указываются место работы и адрес (адреса) автора (авторов) статьи, а 
также адрес (адреса) его (их) электронной почты. 

3. В конце научной статьи, соответственно характеру статьи и  области  науки, к 
которой  она относится, в ясной форме излагаются научные результаты, полученные 
автором (авторами), научная новизна работы,  значимость ее внедрения, 
экономическая эффективность и т.д. 

4. Необходимы ссылки на научные источники по теме статьи. Список 
использованной литературы дается в конце статьи в той последовательности, в 
которой источники встречаются в тексте,  (например, [1] или [1, с.119]), или же они 
должны быть пронумерованы последовательно в алфавитном порядке. В случае, если 
на какой-либо источник ссылка повторяется в другой части текста, то она указывается 
под предыдущим номером.  

5. В списке использованной литературы сведения о каждом источнике должны 
быть полными и точными. Библиографическое описание использованной литературы 
дается в зависимости от вида литературы (монография, учебник, научная статья и 
т.д.). Если источник, на который дается ссылка, является материалом симпозиума, 
конференции или других научный мероприятий, в этом случае дается полное название  
статьи, доклада или тезисов. При библиографическом описании используемой 
литературы за  основу берутся требования, изложенные в пункте 10.2-10,4.6  раздела 
«Использованная литература»  действующей инструкции Высшей Аттестационной 
Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики  «Правила оформления 
диссертаций». 

6. В списке использованной литературы необходимо отдавать предпочтение 
монографиям, научным статьям и другим источникам  за последние 5-10 лет. 

7. Резюме на статью дается на двух языках, помимо языка, на котором печатается 
статья. Резюме на разных языках не должны отличаться друг от друга, а также должны 
соответствовать содержанию статьи. В резюме в краткой форме излагаются научный 
итог и новизна работы, значимость внедрения и т.д. Резюме должны быть тщательно 
отредактированы с  научной точки зрения и грамматически. В каждом резюме  
указывается имя автора и название статьи (полностью). 

8. В статье указывается индекс Универсальной Десятичной Классификации (УДК) 
и ключевые слова. Ключевые слова даются на трех языках  (на котором написана 
статья и резюме). 

10. Статья с рецензией научного руководителя представляется в распечатанном 
варианте  и на диске.  
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