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MİRZƏ BAXIŞ NADİM POEZİYASININ  
SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ BARƏDƏ 

 
Xülasə 
 
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi: Mirzə Baxış Nadim həyat və 

yaradıcılığı, ədəbi irsi ən az öyrənilmiş sənətkarlarımızdan olmuşdur. Bunun əsas səbəbi ondan 
ibarət idi ki, son vaxtlara qədər şairin ədəbi irsi nəşr edilməmişdi. Əsərlərinin iki əlyazma 
nüsxəsi əsasında tərtib edilmiş iki kitabdan ibarət toplusu sübut edir kim Mirzə Baxış Nadimin 
şeirləri mövzu dairəsinin genişliyi, janr əlvanlığı, özünəməxsus yaradıcılıq üslubu, sənətkarlıq 
xüsusiyyətləri ilə seçilir.Ədəbiyyat tariximizdə Mirzə Baxış, əsasən, satirik şair kimi təqdim 
edilmişdir. Doğrudan da, satirik şeirləri şairi zəhmətkeş insanların mənafeyini müdafiə edən 
realist sənətkar kimi dəyərləndirməyə imkan verir. Bununla bərabər, üzə çıxarılaraq nəşr edil-
miş yeni əsərləri göstərir ki, o, həm də lirik-aşiqanə qəzəllər, tarixi mövzulu, vətənpərvərlik 
ruhlu mənzumələr, dini şeirlər yazmışdır. Bu əsərlər M.B.Nadim irsini hərtərəfli tədqiq etməyə, 
onun XIX əsr ədəbiyyatımızdakı mövqeyini daha düzgün müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

 
Açar sözlər: Mirzə Baxış Nadim, şair, qəzəl, qoşma, müxəmməs, satira 
 
Giriş 
 
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Mirzə Baxış Nadim (1780-

1878) həyat və yaradıcılığı  ədəbi irsi ən az öyrənilmiş sənətkarlarımızdan olmuşdur. Bunun 
əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, son vaxtlara qədər şairin ədəbi irsi ortaya çıxarılmamış, nəşr 
edilməmişdi. Şairin adına biz Salman Mümtazın 1935-ci ildə nəşr etdirdiyi “El şairləri” kita-
bında rast gəlirik. Tədqiqatçı, onun tərcümeyi-halı, şəxsiyyət və fəaliyyəti haqqında heç bir söz 
demədən bir neçə şeirini topluya daxil etməklə kifayətlənmişdir (1, s.96-97). Nadim haqqında 
nisbətən geniş məlumata akademik Feyzulla Qasımzadənin tədqiqatlarında rast gəlirik. O, 
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“XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kitabında Nadimin tərcümeyi-halının bərpasına, do-
ğum və ölüm tarixlərinin, ədəbiyyatımızdakı mövqeyinin dəqiqləşdirilməsinə təşəbbüs göstər-
mişdir. F.Qasımzadə şairin bir neçə şeirinin (“Qışın təsviri”, “Ala cöngə”,  “Mirablıq”, 
“Mahmud”, “Haray”, “Qoşarlar”) adını çəkib onlardan dörd nümunə gətirməklə kifayətlən-
mişdir. Alim gətirdiyi nümunələrlə sübut edir ki, çar Rusiyası tərəfindən Azərbaycan xanlıqla-
rının işğalını, ayrı-ayrı döyüş səhnələrini, Gəncənin tututmasını, Azərbaycan kəndlərinin İran 
qoşunlarının tapdağı altında əzilib talan edilməsini, əmirlərin hüdudsuz ağalığını, feodal qu-
ruluşunun nəhayətsiz zülm və zorakarlığını, çarizmin Azərbaycandakı hakimlərinin rüşvətxor-
loğunu təsvir edən Nadim realist sənətkar kimi çıxış etmişdir. Dövrünün nöqsanlarını, haqsız-
lıqlarını tənqid edən Mirzə Baxışın əsərləri onu ruhən Qasım bəy Zakirə yaxınlaşdırır. O, sati-
rik poeziyamızın inkişafı tarixində özünəməxsus şərəfli yer tutmuşdur (2, s. 99-201). 

XIX əsr ədəbiyyatımızın başqa bir görkəmli tədqiqatçısı, professor  Kamran Məmmədov 
“XIX əsr Azərbaycan şeirində satira” monoqrafiyasında Nadimin satirik yaradıcılığı barədə 
heç bir yeni məlumat verməmişdir (3, s.133). Əlində kifayət qədər material olmadığı üçün alim 
Nadimin dünyagörüşü, satirik şair kimi onun yaradıcılıq xüsusiyyətləri barədə ümumi fikir 
söyləməklə kifayətlənmişdir. 

Mirzə Baxış Nadim haqqında nisbətən geniş məlumata biz professor Mustafa Mustafaye-
vin “Mirzə Baxış Nadim” adlı məqaləsində rast gəlirik (4, s. 148-158). O, F.Qasımzadənin bəzi 
fikirlərini təkrar etməklə yanaşı, Nadimin irsi ilə hələ XX əsrin 20-ci illərində maraqlanan və 
ilkin olaraq onun əsərlərinin əlyazmasını üzə çıxararaq üzünü köçürən Ağakərim Canıbəylinin 
verdiyi məlumatlara əsaslanaraq şairin “Rəncbər” adlı müxəmməsini, “Murad xan” adlı qoş-
masını və “Polkovnik İsmayıl bəyə” adlı mənzuməsini tam şəkildə oxuculara təqdim etmişdir. 
 

F.Qasımzadə ilə M.Mustafayevin verdiyi məlumatların üst-üstə düşməsi sübut edir ki, 
onların hər ikisi eyni mənbədən – Ağakərim Canıbəylinin orijinaldan üzünü köçürdüyü əlyaz-
masından istifadə etmişlər. Həmin əlyazma hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazma-
lar İnstitutunda D-350/10327 şifri altında mühafizə olunur (5). Qeyd edək ki, apardığımız araş-
dırmalar nəticəsində Nadim şeirlərinin toplandığı, müəllifin əli ilə köçürülmüş B-4275/5900 
şifrli  354 səhifədən ibarət cüngü də aşkar etmişik. 

Filologiya elmləri doktoru Raqub Kərimovla birlikdə Canıbəylinin əlyazması və bu cüng 
əsasında Mirzə Baxışın iki kitabdan ibarət şeirlər toplusunu tərtib etmişik. Şairin əsərlərinin 
əlyazmalarının ayrı-ayrı şəxslərdə saxlandığını ehtimal etmək tamamilə mümkündür. Lakin əl-
də olan və çap edilmiş şeirlərinin artıq Mirzə Baxış yaradıcılığının ən ümdə və səciyyəvi xüsu-
siyyətləri barədə fikir söyləməyə imkan verdiyini bildirmək istərdik. 

Mirzə Baxış Nadim 1780-cı ildə vaxtı ilə gah Şamaxı, gah da Salyan qəzasına daxil edilən 
Nəvahi kəndində, zəhmətkeş ailəsində dünyaya gəlmiş, Şamaxıda təhsil almış, əkinçilik və hey-
vandarlıqla məşğul olmuş, həyatının çətin keçməsinə baxmayaraq, uzun bir ömür yaşamış, 
1878-ci ildə vəfat etmişdir. Daim özü kimi insanların içində olduğuna, ən ağır məqamlarda 
onlara həyan çıxaraq öz gücü və imkanı daxilində problemlərini həll etməyə çalışdığına görə 
insanlar onu sevmiş, həmişə ona müraciət etmişlər. Camaatın ona ehtiramını yüksək qiymət-
ləndirən Mirzə Baxiş, əldə olan məlumata görə, dəfələrlə kəndlilərin mübahisəli torpaq məsə-
lələrini müsbət həll etmək üçün günlərlə, bəzən aylarla Bakı, Salyan və Şammxıda qalaraq 
yüksək vəzifəli məmurlarla görüşüb həmyerlilərinin problemlərini həll etməyə nail olmuşdur. 
Nadimin bu hərəkətlərini qəbul edə bilməyən istismarçı təbəqə nümayəndələri hər vasitə ilə ona 
qarşı mübarizə aparır və şairi el arasında hörmətdən salmağa çalışırdılar. Həmişə zəhmətkeş 
xalqın tərəfində durması, kəndliləri müdafiə etməsi onun şeirlərində  özünün parlaq əksini tap-
mışdır. A.Canıbəylinin haqqında danışdığımız əlyazmasında Mirzə Baxışla bağlı bir əhvalatdan 
danışmış, bu münasibətlə şairin yazdığı şeir parçası nümunə gətirmişdir. Bir dəfə Nadim kənd-
lilərin torpaq məsələsi ilə bağlı Şamaxıya gedir. Bu dəfə onun səfəri bir qədər uzun çəkir. Bun-
dan istifadə edən düşmən qüvvələr camaat arasında şayiələr yaymağa çalışırlar. Camaat arasın-
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da narazılığın artdığını görən Mirzə Fərəculla təxəllüslü oğlu atasına məktub yazaraq onu və-
ziyyətdən xəbərdar edir. Nadim oğlunun məktubunu oxuyan kimi məsələnin nə yerdə olduğunu 
anlayır və oğluna nəzmlə cavab yazır: 

 
                                    Desələr guşzəd olma, mənə böhtandı, oğul, 
                                    Acığın dövlətə vardır zərəri, qan, oğul. 
                                    İki aydır məni salmışlar “bu gün”, “zafrta”ya, 
                                    Kəsmişəm qapusunu icz ilə mən “İvan”ın 
                                    Mər eşitmüblər, oğul, zaftrasın Divanın. 
 

Bu şeir parçası XIX əsrin müqtədir şairi Qasım bəy Zakirin bəzi şeirlərini xatırladır. Na-
dim də Zakir kimi “İvan”ın  “zafra”sından, divanın – hökümət idarəsinin süründürməçiliyindən 
cana doyduğunu ifadə  etməkdədir. A.Canıbəyli haqlı olaraq bu faktı və şeir parçasını Nadimin 
xalq yolunda fədakarlığının sübutu kimi qiymətləndirir: “Zənnimcə, qırıq və natamam bir şə-
kildə oxuduğumuz bu beş sətir Nadimi, Nadimin səmimiyyətini və xalq uğrundakı fədakarlığını 
müxtəsər də olmuş olsa bizə tanıdacaq bir vasitə ola bilər” (5,s.9). 

A.Canıbəyli də, F.Qasımzadə də şairin yardıcılığından danışarkən onun “Murad xan” rə-
difli qoşmasından nümunələr vermişlər. Altı bənddən ibarət bir qoşmasında Mirzə Baxış rənc-
bərlərin zəhmət haqqını verməyən, sadə zəhmət adamlarını ağır məşəqqətlərə düçar edən Mu-
rad xanı, eləcə də onun timsalında digər müftəxorları kəskin satira atəşinə tutur. Onu kəpəyə 
yüyürən uzunqulağa, tayqulaq köpəyə bənzətməklə kifayətlənməyib “çoxdur sənin kimi dərədə 
itlər” deyir. Həcvin  beşinci bəndində şair “Biçinçi əhlinin olsa hikməti, Çəkdirərlər səni dara, 
Murad xan!” – deyərək bir qədər də irəli gedib kəndliləri öz hüquqlarını qorumağa, mübariz 
olmağa səsləyir: 

Nadim “Kərbəlayi” adlı başqa bir şeirində də kəndlilərin mənafeyini müdafiə edir. Onun 
bu şeirdə hədəf seçdiyi şəxs adi mülkədar deyil, o, həm də Kərbəla ziyarətinə gedib gəlmiş, 
ictimaiyyətdə müəyyən nüfuzu olan şəxsdir. Lakin o da Murad xan kimi qaniçən zülmkardır. 
Onların hər ikisinin məslək və amalları eynidir-nəyin bahasına olursa –olsun insanları istismar 
edib var-dövlət toplamaq. Nadim həmin şeirini Kərbəlayinin taxılını biçdirmək üçün Muğandan 
gətirdiyi biçinçilərin dilindən yazmışdır. Dörd bəndlik bu şeir biçinçilərin öz halal zəhmət haq-
larını almaq üçün Kərbəlayiyə müraciətindən ibarətdir.  Bu hadisədən bir qədər sonra Kərbəla-
yinin Nəvahiyə gəlib Nadimin Kərbəlayi Salman adlı yaxın dostunu həcv etməsi şairi qəzəb-
ləbləndirir və o, həmin şəxsin ünvanına “Kərbəlayi” rədifli başqa bir həcv yazır Birinci həcvdən 
fərqli olaraq ikincidə Kərbəlayinin şəxsi keyfiyyətləri tənqid olunur. A.Canıbəyli haqqında da-
nışdığımız əlyazmasında Nadimin “əhalinin ehtiyaclarını ruhunda yaşadan şair” adlandırır. Fik-
rini sübut üçün dostu Mahmuda yazdığı şeiri örnək gətirir. Canıbəyli şeirin yazılma səbəbini 
şərh edərək göstərir ki,  Nadimin yaşadığı Nəvahi kəndinin qonşuluğunda ikinci bir Nəvahi 
kəndi var, qədim zamanlarda şahlara, xanlara rəncbər olduqlarından onlara indi də Rəncbər 
Nəvahi deyirlər. “Azərbaycan iranlıların təsərrüfündə olduğu zaman (hal-hazırda da) həmin 
Rəncbər Nəvahi camaatın əkənəcəyi olan Çarəkdar adlı yeri hökümətdən götürüb çarəkinə 
(dörddə bir) əkərmişlər. Hasil olan çarəki (taxılı) döyüb, hazırlayıb şahlıq quyularına doldur-
maq üçün hökümət məmurları həman kənddən gündə üç nəfəri atı ilə bərabər biyara aparırlar-
mış. Bir gün növbə Mahmud adlı yoxsul bir kəndliyə düşür. Mahmud:- Atım yoxdur, məmur 
məni öldürmiyəcək ki? – deyə biyara getməkdən imtina edir. Məmurun əmri ilə Mahmudun 
özünü aparıb o biri atlar ilə bir yerdə qoşdururlar. Bu hadisəni bir müddət sonra eşidən Nadim 
həqiqəti bilmək üçün  Rəncbər Nəvahiyə gedərək artıq ömrünün son günlərini yaşayan 90-95 
yaşlı qoca Mahmudla görüşüb dostlaşır və məsələnin təfsilatını öyrəndikdən sonra aşağıdakı 
mənzuməni yazıb ona göndərir: 
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                                  Mahmuda! Aya, rəncbərara mərdi-yeganə, 
                                  Nahaq yerə rəncidə olub gəlmə fəğanə, 
                                  Xaliq sizi rəncbər yaradıbdır bəgə, xanə, 
                                  Hərçənd gərəkdir qoşalar at bu kotanə, 
                                  At olmasa, heç incimə, insan da qoşarlar...” (5,s.52). 
 

Professor K.Məmmədov bu şeirin müəllifi Nadimin özünəməxsus kinayəli tənqid üsulu, 
əsərin təsir gücü barədə yazır: “Şeirlərindən əməkçi kəndli, rəncbər qoxusu gələn, rəncbərlərin 
ağır güzəranını özünə məxsus kinayə ilə təsvir edən, yaradıcılığında həmin cəhətlə fərqlənən 
Mirzə Baxış Nadimin bir parça çörək üçün qul kimi çalışan yoxsul kəndli Mahmuda həsr etdiyi 
şeiri iztirabsız oxumaq mümkün deyil” (3, s.137). 

A.Canıbəyli Nadimin “açıq fikirli və doğru danışan, ictimai işlərdə çalışan bacarıqlı, kim-
liyindən asılı olmayaraq, eybini və hərəkəti – naməqbulunu üzünə deməkdən qorxmayan və 
çəkinməyən” bir şəxs olduğunu qeyd edir: Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə Nadimin düşmənləri 
günü-gündən çoxalırdı ki, bunların da əksəriyyəti cəmiyyətdə müəyyən mövqeyi olan mollalar 
və mülkədarlar idi. Onlar hər vəchlə Nadimi xalqın gözündən salmağa, onu el-oba içində bihör-
mət etməyə çalışırdılar. Nadim isə sözünü deyir, xalqı istismar edən ağaların, mülkədarları, 
riyakar din xadimlərinin iç üzünü açırdı. A.Canıbəyli şairin ən çox mollalarla mübahisə etdiyini 
və çox zaman onları həcv atəşinə tutduğunu qeyd edir. “Buna görə Nadim, dinsiz-imansız şəxs 
hesab olundu və ona “Molla Baxış” deyildiyi halda “Mirzə Baxış” deyə müraciət edilməyə 
başlandı. Şairin h.1297-ci ildə (m. 1879-1880) Nəvahidə  baş verən aclıq və qəhətliklə əlaqədar 
yazdığı şeirin sonunda  
 
                                              Nadima, etmə şikayət belə ildən həqqə, 
                                              Nə xudavənd bilir fəsli, nə də peyğəmbər 
 
-deməsi onun düşmənlərinə fürsət verdi ki, onu hörmətdən salsınlar. Mollaların əlindən təngə 
gələn Nadim  “Sənə nə” rədifli uzun bir mənzuməsini qələmə alır. Bu hərəkət mollaları daha 
da fəallaşdırır və onlar Mirzə Baxışı ləkələyib aradan götürmək üçün əməli fəaliyyətə keçirlər.  
Tezliklə Nadim ailəsini müflis bir vəziyyətdə buraxıb naçar Nəvahiyi tərk etdi” (5,s.30). 

A.Canıbəylinin fikrincə,  Nadim yaradıcılığında “dini mövzulu şeirlərə, növhəyə, qəsidə-
yə əsla əhəmiyyət verməmiş və bu yolda pək az vaxt sərf etmişdir.” (5,s.9). Son zamanlar 
AMEA Əlyazmalar İnstitutundan aşkar etdiyimiz Nadim şeirləri toplusu, B-4275/5900 şifri əl-
yazma əsasında tədqiqatçının bu fikrinin yanlış olduğunu deyə bilərik. Bu topluda şairin müxtə-
lif mövzu və janrlarda yazdığı yüzdən artıq şeiri köçürülmüşdür. Şeirlər içində Mirzə Baxışın 
dost və tanışlarına yazdığı mənzum məktubları xüsusi yer tutur. Əlyazmanın nəsrlə yazılmış 
giriş hissəsində Nadim Tanrının, Peyğəmbər və Həzrət Əlinin şərəfinə söz demiş, ibadətin va-
cibliyindən danışmışdır. Bununla yanaşı, o, müxtəlif tarixi hadisələrə toxunmuş, fəlsəfi məsə-
lələrdən də bəhs etmiş, şeir, sənət haqqında düşüncələrini ifadə etmişdir. Şairin dini şeirləri 
Kərbəla müsibəti  münasibəti ilə yazılan növhə və sinəzənlərdir. 

Mirzə Baxış Nadimin şeirləri toplanmış hər iki əlyazmasında onun lirik aşiqanə mövzulu 
qəzəlləri də vardır. Şairin lirik qəzəllərinin bir neçə səciyyəvi xüsusiyyətlərini qeyd etmək is-
tərdik. Nadimin qəzəlləri həcminin böyüklüyü ilə diqqəti cəlb edir. Onun 8-10 beytlik qəzəlləri 
ilə bərabər 23, hətta 32 beytlik qəzəlləri də vardır. Bu əsərlər içində rədifli qəzəllərin (“Genə”, 
“Dəgə”, “Xəbər”, “Kimisən”, “Olmuşam”, “Eşq”, “Gəzməz”, “Üzrə”, “Nə olub?”, “Gəlsin”, 
“Gecə”, “Olur”, “Gözüm”, “Eylər”, “Çıxsun”, “Çəksün”, “Yatmaz”, “Çəkməz”, “Rövşəndir”, 
“Üzrə”, “Qorxar”, “Olmaz”, “Evinə”, “İstər”, “Tərəf”, “Dedi”, “Səba” və s.) çoxluğu diqqəti 
cəlb edir. Füzuli poeziyasından təsirlənən şair onun “Görünür”, “Oynar” və başqa rədifli qəzəl-
lərinə nəzirələr yazmışdır. Qeyd etdiyimiz kimi, kifayət qədər dini mövzulu şeirlər yazmış Mir-
zə Baxış qəzəllərində sırf dünyəvi eşqi tərənnüm etmişdir. Sevgilisinə “Tapşururam Allaha, 
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tökmə nahaq qanımı” (6, s.92) – deyən şair məlum məsələdir ki, şeirini konkert bir gözələ 
müraciətən yazmışdır. Nadim qəzəllərində məşuqəsinə sədaqətindən, eşqində gördüyü hicran 
əzablarından danışır: 
 
                                        Tarı bilsün, mən ona yari-vəfadar varam, 
                                        Gər qəbul etsə bizi yari-vəfadar hanı?.. 
                                        Kişvərim ahü ələmdir, qoşunum möhnətü qəm, 
                                        Gəzdirən fövci-bəla mən kimi sərdar hanı?.. 
                                        Nadimi təneyi-əğyara atıb etməyən ar, 

                            Mən kimi arsıza ol kimi biar hanı? (6, s.86-87) 
 

Mirzə Baxış bir sıra qəzəllərini sevgilisinə müraciətlə yazmışdır.  O, şeirlərində bir tərəf-
dən aşiqliyində düşdüyü haldan danışır, digər tərəfdən məşuqəsinin gözəlliyini təsvir edir: 
                                      
  Gəh xəyalbaz oluram, gah cününluqdur işim, 
                                         Tarı bilsün, sərimə nəşeyi-sevda kimisən... 
 
                                         Göz qara, qaş qara, zülf qara, xal qara, 
                                         Bu qədər batma qaraya, şəbi-yelda kimisən  (6, s.30). 

 
Mirzə Baxış bir sıra fəlsəfi, ictimai, həyata, məişətə dair fikirlərini də qəzəllərində ifadə 

etmişdir. Onun  
 
                                          Vəsli xoş, hicri yaman dəhrdə olsa övlad, 
                                          Olmasa nəsil itər, olsa qalur baqi ad  (6,s.94) 
 
-beyti ilə başlanan qəzəlində insan həyatında övladın tutduğu yerdən bəhs edilir. Qeyd edək ki, 
Nadimin  mürəbbe, müxəmməs, müstəzad janrlarında yazdığı şeirləri də əsasən lirik-aşiqanə 
mövzudadır. 

Uzun ömür sürmüş, 97 il yaşamış Mirzə Baxış Azərbaycan tarixində baş vermiş bir sıra 
hadisələrin şahidi olmuşdur ki, bunları da əsasən müxəmməs, nəzm şəklində qələmə almışdır. 
Onun “Hicri 1218 sənədən 1243 sənəyə kimi Qafqazda olan bir qaç tarixi hadisələr” başlıqlı 45 
bənddən ibarət mənzuməsində 25 il ərzində 1803-cü ildən 1828-ci ilə qədər bu bölgədə baş 
verən hadisələrdən, çar Rusiyası qoşunlarının  Qafqazı, Azərbaycanı işğal etməsindən bəhs olu-
nur. Müəllif bu hadisələri yerli əhalinin  başına gələn fəlakət, müsəlmanların kafirlər tərəfindən 
məğlub edilməsi kimi dəyərləndirir. “Rus tarixdə dögül qalib olan müsəlmanə” deyən şair Azər-
baycan türklərinin Dağıstan xalqlarının  Rusiya imperatorluğunun işğalı altına düşməsini kə-
dərlə, təəssüflə qarşıladığını bildirir. Nadim P.D.Sisyanov, A.P.Yermolov, M.Mədətov kimi çar 
sərkərdələrinin Azərbaycandakı vəhşiliklərini də təsvir etmişdir. Sisyanovun başçılıq etdiyi qo-
şunların say üstünlüyü və güclü artilleriyanın köməyi ilə Gəncə qalasını dağıdıb şəhərdə törət-
dikləri, Cavad xan və başqalarını öldürmələri barədə əsərdə belə yazılıb: 
 
                                           Öldü mərhum Cavad xan, talanıb nüqrə, təla, 
                                           Qeyri biismətlik oldu hövlə illa vəla, 
                                           Dərü divarü küçə döndü tamam al qanə (6,s.162). 
 

Rusiyanın işğalçılıq siyasətini yaxşı başa düşən Mirzə Baxış çarizmin Gəncəni tutduqdan 
sonrakı məqsədlərini çox dəqiq ifadə etmişdir:  
 
                                         



 
AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ad. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU                                  www.manuscript.az 

8 
 

 Sakini-Gəncə olub, eylədilər fikri-Rəvan, 
                                           İrəvan düşsə ələ heç, bizimdir Tehran, 
                                           Quba, Dərbənd vəli Badkubə, həm Səlyan, 
                                           Cümlə Azərbaycan, həm İraqü Hindistan  (6, s.162) 
 

Mənzumədə ayrı-ayrı Azərbaycan xanlıqlarının, eləcə də Qacar ordusunun rus qoşunla-
rına qarşı mübarizədə məğlub olduğundan danışan müəllif bütün bu hadisələri qəddar çərxin 
xalqdan üz döndərməsi, günahlara görə verilən cəza, tarixin kədərli səhifəsi adlandırır. 

Səkkiz bənddən ibarət “Gedər” rədifli müxəmməsində Mirzə Baxış Quba və Dərbənd 
xanı Fətəli xanın oğlu Şeyxəli xanın rus qoşunlarına qarşı qəhrəmanlıqla döyüşməsindən, on 
bəndlik “Haray” rədifli digər müxəmməsində isə  rus ordularını geri oturtmaq üçün Şimali 
Azərbaycana gəlmiş Qacar ordusunun yerli əhaliyə zülm etməsindən danışır. 

Nadimin bir sıra şeirlərində, xüsusilə də rübailərində onun həyatın mənası, dünya və axi-
rət barədə fikirləri əksini tapmışdır. Fars şairi Xəyyamın təsiri ilə yazılmış bu şeirlərin bəzilə-
rində şair insan ömrünün müvəqqətiliyindən, dünya malının etibarsızlığından, hər cür qayğıla-
rın mənasızlığından bəhs edilir. Bəzi rübailərində isə o, insanın ömrü boyu axırət dünyasına 
hazırlaşmalı olduğunu bildirir: 

 
                                       Ağla öz haluva sən, ey dili-qafili-qəmnak, 
                                       Öz əlinlə özüvü əbədi çox etmə həlak. 
                                       Eylə ehsan bu halətdə, sora olma xəcil, 
                                       Çünki ehsan eliyən həşr günü çəkməz bak (6, s. 127). 
 

Nadimin həyatının bəzi məqamlarını, onun ayrı-ayrı şəxslərlə münasibətlərini şeirlərin-
dən öyrənmək mümkündür. A.Canıbəylinin qeydlərindən bilirik ki, kəndlilərin mənafeyini 
müdafiə etdiyinə, onların adından yüksək vəzifəli məmurlara şikayət ərizələri yazdığına görə, 
yerli hakimlər onun bir müddət vətənindən uzaqlaşdırılmasına, əmlakının talan edilməsinə nail 
ola bilmişdilər.  Şairin bir sıra qoşmaları onun calayi-vətən olub qürbətdə yaşadığı zaman və-
tənə yazdığı mənzum məktublarıdır. “Mənimçün” rədifli qoşmasından öyrənirik ki,  Mirzə Ba-
xış Cara sürgün edilmişdi. Həmin şeirində şair gününün ağır keçdiyini deyir, həmyerlilərindən 
kömək istəyir: 

 
                                       Car dediyin o arada bir mahal, 
                                       Əksik olmaz ondan müdam qeylü qal. 
                                       Fələk əlif qəddim etdi misli-dal, 
                                       Namə yazun havadarə mənimçün  (6, s. 101). 
 

Nadimin çar hökümətində bir müddət yüksək vəzifələrdə olmuş İsmayıl bəy Qutqaşınlıya 
yazdığı “Polkovnik İsmayıl bəyə” adlı mənzum məktubunda işsizliyindən şikayət edir, iş tap-
maqda ondan kömək istəyir. Görünür bu məktubu şairin sürgündən qayıtdıqdan sonra yazmış-
dır. Mirzə Baxış məktubunda deyir ki, ömrüm boyu münşi-katib vəzifələrində çalışmışam, yazı-
pozu ilə məşğul olmuşam, ticarətlə, baqqallıqla məşğul olmaq əlimdən gəlmir. Xahiş edirəm 
mənə müvafiq iş tapmaqda kömək edəsiniz. Lakin Nadimin bu cəhdi də baş tutmur. Bu çətin 
vəziyyətdə şair təsəllisini tanışlarından biri olan Molla Məhəmmədə yazdığı həcvdə görür. Bu 
həcv fərdilikdən daha çox ictimai xarakter daşıyır, müəllif burada Molla Məhəmmədi bəhanə 
edərək komendatı, çar üsuli-idarəsindəki  süründürməçiliyi, rüşvətxorluğunu tənqid atəşinə tu-
tur: 
                                           Yazmışam dərdi-halım komendata... 
                                            Deyillər:”post paşol , zaftradır həm bavar”. 
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                                            Getdim naibimə surəti-halım deməgə, 
                                            O da bir şəxs dögul kim, gələ ondan bir kar... 
                                            Hər kəsə söz deyirəm, ovcun açır kim, mənə ver, 
                                            İstəyir qırxa başım misali-dəllər Ağayar (6, s. 23). 
 

Bütün cəhdləri boşa çıxan, işsizlikdən təngə gələn Nadim, nəhayət, ona layiq olmayan bir 
vəzifəyə-Pirsaat çayına mirab təyin olunmağa razılıq verir. Mirzə Baxışın bu işindən narazılı-
ğını bildirdiyi bir mənzum məktubu vardır. A.Canıbəyli şairin ömrünün bu çağlarını onun hə-
yatının ən ağır vaxtlarından biri olduğunu göstərmiş, bildirmişdir ki, bundan sonra Nadim 
hökümət qulluğunda işləmiş, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmuş, ömrünün axır çağlarında Nə-
vahidə məktəb açıb müəllimlik etmişdir (5, s.47). 
         Mirzə Baxış Nadimin bəzi mənzum məktubları həcvdir, bəziləri kimdənsə nə isə almaq, 
bir hissəsi isə sadəcə hal-əhval tutmaq məqsədi ilə yazılmışdır. Qocaman bəyə, Mahmud ağaya 
yazdığı mənzumələrdə şair ov tulası, Molla Əzizdən ərzaq, şamaxılı  Hacı Əbdürrəhmandan at, 
Kərbəlayi Paşa Səlyanidən kürk istəyir. Qeyd edək ki, Vaqif, Zakir, Qasir və s.bu şairlərimizin 
əsərləri içində bu cür şeirlə yazılmış müraciətlərə rast gəlmək mümkündür. Bundan başqa Mirzə 
Baxışın Məhəmmədəli bəy Muğanlı ilə şeirləşməsi də vardır. 
         Nadimin şeirləri janr əlvanlığı ilə diqqəti cəlb edir. O, şifahi xalq ədəbiyyatı janrlarından 
qəzəl, qəsidə, əlif-lam, qitə, məsnəvi şəkillərinə müraciət etmişdir. Şairin bir qoşması deyişmə 
formasında yazılıb. Mirzə Baxış Füzulidən başqa Ağa Məsih Şirvani, Molla Baxış Xoyi, Molla 
Muxtar Pəjrinin şeirlərinə nəzirələr yazıbdır. Nadimin əldə olan iki əlyazmasında  onun “Na-
dim”, “Xəstə Baxış”, “Xəstə Baxış Nəvahi”, “Nəvahi Baxış”, “Şikəstə Baxış”, “Miskin Baxış” 
və “Baxış” təxəllüsləri ilə şeir yazdığını görürük. 
 

 Nəticə 
 

Son zamanlara qədər XIX əsr ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi Mirzə Baxış Nadi-
min yalnız bir neçə şeiri tədqiqata cəlb edilmişdi. Şairin iki əlyazmasının araşdırılması göstərir 
ki, o, klassik poeziyanın bir çox janrlarında, eləcə də şifahi xalq ədəbiyyatından gələn qoşma 
şəklində yüksək sənətkarlıqla əsərlər yazmışdır. Son zamanlara qədər Nadim zəhmətkeşlərin 
mənafeyini müdafiə etdiyi, xalqı amansızcasına soyan çar məmurlarını və yerli hakimləri, din 
xadimlərini tənqid və ifşa edən şeirləri ilə tanınırdı. Lakin məlum olur ki, o, həm də incə duy-
ğuları, dünyəvi məhəbbəti tərənnüm edən lirik-aşiqanə qəzəllərin, şahidi olduğu tarixi hadisə-
lərə dair vətənpərvərlik ruhlu mənzumələrin, fəlsəfi düşüncələrini əks etdirən rübailərin, ailə-
məişət, dini mövzuda yazılmış şeirlərin, mənzum məktub və müşairələrin müəllifidir.  Şairin 
əsərlərinin janr müxtəlifliyi xüsusilə diqqəti cəlb edir. Bütün bu sadalanan cəhətlərin ətraflı 
araşdırılması Mirzə Baxış Nadimin XIX əsr ədəbiyyatımızdakı mövqeyini düzgün müəyyən-
ləşdirməyə yardım edəcəkdir. 
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Паша Керимов 
О характерных особенностях поэзии Мирза Бахыша Надима 
Жизнь и творчество, литературное наследие одного из выдающихся представите-

лей азербайджанской литературы XIX века Мирза Бахыша Надима (1780-1878) было изу-
чено очень мало. Главная причина этого состояло в том, что литературное наследие поэта 
не было издано. Недавно изданный на основе двух рукописей сборник произведений На-
дима доказывает, что стихи поэта привлекают внимание разнообразием тематики, 
жанров, своеобразием творческого стиля, художественными особенностями. В истории 
азербайджанской литературы Мирза Бахыш Надим представляется как сатирический 
поэт. И вправду, сатирические стихи Надима дают нам возможность оценивать Надима, 
как реалиста, боровшегося за интересы трудящихся. Вместе с этим, недавно обнаружен-
ные и изданные стихи поэта доказывают, что он писал еще и лирическо-любовные 
газели, стихи, написанные на историко-патриотические, религиозные темы. Эти стихи 
помогают нам в более всестороннем изучении литературного наследия М.Б.Надима, в 
более точном представлении его места в азербайджанской литературе XIX века. 

Ключевые слова: Мирза Бахыш Надим, поэт, газель, гошма, мухаммас, сатира 
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of its place in the Azerbaijani literature of the XIX century.  

Key words: Mirza Bakhish Nadim, poet, ghazel, goshma, mukhammas, satire 
 
 

Redaksiyaya daxilolma tarixi: 02.06.2020 
Çapa qəbul olunma tarixi: 08.06.2020 

 
 

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor  
Tərlan Quliyev tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 



 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 6. No. 1 (ISSN: 2410-5600)             ƏLYAZMALAR YANMIR   №1(10), 2020 
 

11 
 

A.Rəhimova. Oğuz türklərinin ortaq yazılı dastan abidəsi 
“Danişmənd Qazi dastanı” // Əlyazmalar yanmır, 2020, № 1 (10), s.11-18. 

 
 

UOT: 39  

 
Aybəniz Rəhimova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 

Bakı ş. İstiqlaliyyət küç., 26 
e-mail: aybenizragimova@gmail.com 

 

OĞUZ TÜRKLƏRİNİN ORTAQ YAZILI DASTAN ABİDƏSİ 
“DANİŞMƏND QAZİ DASTANI” 

 
 
Xülasə 
 
Oğuz türklərinin Çepni elindən olan Danişmənd Qazi tərəfindən 1071-ci ildə əsası qoyu-

lan Danişməndlilər dövləti Mərkəzi Anadolunun Sivas, Niksar, Amasya, Tokat, Kayseri, Za-
mantı, Elbistan və başqa yerlərini əhatə etmişdir. Bu dövlət Kiçik Asiyada, Anadoluda islamın, 
türklərin yayılmasında mühüm rol oynamışdır. “Danişmənd Qazi dastanı”, “Qisseyi-Məlik Da-
nişmənd”, “Qisseyi-Danişmənd Qazi”, “Kitabi-Məlik Danişmənd”, “Danişməndnamə” adları 
ilə tanınan dini-qəhrəmanlıq dastanı real tarixi şəxsiyyət –Danişmənd  Qazinin və onun silah-
daşlarının, əsasən, bizanslılarla mübarizəsindən, onların bölgədə islam dinini, türklüyü yayma-
sından bəhs edir. Tədqiqatçıların göstərdiyinə görə, bu əsər Anadolu dastanları zəncirində za-
man etibarı ilə “Battal Qazi Dastanı” ilə “Saltuk Qazi  dastanı” arasında orta mövqe tutmaqda-
dır. Əgər “Battal Qazi dastanı” VIII əsrdə Anadoluda cərəyan edən hadisələri təsvir edirsə, 
“Danişmənd Qazi dastanı”nda  XI-XIII əsrlərdə baş verən hadisələrdən danışılır. On yeddi məc-
lisdən ibarət olan bu əsərdə nəzmlə nəsr bir-birini əvəz edir. Hadisələr ardıcıl təsvir edilmişdir. 
Tədqiqatçılar əsərin dilinin  “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin dilinə yaxın olduğunu göstərir-
lər. 

Dastan müxtəlif dövrlərdə üç dəfə qələmə alınmışdır. İlk dəfə Səlcuq hökmdarı II Key-
kavusun əmri ilə İbn Əla 1245-46-cı ildə bu mövzuda xalq arasında gəzən əfsanə və rəvayətlər 
əsasında əsər yazmışdır.  1360-61-ci illərdə Osmanlı hökmdarı I Muradın əmri ilə Tokat qala-
sının dizdarı Arif Əli birinci variant əsasında əsəri yenidən qələmə almışdır.  Dastandan danı-
şılarkən, əsasən, Arif  Əlinin variantı nəzərdən keçirilir.Üçüncü dəfə isə XVI əsrdə Gelibolulu 
Mustafa Ali Arif Əlinin qələmə aldığı “Danişmənd Qazi dastanı”nı əsas götürərək  həmin 
mövzuda “Mirqatül-cihad” adlı əsər yazmışdır. 

Dastanın əlyazma nüsxələri dünyanın bir sıra kitabxanalarında saxlanmaqdadır. 
 
Açar sözlər: Danişmənd Qazi dastanı, Kiçik Asiya, Anadolu, Azərbaycan, Qafqaz, Oğuz 
 
Giriş 

 
Kiçik Asiyanın, Anadolunun mühüm bir hissəsini fəth edib islamı yayan, burada Daniş-

məndli dövləti və ya Danışməndli bəyliyinin əsasını qoyan tarixi şəxsiyyət, türk-oğuz qəhrəmanı 
Danişmənd Qazidən bəhs edən, sonralar müxtəlif şəxslər tərəfindən yazıya alınmış dastan “Da-
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nışmənd Qazi dastanı”, “Qisseyi-Məlik Danişmənd”, “Qisseyi Danişmənd Qazi”, “Kitabi-Mə-
lik Danişmənd”, “Danişməndnamə” adlarıyla tanınmaqdadır. Məlumdur ki, tarix boyu ən qə-
dim zamanlardan hititlər, hurrilər, frigiyalılar, lidlər, yunanlar, romalılar Anadolu ərazisində 
dövlət qurmuş, bu bölgədə sivilizasiyanın formalaşmasında müəyyən rol oynamışlar (1, s.271).  

 
XI əsrin ortalarına qədər Kiçik Asiyanın demək olar ki, bütün ərazisi Bizans imperiyası 

tərəfindən zəbt edilmişdi. Bizanslılar qərbdə Bolqarıstanı, şərqdə  Cənubi Qafqazın bir hissəsini 
də ələ keçirmişdilər (2, s.5). Həmin dövrdə türk tayfa birlikləri – şimal-qərb sərhəddindən pe-
çeneqlər, bir az sonra Qara dənizin şimal sərhədlərindən hərəkət edən poloveslər (kumanlar), 
şərq və cənub-şərq sərhədlərindən isə türk-oğuzlar bu əraziyə hücuma keçməyə başladılar. 
Bölgənin islamlaşmasında, türk-oğuzların rolunun artmasında Səlcuq imperatorluğunun 
mühüm xidmətləri olmuşdur. Akademik V.V.Bartold Səlcuq imperatorluğunun Kiçik Asiyada-
kı rolu barədə yazır: “Səlcuq imperiyasının yaradılması sayəsində oğuz və ya türkman xalqı 
orta əsrlərdə müsəlman dünyasında  heç bir türk xalqının malik olmadığı əhəmiyyətə malik 
oldu. Müsəlman ədəbiyyatında oğuzların tayfa birliklərinin ətraflı sadalandığını görürük. Başqa 
heç bir türk xalqı barədə belə ətraflı məlumata rast gəlmək mümkün deyil” (3, s.574). Lakin 
bölgədə oğuzların yaratdıqları dövlət yalnız Səlcuq imperiyasından ibarət olmamışdır. Oğuzla-
rın Çepni boyuna mənsub oldugu təxmin edilən Danişmənd Qazinin əsasını qoyduğu Daniş-
məndlilər bəyliyi 1085-ci ildə bütün Orta Anadoluya sahib olmuşdu. Mənbələr Danişməndlilə-
rin Xarəzmdən gəlib, Səlcuqluların xidmətinə girdiyini xəbər verir. Bu sülalənin bilavasitə 
Azərbaycanla bağlı olduğu bildirilməkdədir. Türk alimi Əhməd Yaşar Ocak yazır: “Xanədanın 
qurucusu Azərbaycanda yaşamış bir türkman ailəsinə mənsub olan və h.456-ci ildən (m.1064) 
Sultan Alparslanın xidmətinə girərək onun ən hörmətli əmirləri arasında yer alan Danişmənd 
Qazidir. Malazgirt savaşına qatılan Danişmənd Qazi qələbədən sonra Sivası fəth edərək Daniş-
məndli xanədanının əsasını qoymuş  (h.464/m.1071), daha sonra buradan bir mərkəz kimi isti-
fadə edərək, məiyyətindəki əmirlərlə Amasya, Tokat, Niksar, Kayseri, Zamantı, Elbistan, Də-
vəli və Çorumu tutaraq Anadoluda qurulan ilk türkman bəyliklərindən birini yaratmışdır” (4, s. 
469). Prof.dr. Necati Demir Danişmənd Qazinin nəsli barədə yazır: “Danişmənd Qazinin atası 
Danişmənd Əli  Taylu Səlcuqlu dövlətində müəllim, müşavir, diplomat və atabəy vəzifəsini 
icra etmişdir. Ehtimalən m.1055-ci ildə İsfahanda ölmüş, yerinə oğlu Danişmənd Əhməd Qazi 
keçmişdir. Danişmənd Əhməd Qazinin Azərbaycanda qaldığı və orada fəthlərdə bulunduğu bi-
linməkdədir. Sultan Alparslanın 1064-cü ildə gerçəkləşdirdiyi Qafqaz səfərlərinə qatılmış, bu 
səfərlərdəki uğurlarına görə Alparslanın diqqətini cəlb etməyi bacarmışdır” (5, s.18-19). 

Oğuz türkləri arasında yaranıb, Anadoluda dildən-dilə keçən, bölgədə islamı yaymaq uğ-
runda mübarizə aparanları vəsf edən “Həzrət Əli cəngləri”, “Həmzənamə”, “Müseyb Qazi mən-
qibələri”, “Əbu Müslümnamə”, “Battal Qazi dastanı” kimi dastanların qəhrəmanları türk olma-
mışlar. Qəhrəmanları oğuz türkü olan və Anadolunun müsəlman türklər tərəfindən fəthindən 
bəhs edən əsərlər “Danişmənd Qazi dastanı “ və “Saltuk Qazi dastanı”dır. Geniş xalq kütlələri 
tərəfindən dinlənən, oxunan, sevilən bu əsərlər oğuzların dastançılıq ənənəsinin inkişafında 
mühüm rol oynamışdır. “Danişmənd Qazi dastanı” Anadoluda yaranmış eyni mövzulu əsərlər 
içində zaman etibari ilə “Battal Qazi dastanı” və “Saltuk Qazi dastanı” arasında orta həlqəni 
təşkil etməkdədir. Təsadüfi deyil ki, əsər Battal Qazinin və silahdaşlarının dünyanı tərk etmələri 
barədə sözlərlə başlayır. Bir sıra əlamətlərinə görə,  “Danişmənd Qazi dastanı”nı “Battal Qazi 
dastanı”nın davamı kimi də nəzərdən keçirmək olar. Battal Qazinin Anadoludakı fəthlərindən 
sonra xristianlar yenidən Anadolunu tuturlar. Danişmənd Qazi Anadolunun bir hissəsini təkrar 
fəth edir, onu türklərin, müsəlmanların vətəni edir. Sarı Saltuk isə Bizansla, yunanlarla müca-
diləni davam etdirərək Anadolunun başqa hissələrini, Rumelini fəth etməyə başlayır. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, dastanın bir neçə yazılı variantının olmuşdur. Onlardan 
İbn Əlanın mətni (1245-46) günümüzə çatmamış, hazırda əsərin əlyazma nüsxələri Arif Əlinin 
yazıya aldığı (1360-61) varinatda kitabxanalarda saxlanmaqdadır. Arif Əli əsəri daha əvvəl tər-
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tib edilmiş nüsxə əsasında qələmə aldığı barədə yazır: “Bu qissəyi Şah İzzəddin qatında böylə 
rəvayət edərlər və bu qissəyi andan yazup yadigar qoydılar. Biz dəxi bunda məclis eyləyəlüm. 
Ta kim oxuyub dinləyənlər incinməyüp səfa üzrə olalar” (5, s.53-54). Bundan başqa, o, əsərin 
sonunda əlinə çatan variantda dastanın dilinin qədim, anlaşılmaz sözlərlə zəngin olduğu, ancaq 
nəsrlə yazıldığı barədə məlumat verir, mətni 17 məclisə böldüyünü, buraya şeir parçaları əlavə 
etdiyini bildirir: 

                            Bizdən olsun hər nəfəs bin-bin səlam. 
                                      Bu kitab olsun bunım ilə təmam. 
                                      Bu Məlik qəzasın eylədik təmam, 
                                      Həqdən anın ruhinə hər dəm səlam, 
                                      Nə müşəvvəş yazıyla buldum anı, 
                                      Əskimiş övraqı, ey canım canı. 
                                      Böylə kim, okumağa qabil degül, 
                                      Görən anı deyər ki, bu türki degül. 
                                      Şöylə icmalincə yazmışlar anı. 
                                      Nəzmi yok içində, şöylə bil anı. 
                                      Öylə yazmışlar anı bir söz çok, 
                                      Əvvəl-axır heç turacaq yok.  
                                      Yazdım anı, on yedi fəsl eylədim, 
                                      Okuyana anı asan eylədim. 
                                      Ayırıb söz əvvəlin əbyat ilə, 
                                      Məclis axırında nəzm etdim belə. 
                                      Dinləyənlər ta səfa bula anı. 
                                      Yadigar etdim, düzətdim həm anı. 
                                      Nüsxəsi dörd yüzdən artıq yıl imiş, 
                                      Bəzəmiş anı türkcə nəsr eyləmiş... 
                                      Əvvəl-axır dinləməgə güc anı, 
                                      Bən də böldüm, məclis eylədim anı   (2, s.43-44). 

 
Buradan göründüyü kimi, Arif Əli əsərin birinci variantının qələmə alınmasından dörd 

yüz ildən artıq bir vaxt keçdikdən sonra onu yenidən qələmə aldığını bildirir. 
Üçüncü dəfə XVI əsrdə osmanlı tarixçisi Gelibolulu Mustafa Ali Arif Əlinin mətni əsa-

sında dastanın üzərində işləyərək, onu yenidən tərtib etmiş, “Mirqatül-cihad” adlı əsər yazmış-
dır. O, tarixçi olduğu üçün bəzi hadisələrə əlavələr etmiş, əsərin nəzm hissəsini dəyişdirmişdir. 
Qeyd edək ki, dastanın dünyanın müxtəlif kitabxanalarında saxlanan əlyazma nüsxələrində Arif 
Əlinin qələmə aldığı versiya əksini tapmışdır.  

Uzun müddət Avropa tədqiqatçılarına “Danişmənd Qazi dastanı”nın Paris və Sankt-Pe-
terburq nüsxələri məlum olmuşdur. Əsərin Paris Milli Kitabxanasında saxlanan əlyazması 
h.985-ci ildə (m. 1577-78) Hacı ibn Hacı Əhməd tərəfindən köçürülmüşdür və 181 vərəqdən 
ibarətdir, 17 məclisi əhatə edir. Sankt-Peterburqun M.Y.Saltıkov-Şedrin adına Dövlət Kitabxa-
nasında saxlanan nüsxə h.1032-ci ilin səfər ayında  (m.1622-ci ilin dekabrında), Paris nüsxə-
sindən 47 il sonra katib Məhəmməd ibn Əhməd ibn Qazizadə tərəfindən köçürülüb. 265 vərəq-
dən ibarət əlyazmada əsərin dörd məclisi, eləcə də 74-cü və 95-ci vərəqlər çatışmır. Sonrakı 
dövrlərdə əsərin bir sıra digər yerlərdə, əsasən, Türkiyə kitabxanalarında yeni nüsxələri aşkar 
edilmişdir. Professor Necati Demir onun 17 əlyazma nüsxəsi barədə məlumat vermişdir (5, 
s.42). Dastanın Sankt-Peterburq əlyazmasını ilk dəfə rus türkoloqu  B.A.Dorn 1852-ci ildə təs-
vir etmişdir (2, s.31). A.D.Mordtmanın, Th. Houtsma, V.D.Smirnov, F.Köprülü,  V.S. Qarbu-
zova, M.Halil Yınanç, İren Melikoff, Ahmet Yaşar Ocak, Necati Demir və başqa tədqiqatçılar 
əsəri müxtəlif baxımlardan araşdırmışlar. 
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Qeyd etdiyimiz kimi, Danişməndlilər dövləti, onun qurucusu Məlik Əhməd Danişmənd 
və silahdaşlarının fəaliyyəti, Anadoludakı mübarizələri real tarixi faktdır. Bu dövrdə bölgədə 
Səlcuq dövlətinin də mövcud olduğu məlumdur. Xalq arasında, qazilər arasında gəzən rəvayət-
lər, mənqəbələr əsasında yazıya alınan dastanın nə dərəcədə real tarixi faktlara əsaslandığı, nə 
dərəcədə təxəyyül məhsulu olduğu tam mənası ilə müəyyənləşdirilməmişdir. Orasını deyə bi-
lərik ki, özündən əvvəl yaranmış dastanlarla, “Battal Qazi dastanı” ilə müqayisədə burada qey-
ri-adi qüvvələr, mələklər, divlər, əjdəhalar, cadular yoxdur, Danişmənd Qazinin  bəzi kəramət-
lərini saymasaq qəhrəmanlar adi insanlardır. Əsərin əlimizdə çatmış nüsxələrinin ilkin varianta 
nə qədər uyğun gəlib-gəlməməsi də sual altındadır.  A.Y.Ocak yazır: “Danişmənd Qazinin mən-
qibələrini ilk dəfə kitab halına gətirən  İbn Əlanın onların əslinə nə ölçüdə sadiq qaldığı, Da-
nişməndlilərlə  Anadolu Səlcuqluları arasındakı ziddiyyəti necə əks etdirdiyi, kitabı meydana 
gətirərkən bunu necə həll etdiyi, ikinci yazılışın müəllifi Arif Əlinin İbn Əlanın mətnini nə 
qədər mühafizə etdiyi heç çözümə qovuşacaq kimi görünməyən bir məsələdir” (4, s. 478). 

Əsərin özündən əvvəl meydana çıxan dastanlarla sıx şəkildə bağlı olduğunu xüsusi olaraq 
qeyd etmək istərdik. Danişmənd Qazi Battal Qazinin vətəni olan Malatyanın yaxın çevrəsinin 
sakini olaraq dünyaya gəlir. Yuxularında tez-tez Battal Qazini görür və ondan təlimatlar alır.  
Ordusunda Battal Qazinin ələmini (bayrağını) daşıyır.  Fəthləri əsasən onun fəthlərinin dava-
mıdır.  Hər iki dastan eyni ideologiyaya-bölgədə islamı yaymağa, cihad və qəzanı təşviq etməyə 
xidmət edir. Bu xüsusiyyətlərinə görə Fuad Köprülü “Battal Qazi dastanı”nı “Danişmənd Qazi 
dastanı”nın  müqəddiməsi hesab etmişdir. (Bax: 4, s.479). Əsərin başqa bir dini-qəhrəmanlıq 
dastanı “Əbu Müslümnamə” ilə də əlaqəsi vardır. Danişmənd Qazinin atası Əbu Müslim Xora-
saninin yaxın silahdaşı  Xarəzmli Mizrabdır. Danişmənd Qazinin ordusunda  Battal Qazinin 
ələmiyyə bərabər Əbu Müslümin sancağını daşınır.  

Qeyd etdiyimiz kimi, Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Malatya və ətraflarında hakimiyyət 
qurmuş Danişməndlilər (1071-1178) 1085-ci ildə bütün Orta Anadoluda yerləşmişdilər.  Da-
nişmənd  Qazi (?-1105) və övladları Əmir Məlik Qazi (1105-1134), Məlik Məhəmməd (1134-
1143), Yağı Basan  (1143-1163) və başqaları bölgədə hakimiyyət uğrunda səlibçilərlə, Bizans 
dövləti ilə, yunanlarla, gürcülərlə, Səlcuqlularla və s. ilə mübarizə aparmış, daxili çəkişmələr 
nəticəsində bəylik üç yerə bölünmüş, nəhayət, Səlcuqlular bu sülalənin hakimiyyətinə son qoy-
muşlar. 

“Danişmənd Qazi dastanı”  Danişmənd Qazinin dünyaya gəlməsi, uşaqlıq və yetkinlik 
dövrünün təsviri ilə başlanır. Məlik Əhmədin anası Malatya əmiri Ömərin qızı və atası Əli ibn 
Mizrabdır. O, Battal Qazinin nəvəsi Sultan Turasanla dostluq edir. Bir tərəfdən ondan döyüşmə-
yi öyrənir, digər tərəfdən islam elmlərinə sahib olur. O, bir gecə yuxusunda Hz.Peyğəmbəri 
görür, ondan bölgədə islamı yaymaq üçün cihad və qəza etmək əmrini alır. Həmin gecə Sultan 
Turasan  yuxusunda babası Seyid Battal Qazini görür, ondan eyni təlimatı alır.  Onlar  Bağdada 
gedib xəlifədən qəza və cihad üçün icazə alırlar. Xəlifə icazə verir və Battal Qazinin ələmi ilə 
Əbu Müslüm Xorasaninin sancağını onlara verir. Onlar Rum diyarında qəza və cihada başla-
yırlar.  Çavuldur Çaka, Həsən bin Meşiyya, Əyyub bin Yunus, Süleyman bin Nüman, Kara 
Doğan kimi qəhrəmanlar da bu hərəkata qoşulurlar. Dağıdılmış Sivası özlərinə mərkəz seçib 
digər yerləri fəth etməyə başlayırlar. Danişmənd Qazi məşhur bir yunan cəngavəri Artuxi ilə 
qarşılaşır, döyüşdə ona qələbə çalır və onu müsəlman edir.  Onlar dostlaşırlar və bundan sonra 
cihad hərəkatında birlikdə iştirak edirlər. Artuxi yeddi ildir ki, Amasyanın hakimi Şəttatın qızı 
Efrumiyəyə aşiqdir. Lakin qızı ona vermirlər.  Məlik Əhməd və Artuxi birlikdə Amasyaya gə-
lirlər, toy vaxtı  qızı qaçırırlar. Şəttat nişanlısı qırx minlik kafir ordusu ilə onları təqib edir, 
Turhal adlı yerdə onlara çatır.  Bir neçə gün döyüş olur, Efrumiyə də kafirlərlə döyüşür. Onlar 
kafirləri məğlub etdikdən sonra yardıma yetişən müsəlman ordusu ilə Tokatı və Gümənək adlı 
yeri fəth edirlər. Bundan xəbər tutan Şəttat, Rum qeysərinin vəziri, Nestor böyük bir orduyla 
onların üzərinə hücum edirlər. Turhaldakı döyüşdə  müsəlmanlar qələbə çalırlar,  buranı, sonra 
Ziləni fəth edib Tokata dönürlər. Artuxi ilə Efrumiyənin toyunu edirlər. Bundan sonra müsəl-
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manlar Amasyaya hücuma keçmək qərarına gəlirlər, döyüşdə məğlub olurlar, Efrumiyə əsir 
düşür, Çankırı qalasında zindana salınır. Onu xilas etməyə gedən Artuxi müsəlman olan Qara 
Tiginlə rastlaşır. Onlar Məryəm adlı bir xristian qadının yardımıyla Əfrumiyəni və başqa əsir-
ləri qurtarırlar. Müsəlmanlar ağır döyüşlərdən sonra əvvəl Amasyanı, sonra Çorumu fəth edir-
lər. Gümüş şəhərini tuturlar və buradakı gümüş mədənlərini ələ keçirirlər. Danişmənd Qazi 
ordunu üç yerə bölür:  bir qismini Kastamonu, bir qismi Samsun istiqamətinə göndərir, özü isə 
üçüncü dəfə üsyan etmiş Gümənəkə yola düşür. Kastomonu və Gümənək tutulur, Allahın qə-
zəbinə gəlmiş Gümənək isə yerə batır. Müsəlman türklər Niksarda bir araya gəlir və Canik 
səfərinə çıxırlar. Danişmənd Qazi başda olmaqla, bir çox qazilər burada şəhid olur. Kafirlər 
Məlik Danişməndin fəth etdiyi bütün yerləri ələ keçirirlər. Səlcuqlu sultanı Süleyman şah itiri-
lən torpaqları yenidən geri alır. 

Əsərin baş qəhrəmanı Anadoluda öz adı ilə adlanan dövlət qurmuş, xristianlarla  mübarizə 
apararaq bu bölgədə islamı yayan, əsl adı Məlik Əhməd olan Danişmənd Qazidir. Xüsusi olaraq 
qeyd etmək istərdik ki, dastanda onun tarixi şəxsiyyəti ilə əfsanəvi qəhrəman obrazı birləşmiş-
dir. Danişmənd Qazi özündən əvvəl islam uğrunda cihad etmiş  Battal Qazi və Əbu Müslüm 
Xorasani işinin davamçısıdır. Dastanın əvvəlində onun uşaqlıq, gənclik illərindən daim çalışa-
raq döyüşməyi öyrəndiyi, elmlərə sahib olduğu barədə belə deyilir: “Qatı aqil və kamil qopdı. 
Ləqəbin Məlik Danişmənd qodılar. Gecəvü gündüz  Məlik Əhməd Sultan Turasan ilə Çahan 
Bağ derlər məruf yerdür, anda varup silahşorluq təlim edərlərdi.  Çünkim gecə olurdı  Sultan 
Turasan bağda qalup, Məlik Əhməd şəhrə gəlürdi, ta sabahadək elm təhsil edərdi” ( 5, s.45). 
Danişmənd  Qazi cəsur bir qəhrəmandır, düşmənə qarşı döyüşdə hamıdan irəlidədir, vacib qə-
rarları silahdaşları ilə müzakirə etdikdən sonra qəbul edir, ən çətin vaxtlarda belə gündə beş 
dəfə namaz qılır, Quran oxuyur, savaşlarda əldə etdiyi qənimətləri qazilərlə bərabər paylaşır, 
yunan və ərəb dillərini bilir, şeir deyir. 

Dastanın önəmli qəhrəmanları içində öncə xristian olub sonra islamı qəbul etmiş Artuxi 
və Efrumiyə də vardır. Efrumiyə digər oğuz dastanlarında, “Kitabi-Dədə Qorqud”da gördü-
yümüz cəngavər qadın obrazlarını xatırladır.  Efrumiyə Amasya hakimi xristian Şəttatın qızıdır, 
qəhrəmanlıqları ilə oğlanlardan geri qalmır.  Müsəlman olan Artuxi Danişmənd Qazi ilə onu 
qaçırırlar. Efrumiyə onların arxalarınca düşən kafir qoşununa qarşı döyüşür, sevgilisini qurtarır, 
səmimi-qəlbdən islamı qəbul edir. “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı Selcan xatun xristian Trabzon 
təkurunun cəngavər qızıdır. Qanturalı sınaqdan keçdikdən sonra onu vətəninə apararkən kafir 
qoşunu yolda onlara çatır. Selcan xatun Qanturalı ilə birlikdə kafirlərə qarşı igidliklə döyüşür, 
sevgilisini xilas edir. Efrumiyənin Selcan xatına bənzəməsi diqqəti cəlb edir. Çankırı qalasına 
girməkdə müsəlmanlara yardım edən xristian qızı Məryəm ilə “Kitabi-Dədə Qorqud”un “Qam 
Börənin oğlı Bamsı Beyrək boyu”ndakı Parasarın Bayburd qalasında əsir düşmüş Bamsı Bey-
rəyi əsirlikdən xilas edən kafir qızı arasında müəyyən bənzərlik vardır. 

Dastanda oğuz qəhrəmanlarından Çavuldur Çaka, Sultan Turasan, Qara Tekin, Abdullah, 
Əbdürrəhman, Əyyub, Xəlil, Həsən, Qara Toğan, Osman, Rəşid, Süleyman, Yəhya da Daniş-
mənd Qazinin yaxın silahdaşlarıdır, döyüşlərdə şücaət nümayiş etdirirlər. 

Əsərdə Hz.Peyğəmbər qəhrəmanların yuxusuna girməklə qəza və cihad edənləri istiqa-
mətləndirir. Battal Qazi də bu hadisələrdə bu cür iştirak etməkdədir. Xızır Peyğəmbər müsəl-
manlara kömək məqsədi ilə aradabir gəlib dua edir.  Əks cəbhədə duran, müsəlmanlara qarşı 
döyüşən xristianlardan Artuş, Avkas, Bedros, Dmitri, Xaçatur, Kalıyon, Krakilis, Küşerbad, 
Leyavin, Miknas, Nestor, Natron, Natros, Totor və Şəttatın  adları çəkilir.  Nestor və Şəttat kafir 
ordularına başçılıq etdiklərindən onlardan daha çox danışılır.  Əsərdə onlar müsəlmanlar tərə-
findən öldürülür. 

Əsərin “Xatimətül-kitab” adlı son hissəsində dünyanın faniliyindən bəhs edildikdə Cəm-
şid, Zöhhak, Ərdəşir, Ərdivan şah, Fəğfur, Fərrux, Hörmüz, Xosrov, Qarun, Keykavus, Kəsra, 
Qubad, Nuşirəvan, Pərviz, Rüstəm, İskəndər, Şapur, Şirin kimi mifik qəhrəmanların da adları 
çəkilir. 
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Bir sıra dastan abidələrində  olduğu kimi, “Danişmənd Qazi dastanı”nda nəsr və nəzm  
hissələri bir-birini əvəz etməkdədir. Nəzm hissəsi əsəri ikinci dəfə qələmə alan Arif Əliyə məx-
susdur. Əsərin müxtəlif əlyazmalarında nəzm hissəsinin həcmi müxtəlifdir.  Paris nüsxəsində 
104 mənzumə, 1255 beyt, Müəllim Cevdet nüsxəsində 106 mənzumə, 1464 beyt, Hüseyn Na-
mık Orkun nüsxəsində 111 mənzumə, 1582 beyt, Niksar nüsxəsində 112 mənzumə, 1594 beyt, 
İstanbul Universiteti Dil və Tarix-Coğrafiya Fakultəsi nüsxəsində 1497 beyt vardır. Müəllim 
Cevdet nüsxəsində nəzm hissəsi mətnin təxminən beşdə birini təşkil edir.  Bir sıra nəzm parça-
larında təkrarlara yol verilmişdir. Təkrarların bir hissəsinə müəllif, bir hissəsinə isə katiblər yol 
vermişdir. Məsnəvi formasına üstünlük verilməsi, minacat, nət və mədhiyyələrin, təsvirlərin 
çoxluğu, bir neçə qəzəlin daxil edilməsi əsərin nəzm hissəsinin səciyyəvi xüsusiyyəti kimi diq-
qəti cəlb edir.  

Dastanda rəvayətetmə, nağıletmə üslubuna üstünlük verilmişdir. Başlanğıc hissəsində be-
lə nəzm parçaları vardır.: 
                                        
                                        Ravilər şöylə rəvayət eyləmiş, 
                                        Eşit imdi nə demiş, nə söyləmiş  (2, s.38). 
 
                                        Ravilər şöylə rəvayət eylədi, 
                                        Hər birisi gördüyünü söylədi  (2, s.38). 
 
                                        On birinci məclisə qıslıq yaraq, 
                                        Dinlənüz, ey oturan yaxın, uzaq  (2, s.39). 
 

Əsərin əvvəlində və sonunda yerləşdirilmiş nəzm parçalarında onu söyləyənə, kitab ha-
lında tərtib edənə, məclislərə bölənə, oxuyanlara, dinləyənlərə rəhmət oxunur: 
                               
                                         Deyilər rəhmət bunı söyləyənə, 
                                         Cəm edübəni kitab eyləyənə. 
                                         Hər ki, bunı okuyuban dinləyə, 
                                         Lacərəm Həqq ana rəhmət eyləyə. 
                                         Deyə rəhmət cəm edüb yazanlara 
                                         Məclüsün fəsl-fəsl  düzənlərə   (2, s.46). 
 

Bir sıra dastan və nağıllarda olduğu kimi, burada da hadisənin təsviri bəzən dayandırılır, 
başqa mətləbə keçilir. Təbii ki, bu üsuldan əsərə qarşı marağın artırılması məqsədi ilə istifadə 
edilmişdir: 

 
                                           Bu məclis bunda dursun, ey bəradər 
                                           Ki yoxsa dinləyənin əqli azar   (2, s.46) 
 

Müəllifin dinləyiciyə tez-tez müraciət etməsi əsərin geniş oxucu kütləsi qarşısında oxun-
ması məqsədi ilə yazıldığını sübut edir: 

 
                                            Yarınğı məclisə hazır olasız, 
                                             Hekayət necə olur, biləsiz ( 2, s.46). 

 
Dövrünün oğuz türkcəsində yazılan əsərin, xüsusilə nəsr hissəsi sadə, xalq dilinə yaxın 

bir dildə yazılmışdır. Nəsr hissəsində də rəvayətetmə təhkiyəsi özünü qabarıq göstərməkdədir.  
Məsələn: “ Ravilər şöylə rəvayət qılurlar kim, çünkim Məlik Danişmənd Qazi Sivas qələsin 
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yapdurdı... “ (5, s.62).  “Biz gələlüm bu yana, Məlik hekayətinə və Artuxi əhvalına ki,  üç bin 
kafir seçüp ribatı ortaya almışlar idi”  (5, s.62). 

Əsərdə geniş istifadə edilən deyimlər, frazeoloji ifadələr, bənzətmələr, atalar sözləri onun 
dilinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini şərtləndirməkdədir. 

 
Nəticə 

 
Oğuz türklərinin ortaq abidəsi olan “Danişmənd Qazi dastanı” özündən əvvəl yaranmış 

dini-qəhrəmanlıq dastanları ilə bağları qabarıq şəkildə nəzərə çarpan əsərdir. Anadoluda adı-
nı daşıyan dövlət qurmuş Danişmənd Qazi sələfləri Battal Qazi və Əbu Müslüm Xorasaninin 
mübarizəsini davam etdirərək bölgədə Bizans dövləti və yunanlarla, digər xristianlarla müba-
rizə aparır, islamı yayır. Əsərin baş qəhrəmanı türk olan ilk dini-qəhrəmanlıq dastanıdır.  Abi-
dənin bir özəlliyi də ondan ibarətdir ki, özündən əvvəl yaranmış “Battal Qazi dastanı”dan fərq-
li olaraq, burada qeyri-adi qüvvəyə malik əfsanəvi surətlər -cinlər, divlər, pərilər, cadular, əj-
dahalar yoxdur. Dastanın surətləri cəsur, qüvvətli, lakin qeyri-adi gücə malik olmayan qəhrə-
manlardır. Burdan gəldiyimiz nəticə budur ki, özündən əvvəl “Batta Qazi” və özündən sonra 
yaranan “Saltuknamə” dastanları arasında zəncirvari bağlılığa baxmayaraq, mifaloji hadisə-
lərin və qeyri-reallığı əks etdirən surətlərin varlığından  daha çox tarixi realıqlar görünmək-
dədir və bununla da dastanlar arasındak  fərqlər diqqəti çəkir. Əsər tarixdə mövcud olan real 
tarixi şəxsiyyət - Danişmənd Qazi və silahdaşlarının mübarizəsindən bəhs etsə də, buradakı bir 
sıra qəhrəman və hadisələr xəyal məhsuludur. Qeyd etdiyimiz kimi, bölgədə islam ideologiya-
sının yayılmasına xidmət edən bu dastanın bəzi surət və sujetləri digər oğuz dini-qəhrəmanlıq 
dastanlarını,  eləcə də “Kitabi-Dədə Qorqud”u xatırlatmaqdadır. 
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Айбениз Рагимова 
Совместный дастаногузских тюрков-«Сказание о Данишменд Гази» 
Государство Данишмендидов, которую в 1071 году основал Данишменд Гази из 

огузской племени Чепни охватило большую часть центральной Анадолу, куда входили 
Сивас, Никсар, Амасия, Токат, Кайсери, Заманты, Элбистан и др. места. Это государство 
сыграло большую роль в распространениив Малой Азии, Анадолу ислама, тюрков. 
Произведение, которое называли «Сказание о Данишменд Гази», «Рассказ о Мелике Да-
нишменде», «Рассказ о Данишменд Гази», «Книга о МеликДанишменде», «Данишмен-
днаме» говорит о борьбе реальной исторической личности-Данишменд Гази и его сорат-
ников в основном с византийцами, о распростанении в регионе ислама и тюрков. Это 
произведение по времени было создано после «Сказания о Баттал Гази» и до «Сказания 
о Салтук Гази». В «Сказании о Баттал Гази» говорится о событиях VIII века. А в «Ска-
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зании о Данишменд Гази» описываются события XI-XIII вв. В этом произведении, сос-
тоящей из 17 меджлисов прозаические и стихотворные части заменяют друг-друга. 
Исследователи отличают близость языка произведения с языком «Книги о Деде Гор-
гуде». 

Дастан был трижды записан в разное время разными авторами. Впервые его запи-
сал в 1244 году Ибн Аля по приказу Сельджукского правителя II Кейкавуса, на основе 
народных легенд и сказаний. В 1360-61 году Ариф Али по приказу османского правителя 
IМурада на основе первого варианта второй раз записал этот дастан. В третий раз осман-
ский историк Мустафа Али на основе второго варианта написал произведение «Мирга-
тул-джихад».  

Рукописные списки дастана хранятся в разных библиотеках мира. 
Ключевые слова: Сказание о Данишменд Гази, Малая Азия, Анадолу, Азербайджан, 

Кавказ, Огуз 

 

Aybeniz Rahimova 
Joint dastanoguz Turks - “The Legend of Danishmend Gazi” 
The Danishmendid state, which was founded in 1071 by Danishmend Gazi from the Oguz 

tribe Chepni, covered most of central Anadolu, which included Sivas, Nixar, Amasia, Tokat, 
Kayseri, Zamanta, Elbistan and other places. This state played a large role in the spread of Islam 
and the Turks in Asia, Anadolu. The work, which was called "The Legend of Danishmend 
Gazi", "The Story of Melik Danishmend", "The Story of Danishmend Gazi", "The Book of 
Melik Danishmend", "Danishmendname" talks about the struggle of the real historical figure - 
Danishmend Gazi and his comrades-in-chief, with the Byzantines, about the spread of Islam 
and Turks in the region. This piece of time was created after The Tales of Battal Gazi and before 
The Tales of Saltuk Gazi. The Tale of Battal Gazi speaks of the events of the 8th century. And 
in "The Tale of Danishmend Gazi" describes the events of XI-XIII centuries. In the work, 
historical events are intertwined with legends about Danishmend Gazi in a peculiar way.  

Many areas are noted in both Turkic and Greek pronunciation. In this work, consisting of 
17 Medjlises, prosaic and poetic parts replace each other. Researchers distinguish the closeness 
of the language of the work with the language of "Books about Dede-Gorgud." Dastan was 
recorded three times at different times by different authors. It was first recorded in 1244 by Ibn 
Al, on the orders of the Seljuk ruler II Keykavus, based on folk legends and legends. In 1360-
61, Arif Ali, on the orders of the Ottoman ruler I Murad, based on the first version, recorded 
this dastan for the second time. For the third time, the Ottoman historian Mustafa Ali, based on 
the second option, wrote the work “Mirgatul Jihad”.  

Handwritten lists of dastan are kept in different libraries of the world. 
Key words: Legend about Danishmend Gazi, Asia, Anadolu, Azerbaijan, Caucaus, Oguz  
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AZƏR BUZOVNALININ EPİSTOLYAR İRSİ 
(ANADAN OLMASININ 150 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ) 

 
 
Xülasə 
 
Yazılı irsi hələ də tam tədqiq olunmamış ədiblərimizdən biri XIX əsrin sonu XX əsrin 

əvvəllərində yaşamış ustad şair, mütərcim, maarifçi, ictimai xadim Azər Buzovnalıdır. Əsərlə-
rində xalqı tərəqqiyə, maarifə çağıran, vətənpərvərlik, türkçülük ideyalarını təbliğ edən, şeirlə-
rini yüksək sənətkarlıqla qələmə alan şairin məktubları həmin dövrün ictimai-siyasi durumunu 
işıqlandırmaq, məşhur söz sənətkarları və həmmüasirləri ilə qarşılıqlı yaradıcı münasibətlərini 
təhlil etmək baxımından əhəmiyyətlidir. Azər Buzovnalının Əlyazmalar İnstitutunun xəzinə-
sində və şəxsi arxivində ümumilikdə iyirmi dörd  məktub saxlanılır ki, onlardan yalnız altı ədədi 
şairin özünə məxsusdur. Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində isə A. 
Buzovnalının dövrünün məşhur şairləri Səməd Mənsur, Əlipaşa Səbur, Əbdülxalıq Yusif, Əli-
abbas Müznib, Salman Mümtaz və digərləri ilə müntəzəm, qarşılıqlı məktublaşmaları da qo-
runmaqdadır. Məqalədə üsyankar duyğuların, şikayətlərin dilə gətirildiyi mənzum məktublaş-
maların təhlili zamanı məlum olur ki,  təqib və təzyiqlərə düçar olan dövrün mütərəqqi fikirli 
ziyalıları ilə əlaqəsinə görə Məşədi Azərə də 30-cu illərin repressiya dalğası toxunmuş, o cis-
mani olmasa da, maddi və mənəvi cəhətdən çətin, çıxılmaz bir duruma düşmüşdü.   

 Azər Buzovnalının məktubları onun müasirləri ilə yaradıcılıq əlaqələrinin təyin edilmə-
sinə, həmçinin dövrünün bir sıra ictimai-siyasi proseslərinin gedişatındakı mövqeyinin açıqlan-
masına  yardım edən örnəklərdir.  

 
Açar sözlər: Əlyazma, məktub, arxiv, əsər, şair. 

Giriş 

Ədəbiyyatın bir qolu olan ədəbi epistolyar irs müxtəlif dövrlərdə, fərqli durumlarda və 
siyasi-ictimai şəraitlərdə yaşamış yazıçı və şairlərin həyatını, müasirlərinə münasibətini, ümu-
milikdə dövrün iqtisadi, ictimai, siyasi durumunu açıqlamaqda tədqiqatçılara yardımçı olmuş-
dur. Araşdırmalar göstərir ki, dünya ədəbiyyatının görkəmli mütəfəkkirləri yaradıcılıqlarında 
şeir, hekayə, romanla birlikdə, məktub janrına da müraciət etmiş, bu janra aid nümunələr on-
ların yaradıcı kredosunda mütəmadi olaraq yer almışdır. Qərbi Avropa və rus ədəbiyyatında 
yüzlərlə məşhurun məktubları söylənilən fikirləri bir daha təsdiq edir. Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixində də yazıçı və şairlərin zəngin bədii irsləri kimi, onların münşəat yaradıcılıqları da 
diqqət mərkəzində olmuşdur. Müxtəlif ictimai zümrəyə və mövqeyə mənsub ziyalıların məktub-
larında həm dövrün bir sıra məsələlərini, həm də ədəbi mühiti əhatə edən qiymətli faktlara, 
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mənbələrə təsadüf olunmuş, müəyyən qaranlıq məqamlar məhz bu sənədlər vasitəsilə açıqlan-
mışdır.  

Ədəbiyyatşünas alimlər müəyyən bir dövrün canlı əksi olan epistolyar irsin ədəbiyyatı-
mızın bəzi mühüm və ziddiyyətli məsələlərinin həllində, qaranlıq tərəflərinin, açılmayan səhi-
fələrinin işıqlandırılmasında mühüm rol oynadığını, dahi şəxsiyyətlərin nəzəri-estetik 
dünyagörüşlərinin təhlilində, eləcə də tarixi faktların müəyyənləşdirilməsində əsas amillərdən 
olduğunu qeyd etmişlər. Əlbəttə ki, şair və yazıçılarımızın mənəviyyatını əqli idrakını əhatə 
edən sənət nümunələri ilə yanaşı, onların həyat tərzini, yaşam şəklini, fəaliyyətini eyni zamanda 
tərcümeyi-halları, epistolyar irsi, daxili dünyalarına varan xatirələri də təyin edir.  

Bu günə qədər epistolyar irsi tədqiqatdan kənar qalmış Azər Buzovnalının mənzum mək-
tubları yaşadığı dövrün mənzərəsinin əksi kimi əhəmiyyətli və dəyərlidir.  

 
XX əsrin əvvəllərində ədəbi və ictimai fikir tariximizdə şair, publisist, naşir, ədəbiyyatşü-

nas-alim, dilçi, tarixçi və tərcüməçi kimi tanınan Əliabbas Müznib ilə Azər Buzovnalının dost-
luq və yaradıcılıq əlaqələri hər iki şairin yaradıcılığında aydın hiss olunur. Məfkurə və məslək 
yaxınlığı onları ədəbi və ictimai fəaliyyətlərində birgə addımlamağa sövq etmişdir. Ə.Müznibin 
və A.Buzovnalının hər birinin arxivində qarşılıqlı məktublaşmalara dair materiallar yetərincə-
dir. Bu mütərəqqi fikirli şairlərin mənzum yazışmaları, bir-birilərinə ithafən yazdıqları qəzəlləri 
onların eyni hədəf uğrunda mübarizələrinin təcəssümüdür. 

 
                                  Azərin xəstə olmağı əlhəq, 
                                  Qoymayıb dildə tab, canda rəməq.  
 
                                  Məclisi-zövqə pəhləvan, Azər, 
                                  Kişvəri-nəzmə hökmran, Azər [1]. 
 
22 fevral 1933-cü ildə qələmə alınan bu məktub Müznibin arxivində mühafizə olunan 

sənədlər arasında “İkinci məktub” adı altında saxlanılır. Azər Buzovnalı ilə birgə dövrün bir 
sıra məşhir ziyalı və ədiblərinin o cümlədən, Seyid Zərgər, Cənnəti, Mirzə Əbdülxalıq Yusif, 
Məhəmməd Hadi, Mirzə Rəhim Fəna, Müniri və sairələrinin adı çəkilən eləcə də “Dirilik”, 
“Babayi-Əmir”, “İqbal” kimi dövrün mətbu orqanlarının fəaliyyətini əks etdirən sənəd həmin 
dövrün mənzərəsinin əksi baxımından əhəmiyyətlidir.  

Əliabbas Müznibin arxivində Azər Buzovnalının ona yazdığı “Müznib əfəndiyə” adlı şei-
rin avtoqrafı saxlanılır: 

 
                      Qəmi-hicrin könül qanın töküb gözdən hədər qıldı, 
                      Təmənnayi-vüsalın gör bana, ey könül, nələr qıldı [2]. 
 
 1922-ci ilin 5 yanvarında Buzovnada qələmə alınan “Qıldı” rədifli bu qəzəldə Azər dostu 

Müznibə qəmli əhvali-ruhiyyəsini, pərişan ovqatını bədii dil ilə çatdırır. Şair qəzəlin sonunda 
qələm dostuna xitab edərək yazır ki, məqsədi Müznibin əhvalını təlx etmək deyil, sadəcə, öz 
bəxtini, kədərli taleyini qəlbinə yaxın insana izhar etməkdir: 

 
                        Hüzuri-Müznibə bu qəzəldən Azərin qəsdi, 
                        Məhəbbət zahir etməkdir, nə izhari-hünər qıldı.  
 
Qəzəl “Məşədi Azər. Seçilmiş əsərləri” kitabında çap olunmuşdur [3]. 
Şairin epistolyar irsinin tədqiqi zamanı bir daha aydın olur ki, Azər Buzovnalı yaradıcılığı 

dövrün bir sıra nüfuzlu qələm sahiblərinin əksəriyyətinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Rəhi-
mağa Azərsoylunun da qeyd etdiyi kimi, Ə. B. Hüseynzadə, M. Rəsulzadə, H. Cavid, S. 
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Hüseyn, A. Şaiq, S. Mümtaz, H. Ərəblinski, H. Sarabski, H. Abbasov, S. Ruhulla kimi böyük 
şair, yazıçı və sənətkarlarımızın Azər Buzovnalıya böyük hörməti olmuşdur [3, s.269]. 

Azər Buzovnalının qələm dostu Səməd Mənsurla məktublaşmaları bu qəbildən olan 
örnəklərdəndir. XX əsrin əvvəllərində bütün Türk dünyasında, o cümlədən, Azərbaycanda ge-
niş yayılan türkçülük ideologiyası, milli-azadlıq hərəkatı və cümhuriyyətçilik sevdası ilə yaşa-
yan, 1918-ci ildə milli cümhuriyyətin qurulmasında rolu olan hər bir ziyalı, vətənpərvər şəxs 
kimi Səməd Mənsur da cəmiyyətdə baş verən “yeniliklərə”, imperialist siyasətə və özbaşına-
lıqlara qarşı öz üsyanını şeirləri ilə dilə gətirirdi. Onun 1926-cı ilin fevralında qələmə aldığı 
mənzum məktubunun cavabını Azər Buzovnalı Novruz bayramında – 19 martda “Qələm arka-
daşım möhtərəm Səməd Mənsurə” [4] adı altında yazmışdır. Burada şair sətiraltı mənalarla ya-
şadıqları qarışıqlıqdan narazılığını ifadə edir, “Qurtuluş  İrgənəkondan olub əcdadımıza”, “Çək-
mə qəm varsa əruqunda Oğuz xan qanı” [3, s.201] deyərək, ona təsəlli verir, bir gün keçmiş, 
gözəl günlərin qayıdacağına ümid bəslədiyini bildirir:  

 
                                 Getdi əldən, o keçən günləri salma yadə 
                                 Gələcəkdə yenə var sevməli günlər, Mənsur! 
 
                                  Qalxışan məhvimizə məhv olur axırda özü, 

     Etmə bu barədə qəm, olma mükəddər, Mənsur [4] 
 

Bu məktublaşmanın köməyi ilə A. Buzovnalının şəxsiyyəti, cəmiyyətdə baş verən hadi-
sələrə münasibəti ilə bağlı bəzi qaranlıq mətləbləri aydınlaşdırmaq mümkündür. A. Buzovnalı  
tərəfindən qələmə alınan bu məktub cəsarətli şairin vətəndaş səsi idi. Eyni zamanda bu sənəd 
Buzovnalının sadəcə məclis şairi olmadığını təsdiqləyir, onu epiqonçuluqda günahlandıran, za-
mandan və dövrün ictimai-siyasi durumundan bixəbərlikdə ittiham edən, baş verənlərə qarşı 
etinasız kimi adlandıran sovet dövrünün təqlidçi “ədəbi tənqidçiləri”nə ən tutarlı cavablardandır.  

Şairin yaradıcılıq yollarının tez-tez kəsişdiyi, səmimi dostu Səməd Mənsurla ardıcıl və 
səmimi ünsiyyəti 21 fevral 1926-cı il tarixində qələmə alınmış mənzum məktubda daha aydın 
əks olunur. “Səməd Mənsurun mənə yazdığı məktub. Möhtərəm dostum və qələm arkadaşım 
Azər əfəndiyə” [4] başlıqlı sənəd 1996-cı ildə dərc olunmuş kitaba [3] daxil edilmiş, lakin əldə 
olunan əlyazma nüsxəsində üzə çıxan bəzi fərqlilikləri ilə yenidən nəşrə təqdim edilmişdir.  
“Getdi əldən o keçən sevimli günlər, Azər, Yakıyor şimdi qəmin könlümü azər, Azər” deyərək 
keçmiş günləri qəlb acısı ilə dilə gətirən S.Mənsurun bu mənzum məktubu qələm dostuna olan 
hisslərinin cəmləndiyi nümunə kimi dəyərlidir.  

Azər Buzovnalının yazılı irsini, əlyazmalarını tədqiq etdikcə məlum olur ki, həmmüasir-
lərinin hər birinin yaradıcılığında onun varlığı, şəxsiyyəti yad olunmuşdur. Tədqiqatçı alim 
Ələkbərli Nazif qeyd edirdi ki, “Səməd Mənsurun dostlar dairəsi geniş olub. O, Bakı şairlərinin 
əksəriyyəti ilə dostluq edib. O, Əlabbas Müznib və Əmin Abid qardaşları, Haşım bəy Saqib, 
Məşədi Azər, Ağadadaş Müniri, Əbdülxalıq Yusif, Salman Mümtaz, Əliağa Vahid və başqaları 
ilə dostluq və yaradıcılıq əlaqələri saxlayırdı” [5]. 

Azər Buzovnalının “Məktubi-şikayətnamə Heydər Hüseynov yoldaşa” [4] başlıqlı mək-
tubu vasitəsilə həm şairin tərcümeyi-halının bilinməyən tərəflərini öyrənmək, həm də sovet si-
yasi rejiminin əməkdar maarif işçisinə, qocaman şairə, müdrik el ağsaqqalına göstərdiyi “ehti-
ramın, qayğının” səviyyəsini görmək, tədqiq etmək mümkündür. Etinasızlıqdan, biganəlikdən 
usanan şairin şikayət dolu iniltiləri şeirə bədbin bir ruh hakim etmişdir: 

 
                                       Həris deyiləm çox sim ilə zərə, 
                                       Şərəfim alınsın ancaq nəzərə. 
 
                                       Qoca bir şairə deyildirmi ar, 
                                       Sovet ölkəsində olmaq böylə xar. 
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Əlbəttə ki, bu və bu ruhda yazılmış, üsyankar duyğuların, şikayətlərin dilə gətirildiyi baş-
qa şeirlər göstərir ki, təqib və təzyiqlərə düçar olan dövrün mütərəqqi fikirli ziyalıları ilə əlaqə-
sinə görə Məşədi Azərə də 30-cu illərin repressiya dalğası toxunmuş, o cismani olmasa da, 
maddi və mənəvi cəhətdən çətin, çıxılmaz bir duruma düşmüşdü.    

“Möhtərəm dostum və qələmdaşım Mirzə Hüseyn xanə” [4] adlı məktubda A.Buzovnalı 
bir çox şairlərin, sənət adamlarının adlarını sadalayaraq onlar haqqında bir beytlə də olsa mə-
lumat verməyə çalışır. Sonda şair öz pərişan halından da bəhs etməyi unutmur: 

 
                              Hələ çəksəm bəyanə Azərin gər suzeşi-qəlbin, 
                              Düşər atəş hami dünyayə, nə tək Azəristanə. 
 
Azər Buzovnalının Qarabağ ədəbi mühitinin yetirdiyi istedadlı şair, tərcüməçi, maarifçi 

ziyalı İbrahim Tahirlə sıx dostluq yaradıcılıq münasibətləri olmuşdur. “İbrahin Tahirin Bakuyə 
gəlmək müjdəsin arkadaşım Səburə yazdığımdır” [4] sərlövhəli əlyazmada hər iki şairin səmimi 
dostluq münasibətləri aydın şəkildə təzahür edir. Beş şubat (fevral- K.B.) 1924-cü ildə qələmə 
alınan mənzum məktubda Məşədi Azər İbrahim Tahirin Bakıya gəlməsi müjdəsini dostu Səbura 
çatdırır, bundan şad olduğunu ruh yüksəkliyi ilə ifadə edir: 

 
                              Səburum, müjdələr olsun sənə Baku ziyaləndi, 

                                        Könüllər güzgüsündən gerdi-qəm getdi səfaləndi. 
 

                              Əsas şeir möhkəm bir bəna üzrə binaləndi, 
                                        Qazıldı rişteyi-cəhlü cəhalət bir həvaləndi. 
 

Buzovnanın məşhur İmaməliyevlər nəslindən olan Azər Buzovnalının əmisi oğlu Ağasə-
lim Fədai 1930-40-cı illərdə Abşeron ədəbi mühitində yetərincə tanınan gənc qələm sahiblərin-
dən idi. Ağasəlim Fədai tərəfindən  “Möhtərəm əmi oğlum Azər!” [6] adı ilə qələmə alınmış 
məktub vasitəsilə Azər Buzovnalının poeziyada yeni addımlayan qələm sahiblərinə dəstək ol-
duğu fikri bir daha aydınlaşır. Gənc şair ustadı Azər Buzovnalıya Füzulinin qəzəlinə təxmis 
etdiyi “Baği-ümumidə çiçəkləndi al-əlvan süsənim, Açdı amalım ilə qırmızı güllər çəmənim” 
və Azər Buzovnalının “Fəqri-xoş qeyri-həqqə mültəmis olmaqdansa, Xan hər səfləyə, ey dil, 
məgəs olmaqdansa” beytli qəzəlinə yazdığı “Müqəddəmü mərdümü baqeyrətə payəndaz ol, 
Fərqi-ərbabi-təməllüqdə fəs olmaqdansa” təxmisini şairin ustadanə qələmi ilə təshih olunması 
üçün göndərmişdir. Rəhimağa Azərsoylu qeyd edir ki, “Məşədi Azərin “Fəqri-xoş qeyri-həqqə 
mültəmis olmaqdansa” mətləli qəzəlinə Ağasəlim  Fədai bu təxmisini 1941-ci il mayın 23-də 
Bakı şəhərində bu sərlövhə ilə yazmışdır: “Əmim oğlu Məşədi Azərin qəzəlinə təxmis”(A. Fə-
dainin şəxsi arxivindəndir; naşir) [3.s. 207].  

Məktub  bir daha şairin əsl sənətkar, lazım olduğu məqamda sözünü deyə bilən nüfuzlu 
qələm sahibi olduğu ilə birgə həmçinin müsbət insani keyfiyyətləri özündə birləşdirən, gənc 
qələm sahiblərinin yoluna ədəbi aləmdə işıq saçan bir şəxsiyyət kimi formalaşdığını sübut edir.  

Saxlama vahidi 59 olan məktubun müəllifi naməlum kimi qeyd edilsə də, şeirlərin məqtə 
beytində Səbahinin adının çəkilməsi ilə sənədin ona aid olmasını ehtimal etmək olar: 

            
                                      Ey, Səbahi, söz zərafətdən çıxar,  
                                      Xətm qıldım mən kəlamı hər nə var  
 
Məktub vasitəsilə aydın olur ki, Azər Buzovnalı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini Güney 

Azərbaycan və burada cərəyan edən ədəbi, tarixi hadisələrlə paralel olaraq təqib etmiş, Səbahi 
və bir çox qələm sahibləri ilə yazışaraq ədəbi mükalimələr qurmuş, proseslərə qarşılıqlı dəyər 
verməyi bacarmışdır. Sənədin davamında Səbahi Buzovnalının ona ünvanladığı mənzum cavab 
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məktubunu da öz dəsti-xəttilə qələmə almış və sənədin davamına köçürmüşdür. Bir sıra povest, 
hekayə və şeirlərin müəllifi olan Cənubi Azərbaycanın Mərənd bölgəsində anadan olub, ibtidai 
və ali təhsilini Şimali Azərbaycanda tamamlayan, XX əsr Azərbaycan yazıçısı Gəncəli Səbahi 
ilə Azər Buzovnalının dostluq və yaradıcılıq ünsiyyətinin nümunəsi kimi sənəd xüsusi dəyərə 
malikdir.  

1910-1911-ci illərdə Bakıda Azərbaycan dilində nəşr edilən ədəbi, ictimai, siyasi, jurnal 
“Yeni Füyuzat”ın naşiri və məsul redaktoru Əlipaşa Hüseynzadə (Səbur) ilə də Azər Buzovna-
lının yaradıcı dostluq münasibətləri xüsusi maraq doğurur. Şairin həm şəxsi arxivindəki mate-
riallar, həm də xəzinədən əldə edilən mənzum məktub nümunələri iki dövrdaşın yaradıcı əla-
qələrinin təcəssümüdür. Azər Buzovnalının dövrünün tanınmış ziyalısı, mətbuat xadimi, şairi 
ilə olan münasibətləri Səburun 18 fevral 1933-cü ildə “Möhtərəm Azər əfəndiyə” [7] adı altında 
qələmə aldığı 7 beytlik məktubunda daha aydın görünür. Səbur dostu ilə ayrı keçən günlərini 
ürək ağrısı ilə dilə gətirir, qəmli əhval-ruhiyyəsini qarşı tərəfə duyurmaq istəyir: 

 
                                      Sükun edirmi sanırsan Səbur ki, sənsiz, 
                                      Əliala bəd üzü gülməz, fərağınla ağlar. 
 
Hər iki şairin hicran acısı 26 fevral 1928-ci ildə yeddi beytlik “Əlipaşa Səburun mənə 

yazdığı mənzumə” də daha dərindən hiss olunur. Ə. Səbur mənzumənin məqtə beytində yazır: 
 
                                      Heyhat unutdunmu məni? Bən ki, unutmam, 
                                      Xatırlayıram mən səni hər bir nəfəsimdə. 
 
Müntəzəm məktublaşan şairlərin bir-birilərinin yaradıcılıqlarına verdikləri dəyər, yarat-

dıqları sənət nümunələrinə qarşılıqlı rəğbət hissləri yazılan hər bir sətirdə aydın tərənnüm olu-
nur. Səburun 14 mart 1928-ci ildə yeddi beytlik “Fəqət eşqinlə bəxtiyar” başlıqlı məktubu “Olsa 
mühəssənat kəlamində, ey Səbur, Azərdən iktisab eylədin hər nə səndə var” beyti ilə bitir. Şair 
burada təvazökarlıqla bütün uğur və müvəffəqiyyətlərini ustadının adı ilə bağlayır. Ə.Səbur 
məktublarının birində yazır: 

 
                                       Get, ey namə, hüzuri-xoşkəlamə, 
                                       Səlam et Azəri-aliməqamə [4]. 
 
Hər iki müəllifin “urarkən dəm” rədifli mənzum məktublaşmaları Azər Buzovnalının dəs-

ti-xətti ilə Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində mühafizə olunan qəzəlləri arasındadır. Ə.Səbu-
run “Açılır əqdeyi-hikmət məqalindən urarkən dəm, Yox olur möhnətim daim vüsalindən urar-
kən dəm” mətləli məktubuna A. Buzovnalı “Tutuldu qönçə o saf məqalindən urarkən dəm, Qı-
zardı gül xəcalətdən cəmalindən urarkən dəm” mətləli cavab məktubunu 15 mart 1928-ci ildə 
qələmə almışdır. Xəzinədəki 16 mart 1928-ci il tarixli son məktub “Yenə Əlipaşa Səburə ca-
vab” [4] adlanır. Burada A. Buzovnalı Ə. Səburun mənzuməsini oxuduğunu şairanə ruhu ilə 
şərh edir: 

  
                                       Bəh-bəh yenə ədibi-hünərməndi-huşyar, 
                                       Almış əlinə kələbi-gəhərrizi-müşkbar. 
 
Sonda fikirlərini “Azər qiraət eylədi mənzuməsin dedi, Əhsənət, ey ədibi-hünərməndi-

huşyar” kəlmələri ilə tamamlayır. İki mütərəqqi fikirli ədibin müxtəlif mövzulu mənzum mək-
tubları dövrün ədəbi-bədii mühitinin, ümumi mədəni mənzərənin canlandırılması baxımından 
dəyərlidir.  
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Şairə yazılan bəzi məktubların müəllifi naməlum kimi qeyd olunsa da, sənədlərin oxunu-
şu zamanı onları təyin etmək mümkün olmuşdur. Nümunə olaraq saxlama vahidi 60-da qeydiy-
yata alınan məktubun həm ümumi məzmununa, həm də birinci beytdə “Möhtərəm pedərim” 
deyə edilən müraciətə əsasən sənədin şairin övladlarından birinə aid olduğunu güman etmək 
olar.  

                                        Möhtərim pedərim gəldi məktubun, 
                                        Əhsən nə gözəldir tərzi-üslubun 
 
Naməlum müəlliflər sırasından saxlama vahidi 61-də saxlanılan sənədin müəllifinin Ri-

cayi olduğu aşkar edilmişdir. Şairə ünvanlanan şeirin məqtə beytində Ricayinin adının çəkil-
məsi sənədin ona məxsusluğunu göstərir. Müəllifin məktubun əvvəlində “Qardaşım Azər”, 
“Məsləkdaşım Azər” kimi müraciət edib “Təxsiratımı təskinedici nəğmələrimlə sizi yad etmək 
şərəfinə nail olduğumu kəmali-iftixar ilə tələfi edərək kəndimi bəxtiyar hesab edirəm. Qarda-
şım!” söyləməsi hər iki şairin səmimi dostluq və yaradıcılıq münasibətlərinin göstəricisidir.  

Azər Buzovnalının arxivində “Əliağaya Musa tərəfindən məktub” [8] adlı sənədin Musa-
nın  dilindən A. Buzovnalı tərəfindən yazıldığı ehtimal olunur. 18 beytdən ibarət mənzum mək-
tubda şairin dəsti-xəttini sezməmək qeyri-mümkündür.  

 Azər Buzovnalı dövrünün ədəbi-bədii, mədəni mühitində həmişə hörmətlə yad edilən, 
ehtiramla xatırlanan qələm sahibi olmuşdur. Şair, ədəbiyyatşünas, publisist və dövrünün tanın-
mış ziyalısı olan Salman Mümtaz ilə də A.Buzovnalının səmimi dostluq əlaqələri olmuşdur. 
“Qələm arkadaşım möhtərəm Mümtaza” [4] adlı məktubda Buzovnalı Mümtazın xəstə olduğu-
nu və bu səbəbdən narahatçılığını mənzum məktubunda təsvir edir: 

 
                               Bəstəri olmuş eşitdim həzrəti-Mümtazımız, 
                               Ey könül, rəftardən qalmış o sərvi-nazımız 
 
Azər Buzovnalının “Məcməüş-şüəra”nın üzvlərindən olan Əbdülxalıq Yusiflə də əlaqə-

ləri olmuşdur. Çox yaxın dost olan hər iki şair Buzovnada müntəzəm keçirilən şeir məclislərin-
də birgə iştirak etmiş və biri digərinə ithafən qəzəllər yazmışlar. Ə.Yusifin “Dildəki mənzuməni 
1901-ci ildə avqust ayı Bakıdən mərhum Mirzə Əbdülxalıq Yusif təxəllüs yazmışdır” [4] adlı 
məktubunu öz xətti ilə köçürüb əsərləri arasına daxil edən A.Buzovnalı  “Bunun cəvabındə 
bənim də yazdığım dildəki mənzum sətrlərdir” başlıqlı 16 beytlik cavab məktubunu buraya 
əlavə etmişdir. Ə. Yusif ümumi əhvalını, ətraf dairəni 9 beytlik “Azər” rədifli qəzəli vasitəsilə 
qələm dostuna izhar edir: 

 
                                Ey gülüstani-vəfa içrə güli-tər, Azər, 
                                Asimani-hünərə mehri-münəvvər, Azər.  
 
Azərbaycan milli mətbuatının yaranmasında və təşəkkülündə xüsusi xidmətləri olan şair, 

publilist, maarifçi ziyalılar nəslinin nümayəndəsi Mirzə Cəlal Yusifzadə ilə Azər Buzovnalının 
qarşılıqlı məktublaşmaları vardır. Qarabağ ədəbi mühitinin ziyalısı Mirzə Cəlalın adı yalnız 
məktublarda deyil, həm də A.Buzovnalının qəzəlləri arasında da çəkilir, ona xitab edilir. Şair 
omrünün son çağlarında, xəstəliklə sarsıldığı bir vaxtda qələmə aldığı məsnəvəsində yaxın qə-
ləm dostlarının adını sadalayır, dünyasını dəyişmiş müasirlərinin xatirəsini anır, qəmli əhvalını 
kədər hopmuş beytləri ilə təsvir edir. Avtobioqrafik əsər kimi qiymətli olan bu məsnəvidə Mirzə 
Səməndər, İbrahim Tahir, Salik, Seyid Zərgər, Rahil, Raği, Cəfər Cabbarlı, Səməd Mənsur ilə 
bərabər Mirzə Cəlalın da adı qeyd olunur: 

 
                                       Hanı Tahir, nə oldu Mirzə Cəlal, 
                                       O iki şairi-fəsihməqal?! [3, s.11]. 
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Bu şeir vasitəsilə Azər Buzovnalının müxtəlif ədəbi məclislərin nümayəndələri ilə, o 
cümlədən XIX əsrin II yarısında təxminən 1872-ci ildə Şuşada təşkil olunmuş “Məclisi-fəra-
muşan”ın üzvləri Mirzə Cəlal və İbrahim Tahirlə də sıx dostluq və yaradıcılıq ünsiyyətində 
olduğunu görürük. Azərin əlyazmaları arasında onun öz dəsti-xətti ilə yazdığı “Mirzə Cəlalın 
şeirləri” başlıqlı nümunələr də vardır. Həmçinin Azər Buzovnalının digər qələm dostlarına yaz-
dığı məktublarda da Mirzə Cəlalın adına tez-tez təsadüf olunması iki şairin qarşılıqlı yaradıcı 
münasibətlərinin göstəricisidir. Məsələn, A. Buzovnalı Mirzə Hüseyn xana yazdığı məktubda 
“Cəlalı qalmayıb Mirzə Cəlalın sən gedən gündən, Dəxi nitqilə verməz zibi-zinət bəzmi-ürfanə” 
[4] beyti ilə müasirinin adını çəkərək, misralarına təəssüf hisslərini əlavə edir. Və yaxud Mirzə 
Ələkbərə yazdığı məktubunda Mirzə Cəlalın naşirlik, redaktorluq istedadını xüsusi vurğulaya-
raq yazır: “Yox isə etimadın gər Azərin sözünə, Təhqiq üçün rücu et Mirzə Cəlal pirə” [4]. 

Azər Buzovnalıya məktub yazan müəlliflər sırasında mollanəsrəddinçi şair, publisist, ic-
timai xadim Əli Razi Şəmçizadənin də adını çəkmək olar. 16 may 1927-ci ildə qələmə alınan 
məktub “Unudulmaz qardaşım, Azər” [9] sətirləri ilə başlayır. Müəllif həyatında olan dəyişik-
liklərdən xəbər verir, Gəncədə keçirilən ədəbi məclislərdə A.Buzovnalının adının mütəmadi 
yad olunmasını xüsusi fərəh hissi ilə çatdırır. Ə. Şəmçizadə çoxdan bəri görüşmədiklərini “Tə-
əssüf ki, indiyə kibi Azərsizliyimi bilməmişəm” [9] ifadəsi və 8 beytlik məktubu ilə açıqlamağa 
çalışır. Məktubun sonunda Əli Nəzmi vasitəsilə Nemət Bəsirə məktub göndərdiyini, lakin ca-
vab almadığını qeyd edir, A.Buzovnalıdan “Hər həyatın bir zamanı, hər zamanın bir saəti, Bir 
acı təsiri var, təsiri; bir fəryaddır!” mətləli 10 beytlik məktubu Nemət Bəsirə və “Nə zəmandan 
bəridir küçələr avarəsiyəm! Gəl yetiş! Mən qapının düşkünü, biçarəsiyəm!” mətləli 7 beytlik 
mənzum məktubu isə Əliağa Vahidə oxumağını təmənna edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bir neçə məktub nümunələrində Azər Buzovnalının dini baxışla-
rının bəzi ziddiyyətli məqamlarına rast gəlinir. İnamlı dindar olaraq İslam dininə qəlbən bağlı 
olan şair mənsub olduğu təriqətinə həmişə sadiq qalaraq, əsərlərinin əksəriyyətində müqəddəs 
kitabımıza, ulu Tanrıya bağlılığını  tərənnüm etmişdir. Azər Buzovnalı “Fəthnamə”, “Zəfərna-
mə” hissələrindən ibarət dini-tarixi mövzulu “Qəzavatnamə”  əsərində İnsan-Kainat-Tanrı əla-
qəsini söz sənəti vasitəsiylə açıqlanmış, kainat və bütün insanları Allahın Yer üzündə bir təcəl-
lisi kimi xarakterizə etmişdir. Əsərin əlyazması Azər Buzovnalının arxivində saxlama vahidi 
27-də altı dəftərdə mühafizə edilməkdədir. Həmçinin Azər Buzovnalının qəzəllərinin sırasında 
da şairin dini əqidəsini ehtiva edən sətirlərə tez-tez rast gəlinir. Şair belə əsərləri ilə xalqın cahil 
kütlələrini savadlı dini baxışları ilə tanış etməyə səy edir: 

 
                                  Sidqilə cümlə ürəkdən çağırıb Allahi, 

                                           Qədəmi-səy ilə tey eyləməli bu rahi [3, s.183]. 
 

                                  Vaxtıdır kim, ayeyi-Quranə iqrar eyləyək, 
                                  Bir-birin tərzi-xüvvətdən xəbərdar eyləyək [3, s.179]. 
 
Bununla belə Məşədi Azərin bəzi sənət nümunələrindəki ziddiyyətli dini baxışlarını onun 

yaşadığı dövrün, mühitin keşməkeşli məqamları ilə əlaqələndirmək olar. Şairin 1931-ci il may 
ayının 2-də “Arkadaşım Hüseyn Kəmalə” [4] başlıqlı geniş məzmunlu mənzum məktubunda 
bədbin şair ruhunu sezməmək mümkün deyil: 

 
                                           İntriqa gündən günə çoxalır, 
                                           İnsaniyyət öz-özünə yoxalır.  
                                           Müəllimlər satınalma quludur, 
                                           Məaşları sanki onun puludur. 
                                           Cürətimiz yoxdur həqq söz deməyə, 
                                           Çünki Allah yoxdur gəlsin köməyə [4]. 
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Nümunələrdə aydın görünür ki, şair bəzən ətrafında cərəyan edən hərc-mərclikdən, haq-
sızlıqlardan usanaraq müqəddəs Tanrıdan kömək diləyir. Pedaqoji fəaliyyət göstərdiyi təhsil 
müəssisəsində özbaşnalığın baş alıb getdiyindən müfəssəl məlumat verən şair mənəvi sarsıntı-
larını saxlaya bilmir. Belə məqamlarda qocaman şair bəzən bədbinliyin psixoloji köklərinə, 
ümidsizliyə qapanaraq sanki üsyan qaldırmağa çalışır. 

Azər Buzovnalının şəxsi arxivində mühafizə olunan məktubların bir neçəsi Əmin Abidə 
məxsusdur. XX əsr Azərbaycan ədəbi-ictimai həyatının fəal nümayəndəsi, milli-ideoloji düşün-
cə sahibi, cümhuriyyət dövrünün azadlıqsevər şairi, Stalin repressiyasının qurbanlarından olan 
Əmin Abidlə dövrünün elm və ictimai xadimləri, o cümlədən, ədəbiyyat aləmi üçün ustad sa-
yılan Azər Buzovnalı arasında möhkəm, mənəvi bağlara söykənən əlaqələr mövcud idi. Əqidə 
və məfkurə dostluğuna əsaslanan bu münasibətlər onların yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. 
Bu əlaqələrdən doğan  səmimi hisslərin təcəssümü onların bir-birinə ünvanladıqları məktublar-
da açıq-aydın görünür. Əmin Abid 1928-ci ildə Azər Buzovnalıya ünvanlandığı iki məktubunda 
qocaman şairin əhvalını soruşur, onun və ailəsinin bayramını təbrik edir, ziyarətinə gəlmək is-
tədiyini yazır. Sənədlər iki saxlama vahidi altında qruplaşdırılmışdır. Hər iki ədib arasında olan 
səmimiyyət və yaradıcı əlaqələrin təzahürü həcmcə kiçik, mənaca dərin olan məktubdan aydın 
hiss olunur. Əmin Abidin ustadı Məşədi Azərə göstərdiyi hörmət ədibin vətənpərvər, mütərqqi 
fikirli ziyalılar arasındakı nüfuzunun ən böyük göstəricilərindən biridir. Yolundan dönməz milli 
mücadiləçi, vətəninin azadlığını sevən bir aşiq olan Əmin Abidin Azər Buzovnalıya  sevgi və 
rəğbət bəsləməsi təsadüfi deyil, Azərin də əqidə yoldaşı kimi onlarla eyni sıralarda külüng vur-
duğunun isbatıdır. 

 
Nəticə 
 
Müasirlərinin Azər Buzovnalı yaradıcılığına verdiyi yüksək dəyər, ehtiram onun poetik 

irsinin mükəmməlliyinin, bir şəxsiyyət olaraq kamilliyinin göstəricisidir. Məlumdur ki, yaradıcı 
şəxsiyyətin ədəbi irsini, fəaliyyətini qiymətləndirmək, onun şəxsiyyəti haqqında müəyyən fikir 
yürütmək. dövrdaşları ilə yaradıcı və dostluq münasibətlərini öyrənmək, eləcə də yaşadığı 
dövrün tarixi-ictimai, mədəni şərtləri haqqında məlumat əldə etmək üçün onun epistolyar irsini 
də tədqiq etmək zəruridir. Araşdırmamız bir daha sübut edir ki, münşəat ədəbiyyatı zaman axa-
rında öz əhəmiyyətini və aktuallığını itirmir, əksinə elmi istinad mənbəyi kimi öz dəyərini günü-
gündən artırır. Azər Buzovnalının məktubları da bir sıra ictimai-siyasi proseslərin qiymələndi-
rilməsinə və açıqlanmasına yardım edən belə sənədlərdir. 
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Кенуль Багирова 
Эпистолярное наследие Азера Бузовналы 
Эпистолярное наследие является одним из разделов литературы. Оно помогает 

исследователям правильному восприятию и понятию жизнь и среду писателей и поэтов, 
живших в периоды истории, при разных политических конъюктурах и политически-
социальных обстоятельствах. И их отношение к современникам, а также экономическую, 
социальную и политическую ситуацию в целом. Азер Бузовналы, один из отечественных 
мастеров слова, письменное наследие которого еще не полностью изучено. Прекрасный 
поэт, переводчик и просветитель, общественный деятель жил в конце XIX и начале XX 
веков. Поэт в своих произведениях и стихах, написанных большим мастерством, 
призывал свой народ к постоянному прогрессу и просвещению, пропагандировал идеи 
патриотизма и тюркизма. Исследование писем поэта важны с точки зрения освещения 
общественно-политической ситуации того времени и анализа его творческих отношений 
с известными мастерами слова и современниками. Помимо сокровищницы Института 
Рукописей, в его личном архиве хранится в общей сложности двадцать четыре письма, 
из которых только шесть принадлежат самому поэту. Кроме этого, в сокровищнице 
Института рукописей имени Мухаммеда Физули хранятся постоянная и взаимная 
переписка с такими известными поэтами того времени, как Самед Мансур, Алипаша 
Сабур, Абдулхалиг Юсиф, Алиаббас Мюзниб, Салман Мумтаз и другие. После рас-
смотрения поэтических писем, выражающих мятежные чувства и роптание, стало 
очевидно, что Мешади Азери также пострадал от репрессий 1930-х годов. Из-за общения 
с прогрессивными представителями интеллигенции, преследуемыми и притесняемыми 
правящим режимом, он тоже столкнулся материальными и моральными трудностями, 
попал в безвыходную и сложную ситуацию. Письма Азера Бузовналы, как часть, а также 
образцы его творчества, способствуют установить его творческие связи с современни-
ками, а также раскрыть его позицию по ряду общественно-политических процессов 
своего времени. 

Ключевые слова: Рукопись, письмо, архив, произведение, поэт. 
 
 
Konul Baghirova 
Azer Buzovnali’s epistolary heritage 
Being one of the branches of the literature, the literary epistolary heritage has always 

helped researchers to reveal the lives of the writers and poets living in different periods, 
different political-social situations, the attitudes of these authors to their contemporaries, 
generally, the economical, social and political conditions of the defined period. One of the 
Azerbaijani authors whose writing heritage has not been completely researched yet, is Azer 
Buzovnali, a virtuoso poet, translator, enlightener and a social man lived during the ends of the 
19th and the beginnings of the 20th centuries. In his masterly works the poet was always 
challenging the people for advancement, popularizing the conceptions of patriotism and 
turkism. The letters written by him are very significant from the point of view of elucidating 
the social-political situation of that period and analyzing the poet’s mutual creative relations 
with his contemporaries, famous poets. 

Besides Azer Buzovnali’s rich literary heritage preserved in the Institute of Manuscripts 
named after Mahammad Fuzuli of ANAS, his personal archives contain generally twenty four 
letters; only six of them belong to the poet himself. In the treasure of the Institute of Manuscripts  
are kept Azer Buzovnali’s regular correspondences with the well-known poets of his period 
such as Samad Mansur, Alipasha Sabur, Abdulkhaliq Yusif, Aliabbas Muznib, Salman Mumtaz 
and others.  
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Analyzing in this article his poetical correspondences where the poet expressed his rebel 
emotions, complaints, we reveal that for the relationship with his progressive-minded contem-
poraries confronted with pursuits and onrushes, Azer Buzovnali was also financially and 
emotionally offended by the waves of the political repression of the 30th years.   

Azer Buzovnali’s letters are the auxiliary samples in defining his creative relations with 
the contemporaries and revealing his attitude in some social-political processes of that period. 

Key words: manuscript,letter, archives, work, poet.  
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MOLLA CÜMƏNİN ƏSƏRLƏRİ TOPLANMIŞ 
 DÖRD ƏLYAZMA DƏFTƏR BARƏDƏ 

 
Xülasə 
 
Molla Cümə XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəllərində yaşamış görkəmli şair, ustad 

aşıq olmuşdur. Molla Cümənin ədəbi irsinin tədqiqi ilə bağlı Azərbaycacanın şimal-qərb bölgə-
sinin müxtəlif rayon və kəndlərinə etdiyimiz fərdi ekspedisiyalar zamanı onun ərəb əlifbası ilə 
yazılmış dörd əlyazma dəftəri aşkar edilmişdir. Dəftərlər Molla Cüməyə yaxın olan insanlar və 
onun pərəstişkarlarında qorunub saxlanmışdır. Həmin insanlarla Molla Cümə əsərlərinin tədqi-
qi ilə bağlı apardığımız izzahedici söhbətlərdən sonra dəftərlərin sahibləri həmin dəftərləri bizə 
təqdim etmişlər. Dəftərlər tərəfimizdən araşdırıldıqdan sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstituna hədiyyə edilmişdir. Dəftərlərə Əlyaz-
malar İnstitunda D 1020/1,2,3,4 şifrəsi təyin edilərək qeydiyyata alınmışdır. Məqalədə dəftər-
lərdəki əsərlər barədə məlumatlar qeyd edilir. 

 
Açar sözlər: Molla Cümə, ustad aşıq, əlyazma, dəftər, tədqiqat. 

 
Giriş 
 
Məlum olduğu kimi, Molla Cümə yaradıcılığı XIX əsrin ikinci yarısı - XX əsrin əvvəllərinə 

təsadüf edir. Bir çox şairlərin də dediyi kimi, Molla Cümə dərvişlər kimi yaşamış, oba-oba, 
kənd-kənd gəzmiş və olduğu yerlərdə məktəb yaratmış, gəzib-dolaşanda şeirə-sənətə həvəsi 
olanları ətrafına toplamışdır. Molla Cümə olduğu yerlərdə öz şeirlərini böyük həvəslə yerli 
ziyalılar və xalq arasında təbliğ etmişdir.  

Molla Cümə irsinin tədqiqi ilə əlaqədar bölgələrə etdiyimiz fərdi ekspedisiyalar zamanı 
əldə etdiyimiz şairin əsərlərindən ibarət ərəb əlifbası ilə yazılmış dörd əlyazma dəftər onun 
yaradıcılığının xalq arasında geniş yayıldığını göstərir. Dəftərlər tam olaraq tərəfimizdən araş-
dırıldıqdan sonra əski yazıdan masir əlifbaya çevrilmiş və təhlil edilmişdir.   

 
Molla Cümə əsərlərinin əlyazma nüsxələrinin tədqiqi ilə əlaqədar ilk öncə onun bizə mə-

lum olan əlyazmaları ilə tanış olduq və nəşr edilmiş əsərlərini toplayaraq tədqiq etdik. Bundan 
sonra Molla Cümənin tədqiqatçılarının əsərlərinə müraciət etdik. Molla Cümə əsərlərinin təd-
qiqatçılarından akademik Həmid Araslı, Salman Mümtaz, Ərtoğrol Cavid, professor Məhərrəm 
Qasımlı, Paşa Əfəndiyev, Nazir Əhmədli, Gülbəniz Babaxanlı, İlhamə Qəsəbova və başqalarını 
göstərə bilərik. Əldə edilmiş məlumatlar tərəfimizdən tam olaraq araşdırıldıqdan sonra biz tək-
rarən onun əlyazma nüsxələrinin tədqiqi məqsədilə bir sıra bölgələrə fərdi ekspedisiyalar təşkil 
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etdik. Belə ekspedisiyalardan biri də Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinə idi. Bu bölgədə Molla 
Cümə əsərlərinin tədqiqi ilə əlaqədar müxtəlif məlumatlar toplanması məqsədilə  çox sayda 
tədqiqatçılarla, şairin pərəstişkarı olan digər insanlarla görüşlər keçirdik. Aparılan söhbətlər za-
manı çox sayda məlumat əldə etdik. Bu əsnada Molla Cüməyə məxsus ərəb əlifbası ilə yazılmış 
4 (dörd) əlyazma dəftərin izinə düşdük. Dəftər sahibləri ilə söhbətlər aparıb, dəftərlərin tədqiq 
ediləcəyini bildirdik. Söhbətdən sonra dəftər sahibləri məmnuniyyətlə onları bizə təqdim etdi. 
Əldə edilmiş əlyazma dəftətərlər tərəfimizdən araşdırıldı və aşağıdakı qənaətlərə gəlməmizə 
səbəb oldu:  

Birinci əlyazma dəftər: Ekspedisiya zamanı Zaqatalanın Kəpənəkçi kəndində olduq. 
Aşıq Murtuzəlinin nəticəsi Xuraman xanım Şabanova ilə görüşdük. Xuraman xanım əlimizdəki 
dəftərin onun ulu babası aşıq Murtuzəliyə məxsus olduğunu bildirdi. Onda Molla Cüməyə məx-
sus digər şeir dəftərinin olmadığını söylədi. Əlimizdəki dəftəri isə biz şərti olaraq Zaqatala 
nüsxəsi - birinci əlyazma dəftər adlandırdıq [3]. 

Dəftər tərəfimizdən təhlil edilmişdir. Dəftərdə 81 qoşma, 3 bayatı, 7 müxəmməs, 21 di-
vani, 8 təcnis, 7 təxmis, 49 gəraylı yazılmışdır. Ümumilikdə birinci əlyazma dəftərdə, cəmi 
176 əsər qeydə alınmışdır.  

İkinci əlyazma dəftər: Fərdi ekspedisiya zamanı olduğumuz növbəti yer Qax rayonu 
İlisu kəndi idi. Kənd camaatından Molla Cümənin pərəstişkarı Yunis Təhməzov haqqında 
öyrəndik. Lakin Yunis müəllim dünyasını dəyişdiyindən yalnlz onun övladları ilə görüşə bildik. 
Varisləri onun, həqiqətən də, Molla Cümənin irsinin bilicisi və təbliğatçısı olduğunu təsdiqlə-
dilər və bizə mərhuma məxsus bir dəftər təqdim etdilər. Dəftərdə Molla Cümənin şeirləri top-
lanmışdı. Biz şərti olaraq bu dəftəri İlisu nüsxəsi - ikinci dəftər adlandırdıq [4]. Yunis müəlli-
min qohumları qeyd etdilər ki, Molla Cümə hələ 15 yaşında ikən bu kəndə gəlmiş, Molla Mə-
həmməddən dərs almışdır. Sonra Molla Cümənin şairliyə meyli olduğundan, o şeir yazmağa 
başlamış və Molla Məhəmmədlə sözləri düz gəlmədiyindən kəndi tərk etməli olmuşdur. Ancaq 
buna baxmayaraq, Molla Cümə ona doğma olan və təhsil aldığı İlisunu heç vaxt yaddan çıxart-
mamışdır. Bütün bunlara biz onun şeirlərində də rast gəlirik. Aşığın həyatı ilə bağlı tərtibçisi 
və elmi redaktoru G.Babaxanlı olan “Azərbaycan aşıq yaradıcılığı və Ərtoğrol Cavid. Azərbay-
can qeyri-maddi-mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid” adlı mənbədə də bu haqda qeydə rast 
gəlirik: “ ... Molla Cümə 15 yaşından şerə, saza məhəbbət bəsləyib. Mollası Molla Məhəmmə-
din nəsihətinə baxmayıb saz götürüb aşıqlığa başlamışdır. Molla “aşıqlar, şairlər cəhənnəmdə 
qətrən qazanında yanacaqlar, çalıb oxusan, gözün kor olacaqdır” – demişdir. Mollanın bu hə-
dəsinə cavab olaraq Molla Cümə onu həcv etmişdir:   
 
                                                  Məndən salam olsun, Molla Məhəmməd, 
                                                  Yeni aşıq olmuşam saz göndər mənə. 
                                                  Özüm söz deməyə hələ acizəm 
                                                  Bir qədər nəzm eylə, söz göndər mənə... 

 
Bu həcvdən sonra Molla Cümə aşıqlıq etmişdir. ... 1920-ci ildə Qışlaq Layisqi (Aşağı 

Layisqi) kəndində Şura höküməti tərəfindən qəddarcasına öldürülmüşdür”. [1.s.19-20]. 
Dəftərdəki əsərlərin hamısı müasir əlifbaya çevrildikdən sonra tam olaraq tərəfimizdən 

təhlil edilmişdir. Təhlil zamanı dəftərdə olan əsərlər aşağıdakı təsnif edilmişdir: Qoşma (qafiyə, 
dübeyt, gözəlləmə) - 138, bayatı – 26, müxəmməslər - 45, divani - 28, təcnis - 16, təxmis - 3, 
deyişmə - 1, müxtəlif şeirlər -14. Ümumilikdə, bu dəftərdə müəllifin 271 əsəri yer almışdır 
(onlardan 26 bəndi bayatıdır) [2. s.187].  

Üçüncü əlyazma dəftər:  Molla Cümənin əlimizdə olan üçüncü əlyazması M.Ə.Sabirin 
1914-cü ildə İsa bəy Aşurbəyovun mətbəəsində buraxılan “Hophopnamə”sidir. Kitabın bütün 
səhifələrində ağ yerlərə Molla Cümənin şeirləri yazılmışdır. Bir sıra səhifələrdə hətta şeirlərin 
yazılma tarixi də vardır (1918, 1919 və s.). Müqayisələr göstərir ki, “Hophopnamə”nin səhifə-
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lərində olan şeirlər daha dəqiq və kamildir. Əlyazmasını bizə təqdim edən Şəkinin Aşağı 
Göynük kənd orta məktəbinin müəllimi Vədud Hacıyevdir. Vədud müəllimin dediyinə görə, 
atası Salman Rzaqov (o, 1943-cü ildə vəfat etmişdir) 20 ildən artıq Molla Cümə ilə dostluq 
etmişdir. S.Rzaqov özünə məxsus olan “Hophopnamə”ni o zamanın ziyalılarını, dostlarını ba-
şına toplayıb oxuyarmış. Molla Cümə də belə məclislərin daimi qonağı imiş. O hər dəfə “Hop-
hopnamə”yə qulaq asandan sonra öz əlilə kitabın səhifələrindəki ağ yerlərə şeirlərindən bəzilə-
rini yadigar olaraq və həm də minnətdarlıq əlaməti kimi yazarmış. “Hophopnamə”nin səhifələ-
rində ağ yer qalmamış, Molla Cümənin şeirləri sanki Sabir satiralarına qaynayıb-qarışmışdır. 
Kitabın səhifələrində Molla Cümənin 221-ə yaxın şeri vardır. Şairin həmin əlyazmasını isə biz 
“Hophopnamə” – Şəki (Göynük) nüsxəsi adlandırırıq [5]. Təhlil zamanı dəftərdə nə qədər 
əsərin olması müəyyən edilmişdir. Onlardan: Qoşma (qafiyə) - 100, bayatılar - 45,  müxəm-
məslər - 29, divani - 19,  təxmis - 22, müxtəlif şeirlər - 23. qəzəl - 9, minacat - 2 olmuşdur. 
Ümumilikdə, 3-cü əlyazma dəftərdə 249 əsər var. 

Dördüncü əlyazma dəftər: Tədqiqat zamanı bölgədə Molla Cümənin pərəstişkarı olan 
digər insanlarla da görüşməyə nail olduq. Onlardan Elman və Habil Əzizovları da qeyd etmək 
istəyirəm. Onlar, Molla Cümənin sağ qalmış yeganə qızı Reyhan xanımın nəvələri, Molla 
Cümənin isə nəticələridir. Onların qeyd etdiklərinə görə, 1918-ci ildə şura höküməti gələrkən 
Molla Cümənin kitabxanasını yandırmışlar. Digər əllərdə qalan əlyazmaları isə ərəb əlifbası ilə 
olduğundan həmin dəftərlər də məqsədli şəkildə qurandır deyərək yandırılmışdır. Həmin 
dövrdə, ümumiyyətlə, ərəb əlifbası ilə olan bütün yazılar məhv edilirdi. Elmanın dediyinə görə, 
ulu babası Molla Cümədən qalan bir neçə əlyazma nüsxə Molla Cümənin qızı Reyhan xanım 
tərəfindən 1930-1960-cı illərdə tədqiqatçılara verilmişdir. Belə tədqiqatçılardan Həmid Araslı, 
Salman Mümtaz, Hümmət Əlizadə, Ərtoğrul Cavid, Paşa Əfəndiyev və başqalarını göstərmək 
olar. Əlimizdə olan, şərti olaraq Şəki (Layısqı) nüsxəsi adlandırılan dördüncü dəftər Molla 
Cümənin əlyazmasıdır [6]. Dəftərdəki əsərlərin hamısı tərəfimizdən Azərbaycan  əlifbasına 
çevrilmiş, təhlil edilmişdir. Təhlil zamanı şeirlər aşağıdakı kimi təsnif edilmişdir: Qoşma (qa-
fiyə) - 123, bayatılar - 11, müxəmməslər - 13, divani - 1, təcnis - 25, təxmis - 10, qəzəl - 3.   
Ümümilikdə, dəftərdə şairin 186 əsəri yer alımışdır.  

Artıq Molla Cüməyə məxsus dörd əlyazma dəftərin müxtəlif mənbələrdən əldə edilməsi 
məlumdur. O da məlumdur ki, əllərdə Molla Cümənin digər dəftərləri də var, ancaq hələlik biz 
onları əldə edə bilməmişik. Əldə etdiyimiz bütün dörd dəftər isə tərəfimizdən tədqiq edilərək 
müəyyən edilmişdir: Dəftərlərdə şair şəxsən öz əli ilə ümumilikdə 882 əsər yazmışdır.Onlardan 
85 bəndi bayatıdır. 

Dəftərlərdə aşkar etdiymiz məlumatlar bu günə Molla Cümənin ən məhsuldar tədqiqatçısı 
sayılan Paşa Əfəndiyev tərəfindən tərtib edilmiş “Molla Cümə. Əsərləri” adlı külliyati ilə müqa-
yisə edilmişdir. Müqayisə zamanı müəyyən edilmişdir ki, Molla Cümə bir çox ədəbi janr və 
formalarda əsərələr yaratmışdır. Yuxarıdakı rəqəmləri müqayisə edərkən fərqlər aydınca 
görünməkdədir. Məsələn, əgər Paşa Əfəndiyevin tərtib etdiyi kitabda (“Molla Cümə. Əsərləri”) 
nəşr edilmiş əsərlərin sayı ilə əlyazma dəftərlərdəki əsərlərin sayını müqayisə etsək, 19 qoşma, 
16 gəraylı, 27 müxəmməs, 2 divani, 7 gözəlləmə, 1 qəzəl, 2 münacata həmin kitabda rast gə-
linməmişdir. Eyni zamanda əksinə, kitabda (P.Ə.) nəşr edilməmiş 21 bayatı, 88 qoşma, 41 qoş-
ma-beyt, 25 müxəmməs, 21 divani, 42 təxmis,  16 gəraylı, 7 gözəlləmə, 2 qəzəl, 4 müxtəlif 
şeirə əlyazma dəftərlərdə rast gəlinməmişdir.  Eyni zamanda əsərlərin məzmunlarının müqayi-
səli təhlili zamanı əlyazma dəfətərlərdə və nəşrlərdə rast gəlinən eyniadlı şeirlərin bir çoxlarının 
məzmun və yazılış formalarının da fərqli olduğu görünməkdədir. Müqayisəli təhlildə görünən 
bu fərqlər çox ciddi fərqlərdir. Bu isə bizə deməyə əsas verir ki, Paşa Əfəndiyev tərəfindən 
aparılan tədqiqat zamanı, o, digər bir və ya bir neçə əlyazmadan da istifadə etmişdir ki, həmin 
əlyazmaları biz hələlik əldə edə bilməmişik. Ola bilsin ki, həmin əlyazmalar tədqiqatçı-alim 
Paşa Əfəndiyevin şəxsi arxivindədir, ya da digər əlyazmalar kimi alimin yaxın ətrafı tərəfindən 
götürülmüş və şəxsi arxivlərdə hələ də tədqiq edilməmiş saxlanmaqdadır. Tədqiqat zamanı bir 
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neçə digər belə hallara da rast gəlmişik. Belə hallar isə nə qədər çalışsaq da, qüdrətli sənətkar 
Molla Cümənin əsərlərinin tam olaraq tədqiq edilməsinə əngəllər yaratmışdır. Məhz elə buna 
görə hələ də, şairin əsərlərinin tam tədqiqi və yaradıcılığı barədə dolğun məlumatların geniş 
ictimaiyyətə çatdırılması mümkün olmamışdır. 
 

Nəticə 
 

Azərbaycanın görkəmli şairi, ustad aşığı və sənətkarı Molla Cümənin zəngin ədəbi irsi 
hələ də tam tədqiq edilməmişdir. Tərəfimizdən aparılan tədqiqat zamanı şairin 4 (dörd) yeni 
əlyazma dəftəri aşkar edilmişdir. Ümumilikdə dəftərlərdə şairin 882 əlyazma əsəri müəyyən 
edilmişdir. Müasir əlifbaya çevrilmiş bu əlyazma əsərlər Paşa Əfəndiyev tərəfindən tərtib edil-
miş “Molla Cümə. Əsərləri” adlı külliyatında nəşr edilmiş əsərlərlə müqayisə edilmişdir. Bu 
əlyazmalarda olan 260 əsərin adıçəkilən kitabda olmadığı müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda 
əsrlərin məzmunlarının müqayisəli təhlili zamanı isə eyniadlı əsərlərdə bir sıra fərqlərin oldu-
ğu müəyyən edilmişdir. Əldə etdiyimiz dörd əlyazma dəftərdə olan 882 adda əsər bir daha Mol-
la Cümənin ədəbi irsinin zənginliyindən xəbər verir. Bu kimi faktlar Molla Cümə ədəbi irsinə 
elmi nöqteyi-nəzərindən yenidən baxılması anlamına gətirir.  

Aşkar edilən Molla Cüməyə məxsus dörd əlyazma dəftər tədqiqini asanlaşdırmaq məqsə-
di ilə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstituna təhvil verilmişdir. İnstitut tə-
rəfindən həmin əlyazmalar D 1020/1,2,3,4 şifrəsi ilə qeydiyyata alınmışdır.  

Hesab edirik ki, əldə edilmiş dörd əlyazma dəftər tərəfimizdən tam tədqiq edilməlidir. 
Tədqiq edildikdən sonra Molla Cümənin dəftərlərdə olan və nəşr edilməmiş digər əsərləri top-
lanmalıdır. Bundan sonra qarşımızda Molla Cüməyə məxsus toplanmış yeni əsərlərin bir külli-
yat formasında nəşr edilməsi kimi mühümm bir vəzifə durmaqdadır. Bu da tərəfimizdən Azər-
bayacan ədəbiyyatının klassik şairi Molla Cümənin ruhuna böyük ehtiram əlaməti olaraq xal-
qımıza isə hədiyyə olacaq.  
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Новруз Бакиров 
О четырех тетрадях, в которых собраны произведения Моллы Джумы  
Богатое литературное наследие выдающегося поэта, мастера-ашуга Азербайджана 

Моллы Джумы все еще полностью не исследовано. В ходе проводимых нами исследо-
ваний были обнаружены четыре новых рукописных тетрадей поэта. В обнаруженных 
нами тетрадях было выявлено в общей сложности 882 рукописных произведений поэта. 
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Эти произведения, переписанные с арабского алфавита на азербайджанский алфавит, 
были сравнены с произведениями, опубликованными в полном собрании сочинений, под 
названием «Молла Джума. Произведения», составленном Пашой Эфендиевым. В ходе 
сравнения было установлено, что в упомянутой книге не было 260 произведений, напи-
санных в рукописях. В то же время, в ходе сравнительного анализа содержаний произве-
дений, в работах с одноименным названием были обнаружены некоторые различия. 882 
произведения, написанные в обнаруженных нами четырех рукописных тетрадях, еще раз 
доказывают богатство литературного наследия Моллы Джумы.   

Ключевые слова: Молла Джума, мастер-ашуг, рукопись, тетрадь, исследование 
 

Novruz Bakirov 
About four notebooks containing the works of Molla Juma 
Prominent Azerbaijani poet, ashug Molla Juma’s rich literal heritage has not been 

investigated completely yet. During the investigation implemented by us, totally poet’s four 
new manuscripts were revealed. Generally, poet’s 882 manuscript works were defined on the 
revealed notebooks. These manuscript works, which were translated from Arabian alphabet to 
Azerbaijani alphabet, were compared with the works, published in the “Molla Juma’s works” 
Complete Works, compiled by Pasha Afandiyev. During the comparison, it was defined that, 
260 works in manuscripts had not exist in the mentioned book. At the same time, while 
comparative analyse of the contexts of the works, there were defined some differences in the 
works with same name. 882 works on the four manuscript notebooks, which we have obtained, 
again informs us about poet Molla Juma’s literal richness.  

Keywords: Molla Juma, master-ashug, manuscript, notebook, investigation. 
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“MİN BİR ÇƏRƏK SAAT. TATAR NAĞILLARI”NIN 
FRANSIZ VƏ RUS MƏTNLƏRİ 

 
 
Xülasə 
 
Məqalədə XVIII əsrdə Fransada “Min bir gecə nağılları”nın təsiri ilə meydana gələn və 

türklərdən bəhs edən “Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nın rus və fransız mətnlərindən söz 
açılır. “Min bir çərək saat”ın fransız dilindən rus dilinə tərcümə olunmuş və 1765-ci ildə Mosk-
vada çap edilmiş bir nüsxəsi hazırda AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında saxlanılır. Türk-
tatar nağılları əsasında yaranan bu əsərdə bir sıra şərq ölkələri, şəhərləri ilə yanaşı, XVIII əsr 
Şirvan vilayəti, Bakı şəhəri, həmçinin Bakı nefti haqqında da dəyərli məlumatlar verilir.  

Məqalədə eləcə də, meydana gəldiyi ilk gündən özünə geniş oxucu auditoriyası qazanan 
“Min bir çərək saat”ın yazılma səbəbi və onun Avropa bədii-estetik fikrindəki yerindən bəhs 
edilir, əsərin fransız və rus mətnləri müqayisə edilərək, diqqətəlayiq qənaətlər nəzərə çatdırılır. 

 
Açar sözlər: “Min bir gecə nağılları”, tərcümə sənəti, “Min bir çərək saat. Tatar nağıl-

ları”, XVIII əsr rus ədəbiyyatı, XVIII əsr fransız ədəbiyyatı 
 
Giriş 

 
Sərhədlər, baryerlər təkcə gözlə görünən olmur. Gözlə görünməyən, lakin ciddi maneə 

törədən əngəllər də var. Dil kimi. Bir dildə yaranan və ya yaradılan əsərlər heç vaxt özbaşına 
daha geniş ərazilərə yayıla, başqa xalqların ədəbiyyatına nüfuz edə bilməz. Bir xalqın dilində 
meydana gələn əsərin başqa bir xalq tərəfindən anlaşılması üçün gərək o xalqın əksər nüma-
yəndəsi həmin dildə danışmağı bacarsın. Dünya dillərinin sayı nəzərə alınsa, bunun 
mümkünsüz bir iş olduğunu anlamaq çətin olmaz. Deməli, bu yerdə tərcümə işinin müstəsna 
rolu yüksək qiymətləndirilməlidir. Əsərlər məhz tərcümə olunaraq sərhədləri aşa, özünə daha 
çox oxucu rəğbəti qazana bilir. Hətta elə əsərlər də vardır ki, orijinalı itib batsa da, tərcümədə 
qorunub, dövrümüzə gəlib çatıb. Əsərlər ya ən sadə – daha geniş oxucu kütləsinə təqdim olu-
naraq məşhurlaşmaq səbəbindən, ya da məqsədli şəkildə - kimlərinsə mövqeyinə xidmət etmək 
üçün tərcüməyə məruz qalır. Bu məqalədə həm “Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nın fransız 
dilində yaranma səbəbini, həm də rus dilinə tərcümə tarixini nəzərdən keçirməyə çalışacağıq. 

 
“Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nın fransız mətni haqqında danışmazdan öncə bu əsə-

rin yarandığı dövrə nəzər yetirmək lazımdır. 
XVIII əsrdə Avropada tərcümə işləri geniş vüsət alır, dünyanın müxtəlif dillərində yara-

nan saysız-hesabsız kitablar Avropanın yerli dillərinə tərcümə olunmağa başlayır. Bu istiqa-
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mətdə edilən tərcümələr bir tərəfdən oxucu kütləsinin, o cümlədən ziyalı təbəqə nümayəndələ-
rinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artmasına, digər tərəfdən isə latın dilinin bu dillər tərəfindən 
sıxışdırılaraq mövqeyinin zəifləməsinə gətirib çıxardı. Dillərin mübadiləsi prosesində bütün 
Avropada zadəganların ortaq dili hesab olunan fransız dili məxsusi yer tuturdu. Ərəb dilindən 
çin dilinə kimi ən müxtəlif dillərdə, poeziyadan riyaziyyata kimi ən fərqli sahələrə dair əsər və 
kitablar, hətta ənənəvi latın dilində yazılmış elmi traktatlar belə fransız dilinə tərcümə edilirdi 
[14]. Əslində tərcümə işlərinin kökü bir qədər əvvələ - XIV Lüdovikin zamanına gedib çıxır. 
O, Fransa ilə Şərq arasında olan münasibətləri möhkəmləndirmək üçün 1669-cu ildə Levant 
səfirliyində (bu səfirlik ticari məsələlərlə məşğul idi) tərcüməçilərin hazırlanmasına göstəriş 
verir. Bu məqsədlə Konstantinopolda “Gənc dilçilər” adlı bir məktəb açılır ki, onun da əsas 
vəzifəsi Fransanın Şərqdəki səfirliklərində işləmək üçün peşəkar tərcüməçilər hazırlamaq idi 
[15]. Tərcüməçilərin sayının artması tərcümə işlərinin də geniş vüsət almasına gətirib çıxardı. 
Şərq dünyasının ən qiymətli ədəbi abidələrindən olan “Min bir gecə nağılları” da məhz bu 
dövrdə tərcümə edilmişdi. 

Şərqşünas, yazıçı A.Qalland 1704-1717-ci illər ərzində “Min bir gecə nağılları”nı fransız 
dilinə tərcümə etdikdən sonra bu əsər dünya şöhrəti qazandı və Avropa ədəbiyyatına “şərq na-
ğılları” adlı yeni bir dəb yol açmış oldu [9, 10]. Bu dövrdə Fransa ədəbiyyatı yeni məzmun və 
forma ilə zənginləşməyə başladı. Renesans dövründə yazıçıların şərq mövzusuna müraciət et-
məsi nəticəsində nəsr əsərlərinə daxil edilən müxtəlif maraqlı, əyləncəli macəralarla dolu, bəzən 
də açıq-saçıq məhəbbət səhnələrinin sayı getdikcə artırdı. Bu cür məhrəm səhnələrin təsviri 
zamanı hərəm motivindən istifadə edilməsi, xüsusilə, oxucunun diqqətini cəlb etmək baxımın-
dan effektli bir nəticə verirdi. Əslində, şərq fabulası və şərq kaloriti bu əsərlərdə müstəqil bədii 
məna daşımırdı, onlar mənəvi-fəlsəfi mövzuların açılmasında köməkçi bir vasitə kimi iştirak 
edirdi. Beləliklə də, yeni ədəbi personajlar, onların başına gələn maraqlı sərgüzəştlər, Şərq si-
vilizasiyasını özündə əks etdirən mövzularla zəngin əsərlərin yaranması geniş vüsət alan bir 
prosesə çevrildi [15]. Məhz bu dövrdə - 1714-cü ildə “Min bir çərək saat. Tatar nağılları” yazıçı-
qissəxan T.S.Qalet tərəfindən fransız dilinə tərcümə edilmiş və həmin dövrdə iki dəfə çap olun-
muşdur. Dörd cilddən ibarət olan bu əsərin hər bir cildi bir-biri ilə üzvi surətdə bağlı olmasına 
baxmayaraq, tamamlanar-tamamlanmaz çapa verilirdi. Qaletin “Min bir çərək saat”ın dördüncü 
cildinə yazdığı müqəddiməsində bunu aydın görmək olar: “...Mən bu haqda iki il əvvəl kitabın 
ilk cildində də məlumat vermişdim” [13]. 

Tədqiqat zamanı “Min bir çərək saat. Tatar nağılları” əsərinin əldə edə bildiyimiz və üzə-
rində çalışdığımız dörd cildinin hər biri fərqli illərdə və şəhərlərdə işıq üzü görmüşdür: 1-ci cild 
- 1730-cu il, Paris; 2-ci cild - 1715-ci il, La Hay; 3-cü cild -1753-cü il, Paris; 4-cü cild -1737-
ci il, Utrext (Niderland) [5;6;7;8]. Əsərin dəfələrlə Avropanın müxtəlif şəhərlərində nəşr edil-
məsi ona olan marağın bariz nümunəsidir. 

Türk-tatar şifahi xalq ədəbiyyatından bəhrələnərək, şərq üslubunda, “Min bir gecə” mo-
tivləri əsasında yaradılmış bu əsərin əksər hissəsi nəsrdən ibarət olsa da, ara-sıra şeir parçalarına 
da rast gəlmək mümkündür (Tülüfan şahzadəsi Gülhindinin dilindən verilən şeir) [5, 186]. Bu 
şeirlər obrazların öz daxili aləmini açmaq, hiss və həyəcanını daha təsirli şəkildə ifadə etmək 
üçün əvəzsiz vasitədir. Lakin rus dilinə tərcümə zamanı bu şeirlər təxirə salınmışdır. Əsərin 
fransız mətnində tez-tez haşiyələr şəklində müxtəlif sözlərin izahı təqdim olunur. Bu haşiyələr, 
əsasən, Avropa oxucusuna qaranlıq qalan şəhərlərin coğrafiyası, ərəb mənşəli kəlimələrin şər-
hindən ibarətdir. 

T.S.Qayet “Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nın birinci cildində öz əksini tapan müqəd-
dimədə bu əsəri Fransa kralına ithaf etdiyini bildirir. O, krala mədhiyyələr yağdırmaqla bərabər, 
kitabın əhəmiyyətini də vurğulayır, onun ibrətamiz, oxunaqlı bir əsər olduğunu diqqətə çatdırır: 
“Zati alillərinə təqdim etdiyim bu kitab əyləndirərək öyrətməyi bacaran kitablardandır. Əsərdə 
şiddət kimi görünən hadisələr olsa da,  burada gizlənən əxlaqi-mənəvi dəyərləri ört-basdır et-
mir. Bu kitabı oxumağın vaxtı gəlib çatıb. Zati aliniz ciddi məşğuliyyətlərindən uzaqlaşdıqda, 
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ümid edirəm ki, ona nəzər yetirmək istəyər. Əgər kitabım sizin zövqünüzü oxşasa, bundan ifti-
xar hissi duyaram. Çünki sizin müsbət rəyiniz tezliklə bütün oxucularımın razılığına gətirib 
çıxaracaq və müvəffəqiyyət məndən yana olacaq... Lakin nə zati-alinizin hüzurunda cürət edib 
atanıza ithaf etdiyim kitabla, nə də bu həqiqi şövqüm və səyimə görə zati-alinizin layiq gördüyü 
hörmətlə öyünmək niyyətində deyiləm. 

Sizin sadiq və ehtiram dolu nökəriniz Qalet” [5,5]. 
Yuxarıda qeyd olunan bu fikirlərdən belə nəticə hasil olur ki, Qalet əsərin baş qəhrəmanı 

olan Şəmsəddinin timsalında Fransa kralının prototipini yaratmışdır. Tatar nağıllarından bəhrə-
lənərək “Min bir gecə nağılları” tipində əsər yaradan yazıçı açıq-aydın hökmdara olan rəğbət 
və heyranlığını biruzə verir, onda yüksək qiymətləndirdiyi insani keyfiyyətləri Həştərxan 
hökmdarının üzərinə köçürür.  

Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, “Min bir çərək saat” əsərinin dördüncü cildində öz əksini 
tapan hadisələrdən biri Bakı şəhərində cərəyan edir. Bu əsərin rusca tərcümə variantından fərqli 
olaraq, fransız mətnində Bakı haqqında bir haşiyə də qeyd olunmuşdur [8,20]. Əsərin XVIII 
əsrdə və Azərbaycandan kənarda meydana gəldiyini nəzərə alsaq, düşünürük ki, bu haşiyəni 
orijinalda gözdən keçirtmək maraqlı və faydalı olar: “Backu. Ville capitale de la Province de 
Schirvan en Perſe, qui donne fon nom á la Mer de Backu; elle eft fur la Côte de la Mer Caſpie. 
It y a une choſe aſſez finguliere auprès de cette Ville, c’eft une fontaine qui jette continuellement 
une Jiqueur noire dont on ſe ferr par toute la Perſe au lieu d’huile” – “Bakı İranın Şirvan 
vilayətinin paytaxtıdır. O, Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Olduqca maraqlı bir məsələ diq-
qəti cəlb edir. Bu şəhərdə daim qara likör xaric edən  bir fəvvarə var və bütün İranda ondan neft 
əvəzinə istifadə edilir”. 

Göründüyü kimi, T.S.Qalet Bakını İran ərazisinin bir hissəsi kimi təqdim etmişdir. Çünki 
“Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nın fransız dilindəki variantı ərsəyə gələn zaman (1714) 
Azərbaycan İran dövləti kimi tanınan Səfəvilərin (1501-1722) tərkibində idi. Ona görə də fran-
sız yazar Bakını coğrafi mövqeyinə görə deyil, siyasi statusuna əsasən İran ərazisi kimi göstərir. 
Lakin Avropa oxucusundan fərqli olaraq, Bakı şəhərinin harada yerləşdiyini yaxşı bilən rus 
oxucusu üçün əlavə izaha ehtiyac qalmadığından əsərin rus dilində olan tərcümə variantında bu 
haşiyəyə təsadüf edilmir.  

Erkən dövrlərdən başlayaraq, həm Şərqin, həm də Qərbin bir sıra görkəmli tarixçi, coğ-
rafiyaşünas, səyyah və alimləri Azərbaycan nefti haqqında öz əsərlərində məlumat vermişlər. 
Əlbəttə, Qaletin dövründə də bir sıra Avropa ölkələrinin nümayəndələri Azərbaycana səfər edir 
və bu səfərin təəssüratlarını öz həmyerliləri ilə bölüşürdülər. Məsələn, İsveç səfirliyinin katibi 
alman əsilli səyyah, həkim və təbiətşünas Engelbert Kempfer 1683-cü ildə Abşeron yarımada-
sında, Balaxanı, Binəqədi, Suraxanı yataqlarında olmuş, Avropa ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq 
Bakı neft mədənlərinin təsvirini vermiş və neftin Abşeron yarımadasından İrana, Orta Asiyaya 
və Şimali Qafqaza aparıldığını bildirmişdir [4, 6]. Şübhəsiz, Qayet məşhur Bakı nefti haqqında 
verilən bu və ya digər məlumatlardan faydalanmışdır.  

Lakin yazıçı təkcə şəhərimizin hansı ərazidə yerləşməsi barədə deyil, həm də o dövrdə 
yalnız İçəri şəhərdən ibarət olan Bakının dar küçələrindən də söz açır. Belə ki, Bakıda baş verən 
hadisələri nəql edən qoca dərviş (Qoca dərvişin əhvalatı) gediş-gəlişi çətinləşdirən ensiz küçə-
lərdə yeraltı tunel qazdırdığını deyir: “…будучи монастырским казначем в деньгах нед-
остатка я не имел, то улучив время, зделал я надежными людьми подземной проход от 
моей кельи до ея спальни чрезь улицу, которая весьма узка; симь проходом можно дойти 
до моей кельи скоряе шести минут, вместо того, что идучи настоящею дорогою, дол-
жно проходить весь наш дворь, которой весьма длинен отпирать и запирать ворота… 
” [13, 640] 

XVIII əsrin əvvəllərində yaranan “Min bir çərək saat. Tatar nağılları” 1765-ci ildə isə 
Moskva Çar Universitetində fransız dilindən rus dilinə tərcümə edilmiş və nəşr olunmuşdur. 
Hazırda 4 cilddən ibarət olan həmin nüsxələrdən biri AMEA Milli Kitabxanasında saxlanılır. 
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Azərbaycana nə vaxt və kim tərəfindən gətirildiyi barədə dəqiq bir söz söyləmək olduqca çətin 
bir məsələdir. Lakin Vətənimizin təqribən yetmiş il rus hakimiyyəti altında qaldığını nəzərə 
alsaq, bunu həmin dövrdə aparılan mədəniyyətin və ədəbiyyatın ruslaşdırılması siyasətinin bir 
hissəsi kimi qəbul edə bilərik; kitabxanalarda rus dəzgahından çıxmış kitabların çoxluğu rus-
sayağı təfəkkürün və ya Rusiyaya rəğbətlə yanaşan təfəkkürün formalaşmasına gətirib çıxara-
caqdı. Bu halda belə güman etmək olar ki, “Min bir çərək saat” əsəri buraya göndərilən çoxsaylı 
kitabların arasında gəlib. Digər tərəfdən isə bu əsərin özündə Azərbaycan haqqında müəyyən 
məlumatlar ehtiva etdiyini də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Bu və ya digər azərbaycanlı ziyalının 
diqqətini cəlb edərək, Vətənimizə gətirildiyi müddəası da qaçılmaz deyildir. 

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi 1765-ci ildə fransız dilindən rus dilinə tərcümə olunaraq 
çap edilən əlimizdəki nüsxə o zamanın tələbinə uyğun olaraq, əski rus əlifbası ilə nəşr edilmiş-
dir. Bundan əlavə, əsərdə o dövrdə aktual olub, hazırda işlək olmayan  saysız-hesabsız arxa-
izmlərə də rast gəlinir. Rusca tərcümə variantının səhifələri rəqəmlərlə nömrələnsə də, hər sə-
hifədəki sonuncu söz növbəti səhifədə təkrarən qeyd edilmişdir. Şərq ədəbiyyatında “payi sə-
hifə” (səhifə ayağı) adlanan bu üsuldan vaxtilə bütün dünyada istifadə edilmişdir. Bir çox ölkə-
lərdə kitab səhifələrinin nömrələməsinə XVI əsrdə başlansa da, Şərq ölkələrində köhnə “nömrə-
ləmə” üsulu XIX əsrin axırlarına kimi davam etmişdir. XVIII əsrdə çap olunmasına baxmaya-
raq, bu kitabda da həmin ənənəyə sadiq qalınması, görünür, “Min bir gecə”nin əsərə olan dərin 
təsirindən irəli gəlir.  

“Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nın rus dilinə tərcümə tarixi XVIII əsrin II yarısına 
təsadüf edir. Əsərin tərcümə səbəbi həmin dövrün ictimai-siyasi, ədəbi mühiti ilə birbaşa əla-
qəlidir. 

XVIII əsrin I yarısında, yəni I Pyotrun hakimiyyəti zamanı Rusiya artıq Avropa həyatında 
yaxından iştirak etməyə başlayır, öz ərazi sərhədlərini sürətlə genişləndirir, Qərbi Avropa ölkə-
ləri ilə ticari və siyasi əlaqələr qururdu. Həmin dövrü bütün bu prosseslərlə eyni vaxtda cərəyan 
edən mənəvi və ictimai həyatın intensivləşməsi dövrü kimi səciyyələndirmək olar. Ümumiy-
yətlə, XVIII əsr rus ədəbiyyatı Avropa, xüsusilə də Fransa ədəbiyyatı ilə sıx bağlı idi [11,484]. 
Məlumdur ki, Fransa XVIII əsrdə özünün Renesans dövrünü yaşayırdı. Yeni qurulan münasi-
bətlərin fonunda bu oyanış Rusiyaya da təsirsiz ötüşmədi və XIX əsr rus intibahı üçün zəmin 
yaratdı. 

Bu dövrdə Fransadan Rusiyaya qalaq-qalaq kitab gətirilirdi, “Min bir çərək saat”ın fran-
sız variantının da məhz bu kitablar arasında olduğunu təsəvvür etmək çətin deyil. Digər tərəf-
dən, XVIII əsrdə bu dildə yazılan əsərlərin rus dilinə tərcümə edilməsi geniş vüsət almışdı. 
Hətta ziyalı zadəganlar dəniz səyahətinə çıxarkən darıxmamaq üçün öz əyanları ilə birgə fransız 
əsərlərinin tərcüməsi ilə məşğul olurdular. Ümumiyyətlə, tərcümə sənətinin XVIII əsr rus ədə-
biyyatına çox böyük təsiri olmuşdur. I Pyotrun dövründə intişar tapan tərcümə işləri sonrakı 
dövrlərdə də uğurla davam etdirilirdi. Hətta I Pyotrun özü də tərcümələrlə məşğul olur və baş-
qalarını da buna sövq edirdi. Fransada o dövrdə nəşr edilən jurnalların birində I Pyotr tərcüməçi 
kimi təqdim edilir: “Öz təbəələrini tərbiyələndirməyi qarşıya məqsəd qoymuş Pyotr təkcə hərb 
məsələləri ilə kifayətlənmir. O, göstərdiyi xeyirxah münasibətin sayəsində öz ölkəsinə məşhur 
alimləri cəlb etməyə müvəffəq olmuşdur. Çar bir-birindən möhtəşəm kitabların tərcümə və nəşr 
edilməsinə əmr vermiş, hətta özü də onlardan bir neçəsini tərcümə etmişdir” [12,180-181]. Belə 
bir ədəbi mühitdə “Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nın rus dilinə tərcümə olunması heç də 
təsadüfi bir hal deyildi. Digər tərəfdən bu əsər 1556-cı ildə ruslar tərəfindən işğal olunaraq 
varlığına son qoyulan Həştərxan xanlığı və onun sakinləri barəsində idi. Öz hakimiyyəti altında 
olan bir xalqın mədəniyyətinin, adət və ənənələrinin, dini inanclarının öz əksini tapdığı bu əsər-
lə tanış olmaq və onu tatar xalqına “doğma” rus dilində təqdim etmək, əslində, o dövrki ruslaş-
dırma siyasətinin bir parçası idi. Ədəbiyyat daim qüdrətli dövlət xadimlərinin siyasi fəaliyyə-
tində mühüm yer tutmuşdur. Görkəmli akademik İ.Həbibbəyli öz məqaləsində qeyd edir: 
“...Ədəbiyyatı dövlət siyasətinin üzvi tərkib hissəsi səviyyəsində qəbul edən, bu tükənməz xə-
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zinədən milli siyasətin həyata keçirilməsində bacarıqla və yaradıcı şəkildə faydalanan dövlət 
xadimləri olmuşdur” [2]. Dahi siyasətçi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev də ədə-
biyyata xalqın milli-tarixi varlığının, mənəviyyatının üzvi tərkib hissəsi kimi baxmış, mənsub 
olduğu xalqı ədəbiyyatı ilə bir yerdə bütöv bir tamın ayrılmaz hissəsi kimi dəyərləndirmişdir.  

Bu baxımdan XVIII əsr rus siyasi mühitində də ədəbiyyat faktorunun yeri, rolu və im-
kanları böyük məna kəsb edirdi. İşğal olunmuş ərazilərdəki millətlərin ruslaşdırılması yolunda 
ədəbiyyatın dəstəyindən məqsədyönlü şəkildə geniş istifadə olunurdu. Həmin millətlərin, xüsu-
silə, folklor nümunələri rus dilinə tərcümə edilir və gələcək nəsillərə onları “yeni ana dilində” 
oxumaq imkanı yaradılırdı. 

Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, “Min bir çərək saat” əsərinin məhz bu dövrdə fransız 
dilindən rus dilinə tərcümə edilməsi heç də təsadüfi xarakter daşımır. XVIII əsrin 60-cı ilərin-
dən başlayaraq, Rusiya mühitində ədəbiyyatın rolu əsas ictimai qüvvəyə çevrilmişdi. Cəmiyyə-
tin qabaqcıl nümayəndələri məhz ədəbiyyat vasitəsilə öz düşüncələrini ifadə edirdilər. Buna 
görə də yazarlar arasında şəhər kəndlilərindən imperatorun özünə kimi bütün təbəqələrə mən-
sub nümayəndələr var idi [10,461]. XVIII əsr Rusiyada baş verən hadisələri təhlil edərkən aydın 
olur ki, bu dövrdə milli ənənələrə söykənən ədəbiyyatdan dövlətin mənafeyinə uyğun bir şəkil-
də, onun xeyrinə istifadə etmək təşəbbüsləri vardı. Ənənələr təkcə mənimsənilib davam etdiril-
mirdi, əksinə, onlar zamanın tələbi ilə daha da zənginləşdirilirdi. Rusiyanı formalaşdırmaq üçün 
həyata keçirilən islahatlar həm yeni maarifpərvər yazıçılar, həm də maarifçi siyasətçilər tərə-
findən ədəbiyyatı mənimsəməyi şərtləndirirdi [11,466]. Belə ki, həmin dövr ziyalılarının fik-
rincə, insanın həyata baxışı, düşüncə tərzi onun həyat şəraitindən asılıdır. Həyat şəraiti qənaət-
bəxş deyilsə, onu dəyişdirmək lazımdır. Belə olan halda insanların düşüncə tərzi də dəyişər və 
cəmiyyətdə ədalət hökm sürər. Ayrı-ayrılıqda hər bir fərdin maarifləndirilməsi təbii ki, uzun 
zaman tələb edir. Lakin bu işi qanunlar hesabına daha tez görmək olar. Məhz qanunlar mövcud 
nizam–intizamı təmin edir. Monarxiya idarə üsulunun bərqərar olduğu dövlətdə qanunların 
kökündə monarx dayanır. Buna görə də birbaşa monarx-hökmdar özü maariflənərsə, ədalətli 
qanunlar verəcəyinə və cəmiyyətdə müsbət dəyişikliklərə nail olacağına ümid edilirdi. O dövr 
maarifçilərinin hazırladığı siyasi nəzəriyyə məhz bundan ibarət idi; hökmdara təsir göstərib 
maarifləndirməklə ona idarəetməni öyrətmək [11,479]. Əlbəttə, bu işdə ədəbiyyatın üzərinə 
böyük yük düşürdü. Maarifçilər arzu etdikləri nümunəvi insan- hökmdar obrazını öz əsərlərində 
canlandırırdılar. Şahın ədalətli, vicdanlı, səriştəli və dürst, öz xalqının qayğısına qalan bir şəxs 
kimi təsvir edildiyi “Min bir çərək saat. Tatar nağılları”nın baş qəhrəmanı Şəmsəddin tamamilə 
bu dövrün tələblərinə uyğun bir obraz idi. Ölkəsini ədalətlə idarə edən, xalqın sevgi və inamını 
qazanan, ətrafına savadlı və etibarlı insanları toplayan Şəmsəddin örnək hökmdar surəti kimi 
maarifçilərin diqqətini çəkməyə bilməzdi. Əsərdə nümunəvi insan kimi təsvir edilən bu 
hökmdara dərin rəğbət hiss olunur. Özünü baş qəhrəmanın yerinə qoymağı sevən oxucu üçün 
(üstəlik bu oxucu özü də bir hökmdardırsa) bu əsər tam yerinə düşürdü. Akademik R.Hüseyno-
vun sözləri ilə desək: “İnsan tərifi, vəsf edilməyi tənqiddən çox sevir. Bəlkə də, dildə bunun 
əksini xoşladığını təkid edən tək-tük qeyri-adilər tapıldı, amma hər halda əksəriyyət mədh olun-
maqdan daha artıq həzz alır, həm də buna yetərincə maildir, nəinki üzünə qarşı nöqsanlarının, 
əyər-əskiklərinin deyilməsindən... Adi adam tərifdən xoşhallanırsa, tərif eşitməkçün sinov ge-
dirsə, hökmdarların bunu daha artıq istəməsində, imkanlarını da nəzərə alsaq, bunu daha artıq 
təşkil etdirməsində əcaib bir şey yoxdur” [3,39]. Fikrimizi K.Aslanın aşağıdakı sözləri ilə 
qüvvətləndirmək istərdik: “...Bədii ədəbbiyyatın şəxsiyyətə təsiri çoxcəhətli və tamamilə səmə-
rəlidir. Ədəbiyyat vasitəsilə təlqin edilmiş sosial rol haqqında təsəvvür real gerçəkliklə fasiləsiz 
qarşılıqlı əlaqədə çıxış edir” [1].   

Digər tərəfdən, feodal dünyası və onun ideologiyası ilə mübarizə əsnasında cəmiyyətə 
qarşı yeni baxış bucağı formalaşmağa başladı; azad şəxsiyyət hesab olunan insan, silki mənsu-
biyyətinə, əsil-nəcabətinə görə deyil, ağlı və özünəməxsus məziyyətlərinə görə qiymətləndiri-
lirdi [11,481].   Peşəsi  dərzilik olan gənc Şəmsəddin də əslində elə ideal bir hökmdar obrazı 
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idi; sadə mühitdə böyüyüb, boya-başa çatmış, həyatın çətinliklərini görüb bərkimiş, ədalətli, 
insanpərvər bir şah idi. Kor və cavan olmasına baxmayaraq, ölkəni ədalətlə idarə edirdi. Elə bu 
da XVIII əsr maarifçilərinin qarşılarına qoyduğu tələblərə birbaşa cavab verirdi. 

Yuxarıda qeyd olunan müddəaları ümumiləşdirərək, belə nəticəyə gəlmək olar ki, “Min 
bir çərək saat. Tatar nağılları”nın 1765-ci ildə Moskva İmperator Universiteti tərəfindən həm 
tərcümə, həm də nəşr edilməsinin səbəbləri aşağıdakılardan ibarət idi:  
 
1. Ədəbiyyat sahəsində aparılan islahatlar; tərcümə işinin geniş vüsət alması 
2. Əsərin Rusiya tərəfindən işğal edilmiş Həştərxan xanlığı və onun əhalisi haqqında olması 
3. XVIII əsr Renesans dövrünü yaşayan Fransa və fransız ədəbiyyatının diqqət mərkəzində 
olması (əsər fransız dilindən tərcümə edilib) 
4. Şaha təsir etməklə ona “şah olmağı öyrətmək” məqsədi (siyasəti) 

 
Nəticə 
 
Deyilənlərdən belə qənaətə gəlirik ki, aqil və adil hökmdar idealının həllinə xidmət edən 

“Min bir çərək saat. Tatar nağılları” istər Fransada, istərsə də Rusiyada XVIII əsr maarifpər-
vər, zadəgan  ziyalıların estetik dövlətçilik görüşləri ilə üst-üstə düşürdü. Bu qədər əhəmiyyətli 
bir məsələdə - XVIII əsr Avropa və Rusiya mühitinin siyasi, dövlətçilik,  milli tərəqqi və maa-
rifçilik ideyaları kontekstində türk-tatar ünsürünün diqqət mərkəzində olması “Min bir çərək 
saat. Tatar nağılları”nın əhəmiyyətini müəyyən etmiş olur. 
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“İMLASINA TOXUNMAMALI!” 
 

Xülasə 
 
Bəşəriyyətin fəlsəfi düşüncə beşiklərindən biri olan Azərbaycan dünya ədəbiyyatının in-

kişafında əvəzsiz rolu olan bir çox söz ustadları yetirmişdir. Hər zaman aktuallığını qoruyan 
əsərləriylə əbədiyyətə imza atan klassiklərimizdən biri də iyirminci əsrin əvvəllərində yaşayıb-
yaratmış Hüseyn Cavid Rəsizadədir. Yaradıcılığının ən pik zirvəsində olduğu anda mövcud 
rejimin ideologiyasına əks olan fikir və düşüncələri ona layiq olmadığı “Vətən xaini” damğasını 
vurdu. Şair həbs edilib, sürgünə göndərildi. Vətəndən uzaqda dünyaya göz yumdu. Uzun illər 
onun əsərlərinin nəşrinə qadağalar qoyuldu. Düz 20 ildən sonra şair bəraət qazandı. Əsərləri 
ciddi yoxlanış süzgəcindən keçdikdən sonra nəşrə buraxıldı. Bu unikal yaradıcılıq nümunələri-
nin redaktə adıyla ya sözləri dəyişilir, ya bəndlərini, bəzən də böyük bir hissəsini ixtisara salı-
nırdı. Şairin qızı Turan Cavidin son redaktəsindən sonra, 2005-ci ildə H.Cavidin Əsərləri 5 
cilddə  müəllif orijinallığı tam qorunmaqla oxucuya təqdim olundu. 

 
Açar sözlər: H.Cavid, repressiya, pantürkist, əsərlər, türk dili,  Azərbaycan dili, Turan          

Cavid, bərpa 
 
Giriş  
 
                                     Acısıyla ilmələnmiş tale xalılarının, 
                                     Naxışından bir əbədi sönməz məşəl yaratmış. 
                                     Usanmayan iradəsi sınmayan əqidəsi, 
                                     Haqq yolunda irəlləyən günəşin bir zərrəsi 
                                     Qələmiylə od püskürən misralar əfəndisi, 
                                     Əzildikcə-ucaldılan bir şair əfsanəsi. 
                                                        
 Azərbaycan klassik ədəbiyyatının çoxşaxəli və dərin köklü olması hər kəsə bəllidir. Bu 

ənənəni uğurla davam etdirən klassiklərimiz içərisində öz fəlsəfi düşüncəsilə seçilən, yaradıcı-
lığı hər zaman aktuallığını qoruyan şairlərdən biri də əbədiyyətə imza atmış iyirminci əsrin 
dahisi Hüseyn Caviddir. Çox ağır həyat keçirməsinə, haqsızlıqlarla üzləşərək ömrünün yarım 
qalmasına, şər və böhtanlarla sınanmasına baxmayaraq, onun taleyində zamanın girdabından 
arınmaq, su kimi durulmaq da varmış. Əsassız iddihamlara, məhrumiyyətlərə məruz qalan sə-
nətkarın tək günahı hakim ideologiyanın əksinə olaraq, etnik mənsubiyyəti ilə qürur duyması, 
türk olduğunu unutmayıb, unutdurmaması idi.  
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 “Pantürkist” adıyla həbs edildikdən sonra, şairin əsərlərinə də embarqo qoyuldu. 20 il 
sürən bu qadağa şairin bəraətindən sonra aradan qaldırılmış olmasına baxmayaraq, onun əsər-
ləri hələ də dərin yoxlanış süzgəcindən keçərək nəşrə buraxılırdı. Bu təftişlər zamanı bəzən 
əsərin sözləri dəyişdirilir, bəzən bəndləri, bəzən də böyük bir parçası ixtisar olunurdu. Atasının 
əsərlərinə qarşı bu ədalətsiz  münasibət Turan xanımı çox narahat edirdi. Təbii ki, Turan xanım 
da, atasının əsərlərində hər zaman önəm verdiyi imla orijinallığının bərpa olunmasını özünə 
borc bilərək deyirdi: “Əvvəla imlanın qorunması Hüseyn Cavid üçün çox əhəmiyyətliydi və elə 
bu səbəbdən də o, bəzən əlyazmalarının sonunda bunu xüsusi xatırladırdı: “İmlasına toxunma-
malı!” Bir halda ki, özü belə istəmişdi, deməli, bu sözləri onun bir müəllif olaraq vəsiyyəti kimi 
də qəbul etmək olar” [3, s 4]. Ədibin yeganə qız övladı olan Turan atasının istəyini yerinə 
yetirdi. Amma bu istəyi reallaşdırmaq o qədər də asan olmamışdır. Turan xanımın dediklərinə 
görə, H.Cavidin bəraətindən sonra, 1958-ci ildən etibarən onun nəşr olunan kitablarının tərtibini 
istisnasız olaraq özü etməsinə baxmayaraq, imlasının qorunması üçün göstərdiyi bütün cəhdlər 
nəticəsiz  qalmışdır. Müxtəlif səbəblərdən, “müasir oxucu üçün daha anlaşıqlı olsun deyə” bə-
hanəsi ilə əsərlər bəzən xırda, bəzən də çox kobud dəyişikliklərə məruz qalırdı. Məsələn, baxaq 
şairin “Görmədim” şeirinin misralarındakı dəyişikliklərə:  

 
 

                     Bilmədim uydum bu məcnun gönlümün fəryadinə, 
                     Eşqə dil verdim, bəladan başqa bir şey ğörmədim [3, s.69]. 
 
Burada gönül-könül ilə əvəz edilərək belə yazılmışdır: 
 
 

                     Bilmədim, uydum bu məcnun könlümün fəryadinə, 
                     Eşqə dil verdim, bəladan başqa bir şey ğörmədim [1, s 89]. 
 

 

Anlamına heç bir təsir göstərməyən, kiçik və zərərsiz bir dəyişiklik kimi görünən, Os-
manlı türkçəsində olan “gönlüm” ilə Azərbaycan türkcəsindəki “könlüm” qarşılığı, əslində, 
müəllifin iradəsinə qarşı yönəlmiş bir aqressiyadan, sətiraltı qıcıqdan xəbər verir. Yaxud “Şeyx 
Sənan” faciəsindən olan bir parçanı misal gətirsək, görərik ki, bu düzəlişlər heç də məsum bir 
oxucu aydınlatması deyil, büs-bütün təhrifdir. 

 
 

                                       Daima evdə sanki bir dustaq... 
                                       Nə olur bir çıxıb hava alsaq!? 
                                       İmdi var hər könüldə zövqə həvəs 
                                       Çalar, oynar da əylənər hər kəs. 
                                       Bax, cahan həp gülümsəyir, bir bax! 
                                       Sən fəqət, sən feyzdən çox uzaq [2, s.104]. 
 
 

Bu misraların Turan Cavid tərəfindən 1982-ci ildə nəşr edilmiş H.Cavid “Əsərləri” dörd-
cildlikdə qələmlə redaktə olunmuş variantı Hüseyn Cavidin “Ev Muzeyində” vitrində saxlanıl-
maqdadır. Misraların təhrifə uğramamış halı: 

 
 

                                        Daima evdə sanki dutsaq... 
                                        Nə olur bir çıqıb hava alsaq?! 
                                        Şimdi var hər könüldə zevqə həvəs 
                                        Çalar, oynar də, əylənir hər kəs 
                                        Baq, cihan həp gülümsüyor, bir baq! 
                                        Sən fəqət, sən bu feyzdən pək uzaq [4, s.205]... 
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Burada isə: dutsaq-dustaq, şimdi-imdi, zevq-zövq, əylənir-əylənər, cihan-cahan, gülüm-
siyor-gülümsəyir kimi Azərbaycan türkcəsində olan qarşılıqları ilə əvəzlənərək yazılmışdır. Ba-
laca bir parçada bu qədər sözün dəyişdirilməsi təbii ki, əsərin ruhuna öz təsirini göstərirdi və 
Cavid dəsti-xəttini, əsintilərini sanki əsərlərindən yox edirdi. Bəzi şeirlərdə isə daha ciddi də-
yişikliklər olunurdu. H.Cavidin üzərindən “vətən xaini” damğasının qalxmış olmasına baxma-
yaraq, əsərləri üzərində olan nəzarət olduğu kimi davam edirdi. Məsələn: “Mənim Tanrım” 
şeirinin 2-ci bəndi bütün nəşrlərdə ixtisara salınaraq, üç bəndli şeir kimi göstərilib. Şeir tam 
həcmdə 2005-ci ildə  Hüsеyn Cavid “Əsərləri”nin I cildində verilmişdir. İllərlə ixtisara düşmüş 
olan ikinci bənd budur:   

 
                                      Həzz etmədim firqədən, cəmiyyətdən, 
                                      Zevq alamam hərbdən, siyasətdən. 
                                      Bir şey duymam fəlsəfədən, hikmətdən 
                                      Bənim ruhum gözəllikdir, sevgidir [3, s.130]. 
 
 

Şeirdən də bəlli olduğu kimi, hər zaman siyasətdən uzaq olmağa çalışan, Azərbaycanın 
üç ayrı-ayrı rejimində yaşamış olmasına baxmayaraq, heç bir zaman nə iqtidar, nə də müxalif 
yönümlü əsərlərə müraciət etməyən, hətta Azərbaycan Demokratik Respublikasının himnini 
yazmaq təklifini aldıqda belə, bundan boyun qaçıraraq: “Mən sifarişlə şeir yazmıram” [8,s.80] 
deyən bir şairdir Cavid. O, yaradıcılığında daha çox ümumbəşəri, cəmiyyətin mənəvi inkişafı 
üçün bir tramplin ola biləcək, gözəlliyi və sevgini özündə tərənnüm etdirən əsərlərə üstünlük 
vermişdir.  

Başı bəlalı, ağır yüklü əsərlərdən biri də “Hərb və fəlakət” şeiridir ki, o da illərlə böyük 
ixtisarlarla çap edilmişdir. Əgər 1968-ci ildə H.Cavidin “Seşilmiş əsərləri”ndə üç hissəli “Hərb 
və fəlakət” şeirinin birinci  hissəsi çap olunmuşdursa, 1982-ci ildə nəşr olunan H.Cavid “Əsər-
ləri”nin I cildində bir və üçüncü hissələri çap olunmuşdur. Yalnız 2005-ci ildə nəşr olunan 
H.Cavid “Əsərləri”nin I cildində bu şeirin hər üç hissəsi öz əksini tapmışdır. Oxuduqca anlaşılır 
ki, şeirin əsas qayəsi, kütləyə çatdırılacaq mesaj ikinci hissənin misralarında saxlanmışdır.  

 

                                      
    Bir zamanlar şərəfli Turanın, 

                                         O cihani ğəyuri qavğanın 
                                         Qəhrəman, bərgüzidə övladı, 
                                         Türklərin anlı-şanlı əcdadı 
                                         Saldırıb titrətirdi yer yüzünü, 
                                         Hökm edər, dinlətirdi hər sözünü. 
                                         Nə zaman kişnəsəydi türkün atı, 
                                         Qırılırdı bir ölkənin qanadı. 
                                         Həp krallar, prensler, xanlar, 
                                         Ulu şahlar, kibirli xaqanlar, 
                                         Papalar, həp xəlifələr hər gün 
                                         Diz çökərlərdi türkə qarşı bütün [3, s.52]. 
 
 

Yaxud da ki, “Kars və Oltu ətrafında səbəbsiz (!?) olaraq alçaqcasına qətl və yəğma edilən 
məzlumlar için” adlı (1914 Naxçıvan) şeiri bütün nəşrlərdə “Məzlumlar üçün” başlığı altında 
getmişdir. Təbii ki, türk kəlməsinin yasaqlandığı bir dönəmdə Cavidin türkü yücəltməsi və ya 
Kars məzlumlarına can yanğısıyla şeir yazması mövcud rejim ideologiyasına əks idi. Elə bu 
səbəbdən də, 1956-cı ildə şairin mənəvi bəraətinin bərpa olunmasına baxmayaraq, əsərləri bu 
özgürlüyü uzun müddət qazana bilməmişdir. Şeirlər ya dəyişdirilir, ya çapına qadağalar qoyu-
lur, ya da kobud müdaxilələrə  məruz qalaraq ixtisar olunurdu.   
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Yalnız şairin 130 illik yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev cənablarının “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi 
haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı əsasında, 2005-ci il tarixində, Turan xanımın 
son redaktəsindən sonra, 25 min tirajla nəşr edilən H.Cavid “Əsərləri” 5 cilddə  şairin “imla 
orijinallığı” bərpa olunaraq ilk dəfə müasir oxucuya orijinal variantda təqdim olunmuşdur. Beş-
cildliyin redakdə olunub ərsəyə gəlməsində Turan xanıma bilavasitə yardım edən görkəmli 
alim, bu kitabların redaktoru akademik Teymur Kərimli məqalələrindən birində həmin iş pro-
sesini xatırlayaraq belə yazır: “Beşcildlik üzərində birgə işimiz zamanı Turan xanım bir maraqlı 
əhvalat da danışırdı. Cavidin bəraətindən sonra öncə “Seçilmiş əsərləri” (Azərnəşr: Bakı, 
1958) sonra isə dördcildliyi nəşr olunmuşdur. “Seçilmiş əsərlər”də onu tərtib edən Turan Ca-
vidin adı göstərilməmiş, yalnız bu nəşrin M.Arif, M.Rahim və M.C.Cəfərovun redaktəsi ilə ça-
pa hazırlandığı qeyd edilmişdir. Turan xanımın dediyinə görə, sən demə, “Seçilmiş əsərlər” 
çapa hazırlanarkən “qlavlitdən” (Sovet dövrünün senzurası) göstəriş gəlir ki, Cavidin əsərlə-
rinin dili o dövrün müasir Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılmalıdır. Turan xanım bu əcaib tək-
lifdən qətiyyətlə imtina edir. O zaman Turan xanımın tərtib etdiyi əlyazmanı “quş həddinə sal-
maq” üçün bir redaktor axtarılır və seçim görkəmli şair Əliağa Vahidin üzərinə düşür. Ömrü 
boyu ehtiyac içində yaşamış Vahidə bu iş üçün yaxşı qonorar da ayırırlar. Müqavilə bağlamaq 
üçün Vahidi nəşiyyata çağırırlar. Ancaq görkəmli qəzəlxan şair ondan tələb olunan işin mahiy-
yətini öyrənəndən sonra qaşlarını çatıb müqaviləni imzlamaqdan imtina edir və deyir: “Mən 
nəkarayam ki, ustadın əsərlərini redaktə edim?”” [ 10, s.7]  

Əlbəttə ki, özgür düşüncəli, dərin zəkalı, qəzəlləri ilə rejimi, məmurları hər zaman kölgə 
altında qoyan böyük Qəzəlxan Cavidin əsərlərini redaktə adıyla şikəst etməyi özünə sığışdır-
mazdı. Hələ sağlığında şairə gənc Səməd Vurğun: “Mən sizin romantikanı çox sevirəm. Ancaq 
olmazmı bir az sadə yazasınız, hamı başa düşsün?” soruşanda Cavid: “Siz sadə yazın, mənim 
öz yolum, öz ədəbi təhsil və tərbiyəm var” [8, s. 80.] - deyə cavab vermiş olmasına baxmayaraq, 
şairin iradəsinə qarşı gedilərək ədəbi ədəbsizlik davam edirdi. 

Dəyişiklikləri özündə təzahür etdirən belə parçalardan biri də “Qaçqın” şeiridir.  
 
 

                                  Örtünmə, dur! Kimsən, nerelisən sən? 
                                  Gözəl qaçqın, başı bəlalı qaçqın! 
                                  Gülümsə, nur saçılsın üz-gözündən, 
                                  Ey hər halı mələk ədalı qaçqın!... [1, s.60.] 
 

 

Şeir orijinal variantda isə belədir: 
 
 

                                  Örtünmə, dur! Kimsin, nerelisin sən? 
                                  Gözəl qaçqın, başı bəlalı qaçqın! 
                                  Gül ki, nur saçılsın qönçə ləbindən, 
                                  Ey hər halı mələk ədalı qaçqın! [3,s.138] 
 
 

Burada: gül ki - gülümsə, qönçə ləbindən - üz-gözündən kimi sözlərlə əvəzlənərək şairin 
ifadə tərzi zədələnmişdir. Və ya yazıçı-publisist Flora Xəlilzadənin  məqaləsində böyük tənqid 
atəşinə tutulan “Qız məktəbində” əvəzinə, orta məktəb II sinif dərsliklərində “Məktəbli qız” 
şeirindəki rəzalətə baxaq. Şeirin adı da daxil olmaqla quzum-qızım, incilərin-sırğaların, bəyza-
də-əmican, bilgi-bilik kimi redaktəmi, ya tərcüməmi olunaraq yazılmışdır. Klassiklərimizin 
əsərlərinin sonunda anlaşılmayan, amma dövrün ehtiyacı tələbi poeziyada istifadə edilən ərəb 
və fars sözlərinin qarşılığı verildiyi halda, zatən Azərbaycan türkcəsində mövcud olan və ya 
asanlıqla anlaşılan bu ifadələri dəyişməyə nə ehtiyac vardı ki?! Bu məqamda türklüyü yaradı-
cılığında təbliğ edən digər ölməz şairlərimizdən olan  M.Ə.Sabirin bu misraları yada düşür: 
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                          “Osmanlıcadan tərcümə türkə”– bunu bilməm, 
                          Gerçək yazıyor gəncəli, yainki hənəkdir, 
                          Mümkün iki dil bir-birinə tərcümə, amma 
                          “Osmanlıcadan tərcümə türkə” – nə deməkdir? [9s.313] 
 
 

Dəyişikliklərə uğramış əsərlərdən biri də “Azər” mənzum romanıdır. Bu romanda da baş-
qa əsərlərdə olduğu kimi bəzi sözlərin dəyişdirilib, misraların ixtisar olunması ilə bərabər, “İn-
qilab xırsızı” başlıqlı böyük bir parça ümumiyyətlə 2005-ci ilə qədər olan nəşrlərdə yer alma-
mışdır. Yəqin ki, ixtisara səbəb şeirin bu parçasının sujet xətti olub. Burada zalım, şərəfsiz, 
həbsxanada yatmış birinin necə şura sədri seçilməsindən: 

 
 

                                         Hərif öncə pək də qaba degildi 
                                         Yoqsullara qarşı bir az əgildi. 
                                         Unutdular köhnə küçük Neronu, 
                                         Şura sədri seçdi köylülər onu. 
                                         Bir ay keçmədi ki, o donmuş yılan 
                                         Canlanıb başladı yeni bir tüğyan [3,  s.233]. 
  

 

bütün bir kəndi öz əxlaqsız əməlləri ilə bezdirib, ona qarşı çıxan insanlara şər ataraq onları 
“inqilab düşmənı” elan edib, həbsə saldırmasından: 

 
                                          Köylü nə yapsın ki, nerəyə getsə, 
                                          Rast gələcəkdir şu xain iblisə, 
                                          Postaxanə, divan onun əlində.... 
                                          Kim etiraz etsə ... Həmən bir gündə 
                                          “inqilab duşmanı” deyə həbs edər, 
                                          Yurdundan, evindən olur dərbədər [3,s.235]. 
 

 

Öz həyat yoldaşını gözü yaşlı qoyub, qadınlara sataşıb, yuva yıxmasından 
 
 

                                          Sonra şu evdəki qıza vuruldu, 
                                          Bir zaman keyfini sürüb yoruldu. 
                                          Bu da gözdən düşdü ... ondan çıqalı, 
                                          Məsum bir qız ikən oldu “el malı” [3, s.234] 
 

 

insani keyfiyyətlərdən uzaq olan bir fərdin Şura hökumətinin öndə gedən vətəndaşlarıyla 
bir sırada addımlamasından bəhs edir. Düzdür sonda o cəzalandırılır:  

 
 

                                          Çünki haq almışdı o gün yerini, 
                                          Şəhər məhkəməsi “Şura sədri”ni 
                                          “İnqilab xırsızı” elan etmişdi, 
                                          Həmən həbsə alıb divan etmişdi [3, s.239]. 
 
 

Amma yenə də bu faktın varlığı belə xoşagəlməz bir məqam kimi qəbul edilərək əsərdən 
çıxarılırdı. Mövcüd hakimiyyətin ideoloji tələbləri üzündən ixtisarlara məruz qalan əsərlərdən 
biri də “Peyğəmbər” dramıdır ki, burda da, əsərin əvvəlindəki “Bisət” başlıqlı parçada yer alan 
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Peygəmbərin vəsfi illərlə ixtisar olunaraq heç bir nəşrdə yer almamışdır. Həmin hissədən bir 
parça:  

“O, qırq yaşında, gözəl, vəqarlı bir sima... Alnı, köksü, omuzlarının arası geniş; rəngi 
gül rənginə mail əsmərimsi və nurani... Saçları nə pək qıvırcıq, nə də pək düz; saqalı bir tutam, 
sıq və tam... Biləklər, qollar qalın və qüvvətli... Böyük başlı, hilal qaşlı, çəkmə burunlu, dəyirmi 
çöhrəli, orta boylu, iri kəmikli; kiprikləri uzun, iki qaşının arası açıq, fəqət bir-birinə yaqın. 
Gözləri qara və büyücək....” [5, s.141]. 

Bütün bu dəyişikliklər, ixtisarlar əsərlərə öz təsirini göstərirdi. Çünki H.Cavidin öz yara-
dıcılıq üslubu, öz dili vardı və bütün bunlar birləşərək əsərlərdə şairin ruhunu canlandırıdı. 
Onun dünyaya baxışı, fəlsəfi fikirləri, yüksək idealları biri-biriylə vəhdət içindəydi. Cavidin 
əsrin əvvəllərində adını belə qoymadan gördüyü işlər, günümüzdə ortaq “Turan dili” yaratmaq 
üçün türk dövlətlərinin dilçiləri tərəfindən işlənilməsi labüd olan bir proyektdir. Böyük Cavidin 
“Qüdrətli Turan” və ortaq türk dili ideologiyası göründüyü kimi mövcud rejimin diqqətindən 
yayınmadığı kimi, türk ədəbiyyatçılarının qayğısından da kənar qalmırdı. Cavidin dili barədə 
hələ 1963-cü ildə cox obyеktiv və qərəzsiz qənaətləri Mustafa Haqqı Türkəqul yazdı: “Cavidin 
dili istər Azərbaycan daxilində, istərsə Azərbaycan xaricində ən çox münaqişə və mübahisə 
olunan bir mövzudur. Məlum olduğu kimi, Istanbul türkcəsi ilə Azərbaycan türkcəsi arasında 
ufaq da olsa, bir ləhcə fərqi vardır. Cavid Istanbul türkcəsini mənimsəmiş, bu şivəni bütün 
incəliklərinə qədər öyrənmişdir. Yaradıcılığının ilk dövrlərində, bilxassə şеirlərində Istanbul 
şivəsini məharətlə işlədən şair, sonralar yaratdığı əsərlərində bu şivəni Azərbaycan ədəbi 
türkcəsinə yaxınlaşdırmağa çalışmış və dеmək olar ki, bu işdə müvəffəq olmuşdur. Bunun üçün 
də Cavidin türkcəsinə nə tamamilə Istanbul türkcəsi, nə də tamamilə Azərbaycan ədəbi türkcəsi 
dеmək qabildir. Cəsarətlə dеyə bilərik ki, Cavid bu iki türkcə şivə arasında bir körpü yaratmış 
və bu iki şivə arasındakı məsafəni qısaltmışdır... Cavidin işlətdiyi türkcə olduqca dadlı və iş-
lənmiş, gözəl bir türkcədir. Şimali və Cənubi Azərbaycan, Türkiyə və Türküstan və s. türk еllə-
rində tək bir münəvvər bulunmaz ki, Cavidi oxusun və anlamasın” [3, s. 6] 

 
Nəticə 
 
Bütün həyatını yalnız atasının yaradıcılığına həsr edən, H.Cavid əsərlərinin orijinal va-

riantını oxuculara çatdırmağa çalışan Turan xanım, nəhayət ki, 2005-ci ildə nəşr olunan beş-
cildliyi hazırlamaqla buna nail oldu. Kitabın I cildinin ön səhifələrində Turan xanım yazırdı: 
“Xatırlatmaq istəyirəm ki, bеşcildlik Cavid əsərlərinin ən mükəmməl nəşridir və oxucuların, 
tədqiqatçıların, rеjissorların, naşirlərin, bir sözlə, Cavidə üz tutacaq hər bir kəsin indən bеlə 
yalnız bu nəşrə istinad еtməsini istərdim”. Doğrudur, Turan xanım bu beşcildliyin kitab halında 
nəşr olunmasını dünya gözü ilə görə bilməsə də, atasının ”İmlasına toxunmamalı” vəsiyyətini 
layiqincə yerinə yetirdikdən, həyatdakı son missiyasını tamamladıqdan sonra dünyadan köçdü. 
Həm də arxayın, rahat getdi. Artıq hər kəs Cavidi olduğu kimi tanıyacaq və sevəcəkdi.  
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Should not touch the spelling! 
Sevinj Dadashova 
Being the cradle of philosophical thinking of the Middle Ages, Azerbaijan has generated 

many vocabulary masters who play an irreplaceable role in the development of world literature. 
One of our classics, whose work is always relevant, is Hussein Javid Rasizade. At the peak of 
his career, his ideas and thoughts, reflecting the ideology of the current regime, gave him a sign 
of a traitor. The poet was arrested and sent into exile. At the peak of his career, his ideas and 
thoughts, reflecting the ideology of the current regime, gave him the name ‘traitor to the nation’. 
The poet was arrested and sent into exile. He died far from his homeland. The publication of 
his work was banned. After only 20 years, the poet is acquitted. His works were published after 
careful study. The works were published after editing, changing their names or words. After the 
recent editing by Turan Javid, in 2005 the works of H. Javid were presented to the reader in 5 
volumes. 

Key words: H.Javid, repression, panturkic, works, Turkic language, Azerbaijan 
language, Turan Javid, restoration. 

 
 
 
Не прикосайтесь к провописанию! 
Севиндж Дадашова  
Азербайджан, вырастивщий многих  мастеров  слова сыгравших незаменимую роль 

в развитии мировой литературы, является колыбелью философского мышления средних 
веков. Гусейн Джавид Расизаде является одним из классиков вписавшим своё имя в 
вечность всегда актуальными произведениями. На самой вершине своего  творчества за 
мысли и рассуждения против идеологии правещего режима его заклеймили именам 
«Враг народа». Поэта орестовывают приговаривают к ссылке. Вдали от родины он 
навсегда закрывает свои глаза. Запрешают издавать его произведения. Ровно через 20 лет 
его оправдывают. Произведения Джавида публиковались после тщательной проверки. 
Под именем редактирования произведений или меняли слова, или куплеты, а иногда 
сокращали большую часть. В 2005 году после последнего редактирования Туран Джа-
вида произведения Джавида были представлены читателю в 5-и томах и в оригинальной 
форме. 

Kлючевые слова: Г. Джавид, репрессия, пантюркист, произведение, турецкий 
язык, Азербайджанский язык, Туран Джавид, восстановление. 
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ƏBDÜRRƏHİM BƏY HAQVERDİYEVİN ŞƏXSİ ARXİVİ 
 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev-150 
 

Xülasə 
 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda görkəmli dramaturq, nasir, 

mütərcim, teatr xadimi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin şəxsi arxivi mühafizə olunur. Arxivdəki 
sənədlər Haqverdiyevin əsərlərinin əlyazmaları, məktubları, ona gələn məktublar, tərcümeyi-
hal sənədləri, təsviri sənədlər, ailəvi sənədlər, fonda daxil olan müxtəlif materiallar, çap kitab-
ları başlıqları ilə verilmişdir. 

   
   Açar sözlər: Haqverdiyev, arxiv, əlyazma, sənəd, məqalə 
 
   Giriş 
 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 
şəxsi arxivi AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. Doqquz saylı 
arxivdə sənədlər 210 saxlama vahidi altında cəmlənmışdir. Bunlar səkkiz bölmədə qruplaşdı-
rılmışdır: Haqverdiyevin əsərlərinin əlyazmaları, məktubları, ona gələn məktublar, tərcümeyi-
hal sənədləri, təsviri sənədlər, ailəvi sənədlər, çap kitabları və fonda daxil olan müxtəlif mate-
riallar.  

Məqalədə hər bir bölmə və bölmədaxili hissələrdə saxlanılan sənədlər haqqında məlumat 
verilmişdir. Eyni zamanda Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev arxivinin 2012-ci ildə nəşr olunan 
təsviri kitabında bu sənədlərin əksər hissəsinin təsvirdən kənarda qaldığı, sənədlərin qruplaş-
dırılmasında pərakəndəliyə yol verildiyi nəzərə çatdırılmışdır. 

 
Arxiv sənədlərinin I bölməsinə Əbdürəhim bəy Haqverdiyevin pyeslərinin, hekayə və 

felyetonlarının, ssenari və librettolarının, məqalələrinin, tərcümeyi-halının, tərcümələrinin ək-
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səriyyəti avtoqraf olan əlyazmaları [1] daxil edilmişdir. “Nahaq qan”, “Pəri cadu”, “Mirzə Fə-
təli Axundov”, “Qırmızı qarı”, “Zibeydənin röyası”, “Saxsağan”, “Kamran”, “Çox gözəl”, 
“Yoldaş Koroğlu” pyesləri ərəb əlifbası ilə yazılmış avtoqraf nüsxələrdir. Hekayələr və felye-
tonlar hissəsində Haqverdiyevin “Ata və oğul”, “Ayın şahidliyi”, “Röya”, “Süleyman əfəndi”, 
“Qoca tarzən”, “Marallarım”, “Mozalan”, “Koroğlu” əsərlərinin (bəzisi əlyazma, bəzisi çap) 
nüsxələri saxlanılır. “1905-ci il” ssenarisi, “Kürdüstan dağlarında” və “Bəylər” librettoları rus 
dilində yazılmış əlyazma nüsxələrdir. 

Haqverdiyevin “Mirzə Fətəli Axundov” pyesi nəşr variantlarında “Xəyalat” başlığı ilə 
verilmişdir. Halbuki pyesin arxivdə saxlanılan avtoqraf nüsxəsi “Mirzə Fətəli Axundov” adlan-
dırılmışdır. Əsər dəftər vərəqinin hər iki üzünə ərəb əlifbası ilə qələmə alınmışdır.   
Arxivin əsas hissəsini Haqverdiyevin məqalələri təşkil edir. “Ağa Məhəmməd şah Qacar” əsəri 
haqqında tarixi məlumat” məqaləsi rus dilində yazılmış avtoqraf nüsxədir. Nəzərə çatdırılmalı-
dır ki, Haqverdiyevin arxivdə saxlanılan məqalələrinin əksəriyyəti rus dilindədir. “İki nəsil”, 
“Azərbaycanda xalq tamaşaları və dini ayinlər”, “Türk dili haqqında”, “Azərbaycanda teatr”, 
“Türk teatrı Azərbaycanda” məqalələri bu qəbildəndir. 

“Türk dili haqqında” məqaləsi elmi-tədqiqat səciyyəlidir. Əsərdə türk xalqlarının şifahi 
və yazılı ədəbiyyatı, Azərbaycan və Osmanlı türkləri, tatarlar, türkmənlər, özbəklər haqqında 
məlumat verilir, Orxon-Yenisey abidələrini araşdıran alimlərin əsərlərindən nümunələr gətiri-
lir. İki ümumi dəftər – 50 vərəq həcmində olan məqalə türk xalqları ədəbiyyatının öyrənilmə-
sində əvəzsiz mənbə olmaqla yanaşı, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevi bir dilçi alim kimi səciy-
yələndirən nümunədir. 

37 vərəq həcmində olan “Türk teatrı Azərbaycanda” məqaləsində Azərbaycanda teatrın 
inkişaf yollarından, bu istiqamətdə Mirzə Fətəli Axundzadənin xidmətlərindən bəhs edilir. Mə-
qalədə eyni zamanda xalq tamaşalarının, dini ayinlərin təsviri və işahı verilir. 

Yazıçının “Türk teatrosunun oktyabrın 10 sənəliyində tutduğu mövqe və nailiyyəti”, 
“Füzulinin “Leyli və Məcnun” dastanından məhəbbət” və “Əski və yeni ədəbiyyat nümunələri. 
Heca vəzni” məqalələri Azərbaycan dilində yazılmış avtoqraf nümunələrdir. 

Haqverdiyev tərcümə sahəsində də qələmini sınamışdır. Rus və Avropa ədəbiyyatından 
bir çox nümunələr tərcümə etdiyi halda, arxivdə Çirikovun “Yəhudilər” faciəsinin, Qarşinin 
“Qoca zəngçalan” hekayəsinin, Andersenin “Şahın təzə libası” əsərinin və “Bülbül” şeirinin 
tərcümələri vardır. 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev arxivinin II bölməsini müxtəlif şəxslərə yazdığı məktubları 
[2] təşkil edir. Məktubların sayı 23-dür. Möhsün Sənaniyə yazılmış məktub istisna olmaqla bir 
neçə məktub, eləcə də bir teleqram rus dilindədir. Məktubların böyük qismi – 20 məktub və 
teleqram Hüseyn bəy Məşədi Məhəmməd bəy oğlu Mamayevə ünvanlanmışdır. Hüseyn bəy 
(Hüsü) Haqverdiyevin bacısı oğludur. O, dayısının əsərlərinin tamaşalarında aktyorluq edirdi. 
Hüseyn bəyə ünvanlanan məktublar əsasən ailəvi mövzudadır; Ağdamdan, Şuşadan, Tiflisdən 
göndərilmişdir. Qalan 3 məktub Möhsün Sənaniyə, Həsənəliyə və Abbasa ünvanlanmışdır. 

Arxivin III bölməsini Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevə müxtəlif qurumlardan və müxtəlif 
şəxslərdən gələn məktublar [3] təşkil edir. Məktubların sayı 35-dir. Bunlar Azərbaycan Dövlət 
muzeyindən, “Səfa” maarif cəmiyyətindən, eləcə də Asəf Zeynallı, Hüseyn bəy Mamayev, 
Süleyman Rüstəm və digər şəxslər tərəfindən göndərilmişdir. 

Haqverdiyev arxivinin IV bölməsini “Tərcümeyi-hal sənədləri” [4] təşkil edir ki, bu da 
öz növbəsində “Şəxsi sənədlər”, “Ədəbi fəaliyyəti ilə əlaqədar materiallar”, “İctimai fəaliyyəti 
ilə əlaqədar sənədlər”, “Yubileyi ilə əlaqədar təbrik məktubları və teleqramlar”, “Vəfatı müna-
sibətilə göndərilən teleqramlar” başlıqları altında beş hissədə verilmişdir. 

“Şəxsi sənədlər” hissəsində saxlanılan 19 iyun 1890-cı il tarixli attestat Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyevin 10 oktyabr 1881-ci ildə Şuşa Realnı məktəbinə daxil olub, 8 iyun 1890-cı ildə 
həmin məktəbi bitirməsi haqqındadır. 
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Arxivdə bir neçə şəhadətnamə saxlanılır. Bunlar Haqverdiyevin təvəllüdü, bəy zümrəsinə 
mənsub olması, gimnaziyanı bitirib ibtidai məktəbdə müəllimlik etmək hüququ haqqındadır. 

19 dekabr 1892-ci il tarixli başqa bir şəhadətnamə isə Əbdürrəhim bəy və Xeyransa xa-
nımın Əsəd bəy Əbdürrəhim bəy oğlu Haqverdiyevin övladları, Əbdürrəhim bəy Haqverdiye-
vin (Əbdülkərim bəyin qardaşı) oğlan nəvələri olmasını təsdiq edir. Şəhadətnamə Azərbaycan 
və rus dillərindədir. 

“Şəxsi sənədlər” hissəsində eyni zamanda Haqverdiyevin Gəncədən Rusiya Dövlət Du-
masının üzvü olması, Tiflisin Borçalı qəzası üzrə Zaqafqaziya Xüsusi Komitəsinin müvəkkili 
təyin edilməsi haqqında vəsiqələr, haqq-hesab kitabçası, üzvlük kitabçası, qeyd dəftərçəsi, vizit 
kartı, cib dəftərçəsi, biletlər və s. saxlanılır.  

“Tərcümeyi-hal sənədləri” bölməsinin “Ədəbi fəaliyyəti ilə əlaqədar materiallar” hissə-
sində müqavilə, məlumat, proqram, “Pəri cadu”, “Ağa Məhəmməd şah Qacar”, “Ac həriflər” 
əsərlərinə aid məramnamələr, “İctimai fəaliyyəti ilə əlaqədar sənədlər” hissəsində protokollar, 
Azərbaycan Sovet Yazıçılar İttifaqının nizamnamə layihəsi və təliqələr yer almışdır. Azərbay-
can və rus dillərində olan təliqələrin sayı daha çoxdur (92 təliqə) və müxtəlif məzmunludur. 

“Yubileyi ilə əlaqədar təbrik məktubları və teleqramlar” hissəsində Haqverdiyevin ədəbi 
fəaliyyətinin 30 illik yubileyi münasibətilə Dram studiyasının müəllim və tələbələrindən, Fər-
had Ağazadədən, Abbas Mirzə Şərifzadə və Əliabbas Rzanın imzası ilə türk teatrının aktyorla-
rından, ədəbi fəaliyyətinin 35 illiyi ilə əlaqədar Hüseyn Münşi Rzazadədən, Çakərdən, Azər-
baycan Həkimlər Cəmiyyətindən, “Gürcü ədəbiyyatı” jurnalı redaksiyasından, Gürcüstan mə-
dəniyyət və incəsənət komitəsindən göndərilən təbrik məktubları saxlanılır. 

“Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin vəfatı münasibətilə göndərilən teleqramlar” IV bölmə-
nin sonuncu hissəsidir. Burada müxtəlif təşkilatlardan: Azərbaycan Dövlət Musiqi texnikumu, 
Asəf Zeynallı adına konservatoriya, Azərbaycan Dövlət muzeyi, Azərbaycan Dövlət Dram te-
atrı işçiləri, Azərbaycan yazıçıları, Şmit zavodunun ədəbiyyat dərnəyi, Elmlər Akademiyası 
tərəfindən, eləcə də müxtəlif şəxslərdən, tələbələrdən göndərilən başsağlığı teleqramları yerləş-
dirilmişdir.  

“Təsviri sənədlər” adlanan V bölmədə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin tək (müxtəlif), 
ailədə, tələbə yoldaşları ilə, dostları ilə, Teatr texnikumu tələbələri ilə, seminariya tələbələri ilə, 
1927-ci ildə keçirilən yubileyinin komissiya üzvləri, ədəbiyyat və incəsənət işçiləri, eləcə də 
müxtəlif qruplar arasında foto-şəkilləri [5] saxlanılır. Burada həmçinin Haqverdiyevin iş otağı-
nın, yazıçının ölüm yatağında, cənazəsi yanında fəxri qaravulun fotoları da vardır. 

“Ailəvi sənədlər” başlıqlı VI bölmədə Əbdülkərim bəy Haqverdiyevə ünvanlanan mək-
tub, Xədicə xanım Haqverdiyevanın qəyyumluğu məsələsi ilə bağlı təliqə, eləcə də müxtəlif 
məzmunlu sənədlər [6] saxlanılır. 

VII bölmə “Fonda daxil olan müxtəlif materiallar”dır [7]. Burada bölmənin adından da 
göründüyü kimi müxtəlif materiallar yerləşdirilmişdir. Bu bölmədə Qurandan nümunələr, Cəlil 
Məmmədquluzadənin vəfatı ilə əlaqədar elan və qəbzlər, “Əkinçi” qəzetindən köçürülmüş şeir 
və məqalələr, dərslik proqramları, müxtəlif şəxslərin əsərlərinin əlyazmaları və s. saxlanılır. 

VIII bölmədə çap olunmuş kitablar [8] yerləşdirilmişdir. Burada Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyevin “Millət dostları” (1907-ci il), “Ata və oğul”, “Ayın şahidliyi” (1909-cu il), “Ac hə-
riflər” (1911-ci il), “Xəyalat” (1911-ci il), “Ağa Məhəmməd şah Qacar” (1912-ci il), “Dağılan 
tifaq” (1917-ci il), “Padşahın məhəbbəti” (1923-cü il), “Vaveyla” (1926-cı il), “Köhnə dud-
man” (1927-ci il) və “Marallarım” (1927-ci il) kitablarının çap nüsxələri, eləcə də Həsən Nadi-
rin 1908-ci ildə nəşr olunmuş “Dövri-sabiqədə vükəla” (türk dilində) və Əhməd Cavadın 1919-
cu ildə nəşr olunmuş “Dalğa” əsərləri saxlanılır. Həsən Nadirin kitabında Sidqi Ruhullaya ya-
digar verilməsi haqqında yazı, Əhməd Cavadın kitabında Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevə ba-
ğışlanması haqqında avtoqraf qeyd vardır.  
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Fondda həmçinin “Kommunist” qəzetinin 1933-cü il 12 dekabr və 14 dekabr, “Ədəbiyyat 
qəzeti”nin 1934-cü il 1 yanvar və 2 yanvar, “Bakinskiy raboçiy” qəzetinin 1936-cı il 12 dekabr 
tarixli nüsxələri saxlanılır [9]. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev arxivinin izahlı təsviri” 
[10] kitabında arxivdə saxlanılan materialların əksər hissəsi təsvirdən kənarda qalmışdır. Eyni 
zamanda sənədlərin qruplaşdırılmasında pərakəndəlik vardır. Məsələn, librettolar Haqverdiye-
vin pyesləri hissəsinə, Haqverdiyevə məxsus sənədlər “Müxtəlif materiallar” bölməsinə, Haq-
verdiyevin 35 illik ədəbi fəaliyyətindən bəhs edən yazı “Haqverdiyevin məqalələri” bölməsinə, 
iki məktub istisna olmaqla, məramnamələr, müqavilənamələr, müxtəlif hekayə planları, proto-
kollar, şəhadətnamələr “Məktublar” bölməsinə daxil edilmiş, təliqələr pərakəndə halda veril-
mişdir. Bu baxımdan yaxşı olardı ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev arxivində saxlanılan sənəd-
lər yenidən təsvir edilsin və müvafiq qaydada qruplaşdırılsın. 

  
Nəticə 
 
Görkəmli dramaturq, nasir Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin AMEA Məhəmməd Füzuli 

adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə edilən şəxsi arxivi bu böyük şəxsiyyətin şəxsi və ədəbi 
fəaliyyəti haqqında dəyərli məlumatlar verir, onun tərcümeyi-halı və yaradıcılığının daha əha-
təli öyrənilməsinə zəmin yaradır.  
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Наиля Самедова  
Личный архив Абдуррагим бека Ахвердиева 
Личный архив выдающегося представителя азербайджанской литературы ХХ века 

Абдуррагим бека Ахвердиева хранится в Институте Рукописей имени Мухаммеда 
Физули НАНА. Документы в архиве № 9 сгруппированы под 210 единиц хранения. Они 
изложены в восьми разделах: рукописи, письма Ахвердиева, письма, адресованные ему, 
биографические документы, фото документы, семейные документы, опубликованные 
книги и различные материалы входящие в фонд.  

В статье дана информация о документах, хранящихся в каждом разделе и 
подразделах. В то же время было отмечено, что в книге описания архива Абдуррагим 
бека Ахвердиева, опубликованной в 2012 году, большинство из этих документов не были 
описаны и при группировке была допущена  разбросанность документов. 

Ключевые слова: Ахвердиев, архив, рукопись, документ, статья 
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The personal archive of Abdurrahim bey Hagverdiyev, a prominent representative of XX 
century Azerbaijani literature, is kept at the Institute of Manuscripts named after Muhammad 
Fuzuli of ANAS. These documents are from archive number nine and are grouped under the 
storage unit number 210. They are grouped into eight sections marked with the following titles: 
manuscripts, sent and received letters, biographical documents, illustrative documents, family 
documents, printed books and various materials included in the fund.  

The article provides information regarding the documents found in each section and 
subsection. Moreover, in the descriptive book of Abdurrahim bey Hagverdiyev's archive, pub-
lished in 2012, many documents were left out and incoherency was noted in their groupings.  

Key words: Hagverdiyev, archive, manuscript, document, article 
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NEMƏTULLAH NAXÇIVANİ SƏBUHİ İBRAHİMOVUN 
TƏDQİQATLARINDA 

 
Xülasə 
 
Bu məqalədə fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Səbuhi İbrahimovun XV əsrin görkəmli nüma-

yəndəsi Baba Nemətullah Naxçıvaninin həyatı və elmi fəaliyyəti ilə bağlı araşdırmalarından 
bəhs olunur. Belə ki, bu sahədə uzun müddət çalışan S.İbrahimov alimin əsərlərinin əlyazma 
nüsxələrini müəyyənləşdirərək elm aləminə təqdim etmişdir. Həmçinin o, Naxçıvaninin dini-
fəlsəfi görüşlərini müqayısəli şəkildə araşdırmağa nail olmuşdur.    
 

Açar sözlər: Nemətullah Naxçıvani, şəxsiyyət, təsəvvüf, təfsir, sülalə, əlyazma. 
 
Giriş: 

 
Müxtəlif dövrlərdə xalqımızın ayrı-ayrı elm sahələrində yaratmış olduğu əsərlər əsrlər 

keçdikdən sonra belə bəşəriyyəti mənəvi sərvətlərimiz, inam və əqidəmiz, qəhrəmanlıq salna-
məmizlə tanış edir. Lakin xalqımızın bu böyük zaman hüdudunda yaratdığı elmi abidələr və 
yetişdirdiyi bütün şəxsiyyətlər bizə eyni dərəcədə məlum deyildir. Onların hər birinin üzə çıxa-
rılması və elmi tədqiqatlara cəlb olunması bu gün Azərbaycan elminin qarşısında duran prio-
ritet məsələlərdəndir.  
 

Tədqiqata cəlb olunmağa layiq olan Azərbaycan alimlərindən biri də Baba Nemətullah 
Naxçıvanidir (1452 / 1514) Bu görkəmli alimin özü və əsərləri barədə “Kəşfüz-zunun” (I 189; 
II1292, 2028); “Daneşməndani-Azərbaycan” (s. 61); “Hədiyyətül-arifin” (II, 497); “Mu`cəmul-
müfəssirin” (II, 703); “İslam Ansiklopedisi” TDV (33. 132); “Türkiye Qəzetesi İslam Alimleri 
Ansiklopedisi” (14. s. 292) və s. kimi kataloqlarda məlumat verilir. Bir sıra islam araşdırmaçı-
ları, o cümlədən, Əbdülqədir Turan (Baba Nemətullah Naxçıvani və əl-Fəvatihül-ilahiyyə vəl-
məfatihül-qeybiyyə adlı təfsiri); Qasım Küfralı (Molla ilahi və ondan sonrakı Nəqişbəndiyyə 
mühiti); Yaşar Qurd (Naxçıvani və təsəvvüfi təsviri); Nicat Tosun və Bəhaəddin Nəqişbənd 
(Həyatı, görüşləri, təriqəti) kimi alimlər N.Naxçıvaninin həyat və yaradıcılığına müraciət edə-
rək sanballı əsərlər ərsəyə gətirmişlər. Baba Naxçıvani ilə bağlı tədqiqat aparmış alimlərdən 
biri də Türkiyə islamşünası Yaşar Kurt olmuşdur. Yaşar Kurt alimlə bağlı yazır: «“Şeyx əlvan”, 
“Əlvan əl-Ağşəhri”, “Baba Nemətullah”, “Nemətullah Sultan” və “Baba Nemət” kimi ad və 
ləqəblərlə tanınmışdır. …Nemətullah təhsilini Ağqoyunlulardan Uzun Həsən və oğlu Sultan 
Yaqub zamanında bir elm diyarı sayılan Naxçıvanda və təfsirini yazdığı Təbrizdə almışdır. ... 
Müəllifi məlum olmayan bir risalədə adı Naxışbəndi sülaləsinin tanınmış nümayəndələrindən 
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Übeydullah Əhrarın müridləri sırasında  çəkilir» ... (7, 132). Buradan bir daha məlum olur ki, 
Baba Naxçıvani nəqışbəndilərin nüfuzlu müridlərindən olub, bir çox tələbələr yetişdirmişdir. 
Təsadüfi deyildir ki, 1584-cü ildə III Murad Nemətullah Naxçıvani adına bir zaviyə tikdirmiş 
və burada vəqf təsis edilmişdir (7, 132). Taşköprüzadənin verdiyi məlumata görə, alimin haq-
qında az məlumat olmasına səbəb onun fəqirliyi zənginlikdən üstün tutması olmuşdur. O, şan 
və şöhrətdən qaçaraq özünü gizlətməyə çalışmışdır. Nemətullah əsərlərində rüşvət qarşılığında  
insanlara yanlış fətva verən fəqihləri ikiüzlülükdə ittiham etmiş, müsəlmanları batil istəklərə 
sövq edən, haramları halal kimi təqdim edən saxta şeyxləri lənətləmişdir (7, 132-133). 

Türkiyə vətəndaşı Sadıksoy Abdullah  İsmayıl oğlu isə “Nemətullah bin Mahmud Nax-
çıvaninin təfsir metodu” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyası yazaraq  2005-ci ildə 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 

Milli-mənəvi dəyərlərimizi üzə çıxarmaq baxımından müasir Azərbaycan islamşünasla-
rının üzərinə də az məsuliyyət düşmür. Bu sahədə artıq bir sıra nəaliyyətlər əldə edilmişdir. 
Belə ki, müstəqillik illərində azərbaycanlı mütəfəkkirlər otuzdan artıq elmi tədqiqata cəlb olu-
naraq onların həyat və yaradıcılıqları görkəmli alimlərimizin rəhbərliyi altında araşdırılaraq 
elm aləminə təqdim olunmuşdur. Belə tədqiqat işlərindən biri də fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 
Səbuhi İbrahimovun XV əsr alimi Nemətullah Naxçıvani yaradıcılığına həsr etdiyi araşdırma-
larıdır.                                                                                                                                                                                                                                          

XV əsrin ortalarında (təxminən, 1452-ci il) Naxçıvanda dünyaya gəlmiş Baba Nemətullah 
Naxçıvani dövrünün tanınmış şəxsiyyətlərindən olmuşdur. Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi 
ki, Baba Nemətullahın atası Şeyx Mahmud Naxçıvani də  dövrünün tanınmış din xadimlərin-
dən olmuşdur. Məlum olduğu kimi,  XV-XVI əsrlər Azərbaycan xalqının siyasi-iqtisadi və 
mədəni həyatında yeni yüksəliş dövrüdür. Bu əsrlərdə xarici işğalçılara qarşı mübarizənin 
qüvvətlənməsi, mərkəzləşmiş dövlət  üğrunda mübarizə ölkənin siyasi həyatında mütərəqqi bir 
hadisə idi. Bu vəziyyət iqtisadi, mədəni və ədəbi həyata da müsbət təsir göstərdi (1, 293). Tə-
sadüfi deyildir ki, həmin dövrdə  Cəlaləddin Dəvvani (-1502), Fəzlullahi ibn Ruzbəhan, Mə-
həmməd ibn Musa Talış və başqaları “Əxlaqi-cəlali”, “Tarixi-aləm-arayi-Bayindiri”yə, “Şər-
hu-hikmətil-“ kimi  elmi əsərləri ilə məşhur olmuşlar (1, 299). Həmin dövrdə Azərbaycanda 
sufilik fəlsəfəsi də inkişaf etməkdə idi ki, bu inkişaf özünü Şah Qasım Ənvar, Şəms Məğribi, 
Seyyid Yəhya Bakuvi, Yusif Miskuri və digər mütəfəkkirlərin yaradıcılığında geniş intişar  ta-
pırdı. Baba Nemətullah Naxçıvani belə bir dövrdə dünyaya gəlmiş, ətrafındakı alimlərdən elm 
əxz etmiş, sonralar bir şox həmvətənləri kimi elm dalınca digər şəhər və ölkələrə üz tutmuşdur. 
Məhz belə bir alimin əsərlərini araşdıran Səbuhi İbrahimov  Nemətullah Naxçıvaninin həyatı 
barədə yığcam məlumat verərək əsas fikrini onun yaradıcılığına yönəltmişdir. Bu məqsədlə 
Səbuhi İbrahimov əsasən Şərq alimlərinin əsərləri mühafizə olunan dünya kitabxanalrının bil-
diri kitablarına müraciət edərək bir çox məlumat əldə etməyə nail olmuşdur. Tədqiqatçı alimin 
əsərlərinin əsasən Türkiyə kitabxanalarında mühafizə olunan əlyazma nüsxələri üzərində araş-
dırmalar aparmışdır. O, “Baba Nemətullah Naxçıvaninin Türkiyə kitabxanalarında saxlanılan 
əlyazma əsərləri” adlı məqaləsində qardaş ölkənin Süleymaniyyə, Topqapı Sarayı, Millət Ki-
tabxanası, Nuri Osmaniyyə kimi kitabxanalarında on iki əsərini müəyyənləşdirdiyini bildirir. 
Bunlar  “əl-Fəvatihül-ilahiyyə vəl-məfatihül-qeybiyyə əl-müzihatü lil-kəlimil-Quraniyə vəl-
hükəmil-Fürqaniyyə”, “Hidayətül-ixvan”, “Tərcümeyi-nəqşi-fusus”, “Risaleyi-məcmueyi-lə-
taif”, “İstilahatüs-sufiyyə”, “Hidayət”, “Risaleyi-təhqiqat”, Risaleyi-Niqat”, “Risaleyi-Vücu-
di-Mütləq”, “Risaleyi-əsilə vəl-əcvibə”, “Risaleyi-zikriyyə”dir ki, məqalədə onların hər birinin 
məzmunu ilə bağlı açıqlama verir.  

XV əsr fəlsəfi fikrinin inkişafı üçün keçmiş dövrlərdə  yazılmış sufi panteist istiqamətli 
əsərlərin Azərbaycan dilinə tərümə olunmasının böyük əhəmiyyəti var idi. Şirazi təxəllüslü bir 
şair Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” əsərini Azərbaycan dilinə çevirmişdi. Bu dövrdə 
Azərbaycan mütəfəkkirlərindən Seyid Yəhya Xəlvəti Şirvani, Şəmsəddin Məhəmməd ibn Əli 
Lahici, Kəmaləddin Hüseyn Ərdəbili və başqaları bu əsərə şərhlər yazmışlar. (2, 167). Naxçı-
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vani də əsərə müraciət edərək ona özünəməxsus şərh yazmış və “Şərhu Gülşəni-raz” başlıqlı 
əsər Süleymaniyyə Kitabxanasının Pertev Paşa bölməsində mühafizə olunmaqdadır. Əsərdə 
təsəvvüfün izahı verilir, sufilərin irfan və idrak dərəcələri ilə bağlı zəruriyyətlər açıqlanır (6, 
71-73).    

 S.İbrahimovun Nemətullah Naxçıvani ilə bağlı “Dövlət və din” toplusunda dərc olunmuş 
digər bir məqaləsi “Baba Nemətullah Naxçıvani və fəlsəfi görüşləri” adlanır. Müəllif  bir çox 
mənbələrə müraciət edərək alimin həyat və yatadıcılığı ilə bağlı   mümkün qədər məlumat əldə  
edə bilmişdir. Alimin fəlsəfi düşüncələrinə gəlincə, tədqiqatçı yazır:” Naxçıvaninin fəlsəfi 
düşüncələrində ilk növbədə onun Vacibul-Vücud (Vacib Varlıq) haqqındakı təhlil və mülahi-
zələri açıq şəkildə nəzərə çarpır. Varlıq (vücud) Allahın zehnin xaricində var olduğunu və yox-
luğunun düşünülə bilməyəcəyini ifadə edən sifətlərindən biridir. Vacibul-Vücud isə Allahın 
mövcudluğunun zəruri olduğunu ifadə edir: “Allahın varlığı Özündəndir. Onun xaricindəki var-
lıqların mövcudiyyəti isə özləri xaricindəndir”. Allahın substansiya və atributlarını şərh etməyə 
çalışan müəllif Onun icəbi və səlbi sifətlərini təqdim edir. Antik dövr filosoflarından iqtibaslar 
gətirən S.İbrahimov yazır:”Heraklit və Anaksiman da eyni fikri mənimsəyərək varlığın əzəli 
olduğunu müdafiə edirlər. Platon isə yoxluq anlayışı üzərində dayanır. Ona görə, yoxluq mütləq 
olmayan nisbi anlayışdır. Varlıq termini dəlil və isbata gərək olmadan zehin tərəfindən bir anda 
qavranılır. Varlığın tam başa düşülməsi üçün filosoflar onu müxtəlif dərəcələrə və hissələrə 
ayıraraq araşdırmışlar... İbn Sinaya gəlincə,  düşüncə ilə varlıq arasındakı əlaqədən yola çıxaraq 
bu anlayışı düşüncədə varlıq, dildə varlıq, xarici dünyada varlıq və yazıda varlıq şəklində dörd 
dərəcədə dəyərləndirdiyini” qeyd edir. Tədqiqatçı son olaraq islam filosoflarının qəbul etdiyi, 
vəhdəti-vücud fəlsəfəsini əsaslandıran İbn Ərəbinin “zatı etibarilə var olan və varlığı zəruri olan 
yeganə varlıq Allahdır. Allahın varlığı aləmə nisbətlə bir ayna kimidir; duyulur və başa düşülür. 
Bütün varlıq o aynada görünür” fikrini təsdiqləyir. 

S.İbrahimov “Baba Nemətullah Naxçıvaninin yaradıcılıq görüşlərində filosof  və kəlam-
çıların fikirlərinə tənqidi yanaşma səbəbləri”  ünvanlı məqaləsində alimin islam aləmindəki bir 
sıra məsələlərə münasibətini ön plana çəkmişdir. Belə ki, Naxçıvaniyə görə, filosoflar və kə-
lamçılar “Vacibul-Vücud” olan Allahın görülməsi və duyulmasını inkar edirlər. O, filosof və 
kəlamçıların bu fikirlərini tənqid edir: “Nə qəribədir ki, onlar hər şeyin xaricində var olan, bütün 
varlıqları var edən, onların hər birinin zəruri və iradəli yaradıcısı olan bir varlığı qəbul edir, 
amma onun dünyada mütləq şəkildə görülməyəcəyini və hiss olunmayacağını müdafiə edirlər. 
Halbuki görülmək və duyulmaq xaricdəki varlığın mütləq xüsusiyyətlərindəndir. Bu varlıq (Ya-
radıcı) xarici varlıqların ən mükəmməli, ən zahir və açıq olanıdır. Çünki onun bədən xaricində 
bir varlığı vardır. Və varlığı da müstəqildir”. Naxçıvani Allahın görülməyəcəyini müdafiə edən-
lərin məlumatlarının kafi olmadığını bildirir və “Onların bildiyi elə bu qədərdir...” qənaətinə 
gəlir (4, 52). 

 Tədqiqatçı qeyd edir ki, Baba Nemətullah Naxçıvani hansı ruhun daha əvvəl yaradıldığı 
mövzusunda  Həzrət Adəmin cəsəd olaraq əvvəl, amma Həzrət Məhəmməd əleyhis-salamın ruh 
olaraq əvvəl yaradıldığını bəyan edir. Məlumdur ki, Həzrət Məhəmməd (s) dünyaya gəlməmiş-
dən onun nuru yaranmış və yer üzündə idi.   Sonradan bu nur iki hissəyə bölünərək yarısi Pey-
ğəmbərdə (s) qalır, yarısı isə Hz. Əliyə (ə) keçir. Naxçıvaninin nəfs haqqında fikirlərinə gəlincə 
isə, “nəfsin insanın yaradılışında ona yerləşdirilən və sağlamlaşdırılan bir xüsusiyyət olduğunu 
ifadə edir”. Naxçıvani ruh və nəfs haqqında filosofların fikirlərini rədd edir. Ona görə  “Ağılı- 
əvvəl” Rəhmanın adlarının özündə toplandığı küllü aləmdir. “Ağılı- əvvəl”ə “Lövhül-Qəza”, 
“Ümmül- Kitab” adları da verilmişdir. “Nəfsi-külliyyə” isə “Ağılı- əvvəlin” bütün cüzlərini 
içinə alan küllü bir aləmdir. “Nəfsi-külliyyə”yə “Lövhü-məhfuz”  və ya “Kitabi- mübin” də 
deyilir”(4,53). S.İsmayılov Naxçıvaninin filosof və kəlamçılara yönələn zəif istidlalları və də-
lilləri ilə Haqdan uzaqlaşacaqları fikrini çatdırır və belə olan halda çıxış yolunu ancaq Nəbi və 
Rəsulların, xüsusilə son Peyğəmbərin (s) ətəyinə sarılmaqla Haqqa yaxınlaşa biləcəkləri ehti-
malını söyləyir. Nemətullah Naxçıvani son Peyğəmbərin (s) övladının, nəvələrinin, nəvələrinə 
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qatılanların və onun hidayətiylə hidayətə çatmış olan vəli, arif, valehin (vəcddən ağlını itirənlər) 
ətəyindən tutmaqla Allaha yaxınlaşmaq ehtimalının önəmli olacağını bildirmişdir. 

Səbuhi İbrahimovun Baba Nemətullah Naxçıvani ilə bağlı həcmcə ən böyük tədqiqat işi 
“Nemətullah Naxçıvani XV əsrin görkəmli təsəvvüf və təfsir alimi” ünvanlı monoqrafiyasıdır. 
Bir qədər də dəqiq desək, monoqrafiya  S.İbrahimovun alimin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı 
buna qədər araşdırdığı və qələmə aldığı tədqiqatlarının bir küll kimi toplandığı və analiz edildiyi 
mənbədir. Təbii ki,mərkəzdə ilk təsəvvüfi Quran təfsiri olan  Nemətullah Naxçıvaninin “əl-
Fəvatihül-ilahiyyə vəl-məfatihül-qeybiyyə əl-müzihatü lil-kəlimil-Quraniyə vəl-hükəmil-
Fürqaniyyə” əsəri durur. Tədqiqatçı əsərlə bağlı məlumat verərkən yazır: “Təbrizdə1496/7 –ci 
ildə tamamladığı bu əsər sufi qəlbinə dolan batini məna və işarətlərə görə ayələrin təvil edildiyi 
təsəvvüfi təsvirlər əsəridir. Bu islam ədəbiyyatında Quranı təsəvvüfi üsulla təfsir edən ilk əsər 
hesab edilir” (5, 9) .     

Elm aləminin işıqlı çırağı hesab edilən, gözəl bir üslubla qələmə alınan əsər eyni zamanda 
“Quran”ın ilk fəlsəfi təhlili hesab edilir. Elə buna görə də müəllif öz əsərinə “Quranın kəlmə və 
hikmətlərini açıqlayan qeybin açarı və ilahi fəthi” adını vermişdir. Baba Nemətullah Naxçıvani 
müqəddəs “Qurani-Kərim”in məqsədini belə açıqlayır: “Haqqı batildən ayırd edən “Quran” 
haqq əhlinə, haqq yolu açıqlamaq üçün (haqq və həqiqət ilə) xalqa (insanlara) Haqq tərəfindən 
endirilmişdir. Nə qarşısından nə arxasından onu boşa çıxaracaq bir söz gəlməz. O Rəhman su-
rətində yaradılan insani-kamilin xüsusiyyətlərini ehtiva edir”(5, 33). Bu əsərin Naxçıvaninin öz 
əli ilə yazdığı avtoqraf  nüsxəsinin ikinci cildi Topqapı Sarayı III Əhməd Kitabxanasında sax-
lanılır”. 

Fəlsəfənin əsas təməl mövzusu varlıqdır. S. İbrahimov qeyd edir ki, mahiyyət-varlıq əla-
qələrinin şərhində filosofları idealist və realist olmaq üzrə iki qrupa ayıra bilərik. Biri- obyektin 
mahiyyətinin varlığından əvvəl gəldiyini müdafiə edən idealistlərin başında İbn Sina durur. 
İkinci qrup-realistlərin fikrincə isə, Allahın mahiyyəti ilə varlığını eyni qəbul edirlər və bunların 
başında Əşari kəlamçıları və İbn Rüşd durur.  Aristotelə görə, ontoloji mənada obyektlərin ma-
hiyyəti ilə varlığı bir-birindən ayrıla bilməz (5, 22).   

Kəlamçılar fə filosoflar Allah-Təalanı- Vacibül-Vücudu görülən və hiss edilən bir aləmin 
yaradıcısı olaraq tək qəbul etmişlər. Tədqiqatçının qeyd etdiyi kimi, “Naxçıvani Vəhdəti-
Vücud anlayışını qavrayan və düşünən bir alim olduğu üçün başda məşhur təfsiri olmaqla bütün 
əsərlərində varlıq və vəhdəti-vücud anlayışına” yer vermişdir.  “Naxçıvani belə hesab edir ki, 
kəramət ancaq imamlardan zühur edən fövqəladə haldır və mahiyyət etibarı ilə möcüzədən 
fərqli deyildir. Möcüzə peyğəmbərlərdən, kəramət tam olaraq ona bağlı olan imamlardan zühur 
edər. Möcüzə kimi kəramətin də yaradıcısı və həqiqi sahibi Allahdır. Sufilərə gəlincə, onlar 
kəraməti Allah-Təalanın İmamlara bir ikramı və lütfü olaraq qəbul etmişlər” (5, 28). Naxçıva-
niyə görə din surət və həqiqətdir. Dinin üsuluna və füruuna əməl etmək, Allahın kitabında əmr 
edilmiş,  Peyğəmbər (s) Əhli-beytinin varislərinin şəninə açıqlanmış olan ayə və hədislərin 
şəninə qayğı göstərmək, onları daim dost tutmaq dinin surətidir. Mütədeyyin olanlar, Allahla 
birlikdə olan azad, təmiz, möhsin kəslər dinin həqiqəti ilə olanlardır. 

S.İsmayılovun araşdırmalarından məlum olur ki, Naxçıvani insan amilinə geniş yer ayır-
mışdır. Bütün yaranmışlardan üstün olan insanlar arasından da seçilmişlər qərar verilmişdir. 
Bu seçilmişlər Allah ilə insanların arasında vasitədirlər. Təsəvvüfçilərin fikrincə, Allahın vəkili 
olan insani-kamilə Allah təcəlli edər. Yetkinləşənə qədər öz ətrafını idarə edər. Yetkinləşəndən 
sonra isə kainatı idarə etməyə məmür edilər. Əlbəttə ki, bunlar sufi nəzəriyyəsinə uyğundur. 
Adi halda isə bidətdir. İslama görə yerin-göyün yeganə edarəedicisi Allah-Təbərəkə-Təaladır.                                                       

Tədqiqatçının fikrincə, insan bədənindəki hər şey dünyada olan bir varlığa təqabil edir. 
Dünyada nə varsa, insanda da vardır. Varlığın özü də insani-kamildir. Əlbəttə, bu dünyanın 
özü kimi, insan da əbədi deyildir. Vaxtı-vədəsi gələndə dünyasını dəyişəcək. Naxçıvaniyə görə, 
cənnət və cəhənnəm yaradılmışdır. Bu anda mövcuddur. İçində olanlarla birlikdə əbədi olaraq 
yox olmayacaq. Cənnət əhlinə hurilər, köşklər, müxtəlif meyvələr, çaylar, ağaclar, müxtəlif 
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yemək və içkilər veriləcək. Cəhənnəm əhlinə isə zəqqum yeməyi, qaynar su, zəhərlər, atəşdən 
kəndirlər nəsib olacaq. Bu dünya həyatı keçicidir, boş və dəyərsizdir. Bura axirət həyatına bir 
keçiddir. Odur ki,”Axirət yolçuluğuna hazır ol və bu yolçuluğun azuqəsini əcəl yetişmədən 
öncə hazırla” (5, 58). Beləliklə, apardığımız təhlillər göstərir ki, əsərdə islamın əksər prinsipləri 
öz təhlilini tapmışdır. 

 
Nəticə  

 
Tədqiqatçı daha çox türkdilli mənbələrə müraciət etsə də, Baba Nemətullah Naxçıvaninin 

dini-fəlsəfi görüşlərini açıqlamağı bacarmışdır. Bu açıqlamaların dünya, o cümlədən, Şərq fi-
losoflarının fikirləri ilə qarşılıqlı-müqayisəli şərhi əsərin dəyərini bir qədər də artırmış olur. 
Nəticədə onu söyləmək olar ki, Azərbaycanın ümümi tarixi və mədəniyyətinin tədqiqinə xidmət 
edən bu araşdırmaların əhəmiyyəti təkcə onların elmi dəyərində deyil, həm də etnosiyasi vəzi-
fələrindədir. Çünki ədəbiyyat, tarix və mədəniyyət Azərbaycan xalqı da daxil olmaqla hər bir 
xalqın etnik şüuru, onun özünüdərk və özünütəsdiqinin intellekt və humanizminə söykənən tə-
məlidir. Bu baxımdan, S.İbrahimovun  tədqiqatına əsasən, müəyyən olunmuşdur ki, haqqında 
danışdığımız alimin əsərləri kitabxana və saraylarda böyük sayğı ilə mühafizə olunduğu kimi 
adına da böyük ehtiram vardır. Belə ki, Ağşəhərdə onun adına İmam-Natiq Məktəbi fəaliyyət 
göstərir, küçələrdən biri onun adınadır. Övliya kimi məzarına ehtiram vardır. Məscidlərdən 
birinin Baba Nemətullah Naxçıvaninin adını daşıması da qürurvericidir. 
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Закия Абилова  
Нематулла Нахчывани в исследованиях Сабухи Ибрагимова  
В статье говорится о исследованиях доктора философии по философии Сабухи 

Ибрагимова связанных с жизнью и научным творчеством выдающегося представителя 
ХV века Баба Нематулла Нахчывани. Долгое время работающий в этой сфере С. 
Ибрагимов, определив рукописные экземпляры произведений учёного представил их 
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научному миру. Он также в сравнительной форме исследовал религиозно-философские 
взгляды Нахчывани.  

 Ключевые слова: Нематулла Нахчывани, личность, мистика, комментарий, 
династия, рукопись.  

 
Zekiyye Abilova    
Nematullah Nakhcivanı on the researchs of Sabuhı İbrahimov 
This article refers philosophy doctor on philosophy Sabuhi Ibrahimov’s reserchs on Baba 

Nematullah Nakhchivani’s life and scientific activity who was the genius person of fifteenth 
century. Sabuhi Ibrahimov who has been worked on this field for a long time represented the 
scientist’s copies of manuscript to the science world after defining them. He, also, achieved to 
research the religious-philosophical opinions of Nakhchivani comparatively 

Key words: Nematullah Nakhchivani, sufism, interpretation, dynasty, manuscript, 
personage. 
 

                                                                      Redaksiyaya daxilolma tarixi: 10.06.2020 
Çapa qəbul olunma tarixi: 17.06.2020 

 
 

Filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent  
Nəsib Göyüşov tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur. 

 
  



 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 6. No. 1 (ISSN: 2410-5600)             ƏLYAZMALAR YANMIR   №1(10), 2020 
 

59 
 

T. Həsənzadə. Bağışlanan əlyazmalar 
// Əlyazmalar yanmır, 2020,  № 1 (10), s.59-64. 

 
 
 UOT: 94 (479.24) 

Tahirə Həsənzadə 
tarix üzrə elmlər doktoru, dosent 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu  
Bakı ş. İstiqlaliyyət küç., 26 
e-mail: info@manuscript.az 

 
 
 
                                               BAĞIŞLANAN ƏLYAZMALAR 

 
 

Xülasə 
 
Şərq ölkələrində, o cümlədən, Azərbaycanda qədim əlyazmaların, müqəddəs “Qurani Kə-

rim”in bağışlanması ənənədir. Bu ənənə XX əsrdə də davam etmişdir. AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda bağışlanan əlyazmalar da aşkar edilmişdir. Nizami Gən-
cəvinin “Xəmsə”si, Füzuli və Nəvainin bir yerdə üzü köçürülmüş “Divan”ları və digər əlyaz-
malar müxtəlif şəxslər tərəfindən bağışlanmışdır.  
 

Açar sözlər: əlyazmalar,Nizami, Füzuli və Nəvai, Aslani-Qüdsi-Rəzəvi və Nadir şah Əf-
şar 
 

Giriş 
 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu qədim əlyazmalarla zəngin xəzinə-
yə malikdir. Bu əlyazmalardan bəzisi XIX-XX əsrlərdə yaşamış Azərbaycanın maarif xadimlə-
rinin fondları, digəri ayrı-ayrı şəxslərin kolleksiyaları vasitəsilə toplanmışdır. Azərbaycanın 
şəhər və bölgələrindən toplanmış əlyazmalar da bu xəzinəni zənginləşdirmişdir. Bu əlyazmalar 
arasında ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən bağışlanan nüsxələr haqqında məlumat maraq doğurur. 
Məqalədə öz əksini tapmış, ilk dəfə bağışlanmış əlyazma haqqında məlumat hər kəs üçün ma-
raqlıdır. Ünvan dövlət xadimi, tanınmış şəxsiyyət, yaxud təmənnasız, ünvanını bildirməyən in-
sanlar olduqda bu da təqdirəlayiq haldır. 

 
Şərq ölkələrində hələ orta əsrlərdən müqəddəs Qurani-Kərim nüsxələrinin, qədim əlyaz-

maların bağışlanması ənənə halını almışdı. Azərbaycanda da bu ənənə davam etmiş, bir çox 
ailələr ailə quran qız övladlarına cehizlə bərabər, Qurani-Kərim də bağışlamışlar. Tarixi mən-
bələrdə də tanınmış, məşhur şəxsiyyətlərin, dövlət başçılarının, hökmdarların müqəddəs kitab-
ları vəqf, hədiyyə etdikləri barədə məlumat vardır. 

Qacarlar hakimiyyəti dövrünün ictimai-siyasi xadimi, tarixçi-coğrafiyaşünas alim, mara-
ğalı Məhəmmədhəsən xan Etimadüssəltənə Müqəddəs Məşhəd şəhərinin tarixinə həsr etdiyi 
üçcildlik “Mətlə-üş-Şəms” (Gündoğan) əsərində bu şəhərdəki ziyarətgah olan Astani-Qüdsi-
Rəzəvi məscidi və məscidin nəzdindəki kitabxanaya bağışlanan qədim əlyazmalar və arxeoq-
rafik sənədlər barədə məlumat vermiş, əlyazma və sənədlərin siyahısını tərtib etmiş, kimlər 
tərəfindən bağışlandığını göstərmişdir. Siyahı kitabın 2-ci cildinin sonunda dərc edilmişdir (4).  
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Diqqəti cəlb edən cəhət budur ki, Astani-Qudsi Rəzəvi kitabxanasında I Şah Təhmasibin 
(1514-1576), I Şah Abbasın (1571-1629), Şah Sultan Hüseynin (1694-1722) və Nadir şah Əf-
şarın (1688-1747) bağışladığı nəfis əlyazmalar, Qurani-Kərim nüsxələri və arxeoqrafik sənəd-
lər mövcuddur. Bağışlanan əlyazmalar arasında Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin türk dilinə 
tərcümə etdirdiyi Quran XV əsrə aiddir və bu barədə Qurani-Kərimi görmüş Xalq yazıçısı, pro-
fessor Əzizə Cəfərzadə Azərbaycan mətbuatında məlumat vermişdir. 

Nadir şah Əfşarın kolleksiyasında olan 400 əlyazma; o cümlədən “Tarixi-ibn Xəllikan”, 
Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz”, “Təzkirətüş-şüəra” və digər qiymətli əsərlər müəyyən 
edilmişdir. 

Etimadüssəltənə yazır ki, Məşhəd məscidi yanındakı kitabxana, VII imam Museyi-Kazi-
min (745-799) oğlu, VIII imam Əli Rzanın (766-835) qəbri ətrafında salınmış dini ansambllara 
daxildir. Bu kitabxana Əmir Teymurun oğlu Şahrux hakimiyyətinə qədər (1409-1447) çox 
güman ki, mövcud deyildi. Şahrux zamanı Teymurun nəvəsi, məşhur xəttat, Məşhədin hakimi 
Baysunqur Mirzə tərəfindən üzü köçürülmüş Qurani-Kərim xəzinəyə bağışlanmış ilk əlyazma 
idi. Bu xəzinədə həmçinin Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Qətran Təbrizi, Müsahib Gəncəvi, 
Şəms Təbrizi və digər Azərbaycan klassiklərinin əsərləri vardır (3). 

AMEA-nın prezidenti, hörmətli akademik Ramiz Mehdiyev “Nadir şah Əfşar: Diploma-
tik yazışmalar” kitabına yazdığı geniş ön sözdə Məşhəddəki İmam Rza məqbərəsindən də bəhs 
etmişdir. Azərbaycan imperatoru Nadir şah Əfşar haqqında yanlış fikirləri dəlillərlə təkzib 
edən, onun əsl qiymətini verən akademik yazır: “Ölkənin hərbi tərəqqisi ilə yanaşı Nadir şah 
xalqın ideoloji-mənəvi inkişafını da xüsusi diqqətdə saxlayırdı... məzhəblər arası münasibətlə-
rin sabitləşdirilməsi, islam ümmətinin bütövlüyünün təmin edilməsi Nadiri düşündürən həssas 
məqamlar idi (1, 33)”. Akademik daha sonra yazır: “Məşhəddəki məşhur İmam Rza məqbərə-
sinin də yenidən təmiri və onun müəyyən hissələrinin qiymətli metallarla işlənməsi, məqbərə-
nin qübbəsinə 14 ədəd qızıl qəndilin asılması da Nadir şahın adı ilə bağlıdır” (1, 36). 

Müstəqil Azərbaycanın qədim əlyazmaları mühafizə olunan AMEA-nın Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun xəzinələri də vaxtilə bağışlanmış nadir əlyazmalar və qə-
dim çap kitabları ilə zəngindir. 

Bu qiymətli əlyazmalar xəzinəsinin yaranması tarixi isə XX əsrin 20-ci illərinə təsadüf 
edir. 21-24 sentyabr 1924-cü ildə Bakıda keçirilmiş Birinci Ümumazərbaycan Ölkəşünaslıq qu-
rultayı bir sıra məsələlərlə yanaşı, Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti (1923) nəzdində 
qədim əlyazmalar və əski çap kitabları olan elmi kitabxana təşkil etmək barədə Qətnamə qəbul 
etdi və bununla xurafatın əli ilə məhv edilməkdə olan mənəvi sərvətimizi xilas etmiş oldu, onun 
mühafizəsinə nail oldu. 

1929-cu ilin 22 oktyabrında Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin (bu qurumu 
müasir AMEA-nın əsası adlandırmaq da olar) Azərbaycan Dövlət Elmi-Tətqiqat İnstitutuna 
çevrilməsi hadisəsinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaq keçirildi. O zaman Azərbaycan MİK-nin 
sədri Qəzənfər Musabəyov AK (b) P MK-nin müdiri Həbib Cəbiyevin (1899-1938) İnstituta 
bağışladığı əlyazmalar barədə məlumat verərək demişdir: “Bu gün siz özünüz şahid oldunuz ki, 
qonaqlar Həbib Cəbiyev vasitəsilə İnstituta ən qiymətli bir hədiyyə, bəlkə də mən deyərdim, 
xəzinə bağışladılar – bu, Sədinin əlyazmasıdır. Səhv etmirəmsə, təqribən 500 il bundan qabaq 
yazılmışdır; Eyni zamanda M.F.Axundovun əlyazmasının əslini və başqalarını təqdim etmişdir. 
Belə qiymətli şeylər Azərbaycanda az deyildir, yəqin ki, onlar başqa yerlərdə də çoxdur” (2). 
Bu sözlər həqiqət idi. Azərbaycan əlyazmaları şəhər və kəndlərimizdə, Azərbaycandan çox-çox 
uzaqlarda: Sankt-Peterburqda, Daşkənddə, Türkiyədə, Pakistanda, Tehranda və s. yerlərdə aş-
kar edilmişdir.  

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna bağışlanmış əlyazmalardan bəhs 
etməzdən əvvəl, əməkdaşların xatirində əbədi qalmış bir tarixi hadisəni qeyd etmək yerinə 
düşərdi.  Ulu öndər Heydər Əliyev 2003-cü ilin oktyabr ayının 24-də İnstituta gəlmiş, ana kita-
bımız olan “Kitabı-Dədə Qorqud”un Almaniyada ona bağışlanmış Drezden nüsxəsinin əlyaz-
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masının nəfis cildlənmiş surətini Əlyazmalar İnstitutuna bağışlamışdır. Bu mərasim İnstitutun 
möhtəşəm nümayiş zalında keçirilmişdir. 

Əlyazmalar İnstitutunda qiymətli hədiyyə kimi qorunan dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin M-361 şifrəli “Xəmsə”sinin əlyazması şairin anadan olmasının 800 illiyi münasi-
bətilə, Özbək xalqının böyük oğlunun avtoqrafı ilə 1947-ci ildə Azərbaycan xalqına hədiyyə 
edilmiş nüsxəsidir. Əlyazmanın boş ağ vərəqində özbək dilində ərəb əlifbası ilə bu sözlər ya-
zılmışdır:  

“Qardaş Azərbaycan xalqına! Şeyx Əbu Məhəmməd İlyas bin Yusif bin Müəyyəd Şeyx 
Nizami Gəncəvinin bu “Xəmsəyi-mübarəki” qərib iki yüz ildən buyan ailəmiz sənduqda əmanət 
idi. 

Dördüncü babam Mirzə Əzəmət Həcc səfərində Təbrizdən xərid qılmış ikən (1192 hicri, 
1778 m.) özbək xəlqi Azərbaycan xəlqinə və onun böyük şairi Şeyx Nizamiyə bulunan çəkisiz 
hörmətini bu kitab vasitəsilə yenə bir kərə nümayış qıladı. 

Stalincə millətlər bəradərliyi hər iki xəlq ortasıdakı tarixi qardaşlığını yenə həm müstəh-
kəmləmişdir.  

Şeyx Nizami Gəncəvinin toğuluşuna 800 il təvəllisi münasibətilə.... bulunan uluğ xalq 
bayramı günü bu kitabını öz həqiqi sahibinə hörmət bilən təqdim qıldman. 

Qafur Mirzə Qulam oğlu Mirzə Arif oğlu Mirzə Yaqub oğlu Mirzə Əzəmət oğlu, akade-
mik-şair Qəfur Qulam, 1947 il, 22-ci sentyabr. Taşkənt”. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu tarixdən hələ 13 il əvvəl İran alimi Vəhid Dəstgirdi də Nizami 
“Xəmsə”sinin bir daşbasma nüsxəsini “Yadqar be sərzəminə Nizami (Nizami yurduna yadi-
gar)” avtoqrafı ilə 1934-cü ildə Bakıda keçirilmiş Firdovsinin 1000 illik yubileyi günlərində 
Əlyazmalar xəzinəsinə bağışlamışdır.  

Xəzinəyə Azərbaycanın, eləcə də bütün türk dünyasının Füzulisinin və Özbək xalqının 
klassik şairi və ictimai xadimi Əmir Əlişir Nəvainin birgə divanlarının bir cilddə 1645-1646-cı 
illərdə üzü köçürülmüş möhtəşəm əlyazma nüsxəsi 1952-ci ildə Azərbaycan Partiyasının Mər-
kəzi Komitəsi tərəfindən bağışlanmışdır (M-274). Birgə “Divan” barədə Əlyazmalar Fondunun 
əməkdaşı, f.e.d. mərhum Cənnət xanım Nağıyeva və direktoru, f.e.n. Məmmədağa Sultanovun 
məqalələri çap olunmuşdur (5). Qeyd olunmuşdur ki, bu nüsxə Mərv şəhərində köçürülmüş, 
İran, Hindistan və Orta Asiyanı dolaşmış, ayrı-ayrı katiblər tərəfindən ona əlavələr edilmiş, 
nəhayət, Azərbaycana, Əlyazmalar xəzinəsinə bağışlanmışdır. “Divan” Şərq dünyasının iki nə-
həng şairinin yaradıcılığını öyrənmək üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir (5). 

Məlumdur ki, Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan və YUNESKO-nun “Dünyanın 
yaddaşı” siyahısında qeydə alınmış 4-cü əlyazma Məhəmməd Füzuli “Divan”ının şairin vəfa-
tından 16 il sonra üzü köçürülmüş nüsxəsidir. 1572-ci il tarixli bu əlyazma (M-236) Salman 
Mumtaz tərəfindən bağışlanmışdır. Adı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində daim yaşayan Salman 
Mümtaz (Əsgərov, 1884-1941) ədəbi irsimizin toplanıb, nəşr edilməsində və tədqiqində misil-
siz xidmətləri olmuş ədəbiyyatşünas, mətnşünas alimdir (7). 

Əlyazmalar xəzinəsinə bağışlanmış digər yazılı abidəmiz Heyran xanımın “Divan”ıdır. 
Əlyazma, avtoqrafdır və Hacı Məhəmməd Naxçıvani tərəfindən Azərbaycan KP MK katibi 
M.C.Bağırova bağışlanmışdır. (M-217)  

Əlyazmanın üzərində Naxçıvaninin şəxsi möhürü, (Təbriz 1324/1945) vardır. Əlyazma-
nın boş ağ vərəqində bu sözlər yazılmışdır: 

“Bu kitab ki, Heyran xanım Dünbulinin külliyat və münhəsir be fərd “Divan”ı və qəti 
ehtimala görə Heyran xanımın öz əlyazısıdır. Dövləti-Cümhuriyi-Azərbaycani-Şürəvinin iyir-
mi beş illik cəşni münasibətilə sevgili və məhbubi-rəisi-möhtərəmi-ağayi Mir Cəfər Mir Bağı-
rov cənablarının hüzuruna ərzi-təbrikdən ötəri şərəfyab olduğumda hüzurlarına təqdim edib və 
bu naçız hədiyyənin qəbulu ilə özümü müftəxir və bəxtiyar ədd edirəm.” 

Ordibehişt, 1324 ş., Təbriz, Məhəmməd Naxçıvani.” Buradan məlum olur ki, bağışlanan 
əlyazma şəxsən təqdim olunmuşdur. Məlumat üçün qeyd etmək lazımdır ki, ədəbiyyatı, xüsu-
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sən, Azərbaycan ədəbiyyatını dərindən bilən Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin Təbrizdə evində, 
zəngin əlyazma, qədim çap kitablarından ibarət kitabxanası olmuşdur (8). 

Əlyazmalar xəzinəsinin zənginləşməsində müstəsna əməyi olmuş, şair təbiətli Novruz 
Ağayevin şəxsi möhürü həm əlyazmaların, həm də əski çap kitablarının vərəqlərindədir. Onun 
kitaba böyük məhəbbət, həssaslıq və sevgi ilə, qısqanclıqla yanaşdığını kitab üzərində yazdığı 
bu beytlərində görmək olar: 

 
“Bu söz ki, mən deyirəm öz sözümdə münfəiləm. 
Kitab istəməyin, istəsəz verən deyiləm”. 

və yaxud, 
“Söylərəm, hər kim olursa, etmərəm şərmi-hicab, 
Tövbə etdim, tövbə etdim, bir kəsə verməm kitab”. 
 

Novruz Ağayevin bağışladığı əlyazmalardan nümunə; Lənkəranda üzü köçürülmüş Ən-
vəri Əbivərdinin “Divan”ı (D-147) və Nəvai-Divanı (M-199) qiymətli yadigarlardır.  

Xəzinəyə daxil olan və qorunan bir sıra əlyazmaların sahibi tərəfindən təmənnasız olaraq 
bağışlanması, əlbəttə ki təqdirəlayiqdir və milli-mənəvi təəssübkeşlik əlamətidir, bu isə insanda 
yalnız qürur və minnətdarlıq hissi doğurur.  

Belə hədiyyələrdən bir neçəsini göstərək:  
1. Əbülqasim Firdovsi – Şahnamə, Mühəndis M.D. Tarıverdiyev tərəfindən hədiyyə olun-

muşdur. (M-466) 
2. Nəcəfqulu bəy Mirzə Məhəmməd Həsən bəy oğlu Vəlizadə - Gülşəni-maarif nəvəsi 

tərəfindən hədiyyə olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, əlyazma tədqiqata cəlb edilərək, nəşr 
olunmuşdur (S-1133) 

3. Müctəhidzadə Məhəmmədağa “Müştəri” – Tərcümeyi-hal, xatirələr, qəzəllər və ayrı-
ayrı şairlərin şeirləri. Ailəsi tərəfindən bağışlanmışdır. 

4. Azərbaycan musiqiçiləri haqqında xatirə. Ruqiyyə Fərəcova tərəfindən hədiyyə olun-
muşdur (B-8086). 

5. Mir Mehdi Xəzani – Şeirlər məcmuəsi. Ailəsi tərəfindən bağışlanmışdır. (B-8074) 
6. Əhməd Cabbar oğlu Rəcəbli – 1) Babək haqqında 2) Boyaqçı Eldar. Ailəsi tərəfindən 

bağışlanmışdır.   
7. Mahmud bin Məhəmməd bin-Ömər “Əl-müləxxəs fil-heyət” əlyazması Dəmiryol xəs-

təxanasının həkimi tərəfindən bağışlanmışdır.  
 

Məlumdur ki, XV əsrdə çap maşını ixtira olunduqdan sonra da, Azərbaycanda əlyazma-
ların yazılması, onların üzünün köçürülməsi işi davam etdirilmişdir. Tədqiqatlar göstərir ki, 
XIX əsrdə əlyazma kitablarının son yaradıcısı böyük maarifçi, mətnşünas alim Əbdülqəni 
Nüxəvi Xalisəqarızadədir (1817-1879). Alimin zəngin və qədim əlyazma, daşbasma kitabları 
kolleksiyası Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunur (6). Xalisəqarızadənin Əlyazmalar İnsti-
tutuna bağışlanmış “Qəvaidül-füqəha” əlyazması, alimin avtoqrafla kişi övladlarının istifadəsi 
üçün vəqf etdiyi əlyazmadır (9) (B-6737). Alimin bağışlanmış digər əlyazması Cəmaləddin 
Yusif bin İbrahim Ərdəbilinin “Əl-Əzhar fi şərhül-məsabihüs-sünnə” adlı əsəri də vaxtilə av-
toqrafla oğlu Məhəmməd Əfəndiyə vəqf edilmiş nüsxədir.  

Cənubi Azərbaycanın tanınmış şairi K.Sönməzin 3 cilddən ibarət, dörd dəftər şeirləri isə 
1985-ci ildə müəllif tərəfindən bağışlanmışdır və çox əziz qiymətli yadigardır (S-1125). 

Azərbaycan əlyazmaları xalqın mənəvi sərvətidir və haqlı olaraq, onların ölkədən kənara 
çıxarılmasının qadağan edilməsi dövlət qayğısıdır və təqdirəlayiqdir. 2001-ci il tarixli 1 saylı 
aktla Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən 61 ədəd əlyazmanın İnstituta təhvil verilməsi bu qay-
ğının bariz nümunəsidir və dövlət tərəfindən Əlyazmalar İnstitutuna bağışlanmışdır. Müsadirə 
edilmiş əlyazmaların arasında Qurani-Kərimin 1718-ci və 1782-ci illərdə üzü köçürülmüş nəfis 
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nüsxələri əsl sənət əsərləri təsirini bağışlayır. Azərbaycanlı alim Sədəddin Bərdəinin “Hədayiq-
üd-dəqayiq” əsəri və digər əlyazmalar da dövlətin hədiyyəsidir.  

Araşdırdığımız bağışlanan əlyazmaların sonuncu tarixi hələlik 2015-ci ilə aiddir. Zaqata-
la sakini, hal-hazırda Gəncədə yaşayan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi tə-
qaüdçüsü, yazıçı, Əməkdar jurnalist Əhməd İsayev tərəfindən bağışlanan əlyazmalar onun ulu 
babasına məxsusdur. Əhməd İsayev tərəfindən Mənsur bin Məhəmməd bin Əhməd bin Yusifin 
“Kifayeyi-mücahidin” (“Kifayeyi-Mənsuri”) əsərindən başqa (S-1141), onun kitabxanasına 
məxsus aşağıdakı əlyazmalar hədiyyə edilmişdir:  

Fəzlullah bin Abdullah - əl-Möcəm fi tarix-e müluk-əl-əcəm (1820-ci il); Mirzə Mehdi 
xan Astrabadi – Tarix-e cahanqoşa-ye Nadiri; Muxtarnamə; Bədii Təbrizi-Müsəlləsat-e nücum 
(1807-ci il) və başqaları.  

Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Azərbaycan tarixində qiymətli faktlara imza atmış mərhum 
akademik Ziya Bünyadov Azərbaycan tarixinə aid xarici ölkələrdə eldə etdiyi yazılı mənbələ-
rin-əlyazmaların mikrofilmlərini Əlyazmalar İnstitutuna bağışlamışdır. Bu isə başqa məqalənin 
mövzusudur. 
 

Nəticə  
 

Sonda bağışlanan bu əlyazmaların tez bir zamanda aşkar edilməsində köməyini əsirgə-
məyən Əlyazmalar İnstitutunun baş elmi işçisi Arif Ramazanova öz təşəkkürümü bildirirəm. 

Bu istiqamətdə işləri davam etdirməklə, bağışlanmış digər əlyazma nüsxələrinin də müəy-
yənləşdirilməsi labüddür. 
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Тахира Гасанзаде 
Рукописи, подаренные Институту Рукописей 
В статье рассматриваются традиции дарения древней рукописи, Священного Кора-

на в странах Востока, в том числе и в Азербайджане. Показаны примеры этой традиции, 
отраженные в работе видного общественного деятеля периода правления Гаджаров, ис-
торика, ученого марагинца Мухаммедхасан хана Этимадуссалтаната "Матла-ус-Шамс". 
В статье рассматриваются рукописи, впервые переданные в дар Институту рукописей 
имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана, и отмечается, что первый подобный 
рукописный памятник принадлежал Сади Ширази. Даются сведения о подаренных 
копиях "Хамсы" Низами, диванах Физули и общественного деятеля, классического поэта 
узбекского народа Амир Алишира Навои, собранных в одном списке. После описания 
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нескольких других подаренных рукописей в статье отмечается, что работа в этом 
направлении будет продолжена и подаренные рукописи будут определены. 

Ключевые слова: рукописи, Низами, Физули и Навои, Надир шах Афшар. 
 

 
Tahira Hasanzadeh 
Donated manuscripts 
The article discusses the traditions of the donating of ancient manuscripts and Holy Quran 

in eastern countries, including Azerbaijan. Examples of this tradition  are reflected in the work 
of  “Matla-us-Shams” of a prominent public figure of the Gajar period,historian,scholar Ma-
hammadhasan Khan Etimadusaltanat.The article emphasizes that, the first manuscript donated 
to the institute of Manuscripts named after Mohammad Fuzuli of Azerbaijan belongs to Sadi 
Shirazi. It is reported about  Nizami’s “Khamsa”, Fuzuli’s and classic poet of uzbek people 
Alishir Navai’s copied manuscripts donated to our institute. The article mentions several other 
donated manuscripts and states that work will continue in this direction and donated manus-
cripts will be donated. 

Key words : Manuscripts, Nizami, Fuzuli , Navai , Nadir Shah Afshar  
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ŞƏMSƏDDİN SAMİNİN ELMİ-BƏDİİ İRSİ VƏ ONUN  
ƏSƏRLƏRİNİN BAKI NÜSXƏLƏRİ VƏ ÇAP KİTABLARI 

 
 
Xülasə 
 
Məqalədə Tənzimat dövrünün görkəmli nümayəndəsi, Türk ensiklopediyanın, Türk ro-

manının ilk müəllifi Şəmsəddin Saminin elmi-bədii irsindən və onun AMEA Məhəmməd Füzu-
li adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan əsərlərinin əlyazma nüsxələri və çap kitabla-
rının elmi-paleoqrafik təsvirindən bəhs olunur. Burada Saminin yaradıcılığı qısa şəkildə şərh 
edilərək ilk öncə onun tərcümə fəaliyyətinə toxunulur. Misal olaraq Avropa və Şərq ədəbiyya-
tına aid edilən bir neçə tərcümə əsərlərinin adları  çəkilir. Daha sonra müəllifin öz yaradıcılığına 
müraciət edilərək onun qurduğu “Cib kitabxanası”ndan danışılır.  

1881-1887-ci illər ərzində müəllif uşaq və gənclərə yararlı olmaq niyyəti ilə bir neçə təd-
ris vəsaiti hazırlamışdır. Burada həmin dərsliklərdən də qisa olaraq  məlumat verilmişdir. Eyni 
zamanda alban mənşəli alim öz xalqını da unutmamış və ona  “Arnavutça Alfabe” ,  “Arnavutça 
dilbilgisi” adlı əsərlər hazırlamışdır. Bununla yanaşı, məqalədə tədqiqatçı-alimin ömrünün son 
illərində türk dili üçün yazdığı, lakin nəşr edə bilmədiyi əsərlər haqqında danışılır ( “Qutadqu 
Bilik”, “Orhun Abideleri”, “Ət-Tuhfətuz-Zəkiyyə” və s.).  

 Sami bir sıra dram əsərlərinin və ilk türk romanının müəllifi olmuşdur (“Təəşşüqi-Tələt 
və Fitnət”). Onun “Qamusi-Fransavi”, “Qamusi-Türki”, “Qamusül-Elam”, “Qamusi-Arabi” ki-
mi lüğətləri nəinki Türk dünyasını, o cümlədən Qərb mütəxəssislərin və alimlərin diqqətini cəlb 
etmişdir. 

Tədqiqat zamanı AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fondunda bu 
müəllifin yaradıcılığını işıqlandıran bir sıra əsərlərinin əlyazma və çap kitabları üzə çıxarılmış-
dır. Məqalədə həmin nüsxə və çap kitabların elmi-paleoqrafik təsviri öz əksini tapmışdır.  
 

Açar sözlər: türk mədəniyyəti, ədəbiyyat, əlyazmalar, ensiklopediya, çap kitabları. 
 

Giriş 
  

XIX əsr Türk ədəbiyyatının ən önəmli simalarından olan Şəmsəddin Sami müxtəlif elm 
sahələrinə aid dəyərli əsərlər bəxş etmişdir. Yaradıcılığına jurnalistika fəaliyyəti ilə başlayan 
müəllif, daha sonralar bədii əsərlər yazmış, tərcümələr etmiş, ensiklopedik nəşrlər tərtib etmiş 
və dilçiliklə məşğul olmuşdur. 
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Onun yaradıcılığının ilk on iki ili tərcümə fəaliyyəti ilə bağlıdır. Müəllif Avropa ədəbiy-
yatından 1885-ci ilə qədər altı əsər tərcümə etmişdir. Bu əsərlər sırasında Jan Pyer Klaris de 
Floreanın “Qalatee” (1873) əsərini, fransız yazıçısı Viktor Hüqonun “Səfillər” romanını 
(1880), Daniel Defonun “Robinzon”adlı romanını (1885) qeyd etmək olar. Qərb ədəbiyyatı ilə 
yanaşı Sami Şərq ədəbiyyatına da nəzər salmışdır. O, Nacinin “Hurdefüruş”(1885) əsərinə 
oxşar “Hurdeçin” adlı əsər yazmışdır. Bu əsər farsdilli təzkirələrdən seçilmiş mətn və tərcü-
mələrdən ibarətdir. [1, s.44] “Əli bin Əbu Talibin əşari müntəhabələri” adlı əsəri isə Əli bin 
Əbu Talib “Divan”ından edilmiş seçmələr, şərh və tərcümələrdən ibarətdir [ 2, s. 95]. Müəlli-
fin bu və ya digər tərcümə əsərləri xüsusi məharətlə tərcümə olunmuş və bütün tərcümə mətn-
lərdə əsərin orijinallığı qorunub saxlanılmışdır. 

1878-ci ildə Şəmsəddin Saminin işlədiyi “Tərcümani-Şark” adlı qəzet bağlandıqdan son-
ra müxbirlik fəaliyyətinə son qoyan Şəmsəddin Sami ensiklopedik məna daşıyan bir sıra kiçik 
həcmli  əsərlər yazır və onları keçmiş “Tərcümani-Şark” qəzetinin sahibi olan Mihran əfəndi 
ilə birlikdə qurduğu “Cib kitabxanası”nda nəşr etdirir [3, s.520]. Qeyd etmək vacibdir ki, maa-
rifləndirmə məqsədilə yazılan “Cib kitabxanası” seriyasının nəşrində (1879-1886) Əbu Ziya, 
Bəşir Fuad, Əhməd Rasim kimi görkəmli türk ədəbiyyatçı və publisistlər də iştirak etmişlər  [4, 
s.415]. Lakin “Cib kitabxanası”nın böyük bir hissəsi Şəmsəddin Saminin payına düşür. Belə 
ki, 32 cilddən ibarət olan bu kitabxananın 15 cildi Şəmsəddin Saminin yaradıcılığını təşkil edən 
on bir əsərdir.  

 Şəmsəddin Sami, bunlardan savayı, İslamiyyətin təbliğatına xidmət edən “Himmat al-
himam fi naşr al-İslam”adlı daha bir kitab qələmə almışdır. Əsər ərəb dilində yazılmış kiçik 
bir kitabdır.1302-ci ildə (1884-1885) yazılan bu əsər Giridli Mustafa Nuri tərəfindən türk dilinə 
tərcümə olunaraq 1305-ci (1887-1888) ildə Hanyada çap olunmuşdur [ 4, s.416].       

1881-1887-ci illər ərzində müəllif  uşaq və gənclərə yararlı olmaq niyyəti ilə bir neçə 
tədris vəsaiti hazırlamışdır. Bu əsərlərin yazılma səbəbi isə tədqiqatçının köhnə tədris üsulunun 
və dərsliklərinin bəyənməməsi idi [4, s.416]. Belə ki, Sami istər türk dilinin istərsə də ərəb 
dilinin mənimsəməsini  asanlaşdıran, çoxlu misal və qaydalara söykənən və o dövr üçün yeni 
bir tərz sayılan praktik bir yol meydana gətirmişdir (“Tasrıfat-i Arabiyyə”, “Yeni Usul Elifba-
yi Türki”, “Nev Usul Sarf-i Türki” və s.) . 

 Sami, alban mənşəli tədqiqatçı kimi, alban millətinə də dəyərli əsərlər bəxş etmişdir. 
Bunlardan  “Arnavutça Alfabe” (1900),  “Arnavutça dilbilgisi” (1886) adlı əsərləri qeyd etmək 
olar [5, s.11].  

Ömrünün son illərini Şəmsəddin Sami türk dili üçün çox dəyərli əsərlər hazırlamışdır. 
Lakin bir çox səbəblərdən, o cümlədən keçirdiyi xəstəliklər səbəbindən, alim, onları nəşr edə 
bilməmişdir. Həmin əsərlər aşağıdakılardır: “Qutadqu Bilik”, “Orhun Abideleri” , “Ət-Tuh-
fətuz-Zəkiyyə”,  “Lehçe-i Türkiyyə-i Məmalik-i Mısır”, “Küçük Kamusi-Türki” [2, s.99]. 

Şəmsəddin Saminin nəşr edilməmiş digər əsərləri də olmuşdur ki, bunlar həm didaktiv 
həm bədii məna daşımışlar. Bu əsərlərdən “Vicdan” adlı pyesi, “Müntəhabat-i Arabiyyə”ni, 
“El-Muallakatüs-Seb”i, “Zübde-i “Şah-name”ni və s. qeyd etmək olar.  

Qeyd etmək vacibdir ki, Şəmsəddin Saminin yaradıcılıgını araşdıran  alban tədqiqatçısı 
Florida Kulla öz əsərində Arnavud Dövlət Arxivində Şəmsəddin Saminin arnavud dilində ya-
zılmış mahnı kolleksiyasından və natamam yazılmış arnavud dilinin lüğətindən də bəhs edir [ 
5, s.11]. 

Şəmsəddin Sami öz aktuallığı ilə secilmiş və dövrunün nəbzini tutmuş bir sıra dram əsər-
lərinin və ilk türk romanının müəllifi olmuşdur. “Təəşşüqi-Tələt və Fitnət” (1875) Şəmsəddin 
Saminin iyirmi iki yaşında qələmə aldığı ilk əsərlərindən biri və çağdaş türk ədəbiyyatının ilk 
romanıdır. Pyeslərdən “Besa, yaxud əhdə vəfa” (1874) [6, 219],  “Seydi Yəhyə” (1875), “Ga-
və”(1976) əsərlərinin adlarını çəkmək olar. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu əsərlər hələ müəl-
lifin öz zamanında ona böyük şöhrət qazandırmışdır. Əsərlər dəfələrlə teatr səhnələrində də 
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qoyulmuşdur. “Gavə” pyesinə gəlincə, bu əsər Azərbaycan səhnəsində də dəfələrlə oynanıla-
raq xalqın rəğbətini qazanmışdır [7, s.72].  

Şəmsəddin Saninin “Qamusi-Fransavi”, “Qamusi-Türki”, “Qamusül-Elam”, “Qamusi-
Arabi” kimi mühüm lüğətləri nəinki Türk dünyasını, o cümlədən, Qərb mütəxəsislərin və alim-
lərin diqqətini cəlb etmişdir. 
  

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fondunda bu müəllifin yaradı-
cılığını işıqlandıran bir sıra əsərlərinin əlyazması və çap kitabları mühafizə olunur. Həmin əl-
yazma və çap kitabları müəllifin yaradıcılığının öyrənilməsi üçün mühüm istinad mənbələridir. 
Bunlar aşağıdakılardır: 

 
Əlyazmalar: 
B-1064 “Gavə”. 
Türkcə “Kave” adlanan bu əsərin  əlyazması Süleyman Sani Axundov tərəfindən   Azər-

baycan dilinə tərcümə olunmuşdur. Əlyazmanın mətni adi ümumi dəftərə köçürülmüşdür. Xət-
ti: qara mürəkkəbli, səliqəsiz nəstəliq elementli nəsx. Mətnin 1a vərəqində Azərbaycan və rus 
dillərində faciənin adı, hissələr, əsərin müəllifi və tərcüməçisi qeyd olunub. Cildi: qara parlaq 
kartondur. Əlyazmanın həcmi: 47 vərəq. Ölçüləri: 18sm x 21,5sm. [8]. Əlyazmanın köçürülmə 
tarixi qeyd olunmasa da, onun paleoqrafik xüsusiyyətlərinə əsasən, əlyazma XX əsrin əvvəllə-
rinə aiddir.  

Əlyazmanın mövzusu Firdovsinin “Şahnamə”sindən götürülmüşdür. Pyes İranda haki-
miyyəti ələ keçirən ərəb Zöhhakın zülümkarlığından bəhs edir. O, Cəmşidin taxtını ələ keçir-
dikdən sonra adamların dinini zorla dəyişdirərək, ilana sitayiş etməyə məcbur edir. Cəmşidin 
qızı Mehrini isə sarayda qulluqçu edir. Zöhhakın öz qızı Xubçöhr  (dram əsərinin axırıncı his-
səsində bəlli olur ki, əslində Xubçöhr, Cəmşidin oğlu Firidunun  qızıdır) və Cəmşidin nəvəsi 
Pərviz bir - birilərinə aşiqdirlər. Faciənin axırıncı hissəsində məlum olur ki, Pərviz əslində Cəm-
şidin oğlu Firidunun yox, Qubad adlı bir çobanın oğludur.  Zöhhak  Xubçöhrü vəziri olan Qəh-
dana ərə vermək istəyir. Qız atasına başqasını sevdiyini dedikdə şah ona qəzəblənir və 
Xubçöhrü ölümə məhkum edir. Sevgilisini xilas etmək istəyən Pərviz günahı öz üzərinə götürür 
və Zöhhakın qəzəbinə düçar olaraq  edam edilir.  

Zöhhakın adamları hər gün küçələrdən uşaqları oğurlayaraq etiqad etdikləri ilanlar üçün 
yem edirdilər. Bir gün əsgərlər həmin məqsədlə dəmirçi Gavənin uşaqlarını oğurlayıb saraya 
gətirirlər. Əsərin müsbət qəhrəmanı olan Gavə, başına topladığı kəndlilərlə üsyan edir. O, sara-
ya daxil olaraq Zöhhakın hakimiyyətini devirir. Eyni zamanda Pərviz və Xubcöhr azad edilir 
[8]. Beləliklə,1906-cı ildə Süleyman Sani tərəfindən tərcümə olunan bu əsərin əsas ideyası xal-
qın zülmkarlara qarşı birləşərək mübarizə edəcək əzmində olan bir qüvvəyə çevrilməsini göstət-
məkdir. 

 “Gavə” pyesinin tərcüməçisi Süleyman Sani Axundovun həyat və yaradıcılığını tədqiq 
edən Nadir Vəlixanov onu aşağıdakı kimi xarakterizə etmişdi: “Böyük dramaturq M.F. Axun-
dovun yaratdığı realist ədəbi məktəb zəminində yetişən Süleyman Sani, ədəbiyyatımızı yeni 
məzmun, yeni forma ilə zənginləşdirmişdir. O, ictimai-bədii fikir tariximizdə gözəl hekayə us-
tası, görkəmli dramaturq, komedioqraf, xalq müəllimi, maarif və mədəniyyət xadimi kimi ta-
nınmışdır” [7, s.3]. Süleyman Sani təxəllüsü ilə tanınan ədib 1875-ci ildə oktyabr ayının 21-də 
Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. S. Axundov 1894-cü ildə Qori seminariyanı bitirərək 
ömrünün sonunadək pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. Hələ gənc ikən o, N.Nərimanov, 
S.M. Qənizadə, H. Mahmudbəyov kimi mütərəqqi fikirli ziyalılarla əlaqə saxlamış, onlarla bə-
rabər həvəskar aktyor kimi tamaşalarda iştirak etmişdir. Süleyman Sani Azərbaycan dilinin in-
kişafında da iz qoymuşdur. 20-ci illərdə F.Ağazadə, M. Mahmudbəyov, S. Əbdürrəhmanzadə, 
A.Talıbzadə, Ə. Əfəndizadə ilə birgə “Yeni türk əlifbası” dərsliyini tərtib etmişdir. 1922-ci ildə 
Süleyman Sani Azərbaycan Ədib və Şairlər İttifaqının ilk sədri seçilmişdir. Ədəbi fəaliyyətinə 
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görə ona Əmək qəhramanı adı verilmişdir. Qeyd etmək vacibdir ki, Süleyman Sani uşaq ədə-
biyyatına “Qorxulu nağıllar”, “Qaraca qız” kimi dəyərli əsərlər bəxş etmişdir. Bu əsərlər məz-
mun və üslubuna görə nəinki Azərbaycan ədəbiyyatında, eyni zamanda XX əsr klassik Avropa 
nəsr nümunələri sırasında mühüm yer tutmaqdadır. Yazıçı 1939-cu il mart ayının 29-da Bakıda 
vəfat etmiş və fəxri xiyabanda dəfn edilmişdir.  

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda onun öz əsərləri də saxlanılır. 
Onlardan “Doğruçular klubu”, “Fuad”, “Fatma və Arşak”, “Molla Nəsrəddin Bakıda”, “Tamah-
kar” əsərini qeyd etmək olar. “Tamahkar” komediyasının iki nüsxəsindən biri avtoqrafdır.  

B-1249 “Besa, yaxud əhdə vəfa”. 
“Besa, yaxud əhdə vəfa” adlı digər əlyazma həmçinin tərcümə nüsxəsidir. Tərcüməçi Sə-

məd Mənsurdur. Əlyazmanın mətni yaşılüzlü üzərində sıx - sıx yerləşdirilmiş müxtəlif istiqa-
mətli nazik ağ xətlər olan ümumi dama - dama bir dəftərə köçürülmüşdür. Xətti: göy mürək-
kəbli nəstəliq elementli nəsx. Əlyazmanın 1a vərəqində əsərin adı, müəllifin və tərcüməçinin 
adı qeyd olunub. Əlyazmanın 1b vərəqində dramda iştirak edən qəhrəmanların adları və sayı 
açıqlanıb. Həcmi: 39 vərəq. Ölçüləri: 18sm x 22,7sm. Əsər paleoqrafik xüsusiyyətlərinə görə 
XX əsrin əvvəllərinə aiddir [9].  

 “Besa, yaxud əhdə vəfa “ dram əsərində Şəmsəddin Sami Yanyanın dağlıq ərazilərində 
yaşayan arnavudluların  verilən sözə nə qədər sadiq qaldıqlarını anlatmaqdadır. Altı hissədən 
ibarət olan bu əlyazmanın qısa məzmunu aşağıdakı kimidir: Proğonat kəndindən olan Zübeyr 
adlı çoban qızı Məruşəni öz qardaşı oğlu Rəcəbə ərə vermək istəyir. Dəstə böyüyü Dəmir bəyin 
adamlarından olan Selfo adlı bir kəs də Məruşəni görüb ona aşiq olur. Dəmir bəy, Zübeyr qızını 
Selfoya versin deyə, onu sıxışdırır. Zübeyr razı olmadıqda Dəmir bəy adamlarına Məruşəni 
qaçırtmaq əmrini verir. Selfo, adamları ilə birgə Məruşəni qaçırtmaq  niyyəti ilə Zübeyrin evinə 
daxil olur. Qızını xilas etmək üçün hadisə yerinə özünü çatdıran Zübeyr Selfo tərəfindən tapan-
ça ilə öldürülür, qızı isə qaçırılır. Məruşənin anası Vahidə, qızını xilas etmək və ərinin qisasını 
almaq üçün Selfonun evinə yönəlir. Evə gizlincə girməkdən ötrü bir qayanın arxasında gizlənib 
gecənin çökməsini gözləyir.  Bu an, iyirmi il obasından ayrı düşən, qürbət elləri gəzib - dolaşan 
Selfonun atası Fəttah Ağa evinə gəlir. O, çox yorğun olduğundan evinə yaxın olan bir ağacın 
altında silahlarını çıxararaq uzanıb yatır. Fəttah Ağanı yatmış halda görən qatı düşməni olan bir 
kəndli onu tanıyıb öldürmək istəyir. Lakin əvvəlcə Fəttah Ağanın tapançalarını isladaraq yarar-
sız hala salır. Fəttah Ağa müqavimət göstərmək istəyəndə, tapançalarının işləmədiyini görür. 
Kəndli Fəttahı öldürmək məqamında olanda qayaların arxasında gizlənmiş Vahidə kəndliyə 
güllə ataraq onu öldürür. Fəttah Ağa onu ölümdən qurtaran qadına kömək etmək istəyir. Vahidə 
dərdini ona danışanda, Fəttah Ağa and içir ki, qızının xilasında və Vahidənin ərinin intiqamında 
ona kömək edəcək. Qadın, ərini öldürənin “Fəttah Ağanın oğlu Selfo” olduğunu dedikdə, Fət-
tahın ağlı başından çıxır.  Fəttah Ağa artıq and içmişdir. Andı pozmaq onun fikrincə namussuz-
luqdur. O, evinə girərək yataqda olan oğlunu öpür və böyük iztirabla tapançasını çıxarıb onu 
öldürür. Daha sonra bu acıya dözə bilməyəcəyini başa düşən Fəttah Ağa öz köksünə də güllə 
sıxır. Vəziyyəti başa düşən Vahidə Fəttah Ağanın oğlunun ölümündə özünü günahkar bilir. O, 
özünü oldürmək istəyir. Lakin Fəttah Ağa ona mane olur. Həmin an Məruşə ilə Rəcəb və bir az 
sonra  Fəttahın anası içəri daxil olurlar. Fəttah Ağa bu üç zavallını anasına əmanət edib canını 
tapşırır [9].  

Şəmsəddin Saminin bu əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə edən tərcüməçi XX əsrin əv-
vəllərində Azərbaycan mətbuatı və ədəbiyyatı tarixində şair və publisist kimi özünəməxsus yeri 
olan, teatr və poeziyada öz sözünü demiş, bütün varlığı ilə Vətəninə, millətinə bağlı olan, satirik 
şeirləri və felyetonları ilə dövrün problemlərini, ədalətsizlikləri əks etdirən Səməd Mənsurdur. 
Şair Səməd Mənsur (Səməd Hacı Əhməd oğlu Mənsurov) 1879-cu il yanvar ayının 31-də Ba-
kının Əmircan qəsəbəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Bakıda rus - müsəlman məktəbində 
aldıqdan sonra biliyini davamlı mütaliə ilə artırmışdır. Ədəbiyyata olan marağı onu “Məcməüş-
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Şüəra” adlı ədəbi məclisə gətirmişdi. Bakı şairləri ilə şeir deyişmələri ona böyük şöhrət gətir-
mişdi. Elə Mənsur təxəllüsünü də buradakı nailiyyətlərə görə almışdı. 

Səməd Mənsurun milli teatr tarixində misilsiz xidmətləri olmuşdur. O, 1907-ci ildə Ba-
kıda təsis edilən “Səfa” cəmiyyətinin üzvü olmuş və 1918-ci ilədək fəaliyyət göstərən bu mə-
dəni-maarif cəmiyyətində pyes yazıb, tərcümələr etmişdi. Eyni zamanda o, bu teatrın rəhbərlə-
rindən biri kimi, aktyor heyətinin təkmilləşməsində, repertuarın formalaşmasında da yaxından 
iştirak etmişdir. 1921-ci il noyabrın 13-də Azərbaycan “Tənqid və təbliğ” teatrı fəaliyyətə baş-
ladı. Bu teatrın yaradıcılarından biri olan Səməd Mənsurun C. Cabbarlı, Ə. Vahidlə birlikdə 
teatr üçün mətnlər hazırlayırdı. Böyük təsir gücünə malik olan bu teatr əsərlərinə  dövlətin mə-
sul işçiləri maraqla tamaşa edərdilər. Yaradıcılıq qabiliyyəti olan şairin aktyorluq fəaliyyəti də 
olub. 1913-cü ildə Nəcəf bəy Vəzirovun ədəbi fəaliyyətinin 40 illik yubileyinə həsr olunmuş 
gecədə rejissor Cahangir Zeynalovun rəhbərliyi altında səhnəyə qoyulmuş “Yağışdan çıxdıq, 
yağmura düşdük” tamaşasında tacir Hacı Salman rolunu oynamışdır.    

Səməd Mənsur “Nicat” Cəmiyyətinin truppasında və “Zülfüqar bəy ilə Üzeyir bəy Hacı-
bəyov qardaşlarının müdiriyyəti” teatr dəstəsində də müxtəlif xarakterli obrazlarda özünü sına-
mışdı. 1920-1926-cı illər onun üçün daha çox səhnə əsərlərin yazılmasıyla səciyyələnib. Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə nəşr edilən “Zənbur” və “Şeypur” satirik jurnalların üzə 
çıxmasında şairin böyük xidməti vardır. Klassik ədəbiyyatın mükəmməl bilicilərindən olan Sə-
məd Kazımov “Mənsur” təxəllüsü imzası ilə “Bəsirət”, “İqbal”, “Tuti”, “Səfa”, “Molla Nəsi-
rəddin” kimi dövrü - mətbuatda satirik şeirlərini nəşr etdirirdi. Eyni zamanda, o, “Pompuşəli”, 
“Kənarçı Pompuşəli”, “Mütaşair” kimi gizli ləqəblər altında yazılar təqdim edirdi. Milli azad-
lıq, ana dilinə qarşı münasibət onun yaradıcılığının əsas dəsti-xətti idi.                                                                                                                      

47 il ömür sürən ədibin yaradıcılığı Sovet hökumətinə zidd olduğu üçün onun adı uzun 
illər yaddaşlardan silinmişdir. Şair 1927-ci il 31 yanvar tarixində dünyasını dəyişdi. Qeyd et-
mək vacibdir ki, “Əhdə vəfa” faciəsi Azərbaycan səhnəsində də oynanılıb. Belə ki, Qulam 
Məmmədlinin əsərində 1850-1920-ci illər ərzində Azərbaycan səhnəsi üçün yazılmış pyeslər 
cərgəsində yer tutmuşdur [10, s. 557]. 

 
Çap kitabları: 
X-913 “Qamusül-elmi və fənni” əsəri. 
Əsər avtobioqrafik və ensiklopedik məna daşıyır. Çox təəssüf ki, əlimizdə olan kitab hə-

min əsərin yalnız ikinci hissəsidir. Kitab türk dilində yazılıb. Kitabın həcmi: 250-dən 496-cı 
səhifəyə qədərdir. Cildi- tünd yaşıl və açıq yaşıl rəngli mərmər bəzəkli kartondur. Ölçüləri: 
14,5x23,6 sm. Əsərin  titul vərəqində qara mürəkkəbli nəstəlik elementli nəsx xətti ilə kitabın 
keçmiş sahibinin adı qeyd olunub: Ağa Kərim Canibekov ( Male xass məşhədi Ağa Kərim Ca-
nibekov). Kitabın sonuna yapışdırılmış narıncı rəngli vərəqdə də qara mürəkkəblə rus dilində 
həmin şəxsin adı qeyd olunub (Эта книга принадлежит Ага Кериму Джанибекову). Alt cil-
din iç tərəfində bəzək məqsədi ilə qara mürəkkəblə insan başlı şir təsvir olunub. Yenə də, kita-
bın titul vərəqində, ərəb qrafikalı yazılarla ənənəvi qaydada  kitabın adı, müəllifi, müəllifin 
avtoportreti, naşiri və köçürmə yeri qeyd edilib. Buradan məlum olur ki, kitabın naşiri Baxça-
saray şəhərində  “Tərcüman” qəzetinin idarəsi olmuşdur.   Çap yeri “Tərcüman” elektrik mət-
bəəsi. Çap tarixi 1906-cı il kimi göstərilib. Vərəqin haşiyəsində olan yazılardan məlum olur ki, 
əsər vaxtı ilə “Tərcüman” və “Millət” qəzetində silsilə şəklində çap olunmuşdur(“Tərcüman” 
və “Millət” qəzetələrinə qoşulub verilir.). Elə həmin vərəqdə müəllif tərəfindən əsərə kiçik 
xülasə verilir. “Cümleyi əqvam və miləl, ənbiyə, xüləfa, səhabə və mühəddisin kiram, mulük, 
uməra, uləma, hukəma, füqaha, ovliyə, məşaix, üdəba, şüara, muarrixin, səyyahin, əshabi hünər 
və hasil şərq və ğərbdə keçmiş və hazırdakı zamanlarda məşhur olanlara dair məlumat və təfsi-
lat verilüb dünyamızda mövcud məməlik və büldən, bunların tarixlərinə, əhalisinə, ticarətinə 
və sair və sair şeylərə dair əxbar mufiddəsi huruf heca ilə bəyan edər lüğət kitabıdır” [11]. Yəni, 
qısa olaraq, əsər yer kürəsində yaşayan bütün ümmətə, peyğəmbərlərə, xəlifələrə, səhabələrə, 
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hədisçilərə, məliklərə, əmirlərə, alimlərə, hökümdarlara, fəqihlərə, övliyalara, şeyxlərə, ədəb-
yatçılara, şairlərə, tarixçilərə, səyyahətçilərə, qəhrəmanlara, Şərqdə və Qərbdə yaşayan tanın-
mış şəxslərə həsr edilib. O cümlədən, ölkələrin, məmləkətlərin  tarixinə, əhalisinə, ticarətinə və 
bu kimi digər müxtəlif xəbərlərə həsr olunan və əlifba sırası ilə düzülən lüğət kitabıdır. 

Kitab sadə və ciddi tərtibata malikdir.  Başlıqlar diqqəti cəlb etmək məqsədi ilə nisbətən 
iri və qalın xətlə yazılıb. Qeyd etmək vacibdir ki, burada ərəb, fars, o cümlədən, qərb alimləri, 
müəllifləri və yer adları ilə yanaşı  Azərbaycan şəxsiyyətləri, alimləri və məkanları haqqında  
məlumat var. Çox güman ki, əlimizdə olmayan ensiklopediyanın digər hissələrində  də Azər-
baycan alim və məşhurlar haqqında məlumat mövcuddur. 

Kitabın müəllifi Şəmsəddin Sami kimi qeyd olunub. Maraqlıdır ki, kitabın çap tarixi 
müəllifin ölümündən sonra, yəni 1906-cı ilə təsadüf edilir. Tədqiqat zamanı məlum olur ki, əldə 
olan və Sami yaradıcılığına həsr edilmiş mənbələrin heç birində müəllifin “Qamusi elmi və 
fənni” adlı ensiklopedik əsərindən məlumat verilməyib. Lakin Şəmsəddin Saminin yaradicılı-
ğını araşdiran bir tədqiqatçı kimi, o cümlədən kitabın yazılma üsulunu, onun tərtibatı, eləcə də 
titul vərəqində qeyd edilən müəllifin adı və burada mövcud olan Şəmsəddin Saminin portreti 
bu əsərin məhz ona mənsub olmasına dəlalət edir. Əsərin Şəmsəddin Saminin bədii irsinə mən-
sub olması haqqında bizim tərəfimizdən ilk olaraq təqdim olunsa da, qeyd etmək vacibdr ki, 
kitabın ilk elmi - paleoqrafik təsviri 2011-ci ildə nəşr olunan “Əski çap kitabları kataloq”unun 
I cildində filologiya elmləri doktoru Əzizağa Məmmədov tərəfindən verilmişdir. Burada müəl-
lifin, kitabın, mətbəənin adı, nəşr yeri, həcmi və qısa xülasəsi qeyd olunub [12, s.222].  

“Qamusül-Elam” lüğəti. 
XIX əsrin sonları Türkiyədə biblioqrafik nəşrlərin azlığı şəraitində yazılan bu altı cildlik 

lüğət çox böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Əsər zəngin və mürəkkəb sistemli mənbə kimi alim-
lərin, tədqiqatçıların, eləcə də sıravi oxucuların istifadəsinə vermişdir. 

 Lüğət əlifba sırası ilə tərtib olunmuş və bu da axtarışı asanlaşdıraraq sorğuların daha tez, 
səmərəli, hərtərəfli öyrənilməsinə şərait yaratmışdır. Altı cilddən ibarət olan ensiklopediyanın 
ümumi həcmi 4830 səhifədir. I cilddə, əsərdən əvvəl, ən-ənəvi qaydada müəllif tərəfindən əsərə 
yazılan “İfadeye-Məram” və “İxtarat” adlı qeydlər bölümü əks olunub.  

“İxtarat” əsərlə bağlı müəyyən bildirişlərə həsr olunub. Məsələn, burada Sami əcnəbi dil-
lərə məxsus olan adların düzgün oxunması üçün  onların latınca, yəni Avropa hərfləri ilə yazı-
lışının göstərilməsini, o cümlədən, həmin məqsədlə ərəb, fars, türk dillərində yazılmış az isti-
fadə olunan isimlərin üzərinə hərəkələrin qoyulması haqqında qeyd etmişdir. Mövzunu davam 
edərək, müəllif yunan dilindən götürülmüş xüsusi adların yunan hərfləri ilə yazılışını da göstər-
mişdir. Tədqiqatçı, lüğətdə şəxsiyyətlərin hər birinin adını, künyasını adi qaydada deyil, şöhrə-
tinə, daha çox məhşurlaşdığı isminə görə tərtib etmişdir. İkinci dərəcəli adlar isə alt tərəfdə 
böyük mötərizədə göstərilmişdir. Növbəti vacib məlumat isə iki adla tanınan yer adları və məş-
hurların adları ilə bağlıdır. İki adla tanınan yer adları, o cümlədən iki adla tanınan şəxslərin 
künyələri, ləqəbləri əsərdə iki yerdə qeyd olunsa da, bunlar biri tam şəkildə, digəri isə dördkünc 
mötərizə içində adı çəkilərək müraciət olunacaq maddəyə işarə edir. İki ayrı-ayrı ərazilərdə 
yerləşən, lakin eyni adlı yer adlarına və yaxud eyni adlı şəxs adlarında gəlincə, onlar, qeydlər 
bölümünə əsasən zamanın təlabatına və əhəmiyyətinə görə sıralanmışdır. Qeydlər bölümündə 
göstərilən bu məlumatlar lüğətin istifadəsində köməkçi rolunu oynayır. “Qamusül-Elam”da 
göstərilən tarixlərə gəlincə, Saminin burada yazdığına əsasən, İslama aid maddələri hicri, Qərb 
dünyasına aid maddələri isə miladi tarixlə qeyd etmişdir. Adı çəkilən qeydlər bölümündə müəl-
lif gələcəkdə “Qamusül-Elam” lüğətində bəzi yalnış və əskiklərin tamamlanması üçün, o 
cümlədən coğrafiya və tarixə aid istilahları “Qamusül-Fünun” adlı kitabında yazmaq niyyətində 
olduğunu bildirmişdir. Lakin ömür vəfa etməmişdir. Qeyd etmək vacibdir ki, Şəmsəddin Sami-
nin tədqiqatı ilə məşğul olan bir çox türk tədqiqatçıları Saminin istilahlarla bağlı olacaq bu 
əsərin adını “Qamusül-ulum” yazsalar da, Saminin özü onu “İfadeyi-Məram”da “Qamusül-
Fünun”adlandırmışdır [13]. I cildin titul vərəqində, türk dilində, ərəb qrafikası ilə, iri hərflərlə 
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kitabın adı qeyd olunandan sonra qısa və lakonik şəkildə əsəri əhatə edən mövzular qeyd olunub 
(“Qamusül-Elam” tarix, coğrafiya və xüsusi əhəmiyyəti olan adları özündə cəm edən bir mən-
bədir.”) Daha sonra mötərizədə  narın xətlə əsərə geniş açıqlama verilmişdir. Həmin açıqlama 
aşagıdakı kimidir: “adı çəkilmiş əsərdə millətlər ,peyğəmbərlər, xəlifələr, sahabələr, tabiinlər, 
hədis alimləri, padişahlar, əmirlər, vəzirlər, hökümdarlar, alimlər, fəqihlər, övliyalar, şeyxlər, 
ədəbiyyatçılar, şairlər, həkimlər, tarixçilər, səyyahlar, hünər sahibləri, əsatirlərin qəhrəmanları 
və nəhayət Şərq və Qərb, Qədim və Yeni dövr məşhurları və onların əsərləri tarixi aspekdən, 
qitələr, dövlətlər, dənizlər, boğazlar, adalar, dağlar, çaylar, göllər, dərələr, iri qəsəbələr, onların 
mövqeləri, ölçüləri, tarixi əhəmiyyəti, əhalisinin sayı, iqtisadiyyatı coğrafi baxımından açıqla-
nır”. Həmin cilddə əsərin müəllifi Şəmsəddin Sami və kitabın sahibi və nəşr edəni, Mihran 
bəyin adı qeyd olunub. Demək vacibdir ki, kitabın, müəllifin, sahibin , o cümlədən, mətbəənin 
adı və çap ili (1889) dördkünc qara rəngli haşiyədə fransız dilində də qeyd edilib ki, bu da 
kitabın daha geniş vüsət almasına səbəb olmuşdur.    

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda bu lüğətin müxtəlif cildlərini 
əhatə edən 57 kitabı saxlanılır: I cildlər - L-199; L-205; L-233; L-191; L-229; L-276; L-330; 
L-211; L-217; L-218; L-223; L-1006; II cildlər - L-234; L-1007; L-200; L-206; L-212; L-224; 
L-193; L-277; L-331; L-196; III cildlər - L-201; L-207; L-213; L-219; L-225; L-235; L-195; 
L-278; L-329; IV cildlər - L-334; L-279; L-226; L-220; L-214; L-202; L-228; L-209; L-236; V 
cildlər - L-215; L-197; L-203; L-221; L-237; L-333; L-280; L-1010; VI cildlər - L-204; L-1011; 
L-210; L-216; L-222; L-238; L-198; L-281; L-332. Bu kitabların nəşr yeri və ili eyni olduğu 
üçün, onlar tədqiqata cəlb olunmur. 

“Qamusi-Türki” lüğəti. 
Müasir türk lüğətçiliyinin bünövrəsi sayılan “Qamusi-Türki” əsəri 1317-ci ildə (1901) 

tamamlanmışdır. Qeyd etmək vacibdir ki, iki cilddən ibarət olan bu lüğət türk adı ilə nəşr olunan 
ilk Osmanlı sözlüyü kimi də böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Müəllif əsərin yazılışına iki ilini 
həsr etmişdir. Türk dili ilə bağlı bu önəmli əsər türk kəlmələrinə yer verən və ilk lüğət sayılan 
Əhməd Vefik Paşanın “Ləhce-i Osmani”sindən (1876) sonra o dövrün danışıq və ədəbi dilində 
əks olunan türk əsilli kəlmələrlə birlikdə ərəb, fars və qərb  mənşəli kəlmələri bir araya gətirən 
zəngin, ətraflı bir lüğət kimi qiymətləndirilmişdir [3,521]. Lakin “Ləhce-i Osmani” lüğəti dol-
ğun və zəngin bir sözlük olsa da, orada bir çox mühüm nöqsanlar vardır. Əsərin tərtibatı da 
qarışıq olduğundan istifadəsi çətin idi [4,419]. Şəmsəddin Saminin isə bu lüğətdən öncə üç 
böyük lüğət təcrübəsi olduğu üçün, “Qamusi-Türki” əsərini tərtib və tərkib baxımından ən zən-
gin və mükəmməl lüğət cildinə salmışdır. Müəllif, Qərb üsulundan istifadə edərək lüğəti əlifba 
sırası ilə düzmüş və hər sözün yanında yalnız onun kökünü deyil, dil bilgiləri ilə bağlı bütün 
məlumatları açıqlamışdır. 

İki cilddən ibarət olan bu çap kitabının sözlük hissəsinin ümumi həcmi 1574 səhifədir. 
Bundan başqa əlavə olaraq 14 səhifə I cilddə, 1 səhifə II cilddə mövcuddur. I cildin ümumi 
həcmi 796 səhifədir [13]. Ölçüləri:16 x 23sm. I cilddə sözlükdən əvvəl əlavə olunan səhifələrdə 
kitabın titul vərəqi, Şəmsəddin Saminin lüğətlə bağlı ön sözü, “İqdam” qəzetinin sahibi və naşiri 
Əhməd Cevdətin nəşr məsələləri ilə bağlı ön sözü, qısaltmalar, xüsusi işarələr  yer almaqdadır. 
Titul vərəqində iri hərflərlə müəllif tərəfindən kitabın adı və onun qısa izahı verilmişdir. Dillə-
rimizin oxşar cəhədlərini nəzərə alaraq onu orijinal şəkildə təqdim edək: “ Kəffeyi lüğət türkiy-
yə ilə lisan türkiyyədə müstəməl kəlimət və istilahət ərəbiyə va farisiyə va əcnəbiyəyi cəmi 
olaraq lisanımızın mükəmməl lüğət kitabıdır.” Daha sonra müəllifin adı, o cümlədən sahibi və 
naşiri, “İqdam” qəzetinin baş mühərriri Əhməd Cevdətin adı qeyd olunub. Həmin səhifədə çap 
yeri kimi Dərsəadət, “İqdam” mətbəəsi və çap tarixi (1317) göstərilib. Lüğət əlifba sırası ilə 3 
sütunda tərtib olunmuşdur. II cildin həcmi 797-dən1574-cü səhifəyə qədərdir [15, 245]. 
Sözlükdən əlavə birinci səhifə titul vərəqidir. Orada, I cilddəki kimi, kitab haqqında ümumi 
məlumatlar verilir. Lüğətin sonunda yarımsəhifəlik əlavə - düzəlişlər lövhəsi mövcuddur. 
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda yuxarıdakı nüsxələrdən başqa 
digər nüsxələr də saxlanılır. (L-182 (I c.), L-181 (I-II c.), L-1165 (I c.), L-1166 (II c.), L-185 
(II c.), L-254 (II c.), L-184 (II c.), L-253 (I c.)). Bu kitabların nəşr illəri və nəşr yeri eyni oldu-
ğuna görə tədqiqata cəlb olunmur. 

“Qamusi-Fransəvi” lüğəti.  
İlk lüğət çalışması olan “Qamusi-Fransəvi” iki cild həcmində yazılmış əsərdir. Fransız-

cadan türkcəyə yazılmış bu kitab 1882-ci ildə ərsəyə gəlmişdir. 20 məhərrəm 1299-cu ildə 
(1881-1882) əsərə yazılmış “İfadəyi-məram”da müəllif kitabın yazılma səbəbini açıqlayaraq, 
əldə olan fransızdilli lüğətlərin tərtib və məna baxımından natamam olması, onların qiymət ba-
xımından da baha olması üzündən bu kitabların istifadəyə  yaramamasından söz açmışdır. 
Bütün bu amilləri nəzərə alaraq alim özü söylədiyi kimi, heç bir maddi mənfəət güdməyərək, 
vətənə bir xidmət olaraq bu lüğəti hazırlamağa qərar vermişdi [2, 79]. Lüğət cəmiyyət tərəfin-
dən müsbət qarşılanmışdır. Həmin müsbət rəylər qəzet və jurnallarda da öz əksini tapmışdır 
(Məsələn; Vehbi, “Udəbamızdan izzətli Sami bəy əfəndiyə”-Tərcüməni-həqiqət, 1397 (1977-
1978), 29 rəbiülaxir 1300 [4, 416]). Yarım əsirdən çox istifadə olunan bu lüğət nəsillərin ehti-
yacına cavab vermiş, digər türk müəlliflərinin də çeşidli lüğətlər yazmasına yol açmış və son-
raki bütün lüğətlərə qaynaq olmuşdur [4, 416]. Şəmsəddin Saminin “Qamusi-Fransəvi”si o za-
man əldə geniş istifadə olunan Molof, Kalfa, Larosse, Biyangi, Hanceri və Çapsalın lüğətlərin-
dən daha zəngin və mükəmməl olsa da, cəmi bir il müddətində hazırlandığı üçün burada nöqsan 
və xətalar mövcud idi. Bu xətalar əsasən tibbi, kimyəvi, hərbi terminlərdə büruzə verilmişdir 
[2, 80]. Müəllif bunları nəzərə almış və mütəxəsislərin yardımından istifadə edərək düzəlişlər 
etmişdir. Tədqiqat zamanı məlum olub ki, bu düzəlişlər üzərində hərbi muzeylərin müdiri Əh-
məd Muxtar Paşa, ədəbiyyat və dilçilik sahələrində böyük xidmətləri olan Nəcib Asim bəy və 
Bəşir Fuad, “Sabah” qəzetinin jurnalistlərindən olan Xalid bəy işləmişdir. Qeyd etmək lazımdır 
ki, “Qamusi-Fransəvi” hələ müəllifin sağlığında bir neçə dəfə çapdan çıxmışdır. Hər növbəti 
çapda lüğət daha da mükəmməlləşirdi. Hər növbəti çapda lüğət daha da mükəmməlləşirdi. Bi-
rinci çap: İstanbul, “Mihran” mətbəəsi, 1299 (1882). Həcmi: 1630 səhifə. İkinci çap: İstanbul, 
“Mihran” mətbəəsi, 1315 (1898). Həcm: 1920 səhifə. Üçüncü və dördüncü çapda şəkillər əlavə 
olunaraq adında da dəyişiklik edilərək “Rəsimli Qamusi-Fransəvi” adlandırıldı. Üçüncü çap: 
İstanbul, “Mihran” mətbəəsi, 1901. Həcmi: 2240 səhifə. Dördüncü çap: İstanbul, “Mihran” 
mətbəəsi, 1905. Həcmi: 2240 səhifə.  

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda bu lüğətin aşağıdakı nümunə-
ləri saxlanılır: 

1. L-755 şifrəli kitab 1300 (1882-1883) ildə İstanbulda “Mihran” mətbəəsində nəşr olu-
nub. Əvvəli naqisdir. Lügətin ilk 2 səhifəsi yoxdur. Həcmi: 1630 səhifə. Kitabın üst cildində 
fransız və türk dilində lüğətin, müəllifin, mətbəənin adı və çap ili qeyd olunub. Alt cildində 
“Mihran” mətbəəsində çap olunan kitabların cədvəli göstərilib. Cild boz rəngli kartondur. 
Ölçüsü: 11,5 x 18,2sm. Kitab I nəşrdir. 

2. L-839 şifrəli kitab 1318(1901)-ci ildə İstanbulda “Mihran” mətbəəsində çap olunub. 
Lüğətin həcmi: 2240+12 səhifə. Həmin 12 səhifəyə kitabın titul vərəqi, müəllifin 14 Şaban 
1318-ci ildə Erenköydə yazdığı “İfadəyi-məram” adlı ön söz, kitabın nəşri ilə bağlı naşir Mih-
ran əfəndinin ön sözü, ixtisar siyahısı, qrammatik bilgilərin şərti ixtisarların siyahısı və yarım-
səhifə həcmində şərti işarələrin izahı verilib. Lüğətin üst cildin üstündə qara hərflərlə fransız və 
türk dilində lüğətin, müəllifin adı, nəşr yeri və tarixi qeyd edilib. Cildi: üzərinə dermatin çəkil-
miş zoğalı rəngli kartondur. III nəşrdir. 

3. L-756 şifrəli kitab 1315(1898)-ci ildə İstanbulda “Mihran” mətbəəsində çap olunmuş-
dur.  Həcmi: 1920+15 səhifə. 15 səhifəyə kitabın titul vərəqi, 20 Məhərrəm 1299-cu ildə müəl-
lifin ilk nəşrdəki “İfadeyi-məram” adlı ön söz, 1315-ci il 1 Şəvvalda İstanbulda müəllifin ya-
zılmış ikinci nəşrdəki ön söz, naşir Mihran Əfəndinin kitabın çapı ilə bağlı ön söz, fənni, o 
cümlədən qrammatik terminlərin türk və fars dilində ixtisar siyahısı və bu kimi digər qəliblərin 
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və ixtisarların siyahısı daxildir ki, bu məlumatlar oxucunu həm lüğətlə yaxından tanış edir, həm 
də onun asan istifadə yolunu təmin edir. Lüətin ölçüsü:12 x 18,2 sm - dir. Kitabın cildi kartona 
keçirilmiş, basma naxışlarla bəzədilmiş qara rəngli parçadır. II nəşrdir. 

4. L-753 şifrəli kitab 1322 (1905)-ci ildə İstanbulda “Mihran” mətbəəsində çap olunub. 
Həcmi: 2240+13 səhifə. Əlavə səhifələrə titul vərəqi, Şəmsəddin Saminin 14 Şaban 1318-ci 
ildə Erenköydə yazdığı ön söz, naşir Mihran əfəndinin nəşr məsələləri ilə bağlı “Tabii kitab 
tərəfindən bir kaç söz” adlı ön söz və digər lüğətlərdə olduğu kimi, qəliblər, şərti işarələr, on-
ların izahı və qısaltma formaları öz əksini tapmışdır. Kitabın cildi basma dördkünc pulcuqlarla 
bəzədilmiş qara rəngli kartondur. IV nəşrdir. 

  
Nəticə 

 
Əlli dörd il kimi qısa bir ömür yaşamış tədqiqatçı-alim müxtəlif əsərlərin, o cümlədən, 

bədii əsər və tərcümələrin müəllifi olmuşdur. Onun Azərbaycan xalqı üçün də etdiyi əvəzsiz 
xidməti vurğulamaq olduqca vacibdir. Belə ki, müəllifin “Qamusül-Elam” lüğətində bir çox 
Azərbaycan şair və alimləri haqqında məlumatlar mövcuddur. Belə ki, ilk Türk ensiklopediyası 
sayılan bu lüğət Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və tarixinin öyrənilməsində dəyərli bir 
mənbədir.   
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1. www.academia.edu. Şemseddin Saminin Edebiyatla Ilgili Eserleri ve Görüşleri. Abdullah 
Azmi Bilgin. (PDF). 

2. Agah Sirri Levend. Şemsettin Sami. Ankara Universiteti Basımevi, 1969, 211 s. 
3. TDV İslam Ansiklopedisi.Abdullah Uçman.Şemseddin Sami. Cilt 38,İstanbul, 2010. 
4. İslam Ansiklopedisi. İslam alemi, tarih, cografiya, etnoqrafiya ve biyoqrafiya. Ömər Faruk 

Akün. Şemseddin Sami. Cilt 11, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1970, 799 s. 
5. www/bilgelerzirvesi/org/bildiri/PDF/florida-kulla.PDF. Florida Kulla. Şemsettin Sami. 

Hayatını Türk ile Arnavut Dil ve Edebiyatına Adamış Şexsiyat Olaraq. 
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2007, 141 s. 
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8.  Sami Şəmsəddin. “Gavə” pyesi. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. B-

1264. 
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Əlyazmalar İnstitutu. B-1249. 
10. Məmmədli Q. Sami Şəmsəddin Azərbaycan teatrının salnaməsi. Bakı, Azərbaycan dövlət 

nəşriyyatı, 1975, 580 s. 
11. Qamusül-elmi və fənni. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Çap kitabı, 

X-913. 
12. Adilov M. Əski çap kitabları kataloqu. I cild.Türkdilli kitablar. Bakı, Nurlan, 2011, 250 s. 
13. Sami Şəmsəddin. Qamusül-Elam. I cild.AMEA Məhəmməd Füzuli  adına Əlyazmalar 

İnstitutu. Cap kitabı, L-191. 
14.  Sami Şəmsəddin. Qamusi-Türki.I cild. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutu.Cap kitabı, L-244. 
15. Sami Şəmsəddin. Qamusi-Türki. II cild. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutu.Cap kitabı, L-245. 
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Рена Искендерли 
Научно-литературное наследие Шемседдина Сами, а также бакинские 

рукописи и старопечатные книги его произведений 
Шемседдин Сами известный турецский писатель и ученый албанского происхож-

дения. Он является автором очень известных научных и литературных произведений. В 
данной статье говорится о литературных трудах, в том числе об учебниках и неизданных 
произведениях автора. Следует отметить, что произведения Шемседдина Сами занимали 
и занимают значимое место в истории развития турецкой и албанской литературы.  

Одновременно, целью статьи является научно - палеографический анализ неко-
торых рукописей и старопечатных книг известного турецкого просветителя, писателя, 
драматурга и лингвиста, который жил и творил в эпоху Танзимата. Эти рукописи и 
старопечатные книги хранятся в Институте Рукописей имени Мухаммеда Физули НАН 
Азербайджана. Необходимо отметить, что научно-палеографический анализ рукописей 
и старопечатных книг Шемседдина Сами имеет большое значение в деле изучения 
литературы и культуры эпохи Танзимата.  

Ключевые слова: турецкая культура, литература, рукописи, энциклопедия, 
старопечатные книги 
 
 

Rana Iskenderli 
Scientific and literary heritage of Shamseddin Sami, as well as Baku manuscripts 

and old printed books of his works 
Shemseddin Sami is a famous Turkish writer and scholar of Albanian origin. He is the 

author of very famous scientific and literary works. This article refers to the author's literary 
works, including textbooks and unpublished works. It should be noted that the works of 
Shemseddin Themselves occupied and occupy a significant place in the history of the 
development of Turkish and Albanian literature.  

At the same time, the purpose of the article is a scientific and paleographic analysis of 
some manuscripts and old printed books of the famous Turkish educator, writer, playwright and 
linguist who lived and worked in the era of the Tanzimat. These manuscripts and old printed 
books are stored in the Institute of Manuscripts named after Muhammad Fuzuli of the national 
Academy of Sciences of Azerbaijan. It should be noted that the scientific and paleographic 
analysis of the manuscripts and old printed books of Shemseddin Sami is of great importance 
in the study of literature and culture of the Tanzimat era. 

Key words:  Turkish culture, literature, manuscripts, encyclopedia, old printed books 
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BAKI VƏ QARABAĞDA NƏŞR OLUNMUŞ ƏSKİ ÇAP KİTABLARI 
(AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

farsdilli materialları əsasında) 
 

Xülasə 
 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 

qədim əlyazmalarla yanaşı ərəb, fars, türk və bir sıra Avropa dillərində əski çap kitabları da 
mühafizə olunur. Məqalədə tematik cəhətdən tədqiqata cəlb olunmuş farsdilli əski çap kitabları 
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ərazisində – Bakı və Qarabağda nəşr edil-
mişdir.  

Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan həmin kitabların sayı 28-dir. Bu kitablardan 
20-si Bakıda, 8-i isə Şuşa şəhərində nəşr olunmuşdur.  

 
Açar sözlər: Bakı, Qarabağ, əski çap kitabları, mətbəələr, saxlanclar. 
 
Giriş 
 
Müasir dünyada biliklər cəmiyyətinin inkişafını mötəbər elmi informasiya mənbələri ol-

madan, başqa sözlə, kitabsız təsəvvür etmək çətindir. İnsan nitqi öyrəndikdən sonra (birinci 
informasiya inqilabı), ikinci informasiya inqilabına bilik və bacarıqlarının yazıya alınması, ki-
tablaşması ilə başlamışdır. Beləliklə, kitabın yaranması üçün əsas amil yazının meydana gəl-
məsi olmuşdur. Məlumdur ki, insanlar ilk olaraq ovçuluq, əkinçilik vərdişlərini yadda saxlamaq 
üçün müəyyən işarələr sisteminə, yazıya ehtiyac duymuşlar. Məsələn, Cənubi Amerika yerlilə-
rindən olan və yaşadıqları dövrdə öz ərazilərində möhtəşəm sivilizasiya yaratmış inklər, astek-
lər, mayalılar bunun üçün kipu adlı ipli əlifbadan istifadə etmişlər. 

O da məlumdur ki, ilk yazı materialı kimi gildən, daşdan, heyvan dərisindən, sümükdən 
və s.-dən istifadə olunmuşdur. Zaman keçdikcə bu materiallar yerini kağıza vermişdir. İlk ola-
raq Çində yaranan kağız, daha sonra Böyük İpək yolu vasitəsilə Avropaya yayılmışdır. Kağızın 
kəşf olunması isə öz növbəsində əlyazma kitablarının yaranmasına səbəb olmuşdur. Təbii ki, 
Böyük İpək yolu üzərində yerləşən Azərbaycan da bu proseslərdən kənarda qalmamışdır. Ki-
tablara marağın və ehtiyacın çoxalması ilə əlyazma kitabları öz yerini çap kitablarına vermiş-
dir. 
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Azərbaycanın ilk çap kitabları 
 
Azərbaycan kitabının çapı ilkin olaraq xarici ölkələrdə geniş yayılmışdır. İlk çap olunmuş 

Azərbaycan kitabı Nəsirəddin Tusinin Roma şəhərində çap olunmuş “Təhriri Öqlidis” adlı əsəri 
olmuşdur. Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanılan bu əsər yunan alimi Evklidin “Əsas-
lar”ının Nəsirəddin Tusi tərəfindən yenidən, mükəmməl şəkildə işlənmiş variantıdır ki, mənbə-
lər onun Yaxın və Orta Şərqdə dərs vəsaiti kimi istifadə edildiyi barədə məlumat verirlər. Lakin 
sonralar Azərbaycanda çap mətbəələrinin yaranması və saylarının artması ilə bu proses dayan-
mışdır.  

Tarixi Azərbaycan ərazisində ilk çap dəzgahı xalqımız üçün  böyük mənəvi dəyərləri 
özündə yaşadan Təbriz şəhərində quraşdırılmışdır. Bunun təşəbbüskarı Azərbaycan valisi Qa-
car şəhzadəsi Abbas Mirzə Naibüssəltənə olmuşdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mətbəələrin 
yaranması və çap kitablarının nəşri prosesi uzun müddət bir sıra səbəblər ucbatından ləngimiş-
dir. 

Müasir Azərbaycan ərazisində isə ilk mətbəə 1830-cu ildə Şuşa şəhərində yaradılmışdır. 
Bundan başqa, Bakı və Gəncə  şəhərlərində də bir sıra mətbəələr mövcud olmuşdur. Həmin 
dövr üçün Bakıda fəaliyyət göstərən önəmli mətbəələrə Orucov qardaşları mətbəəsini, Demu-
rov mətbəəsini, “Kaspi” və “Həyat” qəzetlərinin mətbəəsini, “Nina” mətbəəsini, “Azərbaycan” 
qəzeti mətbəəsini, Ələkbərovun mətbəəsini, “Kultura” mətbəəsini, Quberniya idarəsi mətbəə-
sini, Şteynerin mətbəəsini, Hökümət mətbəəsini, “Trud” mətbəəsini, “Turan” elektrik mətbəə-
sini, “Günəş” mətbəəsini, Birinci mətbəə birliyini, “Açıq söz” qəzetinin mətbəəsini, “Bakı fəh-
ləsi” kooperativ nəşriyyatını, “Məktəb” elektrik mətbəəsini, Axundov Mirzə Əbdülxalıqın çap-
xana və səhafəxanasını, Vəzirov Haşım bəyin Səda elektrik mətbəəsini və s. misal göstərə bi-
lərik. O dövrdə mətbuatın əsas hissəsi Orucov qardaşlarının mətbəəsində çap olunurdu. Bu mət-
bəələrin bəzilərində nəşr olunmuş kitablardan nümunələr Əlyazmalar İnstitutunda mövcuddur. 

 
Azərbaycanda nəşr olunmuş farsdilli əski çap kitablarının  
Əlyazmalar İnstitutundakı nümunələri 
 
İstər qədim əlyazma kitablarının, istərsə də nadir çap və daşbasma kitablarının qorunub, 

mühafizə olunmasında və tədqiqi işlərində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fəaliyyəti danılmazdır. 1950-ci ildə Nizami Gəncəvi adı-
na Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar fondu fəaliyyətə başlamış, 1986-cı ildə isə həmin fond 
əsasında Əlyazmalar İnstitutu təsis olunmuşdur. Əlyazmalar İnstitutu qədim və orta əsrləri əha-
tə edən ərəb, fars, türk dillərində yazılmış tibb, tarix, dilçilik, fiqh, fəlsəfə, nücum və b. sahələrə 
aid olan  çoxsaylı əlyazma, daşbasma və qədim çap kitabları fondlarına malikdir. İnstitutda 
Azərbaycanın böyük mütəfəkkirlərinin Nizami Gəncəvinin, İmadəddin Nəsiminin, Məhəmməd 
Füzulinin və başqalarının əsərlərinin  yüz, yüz əlli il bundan  öncə nəşr olunmuş bir sıra nadir 
çap materialları mövcuddur. Xəzinədəki ən qədim çap kitabı Əbu Əli İbn Sinanın 1609-cu ildə 
Polşada ərəb və latın dillərində işıq üzü görmüş “XIII-199” şifrəli əsəridir. Bu əsərin 30 nəşri 
mövcuddur və ilk dəfə 1473-cü ildə Milanda nəşr edilmişdir.  

Əlyazmalar İnstitutunda bəzi çap kitablarının yeganə nüsxələrinə də rast gəlmək olar. 
Məsələn, İsmayıl bəy Qutqaşınlının İnstitutda mühafizə edilən “Rəşid bəy və Səadət xanım” 
əsərinin Varşava nəşri (son səhifəsində M.F.Axundovun avtoqraf məktubu da var) keçmiş So-
vet İttifaqında mövcud olan yeganə nüsxədir.  

Ümumiyyətlə, Əlyazmalar İnstitutunda mövcud olan əski və nadir çap kitabları, olan o 
cümlədən bu qəbildən olan farsdilli materiallar dünyanın əllidən artıq mətbəəsində nəşr olun-
muşdur. Farsdilli əski çap kitablarının əsas hissəsi İranın Tehran, Təbriz, Şiraz; Hindistanın 
Bombey, Dehli, Kəlküttə, Laknau, Kanpur, Heydərabad; Türkiyənin İstanbul; Gürcüstanın Tif-
lis; Rusiyanın Kazan, Sankt-Peterburq, Moskva, Temirxan-Şura (indiki adı ilə Buynaksk); 
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Özbəkistanın Daşkənd, Buxara, Səmərqənd; Qərbi Avropanın Berlin, London, Paris, Leyden, 
Leypsiq, Haaqa, Vyana və başqa şəhərlərinin mətbəələrində işıq üzü görmüşdür. Bu kitablar 
Əlyazmalar İnstitutunda 80 ilə yaxın bir müddət ərzində toplanmışdır.  

İnstitutun fonduna farsdilli əski çap kitabları 1927-ci ildən daxil olmağa başlamışdır. Son-
rakı illərdə fondlar Azərbaycan ziyalılarının XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində topladıq-
ları və İnstituta vəqf etdiyi və ya İnstitut tərəfindən satın alınmış çap kitabları, arxiv sənədləri, 
mətbuat materialları hesabına daha da zənginləşmişdir.  

Farsdilli çap kitabları fondunun böyük bir qismini bədii ədəbiyyat, xüsusilə divan ədə-
biyyatı təşkil edir. Əlyazmalar İnstitutunun farsdilli çap kitabları xəzinəsi nadir nəşrlərin sayına 
və bəzi məqamlarda unikallığına görə keçmiş Sovet İttifaqının bir sıra kitab fondlarından irəli-
dədir. Hazırda Əlyazmalar İnstitutunda XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Bakı və Şuşa 
mətbəələrdə çap olunmuş onlarla farsdilli nadir çap və daşbasma kitabı mühafizə olunur. Bu 
kitabların əksəriyyəti XX əsrin ilk onilliyində çap olunmuşdur.  

Əlyazmalar İnstitutunda yerli nəşr kimi saxlanılan (XII-22/3702 şifrəsi ilə) ən qədim fars-
dilli çap kitabı Səfərəli bəy Vəlibəyovun 1900-cü ildə Bakıda nəşr olunmuş “Üsuli cədid Lisani 
farsi” kitabıdır. Kitab 170 səhifədən ibarətdir. Müəllifin eyniadlı əsərinin hicri 1319, miladi 
1900-cü ildə Demurov mətbəəsində çap olunmuş başqa bir nüsxəsi də yerli mətbəədə işıq üzü 
görmüş ən qədim farsdilli çap kitablarındandır. 84 səhifədən ibarət olan bu kitab saxlancda XII-
294/3786 şifrəsi ilə mühafizə edilir. Bundan başqa, İnstitutda yerli nəşr kimi mühafizə edilən 
farsdilli əski çap kitabları arasında Abdulla Şaiqin 1910-cu ildə Orucov qardaşlarının mətbəə-
sində çap olunmuş 79 səhifədən ibarət, XV-273 şifrəsi ilə mühafizə olunan “Gülşəni ədəbiyyat” 
əsəri; Axundzadə Əbdülqasim Gəncinin “Trud” mətbəəsində Azərbaycan və fars dillərində çap 
olunmuş 28 səhifədən ibarət, XII-515/3847 şifrəsi ilə qorunan “Nida bər əhli qələm” əsəri; 
M.İbrahimovun 1928-ci ildə dilçiliyə aid nəşr olunmuş 15 səhifədən ibarət və XII-265 şifrəsi 
ilə qorunan “Qrameri tarixiyi zəbani farsi” əsəri; İbrahimov Mirzə Möhsünün 1922-ci ildə nəşr 
olunmuş və saxlanclarda XVI-640/4778 şifrəsi ilə qorunub saxlanılan “Nümuneyi Ədəbiyyati 
İran” əsəri; 1909 – cu ildə Qanizadə Soltanməcid və Cəfərzadə Əli İskəndərin müştərək müəllifi 
olduqları 80 səhifədən ibarət olan və saxlanclarda II-503/872 şifrəsi ilə mühafizə olunan “Kelidi 
ədəbiyyat” əsəri; Orucov qardaşlarının mətbəəsində 1913-cü ildə nəşr olunmuş 111 səhifədən 
ibarət və XII-296/3788 şifrəsi ilə qorunan Məmmədzadə Abbas Razinin “Güldəstə” əsəri; Mir-
zə Möhsün İbrahiminin müəllifi olduğu II-190/618 şifrəsi altında mühafizə olunan “Nümuneyi 
ədəbiyyati İran” əsəri; Hicri təqvimi ilə 1324 miladi təqvim ilə 1906-cı ildə Mirzə Möhsün 
Tacül Vaizini Xorasaninin 363 səhifədən ibarət və saxlanclarda III-197/1108 şifrəsi ilə müha-
fizə olunan “Dürrətüt-Tac va mirqatül- merac” əsəri; Hicri 1327 miladi 1909-cu ildə Mirzə 
Möhsünün müəllifi olduğu və saxlanclarda X-1002/3503 şifrəsi ilə qorunan “Rəhbəri-süxən” 
əsəri; 1913-cü ildə nəşr olunmuş, 245+3 səhifədən ibarət, saxlanclarda 2052/ VI-64 şifrəsi ilə 
mühafizə olunan Nəvvab Mir Möhsünün “Təzkireyi-Nəvvab” əsəri; 1906-cı ildə  Kaspi və Hə-
yat qəzetlərinin mətbəəsində nəşr olunmuş 449 səhifədən ibarət, müəllifi Spehr Məhəmmədtəqi 
xan Lisanül Mülk olan və naşirliyini Hacı Zeynalabdin Tağıyevin etdiyi “Nasexüt-təvarix Əh-
valati-İmam Zeynalabdin” əsəri; Saxlanclarda III-324/1215 şifrəsi ilə mühafizə olunan Rahil 
Badkubinin “Şərhi-Gülüstan” əsəri; 1904-cü ildə nəşr olunmuş, 192 səhifədən ibarət və müəl-
lifinin göstərilmədiyi, saxlanclarda III-162/1077 şifrəsi ilə qorunan “Hüməmür rəcul (Kişilərin 
himməti) ” əsəri;  XIV-55/4255 şifrəsi ilə saxlanclarda mühafizə olunan müəllifinin göstəril-
mədiyi 176 səhifədən ibarət və 1904-cü ildə nəşr olunmuş “Hüməmür rical, Təqləül cibal (Ki-
şilər üçün) ” əsəri (Cild 1);  1906-cı ildə nəşr olunmuş 169 səhifədən ibarət, saxlanclarda XVI-
710 şifrəsi ilə mühafizə olunan Hacı Zeynalabdin Tağıyevə göndərilmiş məktub, teleqram və 
tədbirlər məcmuəsi; 1906-cı ildə nəşr olunmuş 449 səhifədən ibarət, müəllifi göstərilməyən və 
saxlanclarda XIV—229 şifrəsi ilə mühafizə olunan “Kitabi əhvakati seyyidüs-Sacidu-İmam 
Zeynalabdin” əsəri; Hicri 1326 miladi 1908-ci ildə nəşr olunmuş, 15 səhifədən ibarət və sax-
lanclarda XI-443 şifrəsi ilə qorunan “Nizamnameyi dəbistani Təməddüni İraniyan dər Sabunci” 
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əsəri; 22 səhifədən ibarət və hicri 1325 miladi 1907-08-ci illərdə nəşr olunmuş və saxlanclarda 
X-1010 şifrəsi ilə mühafizə olunan “Nizamnameyi dəbistani behcəti İraniyani dər Lənkəran” 
əsərinin nüsxələri var.  

AMEA Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan və XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllə-
rində Bakı şəhərinin mətbəələrində çap olunmuş farsdilli əski çap kitablarının sayı iyirmidir. 
Bu kitablardan 14-ü müəllifli kitablar, 6-ı isə müəllifsiz kitablardır. Kitablardan biri isə iki dildə 
həm Azərbaycan, həm də fars dillərində yazılmışdır. 

Həmin dövrdə qədim Azərbaycan şəhəri Şuşa mühüm elm, təhsil, mədəniyyət mərkəzlə-
rindən birinə çevrilmişdi. Heç şübhəsiz ki, bu Qarabağ ziyalılarının xidmətləri hesabına baş 
vermişdi. O illərdə Şuşada Məsihi ruhaniyyəsinin vəqf basmaxanası, Mir Möhsün Nəvvabın 
şəxsi litoqrafiya mətbəəsi, Şuşa ruhaniyyəsinin basmaxanası fəaliyyət göstərirdi.  

Şəhərdə mətbəələrin yaradılmasında və kitab çapının təşkilində Mir Möhsün Nəvvabın 
müstəsna xidmətləri olmuşdur. Mir Möhsün Nəvvab bu şəhərdə yaşayıb yaratmışdır. Dövrünün 
qabaqcıl elm xadimi olan Nəvvab Şuşanın ictimai, elmi həyatında yaxından iştirak etmişdir. 
Ərəb, fars, türk dillərinə dərindən bələd olan Nəvvab bütün ömrünü Şuşanın elmi həyatının 
inkişafına həsr etmiş və ömrünün sonunadək öz doğma şəhərini tərk etməmişdir.  

Hazırda Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan, Şuşada çap olunmuş nadir farsdilli 
əski çap kitablarının əsas hissəsi Mir Möhsün Nəvvabın mətbəəsində nəşr edilmişdir. Əlyaz-
malar İnstitutunda qorunub saxlanılan, Şuşa şəhərində çap olunmuş ən qədim farsdilli çap kitabı 
1835-ci ildə nəşr olunmuş, 272 səhifədən ibarət və saxlanclarda VII-328 şifrəsi ilə mühafizə 
olunan “Nizamül-həqq, yəni təşxis incil və Əl Quran” kitabıdır. Şuşa nəşrlərinə İnstitutda 
mühafizə edilən hicri 1314(1315), miladi 1896-1897-ci ildə nəşr olunmuş 128 səhifədən ibarət 
XVI-175/4493 şifrəsi ilə mühafizə olunan Nəvvab Mir Möhsün Mirzadeyi Qarabağinin “Di-
van” əsərini; Hicri 1314(1315) miladi 1896-1897-ci ildə nəşr olunmuş və saxlanclarda XV-
50/4367 şifrəsi ilə qorunan Nəvvab Mir Möhsün Qarabağinin “Kitabi Divani farsi və türki” 
əsərini; Saxlanclarda X-447/3249 şifrəsi ilə mühafizə olunan 1897-1898 ci illərdə nəşr olunmuş 
128 səhifədən ibarət Nəvvab Mir Möhsünün “Divani farsi” əsərini; Hicri 1313 miladi 1895-ci 
ildə nəşr olunmuş 92 səhifədən ibarət və saxlanclarda X-1081 şifrəsi ilə qorunan Mir Möhsün 
Nəvvabın “Kəşfül-həqiqə” əsərini; 1905-ci ildə nəşr olunmuş 92+60+78 səhifədən ibarət və 
saxlanclarda X-905/3472 şifrəsi altında qorunan Nəvvab Mir Möhsünün “Kəşfül-həqiqə” əsə-
rini (cild 1-3); 1899-cu ildə nəşr olunmuş 60 səhifəlik, saxlanclarda X-458/3253 şifrəsi ilə 
mühafizə olunan Mir Möhsün Nəvvabın “Kəşfül-həqiqə” əsərini (cild 2); saxlanclarda XVI-
673/4811 şifrəsi ilə qorunan 1892-93-cü illərdə çap olunmuş və müəllifi göstərilməyən “Kitabi-
Qorbe və muş dər mahe şəban” əsərini misal göstərmək olar.  

 
Nəticə 
 
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Şuşa şəhərinin mətbəələrində çap olunmuş və ha-

zırda Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan farsdilli əski çap kitablarının sayı cəmi 8-dir. 
Bu kitablardan 6-sı müəllifli, 2-i isə müəllifsiz kitabdır. Bir kitab fars və Azərbaycan dillərində 
çap olunmuşdur.  

Həmin dövrdə Azərbaycandakı mətbəələrdə farsdilli kitablarla yanaşı, ərəb və türk dillə-
rində də kitablar nəşr olunmuşdur. Hazırda onların bir çox AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar institutunda mühafizə edilir. Həmin kitabların da tədqiqata cəlb olunması elmi-
nəzəri baxımdan kifayət qədər aktuallıq kəsb edir və milli kitabçılıq tarixinin öyrənilməsi baxı-
mından olduqca əhəmiyyətlidir. 
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The old print books published in Baku and Karabakh 
(Based on persian-language materials of the Institute of Manuscripts named after 

Muhammad Fuzuli of ANAS) 
At the Institute of Manuscripts named after Mahammad Fizuli of ANAS besides the 

manuscripts the old books in Arabic, Persian, Turkish and some European languages are 
preserved. Persian-language old printed books involved in research in the article was published 
in the early nineteenth century on the territory of Azerbaijan - Baku and Karabakh. The number 
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been published in Baku and 8 in Shusha. 
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Мухаммеда Физули НАН Азербайджана)  
В Институте Рукописей НАН Азербайджана наряду с древними рукописями хра-

нятся старопечатные книги на арабском, персидском, турецком и на некоторых евро-
пейских языках. Привлеченные к данному исследованию старые книги были напечатаны 
в конце XIX в начале XX веков на территории Азербайджана, в городе Баку и Карабахе. 
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HƏKİM QƏNİNİN NƏŞR OLUNMAMIŞ  

ƏLYAZMALARI HAQDA 
 
 
Xülasə 
 
Həkim Qəninin çox intensiv və məhsuldar ədəbi fəaliyyəti olub. Təbiidir ki, müəllif 

özündən sonra çox zəngin bir ədəbi irs qoymuşdur. Əruz və heca vəznində yazılmış müxtəlif 
məzmunlu poetik nümunələr, bir çox mənzum pyeslər, həmçinin nəsrlə qələmə alınmış dram 
əsərləri və digər nümunələr hələ müəllifin sağlığında ayrıca nəşrlər kimi ictimaiyyətə təqdim 
edilmiş və oxucu rəğbəti qazanmışdır. Bununla belə, müəllifin indiyə kimi işıq üzü görməmiş 
bir xeyli əlyazmaları da var. 

 
Açar sözlər: arxiv, Həkim Qəni, əlyazma, qəzəl. 
 
Giriş 

 
Həkim Qəninin imzası geniş oxucu auditoriyasına yaxşı tanışdır. Divan ədəbiyyatımızın 

mahir bilicisi, Füzuli irsinin vurğunu bu irsin ardıcıl təbliğatçılarından olan Həkim Qəni öz 
çoxşaxəli ədəbi yaradıcılığında klassik poeziyamızın qabaqcıl ənənələrini layiqincə əks 
etdirmiş, televiziya, radio proqramlarında, habelə ədəbi-bədii məclislərdə bu dəyərləri təbliğ 
və təşviq etmişdir. Divan poeziyamızın sultanı Məhəmməd Füzulinin 124 qəzəlini təxmis etmiş 
müəllif bu nümunələri dövrü mətbuatda dərc etdirmiş, Vahid poeziya evinin rəhbəri kimi təşkil 
etdiyi tədbirlərdə onların geniş təhlilini və təfsirini verib gənc qələm sahiblərini divan 
poeziyamızın zəngin ənənələrinə hörmət ruhunda tərbiyə etmişdir. Həkim Qəni həm də heca 
vəznində yazılmış küllü miqdarda poetik əsərlərin, şeir və poemaların müəllifidir. Onun 
qələminə həm də bir çox dram əsərləri də məxsusdur ki, bir müddət bundan öncə Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi şurasının qərarı ilə müəllifin dram əsərləri ayrıca 
kitab şəklində nəşr olunub, ictimaiyyətə təqdim edilmişdir. Bununla belə Həkim Qəninin şəxsi 
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arxivlərdə  saxlanılan, bu günə kimi nəşrlərdən kənarda qalmış çox miqdarda əl yazmaları da 
var ki, bu nümunələr təkcə tədqiqatçılar üçün deyil, heç şübhəsiz ki, yeni oxucu auditoriyası 
üçün də böyük maraq doğura bilər. 

 

Ailə arxivini səhmana salarkən, çoxdan gözə dəymədiyindən yaddan çıxıb unudulmuş 
köhnə bir qovluq diqqətimi çəkdi. Qovluğun üstündə ərəb əlifbası ilə “Əşar” (şeirlər) sözü ya-
zılmışdı. Bu qovluqda atam, dilçi alim və pedaqoq Cavad Bağırov (tələbələri və həmkarları ona 
Mirzə Cavad müəllim, yaxın dostları isə Ağacavad deyə müraciət edirdilər) tərəfindən bir yerə 
toplanıb arxivləşdirilmiş, müxtəlif  müəlliflərə məxsus poetik nümunələrin əl yazmaları saxla-
nılırdı. Bu əl yazmalar arasında tanınmış simalar, məsələn, xalq artisti, məşhur muğam ustası, 
xanəndə Hacıbaba Hüseynov (onun qələminə əruz vəznində yazılmış bir çox diqqətəlayiq poe-
tik nümunələr məxsusdur), əməkdar incəsənət xadimi uzun illər Azərbaycan radiosunda diktor 
kimi çalışmış ara-sıra müxtəlif mövzularda şeirlər yazan Soltan Nəcəfovun imzasına rast gəl-
mək mümkündür. Bu müəlliflər arasında ən məşhuru məhsuldar ədəbi fəaliyyəti olan Həkim 
Qənidir (Hüseynov Qəni Hüseynqulu oğlu). Sözü gedən qovluqda Həkim Qəniyə məxsus 
müxtəlif məzmunlu, fərqli janrlarda qələmə alınmış şeir nümunələri daha çoxdur ki, onların 
əksəriyyəti müəllifin öz əli ilə kiril əlifbası ilə köçürülmüş əl yazmalar şəklindədir, bununla 
belə, burada makina nüsxələri də az deyil. Həkim Qəniyə məxsus əl yazmaları janr və mövzu 
baxımından kifayət qədər rəngarəngdir, burada hər iki vəzndə, həm əruz, həm də heca vəznində 
yazılmış lirik şeirlərlə yanaşı, konkret şəxslərə ünvanlanmış satirik məzmunlu həcvlər, incə yu-
mor hissi ilə aşılanıb, müxtəlif şəxslərə həsr olunmuş zarafatlar, dostluq şarjları, habelə həkimin 
yaxından tanıdığı və rəğbət bəstələdiyi insanların vəfatı münasibəti ilə yazılmış ağılar, matəm 
mərasimlərində oxunan mərsiyələr də görmək mümkündür. Tarix etibarı ilə ən qədim əl yazma 
kommunal təsərrüfat işçisinin pula hərisliyini məsxərəyə qoyan mənzum həcvdir. Bu nümunə 
1946-cı ildə qələmə alınıb. Bütün əl yazmalarının tarixi müəllifin öz xətti ilə qeydə alınıb. Son-
radan yazılmış şeirlər isə ötən əsrin 60-70-ci illərinə məxsusdur. Şeirlərin yazılma tarixi artıq 
qeyd etdiyimiz kimi vərəqin, yaxud səhifənin axırında müəllifin öz xətti ilə qeyd olunub. Ma-
kina nüsxələrinin yazılma tarixi isə makina şriftləri ilə həkk olunub. Bu əl yazmalar, yaxud 
makina nüsxələri cüzi istisnaları nəzərə almasaq, dövrü mətbuatda çap olunmayıb, həkimin ki-
tablarına daxil edilməyib. Adı çəkilən hər üç müəllifin, xüsusilə, Həkim Qəninin Mirzə Cavad 
müəllimlə səmimi dostluq münasibətləri var idi, hər dəfə müəllimi ziyarət etməyə gələndə dost-
lar yenicə yazdıqları şeiri, yaxud şeirləri ona oxuyub, rəyini öyrənəndən sonra, şeirlərin əl yaz-
malarını Mirzə Cavad müəllimə hədiyyə edər, o isə öz növbəsində bu yazılar üçün ayırdığı 
xüsusi qovluğa yığardı və beləliklə, illər ərzində kifayət qədər zəngin bir ailə arxivi yaranmış 
oldu ki, bu arxiv bu günün özündə tədqiqatçılar üçün və poeziya həvəskarları üçün olduqca 
maraqlı bir məxəzdir. Bu məqalədə sözü gedən arxivdə mühafizə olunan Həkim Qəninin qələ-
minə məxsus iki müxtəlif janrlı poetik nümunədən bir qədər ətraflı bəhs edəcəyəm. Onlardan 
birinin yazılma tarixi ötən əsrin 61-ci ilinə, daha dəqiq yazsaq 1961-ci il oktyabr ayının 15-nə 
təsadüf edir, digəri isə 6 il sonra, 1967-ci ilin avqust ayının 25-də qələmə alınıb. Hər iki nümunə 
qəzəl janrında, həzəc bəhrinin fərqli növlərində yazılsa da, bu qəzəllər məzmun və məna etibarı 
ilə biri-birindən fərqlənir. 1961-ci ildə yazılmış “Yanında” rədifli qəzəl satirik məzmunludur. 
İmzası geniş oxucu auditoriyasına demək olar ki, məlum olmayan, iddiası istedadından böyük 
Kazım bəy imzalı bir poeziya həvəskarı və onun yaradıcılıq cəhdləri satirik mövqedən ifşa olu-
nur, müəllifin şairlik iddiaları kəskin tənqid atəşinə tutulur. Sözü gedən qəzəlin mətləi belədir: 

 
    Gül çöhrəsi nəymiş ruxi-didar yanında, 
    Gül söyləmə hər xarə gülizar yanında. 
 

Elə ilk beytdən nəzərə çarpan müqayisəli təsvir maraq doğurur. İlk misrada gülün çöhrəsi 
ilə dildarın siması qarşı-qarşıya qoyulub qiyas edilir, üstünlük gülə deyil sevgilinin gözəl sifə-
tinə verilir, çünki, müəlliflik qənaətinə görə dildarın çöhrəsi ilə müqayisədə gül ləçəyinin gözəl-
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liyi belə gözdən düşür. İkinci misrada isə müəllif bədii-obrazlı fikrini tamamlayaraq, oxucunu 
əsl gözəlliyi görüb dərk etməyə, dəyərləndirməyə çağırır. Gül olan yerdə tikanın, hətta tikanlı-
ğın olması da təbiidir. Bəzən tikan kolu da zahirən cazibədar ola bilər, odur ki, müəllif xar ilə 
gülə fərq qoyub, tikanlığı gülzardan ayırmağa çağırır, tikan ilk baxışda cazibədar görünsə belə, 
ona gül deməyin yersiz olduğunu xatırladır. Artıq ikinci beytdən müəllif mətləbə keçib həcv 
hədəfini nişan alır: 

 
    Gizlətginən əşarını bizdən, a Kazım bəy, 
    Boş səfsəmədir cümləsi əşar yanında,  
 

- deyərək, şairlik eşqinə düşənin yazdıqlarını şeir adlandırmağın düzgün olmadığını vurğulayır. 
Növbəti beytdə satirik boyalar daha da qatılaşır, sətir düşkünü olan şeir həvəskarı kəskin tənqid 
atəşinə tutulur: 
 

     Nəm, köhnə saman tək qoxuyur nəzmi-qəbihin, 
     Vermə qələmə müşk, təl əttar yanında.  

 
Yenə də müqayisəli təsvir əsl həqiqətin aşkarlanması yolunda uğurlu bir bədii üsul kimi 

diqqəti çəkir. Belə ki, çürük saman qoxusu ilə xoş rayihəli müşk, yazdığı nimdaş ifadələr cazi-
bədar olsun deyə onları hər vəchlə ətirləndirmək istəyən qələm sahibi əttar ilə qarşı-qarşıya 
qoyulur, üstünlüyün kimə verilməsi oxuculara dərhal bəlli olur. Sonrakı beytdə bu bədii fəndin 
satirik ahəngi daha da güclənərək “aslan-dovşan”, “şahmar-sərçə” qarşıdurması ilə nəzmə gə-
tirilib diqqəti cəlb edir: 

 
Sən nəzmdə dovşan kimisən şirə müqabil, 
Ya o, lovğa gəzən sərçə ki, şəhmar yanında.  

 
Göründüyü kimi həcvin dili oynaq və rəvan, bədii obrazları parlaq və cazibədardır. Qəzəli 

tam şəkildə təqdim edirəm, onu da deyim ki, müəllifin imlasına toxunulmayıb. 
 

Qəzəl 
 

Gül çöhrəsi, nəymiş ruxi-dildar yanında, 
Gül söyləmə hər xarə gülizar yanında. 
 
Gizlətginən əşarını bizdən, a Kazım, Bək! 
Boş səfsəmədir cümləsi əşar yanında. 
 
Seyr Aləminə nuktədən aludələrik biz, 
“Armud” sözü zikr eyləmə bimar yanında. 
 
Axtar elə bir qövm ki, şair nədi bilməz, 
Şairlik elə sən də o naçar yanında. 
 
Söz çevrəsi namərbut1 olar, sən çəkəsən əl, 
Dövrani-söxən, nukteyi pərgar yanında. 
 
Nəm, köhnə saman tək qoxuyur nəzmi-qəbihin, 
Vermə qələmə “müşk” təl əttar yanında. 
 
Sən nəzmdə dovşan kimisən şirə müqabil, 
Ya loğa gəzən sərçə ki, şəhmar yanında. 
 

 
1 Rabitəsiz, layiqsiz 
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Cahillər ilə gəl Qəni, heç cəhlə girişmə, 
Öz arını sən hifz elə biar yanında. 

15/X/61 
Bakı 

 

Həkim Qəninin təqdim olunan ikinci qəzəli də əruz vəzninin həzəc bəhrində yazılıb (MəfAilün, 
məfAilün, MəfAilün, MəfAilün), artıq söz açdığımız birinci, “Yanında” rədifli qəzəldən məzmun və 
məna baxımından əsaslı şəkildə fərqlənir. “Ağlar” rədifli bu qəzəl konkret bir hadisə - faciəli ölüm ha-
disəsi ilə əlaqədar yazılıb. Bu məlumatı oxucu ilk növbədə qəzəlin ithaf məzmunlu epiqrafından əldə 
edir. Müəllif kiril əlifbası ilə varağa köçürülmüş bu qəzəli belə bir epiqrafla başlayır: 

“Qardaşımız Seyid Əlinin cavan oğlu Vasifin faciəli vəfatı münasibəti ilə baş sağlığı”. 
“Ağlar” rədifli bu qəzəl mərsiyə, ağı, nohə səciyyəli təsirli bir ədəbi-poetik nümunədir. 

Epiqrafda adı çəkilən Həkim Qəninin yaxın dostu Seyid Əli Məmmədov əsli Bakının Ramana 
kəndindən olan, sonradan Şüvəlan kəndinə köçüb, ömrünü sonuna qədər orada yaşayan öz nə-
cibliyi, qayğıkeşliyi, halallığı ilə böyük hörmət qazanmış el ağsaqqalı idi. Onun böyük oğlu 
Vasif bir yay axşamı işdən evə tələsərkən artıq hərəkətə gələn elektrik qatarının vaqonuna atıl-
maq istəyəndə ehtiyatsızlıq edib qatarla platformanın arasına düşmüş, ağır bədən xəsarətləri 
almışdı. Xəstəxanaya çatdırılan Vasif Seyid Əli oğlu həkimlərin səylərinə baxmayaraq bir 
müddət sonra Sabunçu xəstəxanasında vəfat etmişdi. Bu faciə mərhumun valideynini, qohum-
əqrəbanı, bu ailəyə hörmət bəsləyən hər kəsi dərindən sarsıtmışdı. Vasifin dəfnində Bakıdan, 
ətraf kəndlərdən toplaşmış böyük bir izdiham var idi. Hamı onun atası – hörmətli el ağsaqqalı 
Seyid Əli kişiyə başsağlığı verməyə, ona səbir diləməyə, dərdinə şərik olmağa gəlmişdi. Seyid 
Əli kişinin yaxın dostu olan Həkim Qəni sözü gedən qəzəli məhz bu faciəli hadisəyə həsr et-
mişdi. Bu ağı mərhumun yas mərasimlərində müəllifin özü və məclisi idarə edən din xadimləri 
tərəfindən ucadan oxunaraq məclis əhlini təsirləndirmiş, hamı mərhumun ruhuna rəhmət oxu-
muşdu. Qəzəlin məqtəsində (son beytində) bir neçə şəxsin adları çəkilir. 

 
                       - Qəni, ağlar Kazım, ağlar Cavad, ağlar Əli, ağlar! 
                       Bu bir dost dərdidir ki, həmdəm ağlar, həmzəban ağlar. 
 
Kazım deyərkən müəllif mərhumun atası, artıq təqdim etdiyimiz Seyid Əlinin doğma qar-

daşı, yəni faciəli surətdə həlak olmuş Vasifin əmisi Mir Kazım Məmmədovu nəzərdə tutur. Mir 
Kazım Məmmədov ali təhsilli neft mühəndisi idi, məşhur Neft daşları yatağının işə düşüb istis-
mar olunmasında böyük xidmətləri olan hörmətli bir ziyalı idi, Sovet İttifaqının ən yüksək 
mükafatı olan Lenin mükafatı ilə təltif edilmişdi. Cavad deyərkən müəllif Mir Kazım Məmmə-
dovun bacanağı, dilçi alim, uzun illər Lenin adına APİ-də pedaqoq kimi fəaliyyət göstərib 
yüzlərlə bacarıqlı, qabiliyyətli tələbə yetişdirmiş Cavad Bağırovu, Mirzə Cavad müəllimi nə-
zərdə tutur. 53 il bundan əvvəl müəllifin öz xətti ilə varağa köçürülmüş əl yazması illərin təsiri 
ilə saralıb solmuş, varağa bir neçə yerdən xətər toxunmuşdur.  

Qəzəli tam şəkildə təqdim edirəm: 
Qardaşımız Seyid Əlinin cavan oğlu Vasifin faciəli vəfatı münasibəti ilə baş sağlığı. 
 

Könül suzi-ciyərlə hicridən peyvəstə1 qan ağlar, 
Pərişan türrələr2 tək hər telində yüz xəzan ağlar. 
 

Qəza peykanlarından xəstə ruhum heç zaman gülməz, 
Fələk qəhr ilə ondan hər tutanda imtahan ağlar. 
 

Bu qəm gəştində bir hicranlı dastan, qanlı röyadır, 
Ki nəql etdikcə bir-bir qanlı röyanı yozan ağlar. 

 
1 Peyvəstə - daima 
2 Türrələr – saçlar, kəkillər 
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O Vasif munisi sanın idi, Seyyid Əli, getdi, 
Dəmadəm hüzrünə gəldikcə, hər pirü cavan ağlar... 
 

Bu hicran neştəri etdi gözümdən çeşmələ carə, 
Ürək daşdan dəmirdən olsa, dözməz, bizaman ağlar. 
 

Axıb gəldikcə ellər aşikar ağlar ata, ana, 
Hələ ellər gedəndən sonra da onlar nihan ağlar. 
 
Qəni, ağlar Kazım, ağlar Cavad, ağlar Əli, ağla! 
Bu bir dost dərdidir ki, həmdəm ağlar, həmzəban ağlar. 
 

25.VIII.67 
Mərdəkan 

 

 
Həkim Qəninin əlyazmaları 

 
 
Nəticə  
 
Öz ailə arxivimizdən aşkar etdiyim Həkim Qəninin bu iki əlyazmaları onun zəngin yara-

dıcılığının mövzu, ideya və janr baxımından maraqlı və rəngarəng olduğuna dəlalət edir. bu 
arxivdə onun hələ dərc olunmamış diqqətəlayiq əlyazmalar çoxdur. Gələn yazılarımda bu ar-
xivdən daha bir neçə nümunəni geniş oxucu auditoriyasına təqdim etmək fikrindəyəm. 
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ƏDUDƏDDİN ƏL - İCİNİN “ƏDƏB ƏL - BƏHS” ƏSƏRİNƏ  
AZƏRBAYCANLI ALİMLƏRİNİN ŞƏRHLƏRİ 

 
Xülasə 
 

Orta əsrlərdə  yaşamış Əhməd əl-İci əş-Şirazi kəlam, üsul və dil alimi olub, 680/1281-ci 
ildə Şiraz yaxınlığındakı İcidə anadan olmuşdur. O, yüksək biliyə malik olmuş və bir çox əsərlər 
yazmışdır: “ər-Risalə əl-adudiyyə fi əl-vadiyə”, “əl-Muvaqif fi elm əl-kəlam”, “Risalə fi elm 
əl-əxlaq”, “Təliqat litəfsir əl-Curcani lil-Muvaqif fi elm əl-kəlam”, “Ədəb bəhs əl-Aduddiyyə” 
və s. Haffiz Şirazi yazdığı “Hafiz divanı”nda onu fars bölgəsinin beş önəmli şəxsiyyətlərindən 
biri “bilgi ölkəsinin padşahlar padşahı” adlandırmışdır. Ədudəddin əl-İcinin  yazdığı “Ədəb əl-
Bəhs” əsərinə onlarla şərhlər, haşiyələr və təliqlər yazılmışdır. Azərbaycanlı alimlərdən, 
Məhəmməd Hənəfi Qarabaği Təbrizi (942/1535), Məhyəddin Məhəmməd bin Məhəmməd bin 
Məhəmməd əl-Bərdəi ət-Təbrizi əl-Hənəfi şərh (927/1521), Mir Əbi-l-Fəth Ərdəbili isə 
(875/1470)  haşiyə yazmışdılar. 

 
Açar sözlər: kəlam, elm, mədrəsə, şərh, haşiyə 

 
Giriş 

 
Orta əsrdə yaşamış kəlam, üsul və dil alimi Abdurrəhman bin Əhməd bin Abdulğaffar bin 

Əhməd əl-İci əş-Şirazi əş-Şafiinin  həyatı, yaradıcılığı  və əsərləri haqqında ilkin olaraq məlu-
mat verir və onun “Ədəb əl-bəhs” əsərinin dünya kitabxana və muzeylərində, həmçinin AMEA 
Əlyazmalar İnstitututunda, saxlanan nüsxələri haqqında məlumat vermişik. Həmçinin bu əsərə 
şərh və haşiyə yazan Azərbaycanlı alimlərdən; Məhəmməd Hənəfi Qarabaği Təbrizi (942/ 
1535), Məhyəddin Məhəmməd bin Məhəmməd bin Məhəmməd əl-Bərdəi ət-Təbrizi əl-Hənəfi 
(927/1521), Mir Əbi-l-Fəth Ərdəbilinin (875/1470) həyat və yaradıcılıqlarından, onların yaz-
dıqları şərh, haşiyələrin dünya kitabxana, muzey, əlyazmalar xəzinəsində və  AMEA Əlyaz-
malar İnstitutunda mühafizə olunan nüsxələrindən söhbət açmışıq.  
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunda  Şərqdə və dünyada 
böyük şöhrət tapmış azərbaycanlı alimlərdən İbrahim əl-Ərəşi əş-Şəkəvi, Əhməd Təbrizi, 
Vahid Təbrizi, Cəlaləddin Məhəmməd bin Əbdürəhman əl-Qəzvini, Hənəfi Məhəmməd əl-Qa-
rabaği ət-Təbrizi, Hüseyn əl-Ərdəbili əl-Xalxali, Cəmaləddin Ərdəbili, Şihabəddin Sührəverdi, 
Müniəddin Əbu Nasr Əhməd bin Əbdürrəzzaq ət-Təntərani əl-Maraği, Nəcməddin Qəzvini, 
Yusif Muskuri Şirvani, İsa Məğribi Təbrizinin son dərəcə dəyərli olan yüzlərlə əlyazma əsərləri 
mühafizə olunur. Bu mütəfəkkirlərin əsərləri poetikaya, dilçiliyə, fəlsəfəyə, məntiqə, tarixə, 
riyaziyyata, astronomiyaya, islamşünaslığa və başqa elm sahələrinə aiddir. 



 
J. of “MANUSCRIPTS DON’T BURN” // Vol. 6. No. 1 (ISSN: 2410-5600)             ƏLYAZMALAR YANMIR   №1(10), 2020 
 

87 
 

Orta əsrlərdə  yaşamış Abdurrəhman bin Əhməd bin Abdulğaffar bin Əhməd əl-İci əş-
Şirazi əş-Şafii kəlam,üsul və dil alimi olub, 680/1281-ci ildə Şiraz yaxınlığındakı İcidə anadan 
olmuşdur. O, ilk təhsilini İcidə aldıqdan əvvəl Şiraza, sonra isə Elxanilərin yeni qurduqları baş-
şəhər olan Sultaniyyəyə getmişdir. Olcayti Xan dövründə (1304-1316) Sultaniyədə  mədrəsə-
lərində müdərrislik etmişdir. Olcayti Xanın vəfatındn sonra, yerinə keçən oğlu Əbu Səid Baha-
dır Xan  Ədudəddin əl-İcini qazi təyin etmişdir. Ədudəddin əl-İci 727/1327-ci ildə Şiraza qayı-
daraq burada qazilik etmiş və 736/1335-ci ildə Elxani hakimiyyətinin sona yetməsinə baxma-
yaraq o, yenə qazi təyin olunmuşdur. 

Mənbələrin yazdığına görə o, Hafiz Şirazi ilə görüşür.  
Hafiz Şirazi yazdığı “Hafiz divanı”nda onu fars bölgəsinin beş önəmli şəxsiyyətlərindən 

biri “bilgi ölkəsinin padşahlar padşahı” adlandırmışdır. 754/1353-cü ildə Şirazdan vətəninə 
qayıdan İci, bir il snra bilinməyən səbəbdən tutularaq Dirəymiyanda həbs edilir və orda da vəfat 
edir [1, V, s.921-925; 2, s.186]. 

Ədudəddin əl-İci bir çöx əsərlər yazmışdır: “ər-Risalə əl-adudiyyə fi əl-vadiyə”, “əl-
Fəvaid əl-ğiyasiyyə fi əl-məniba əl-bəyan”, “Şərh mintah əs-sual va əl-əməl fi elmi əl-sual va 
əl-cəddəl”, “əl-Muvaqif fi elm əl-kəlam”, “Risalə fi elm əl-əxlaq”, “Təliqat litəfsir əl-Curcani 
lil-Muvaqif fi elm əl-kəlam”, “Ədəb bəhs əl-Aduddiyyə” və s. [3, II.s.76]. 

Ədudəddin əl-İcinin polemikanın aparılması üsullarına həsr edilmiş “Ədəb əl-Bəhs” əsəri  
bibloqrafik mənbələrdə “əl-Adabul ədudiyyə”, “ər-Risalə əl-Adudiyyə”, “ər-Risalə fi ədəb əl-
Bəhs”, “Risalə əl-Munazara va əl-Xilaf”, “Adabul bəhs əl-adudiyyə” [3, II. s.76;4.I. s.54; 5, 
III.s.135] adları ilə verilmişdir. Mədrəsələrdə illərlə tədris olunub əzbərlədilən bu əsərə onlarla 
şərhlər, haşiyələr və təliqlər yazılmışdır. Bunlardan əs-Seyyid əş-Şərif Əli bin Məhəmməd əl-
Curcani (740-816/1339-1413), Usaməddin Əbulxeyr Əhməd bin Mustafa bin Taşköprüzadə 
(901-968/1494-1560), əs-Suğuri Əbu əl-Hac Abdurrəhman, Mövlanə Şah Hüseyn, İbrahim 
Məhəmməd əl-Əsfərani, Mövlanə Əməd Cindi, əl-Fazil Əbdül əl-Əli İbn Məhəmməd əl-
Bərcəndi, Məhəmməd Baqir [4, I. s.90-91; 6,.I,s.41] və s. misal göstərmək olar. “Ədəb əl-Bəhs”  
əsəri azərbaycanlı alimlərin də diqqətini cəlb etmiş, onlardan Məhəmməd Hənəfi Qarabaği Təb-
rizi (942/1535),  Məhyəddin Məhəmməd bin Məhəmməd bin Məhəmməd əl-Bərdəi ət-Təbrizi 
əl-Hənəfi (927/1521) şərh, Mir Əbi-l-Fəth Ərdəbili Mir Əbilfəth Məhəmməd bin Əmin Əl-
Səidi Əl-Ərdəbili (875/1470) isə haşiyə yazmışlar. 

“Ədəb əl-Bəhs” əsəri XX əsrin əvvəllərinə qədər təkcə Azərbaycanda deyil, eyni zamanda 
Yaxın Şərqin bir sıra ölkələrində də tədris olunmuşdur. Bu abidənin dünyanın bir çox kitabxana, 
muzey və əlyazmalar xəzinələrində onlarla nüsxələri qorunub saxlanır. Həmçinin əsərin  XVII- XVIII 
əsrlərdə köçürülmüş 20 yaxın əlyazma [4, I. s.54-58] və bir əski çap [ 7, III. s.126] nüsxələri AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində mühafizə olunur. 

Orta əsrlərdə yaşamış Azərbaycanlı alimlər  orijinal əsərlər yazmaqla yanaşı, şərhçiliklə 
də məşğul olmuşlar. İlk baxışda şərhçilik elmin məhdud bir sahəsi, qeyri- müstəqil elmi fəaliy-
yəti kimi başa düşülə bilər. Lakin  bu məsələnin yalnız zahiri tərəfidir. Klassik ərəb filologiya-
sının şah əsərləri ərəblərin əksəriyyətinin özləri üçün  belə məhz şərhlər vasitəsilə  oxunaqlı 
olmuş, oxucu kütləsi içərisində yayıla bilmişdir.  

Ədudəddin əl-İcinin yazdığı “Ədəb əl-Bəhs” əsərinə şərh yazan alimlərdən biri də  Məh-
yəddin Məhəmməd bin Məhəmməd bin Məhəmməd əl-Bərdəi ət-Təbrizi əl-Hənəfidır 
(927/1521). Məhəmməd əl-Bərdai ət-Təbrizi fəzilət sahibi, gözəl əxlaqlı, lütfkar, təvazökar bir 
şəxs idi. Alim ailəsində böyümüş, mənsub olduğu ailədə alimlər yetişmişdir. İlk təhsilini ata-
sından aldıqdan sonra, Şiraza getmiş və bu şəhərin alimlərinin yanında müxtəlif elm sahələrinə 
aid biliklərə yiyələnmişdir [3,III.s.676]. Şirazda təhsilini tamamladıqdan sonra Anadoluya 
getmiş və Bursa şəhərində Əhməd paşa mədrəsəsinin müdərrisi olmuşdur. Bir müddət sultan 
Yavuz I Səlimin (1512-1520) əmri ilə İstanbulda saray məmurlarının təlimi ilə məşğul olan 
Bərdai, Ədirnəyə köçmüş və buradakı mədrəsələrdə dərs demişdir. Ərəb və fars dillərində təfsir, 
ərəb dili, fiqh üsulu kimi elm sahələrinə dair bir sıra əsərlər yazmışdır. Yazdığı bir qəsidə Yavuz 
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Səlimin o dərəcədə xoşuna gəlmişdi ki, özü də şair olan sultan mükafat olaraq ona 300 qızıl 
əşrəfi, bir samur kürk və hər üç ayda bir 80 aqça ülufə bağışlamışdır. Qazi Beydavinin  “Ənvar 
ət-Tənzil” və “Əsrar ət -Təvil” adlı Quran təfsirinə, Ədudəddin əl-İcinin “Adab əl-Bəhs”inin 
və [8; 6,I.s.41] Seyyid Şərif Cürcaninin “Təcrid”inin  şərhlərinə  haşiyələr yazmışdır.  

Əhməd Ədnirəvi onun gözəl xətti olduğunu, fəzilətli, xoş söhbətli, təmiz əqidəli və əxlaq 
sahibli insan olduğunu yazır. Mövlana Məhyəddin Bərdəi  927/1521-ci ildə Ədirnədə vəfat 
etmişdir. Onun övladlarından Bərdəizadə ləqəbi ilə məşur olan Şəmsəddin Həmdi  məşhur şair 
olub, farsca çox gözəl şerlər qələmə almışdır. Muhyəddin Bərdəinin “Haşiyə ələ şərhi İsağoci 
lil-Kati” adlı əsərinin nüsxələri İstanbulun Köprülü yazma əsərlər kitabxanası və Konya 
Yusifağa kitabxanasında, “Haşiyə alə şərhi Adabil-Bəhs lil-İci”, “Risalətil-Kəlamiyyə” və  
“Şərhul-Adabul Ədudiyyə”adlı əsərləri isə İstanbulun Köprülü yazma əsərlər kitabxanasıında 
mühafizə olunur [8; 9,II.s.229] 

Orta əsrlərdə yaşamış Azərbaycanlı filosofu, ilahiyyatçısı və mütəfəkkiri olmuş Mövlana 
Məhiyəddin Məhəmməd Qarabaği, Qanuni Sultan Sülеyman хan dövrünün  məşhur alimlərin-
dən оlub, Qarabağda anadan оlmuşdur [10,V.s.3621]. İlk təhsilini Qarabağda aldıqdan sоnra, 
təhsilini İranda davam еtdirmişdir. Təhsilini İranda tamamladıqdan sоnra Dərsəadətə (İstan-
bula) gеdərək, Sеyyid Əlizadəyə müavin, daha sоnra isə İzniqdə müdərrisliyə təyin оlunmuş və 
942/1535-ci ildə еlə оrada da vəfat еtmişdir. O bir çox əsərlər yazmışdır:  

جالب السرور وسالب الغرور  في المحاضرات  “Calib əs-surur va salib əl-ğurur fil-muhadarat” adlı 
kitabı, Cəlaləddin Dəvvaninin “İsbət əl-vacib” əsərinə “Şərh risalət isbət əl-vacib lil-Dəvvani” 
 ”böyük təfsir alimi Beydavinin “Ənvarut-Tənzil va Əsrarut-Tənvil ,شرح رسالة اِثبات الواحب للدوانی
adlı əsərinə “Təliqat alə əl-Kəşaf va təfsir əl-Beydavi” adlı təliqatı  وتفسیر الکشاف  علی  تعلیقات 
 ”XII əsrdə Buxarada yaşamış fiqh alimi Məhəmməd Hənəfi əl-Marqinanini “əl-Hidayə ,البیضاوی
əsərinə “ət-Təlvih əl-Hidayə” التلویح الھدایة, XIII əsr Hənəfi fiqh alimi Sədr əş-Şəriə əl-Əvvəlin 
“Viqayə ər-Rivayə fi-məsaili əl-Hidayə” əsərinə “Şərh əl-Viqayə li-Sədr əş-Şəriə”  شرح الوقایة
-adlı şərhi və Ədudəddin Əbdürrəhman bin Əhməd əs-Siddiqi əl-İcinin “Ədəb əl لصدر الشریعة
bəhs” əsərinə, “Şərh ədəb əl-bəhs”   ثشرح آداب البح  [3, III, s.601; 9, II, s.236]. 

Məhəmməd Hənəfi Qarabaği Təbrizi (942/1535) XIV əsrdə yaşamış Ədudəddin əl-İcinin 
(1281-1355) polemikanın aparılması üsullarına həsr etdiyi  “Ədəbu-l-bəhs” əsərinə mükəmməl 
bir şərh yazmış və onu “ Şərh ədəb əl-bəhs” adlandırmışdır. Qarabağinin yazdığı “Şərh ədəb əl-
bəhs” əsəri  bəzi mənbələrdə  “əl-Hənəfiyyə” adı ilə də məşhur olmuş  və Şərqdə böyük şöhrət 
qazanmışdır. 

Bu əsərdən  XX yüzilliyin əvvəllərinə qədər mədrəsələrdə ritorikaya dair bir tədris vəsaiti kimi 
geniş surətdə istifadə olunmuşdur. Məhəmməd Qarabaği Təbrizinin (942/1535) “Şərh ədəb əl-bəhs” 
əsəri Azərbaycanda da geniş şəkildə yayılmışdır. Hal-hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda Məhəmməd Qarabaği Təbrizinin (942/ 1535) “Şərh ədəb əl-bəhs”əsərinin 
100-dən artıq əlyazma nüsxəsi mühafizə olunur. Həmçinin bu əsərin dünyanın bir çox kitabxana, 
muzey və əlyazmalar xəzinələrində nüsxələri mühafizə olunur. Şərq əlyazmaları katalоqlarında bu 
nüsxələr haqqında məlumatlar bəzən gеniş, bəzən də qısa şəkildə vеrilmişdir. Araşdırmamız 
nəticəsində Türkiyənin "Adana İl Halk Kütübhanasi və muzeyi"ndə əsərin XVI-XVII əsrlərdə 
köçürülmüş 9, İranın "Mərəşi kitabxanası”nda 4, Yəmənin “əl-Əhqaf” kitabxanasında  3, Özbəkstan 
Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun kitabxanasında XVII əsrdə köçürülmüş bir, 
Tiflisidə “Kekelidze” adına əlyazmalar İnstitutuda XVIII-XIX əsrlərdə köçürülmüş 9, Sankt 
Pеtеrburqda  Şərqşünaslıq İnstitututunda XVI-XIX əsrlərdə köçürülmüş 25, Bеlqradda, Sarayеvо 
Kitabхanasınında XVI-XIX əsrlərdə köçürülmüş 2, Almaniyanın Berlin kitabxanasında XVI-XVIII 
əsrlərdə köçürülmüş 2 nüsxələri mühafizə olunduğunu müəyyənləşdirmişik [11,s.30-32;12,s.5296-
5297]. Mərhum professor Zakir Məmmədov “Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi” kitabında verdiyi 
məlumata görə Məhəmməd Qarabağinin bu şərhinin  əski çap nüsxəsi 1907-ci ildə Temirxan şurada 
çapdan çıxmışdır [13,s.276]. 
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Məhəmməd Qarabağinin bu şərhinə bir sıra Şərq alimləri haşiyələr yazmışlar. Həmin 
haşiyələrdən  biri də Azərbaycan alimi Mir Əbi-l-Fəth Ərdəbili Mir Əbilfəth Məhəmməd bin 
Əmin Əl-Səidi Əl-Ərdəbili (875/1470) məxsusdur.XV əsrdə  yaşamış Mir Əbul-Fəth Ərdəbili 
kəlam, ilahiyatçı və riyaziyyatçılardan idi. Türk riyaziyyatçı və astronom Səlahəddin Musa 
Qazizadə Ruminin  tələbəsi olmuşdu. O, bir sıra əsərlərin müəllifidir:  “Haşiyə alə Şərhir-Risa-
lətil-Adudiyyə fi Adabil-Bəhs”, “Haşiyə alə Şərhil işkalat-Təsis fil-Həndəsə”, “Haşiyə alə Ku-
çək”, “Risalə fi Məqulatil-Əşr”, “Haşiyə alə Şərhi Təbrizi”, “Haşiyə alə Qısmul Məntiq” [3, 
III.s. 142; 9, II.s. 207]. 

Məhəmməd əs-Səidi Ərdəbili, Qazizadə Rumi Şəmsəddin Məhəmməd ibn Əşrəf əs-
Səmərqəndinin  həndəsəyə aid olan “Əşkalu Təsis fil-Həndəsə” adlı əsərinə şərh yazmış, Mir 
Əbul-Fəth Ərdəbili  isə  bu şərhə haşiyə yazmışdır. Məhyəddin Məhəmməd Qarabağinin “Şərh 
ədəb əl-Bəhs əl-İci” adlı şərhinə, Mir Əbul-Fəth Ərdəbili haşiyə yazmış və onu “Haşiyə alə şərh 
ədəb əl-Bəhs əl-İci” adlandırmışdır. Bəzi mənbələrdə əsərin adı “Haşiyə ələ Şərhir-Risalətil-
Ədudiyyə fi Adabil-Bəhs” kimi də verilir [14,s.806-607]. AMEA Əlyazmalar İnstitutunda 
“Haşiyə ələ Şərhir-Risalətil-Ədudiyyə fi Adabil-Bəhs” əsərinin XVI-XIX əsrlərdə köçürülmüş 
30-a qədər  nüsxəsini aşkarlamışıq [4, I. s.82-89]. Bu əsərin iki əlyazma  nüsxəsi mətnşünas 
alim Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisəqarızadənin kolleksiyasında  A-100, B-6713 şifri  altında 
mühafizə olunur [15,s.139-140]. 

AMEA Əlyazmalar İnstitutunda “Haşiyə ələ Şərhir-Risalətil-Adudiyyə fi Adabil-Bəhs” 
əsərinin ən qədim nüsxəsi B-8674 şifrəli əlyazmasıdır. Əlyazma məcmuənin 97b-121b vərəq-
lərini əhatə edir. Həmin əsər katib Hidayət bin Məhəmməd bin Can bin Əhməd tərəfindən 1056/ 
1646-cı ildə  köçürülmüşdür. 

 
Nəticə 

 
Orta əsrdə yaşamış  Abdurrəhman bin Əhməd bin Abdulğaffar bin Əhməd əl-İci əş-Şirazi 

əş-Şafiinin  həyatı haqqında ilkin olaraq məlumat vermişik. “Ədəb əl-bəhs” əsərinin dünya 
kitabxanalarında, AMEA Əlyazmalar İnstitututunda, saxlanan nüsxələri və onlara  Azərbaycnlı 
alimlərdən, Məhəmməd Hənəfi Qarabaği Təbrizi (942/1535), Məhyəddin Məhəmməd bin Mə-
həmməd bin Məhəmməd əl-Bərdəi ət-Təbrizi əl-Hənəfi (927/1521), Mir Əbi-l-Fəth Ərdəbilinin 
(875/1470) həyatı, yaradıcılıqları, yazdıqları şərh və haşiyələrdən söhbət açmışıq. 
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Рубаба Ширинова 
Комментарии азербайджанских ученых к произведению “Адаб аль-бахса” 

Адудаддина Аль-Иджина 
Ахмед ал-Иджи аш-Ширази, живший в Средние века, изучал калам, усул и 

грамматику. Он родился в 680/1281 году недалеко от города Иджи. Будучи выдающимся 
мыслителем, он написал целый ряд произведений: «Ар-рисале ал-арабийе фи ал-вадийе», 
«Ал-мувагиф фи эльм ал-калам», «Рисале фи эльм ал - ахлаг», «Талигат мутафсир ал-
Джурджани», «Лил-мувагиф фи эльм ал-калам», «Адаб бахс ал-адудийа» и многие 
другие. Хафиз Ширази   в своём «Диване Хафиза» назвал его одним из пяти самых 
выдающихся личностей Персии, назвав его и падишахом падишахов знаний. 

На известное сочинение Абудаддина ал-Иджи «Абад ал-бахс» написаны десятки 
комментариев и глосс. 

Такие азербайджанские учёные, как Мухаммед Ханафи Гарабаги Табризи (1942 
/1535) Махйаддин Мухаммед бин Мухаммед ал- Бардаи ат-Табризи ал-Ханафи (927/ 
1521) написали комментарии, а Мир Аби–и-Фатх Ардабилли (875/1470)-глоссу на этот 
труд.  

Ключевые слова: kelam , наука. медресе, комментарии, глосса 
 

Rubaba Shirinova 
Comments of Azerbaijani scientists on the work “Adab al-bahsa” Aduaddin al-Idji 
Ahmed al-Idji al-Shirazi, who lived in the Middle ages, studied Kalam, usul and 

grammar.He was born in 680/1281 near the city of Idji. Being a great thinker, he wrote a number 
of works: "Ar-Risale al Arabia fi al-wadia", "Al-muwayh fi elm al-Kalam", "Risale fi elm al-
akhlag", "Maligat of mutahir al-Jurjani", "Lil' muwahid fi elm al-Kalam", "Bachs Adab al-
abdia" and many others.Hafiz Shirazi in his" Divan of Hafiz " named him one of the five most 
prominent personalities of Persia, calling him also the padishah of the padishahs of knowledge. 

Dozens of comments and glosses have been written on the famous work of Abudaddin al 
– Idji "Abad al – bahs". 

Such Azerbaijani scientists as Muhammad Hanafi, Garabaghi Tabriz (1942 /1535) 
Mahaddin Muhammad beамammed al-Barda-Tabriz al-Hanafi (927/ 1521) wrote comments, 
Mir abi Fath Ardabilli (875/1470) –a gloss on this work. 
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ХИРУРГИЯ ЭПОХИ «ВОСТОЧНОГО РЕНЕССАНСА» 
 

Резюме 
 
Эпоха Возрождения на Востоке способствовала развитию науки и культуры, кото-

рое, в Европе. Этот период ознаменовался величайшими достижениями в области целого 
ряда наук. Особое место среди них занимает медицина. Эта эпоха нуждалась в своих 
творцах и история дала их. Научные открытия, которые совершили Абу Али ибн Сина, 
Мухаммед ибн Закарийа ар – Рази, Абу ал – Гасим аз – Захрави, именуемый «отцом хи-
рургии» на Востоке совершили переворот в человеческом сознании и в хирургии. 

Аз – Захрави, заложивший основу хирургии, в своей известной книге «Хирургия и 
инструменты» описал 150 хирургических инструментов, многие из которых до сих пор 
используются в хирургии, представив их в рисунках. Он также описал процедуры хирур-
гических операций, производимые с помощью этих инструментов.  

Изучение древних рукописей даёт возможность проследить историю возникнове-
ния и развития различных медицинских дисциплин и, в частности, хирургии, в развитии 
которой неоценима роль учёных Древнего Востока.  

 
Ключевые слова: рукописи, медицина, хирургия, наука, история, выдающиеся учё-

ные, Средние Века, Древний Восток, Институт Рукописей. 
 

Вступление 
 

В своём поступательном движении наука прошла длинный нелёгкий путь, одолевая 
шаг за шагом все препятствия, накапливая знания и делая открытия, от великих учёных 
древности, средних веков, новой истории и до нашего времени. Каждая эпоха по-своему 
отводит науке место в жизни общества. Развитие цивилизации неизбежно влечёт за 
собой изменение роли и места науки, характера и направленности научных интересов, 
темпов её развития и эффективности использования результатов. 

Высочайшее достоинство науки в том, что она связывает воедино мысли учёных 
многих поколений, рассеянных во времени и пространстве, в течение всего развития ци-
вилизации. Совсем немногие из живших и ныне живущих на Земле людей, которые 
смогли преобразить своим умом мир, открыли и создали за обозримое историей время 
главное из того, что вообще было открыто и создано человечеством на нашей планете. 
Окружающий мир полон тайн, и это всегда побуждало к их разгадке. Таким образом, 
человек все глубже познавал мир, проникая в самые сокровенные тайны. 
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Развитие науки всегда было составной частью общего процесса интеллектуального 
развития человеческого разума и становления человеческой цивилизации. Одним из са-
мых важных феноменов в жизни общества является преемственность поколений, по-
скольку именно благодаря ему, сберегается прошлое. Письменность сделала мысль че-
ловека бессмертной, изобретя письмо, человек получил возможность общаться с далё-
кими предками [2,34]. Перед нами открылась целая картина жизни прошлых поколений, 
с их взглядами, идеями, открытиями. В этом «заслуга» сохранившихся письменных ис-
точников. Созданные, благодаря кропотливому труду выдающихся писцов ману-
скрипты, обеспечили сохранение рукописного наследия для последующих поколений. 
Ведь древние рукописи – это тот главный и почти единственный документ, который 
оставила после себя давно отошедшая историческая эпоха и который является для учё-
ного живым памятником истории. Прав был академик И.Ю. Крачковский, когда писал: 
«Работа над рукописями несёт свои радости и свои горести, как всё в жизни. Рукописи 
ревнивы: они хотят владеть вниманием человека целиком и только тогда показывают 
свои тайны, открывают душу и свою, и тех людей, что были с ними связаны» [2, 33]. 

Научное творчество имеет свои законы развития, свои тенденции. Новое знание 
всегда выходит, основывается и отталкивается от знания прежнего. Наука, и в частности, 
медицина не стоит на месте. Она движется вперёд, разрабатывая всё новые и новые спо-
собы как сделать жизнь человека лучше, комфортнее, и, главное, дольше. Постоянно раз-
виваясь, она увеличивает возможность излечиться от сложных заболеваний. Появляются 
новые препараты, новые методы и способы лечения. И всё-таки с каждым новым откры-
тием наука доказывает, что в основе всех новшеств лежит совокупность проверенных 
веками истин, основу которых составляют древние рукописи. 

В течение многих веков учёные, создавая научные труды в различных областях, 
обогащали мировую науку и культуру, способствуя тем самым их развитию. Анализируя 
существующие источники с уверенностью можно сказать, что в мусульманском средне-
вековье формировались новая культура, новая цивилизация, которые стали вершиной 
цивилизации того времени. История медицины, будучи неотъемлемой частью общече-
ловеческой культуры, формировалась на фоне общеисторического развития общества по 
законам, единым для всякой науки. Никому не секрет, что эта эпоха известная в истории 
как эпоха величайших открытий и взрастившая выдающихся учёных-энциклопедистов, 
известных всему миру, получила название «Мусульманского Ренессанса» [3,71]. Именно 
к этой эпохе относятся самые высокие достижения мусульманских учёных в области ме-
дицины и, в частности, в области хирургии, которые оказали большое влияние на ста-
новление медицинской науки. 

На Востоке работали переводчики, переводившие на арабский язык собранные ма-
териалы, выдающиеся писцы, годами вырабатывающие почерки, на основе которых по-
степенно сложились шрифты. В искусстве каллиграфии народы древнего Востока счи-
тались мастерами вне конкурса. Человечество обязано мусульманским учёным за то, что 
они сохранили много источников и сведений о научных достижениях стран Древнего 
Востока, Греции и Рима. Переводческая деятельность сыграла неоценимую роль в сохра-
нении наследия предшествующих им цивилизаций, в том числе и знаний в области ме-
дицины. Многие древние труды дошли до Европы только в арабских переводах. Обога-
щённые достижениями мусульманской науки и культуры, они проникли в Европу, а в 
ней были возрождены, и послужили одним из главных факторов европейского ренес-
санса. 

В мусульманском мире появились врачи, которые никому не были известны до рас-
света ислама. Они оказали большое влияние на становление, как общей медицины, так и 
хирургии, как самостоятельной дисциплины, являющейся составной частью медицин-
ской науки. На Востоке, уже в далёком прошлом, практиковали прижигание ран огнём, 
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зашивание ран и язв с помощью наложения повязок, пропитанных специальными 
настойками на основе трав и мёда, лечение переломов, вывихов и повреждений черепа. 
К сожалению, до нас дошло не так много документальных подтверждений о медицин-
ских практиках того времени. Но изучение ряда рукописей, бережно хранящихся в бога-
том фондовом хранилище Института Рукописей имени Мухаммеда Физули Националь-
ной Академии Наук Азербайджана, с уверенностью позволяют утверждать, что средне-
вековая врачебная наука во многом обогатила мировую медицину и, в частности хирур-
гию. Общеизвестно, что согласно мусульманским традициям операции на живом чело-
веке и даже на мёртвом теле – вивисекции и вскрытия – были фактически запрещены. 
По этой причине большинство врачей востока вынуждены были игнорировать хирургию. 
Хирургии грозило полное отлучение от медицины, передача её в руки невежественных 
«целителей», если бы не такие выдающиеся личности, как Абу Али Ибн Сина, Абу ал- 
Касим аз- Захрави, Абу Бакр Мухаммед Закария Рази и многие другие, которые в своих 
трудах сумели обойти религиозные запреты и ограничения и, плодотворно используя и 
совершенствуя известные уже оперативные методы лечения, обогатили средневековую 
хирургию. Ведь со времён древних цивилизаций хирургия, как самая радикальная часть 
медицины, прошла большой и трудный путь. 

Говоря о многочисленных медицинских рукописях следует отметить, что в наибо-
лее информативных из них, прежде всего, даются рекомендации, связанные с правиль-
ным здоровым образом жизни, направленные на сохранение здоровья человека [4,23]. 
Затем речь идёт о методах и способах лечения различных заболеваний, среди которых 
есть советы и по хирургическому вмешательству. Так, известный азербайджанский учё-
ный Мухаммед Юсуф Ширвани в своём труде «Тибнаме» описывает лечение переломов, 
вывихов и ушибов при помощи различных примочек. Юсуф ибн Мухаммед в сочинении 
«Тибб-и Юсифи» даёт рецепты мазей, которые следует применять при вывихах и пере-
ломах. Целый ряд хирургических рекомендаций можно найти в таких известных трудах, 
как «Захире-и Харезмшахи» Зейнаддина ибн Абу Ибрагима Джурджани, «Захире-и Ни-
замшахи» Рустама Джурджани, «Кифайе-и Мансури» Мансура ибн Юсифа ибн Ильяса 
и многих других. В каждой из этих рукописей имеется отдельная глава, в которой даются 
рекомендации и описываются средства и способы лечения при переломах, растяжениях, 
вывихах, ушибах, различных ран и других хирургических проблемах. 

Но говоря о развитии хирургии, следует особо отметить некоторых учёных, заслуга 
которых крайне велика. Нельзя не отметить имя выдающегося философа, врача и химика 
раннего средневековья, Абу Бакра Мухаммеда ибн Закарийа, который большую часть 
своей жизни провёл в Багдаде, хотя и родился в Рее. С его именем связано применение 
ваты при перевязывании ран, и использование нитей из кручённых высушенных кишок 
овец. Именно он предложил специальный инструмент для устранения посторонних тел 
из дыхательных путей. 

Исследуя строение глаза животных, известный египетский астроном и врач Ибн ал-
Хайсам первым объяснил преломление лучей в средах глаза и дал названия его частям. 
Изготовив модели хрусталика из хрусталя и стекла, он выдвинул идею коррекции зрения 
при помощи линз и предложил использовать их при чтении в пожилом возрасте [5,48]. 

Весомый вклад в развитие средневековой хирургии внёс великий врач, учёный-эн-
циклопедист средневекового Востока Абу Али ал- Хусейни ибн Сина. Трудно перечис-
лить все области знаний, в которых Ибн Сина оставил свои труды. Но особо велико зна-
чение его трудов в философии и медицине. Написанный им «Канон врачебной науки» - 
это выдающееся произведение, которое формировало медицинское мышление врачей 
многих поколений. Немало нового Ибн Сина внёс и в хирургию. В число пяти книг сво-
его «Канона» он включил книгу о хирургии, где поведал о способах и методах оператив-
ного лечения, об исцелении хирургических заболеваний. Следует особо подчеркнуть, 
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что хирургия Ибн Сины отнюдь не была эмпирическим набором каких-то случайных 
оперативных приёмов и радикальных методов. Она базировалась на достаточно глубо-
ком для того времени знании анатомии и физиологии человека, а в отдельных случаях – 
и на знании топографо-анатомических взаимоотношений отдельных органов. Основой 
для рекомендаций применять те или иные методы хирургического лечения был огром-
ный клинический опыт учёного. Излагая своё кредо врача и, говоря об общих принципах 
лечения болезней, он утверждал, что лечение включает в себя: режим и питание, приме-
нение лекарств и применение «действия руки». Последнее, то есть хирургическое лече-
ние, он признавал одной из трёх равноправных и равнозначных частей медицины. 

Самую, пожалуй, обширную группу хирургических заболеваний Средневековья, и 
на Западе, и на Востоке, составляли ранения – продукт бесконечных войн и вооружённых 
конфликтов. Ибн Сина занимался лечением самых разнообразных ранений, и изложил в 
своём труде опыт в этой области. 

Он составил своеобразную классификацию ран и отдельно описывал в «Каноне» 
простые, глубокие, отравленные, проникающие и другие ранения. Он использовал два 
способа зашивания ран живота, которые описывал очень подробно. Ибн Сина также де-
тально описал клиническую картину, течение и методы лечения гнойных ран. Сначала 
он рекомендовал применять холод, после нагноения – тепло и прикладывание специаль-
ных тампонов с лечебными  настоями. 

Ибн Сина в своей врачебной практике много занимался хирургическим лечением 
гнойников. Он предложил метод вскрытия гнойника. Ему принадлежит описание спосо-
бов предупреждения скопления в ране «влаги» - метод современного дренирования. 

Отдельная глава в «Каноне» посвящена язвам, их характеру и лечению. Хирурги-
ческие методы, наряду с терапевтическими, применял Ибн Сина и при лечении больных 
с камнями в почках и мочевом пузыре. 

Большое место в хирургической практике учёного занимало лечение травм, выви-
хов, растяжений и переломов. Он посвятил этой теме две главы четвёртой книги «Ка-
нона». В первой главе, под названием «Общие сведения о переломах», он установил 
виды переломов, описал такие симптомы и признаки переломов, как боль, опухоль и де-
формация конечностей. Указал факторы, стимулирующие заживление кости и замедля-
ющие этот процесс. Говорил о том, что переломы у детей заживают быстрее, чем у взрос-
лых, установил промежутки времени необходимые для заживления кости в различных 
участках тела. Эти цифры сходны с теми, которые указаны в современных медицинских 
справочниках. Ибн Сина подробно описал правила наложения шинной повязки, отмечая 
при этом важность тщательного ухода за раной, при открытом переломе. Он также опи-
сал признаки перелома черепа, такие как бессознательное состояние, головокружение, 
потеря дара речи. Из всего вышесказанного становится очевидным, что его вклад в хи-
рургию Средневековья не подлежит сомнению. 

 Но что касается успехов в хирургии других представителей средневековой меди-
цины, то они вряд ли могут сравниться с достижениями одного из самых выдающихся 
хирургов, заложившего основы этой науки, которого по праву называли «отцом хирур-
гии» Абу ал- Касима Халафа ибн ал- Аббаса, известного современникам как аз- Захрави. 
Его перу принадлежит много трудов по медицине. Энциклопедический труд аз-Захрави 
«Книга о предоставлении медицинских знаний в распоряжение тому, кому не удаётся их 
составление» содержит 30 томов.  Но наибольшую популярность в Европе и мусульман-
ском мире приобрела книга «Хирургия и инструменты», хранящаяся в фондовом храни-
лище нашего Института, которая была переведена на русский язык академиком Буния-
товым в 1983 году.  

Труд аз-Захрави, в котором учёный, использовав большой собственный врачебный 
опыт, связал античную хирургию и хирургию средневековой Европы, в течение несколь-
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ких столетий оставался авторитетным руководством для всех, кто занимался оператив-
ным лечением человеческих болезней, а Захрави был своеобразным символом средневе-
ковой хирургии. По сравнению с хирургией античности аз-Захрави сделал большой шаг 
вперёд. Он описал то, что сегодня называется туберкулёзным поражением костей и ввёл 
в глазную хирургию Запада операцию по удалёнию катаракты. Образованный и знаю-
щий врач, занимавшийся, по традиции, врачеванием самого широкого круга болезней, 
он особенно высоко ценил и довольно часто использовал хирургические методы лече-
ния. Он считал хирургию составной частью медицины и предупреждал, что хирург дол-
жен знать анатомию. Аз-Захрави был автором более 150 новых хирургических инстру-
ментов, многие из которых до сих пор используются в хирургии, и единственным, кто 
описал их, представив в рисунках. К числу самых известных инструментов, разновидно-
стями которых пользуются до сих пор, относятся шприц, акушерские щипцы, хирурги-
ческий крючок и игла, медицинская пила для костей и скальпель. Он также описал про-
цедуры хирургических операций, производимые с помощью этих инструментов. Среди 
изображённых хирургических приспособлений имеется множество разнообразных ин-
струментов стоматолога. Абу ал-Касим описал операцию удаления зуба с применением 
золотой нити, удаление щитовидной железы, катаракты, новый метод удаления камней 
из почек. Ал-Захрави использовал чернила для обозначения мест надреза на коже паци-
ента – сегодня это стандартный метод хирургической практики во всём мире. Он первым 
применил кишечные нити (фактически современный кетгут) для наложения внутренних 
швов, шёлк – для косметических операций, хлопок – в качестве перевязочного матери-
ала, описал гипсовую повязку для фиксации трещин костей. 

Широко применял аз-Захрави метод прижигания, рекомендуя проводить его с по-
мощью особых инструментов. Большое место в его сочинении отводилось лечению ран. 
«Если это большая рана, нанесённая мечом или чем-либо подобным, и перевязка не по-
могла соединению краёв, - учил врача аз-Захрави, - тогда ты должен сшить их…».  Он 
подробно описывал природу ран и методы их лечения, применив способ сшивания ран 
живота и других ранений. В борьбе с нередким тогда осложнением ран – гангреной, осо-
бенно если она поражала раненую конечность, Захрави советовал как можно раньше при-
бегать к ампутации. Кроме того, он много и успешно занимался лечением глазных забо-
леваний, особенно глазной хирургией. Он первый, по-видимому, применил термин «ка-
таракта», занимался исследованием этой болезни и лечил её.  

Учёный сформулировал способы борьбы с кровотечением. Следует добавить, что 
умение бороться с кровотечением было очень важно потому, что одним из широко ис-
пользовавшихся тогда методов лечения были кровопускания. Именно он был первым 
медиком, описавшим гемофилию. Критерием истины для этого врача были собственные 
наблюдения и собственная хирургическая практика. 

 
Заключение 

 
 Таким образом, изучая древние рукописи, мы можем проследить историю возник-

новения и развития отдельных медицинских дисциплин и, в частности хирургии. Ведь 
всегда уместно помнить о тех учёных, которые создавали науку и своим труд оставили 
заметный след на Земле.  

Яркая и многогранная средневековая медицина Востока вышла далеко за пределы 
и оказала большое влияние на развитие медицины и, в частности, хирургии, как в Европе, 
так и во всём мире.  Безо всякого преувеличения можно утверждать, что учёные Древ-
него Востока в своих многочисленных трудах не только обобщили накопленные знания, 
но и развили их, обогатив результатами своих кропотливых наблюдений и изысканий, 
приведя их в стройную единую систему.   
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Zemfira Məmmədova 
“Müsəlman intibah” dövrünün  cərrahiyyəsi 
Orta əsrlərdə yüksək inkişaf etmiş Şərq elm və mədəniyyət tarixi öz əzəməti, zənginliyi 

ilə ümümbəşər mədəniyyətin təkamülünə, formalaşmasına böyük təsir göstərmiş, onun ən 
dolğun qaynaqlarından biri hesab olunur. Şərqdə geniş yayılmış, inkişaf etmiş elm sahələrindən 
biri də tibb elmi və onun ayrılmaz hissəsi olan cərrahiyyədir. Şərq xalqlarının tibbi intibah 
dövrü Avropa tibb elmini zənginləşdirmiş və onun qiymətli mənbələrindən biri olmuşdur. 
Elmin başqa sahələrində olduğu kimi, tibb elmi də, zənginləşərək Şərqdən Avropaya qayıdıb 
yayılmışdır. Cərrahiyyə elminin inkişafına gəldikdə, Şərq dünyasının  Məhəmməd ibn Zəkəriyə  
Ər-Razi, Əbu Əli ibn Sina və “cərrahiyyə elminin atası” olan Əbu əl-Qasim əl- Zəhravi kimi 
görkəmli şəxslərin adını çəkmək mütləqdir. Əl-Zəhravi “Cərrahiyyə və cərrahi alətlər” adlı 
əsərində 150 – dən çox tibbi cərrahi alətin şəklini təqdim etmiş onların tətbiqini izah etmişdir. 
O, müxtəlif yaraların müalicəsi, bağırsaqdan istifadə edərək, qarın yaralarının üzərinə tikiş qo-
yulması, böyrəkdən daşın çıxarılması, yanıqların, çıxıqların, sınıqların müalicəsi, qanaxmanın 
saxlamaq üsulları  və bir çox digər əməliyyatları öz əsərində təsvir etmişdir. Mübaliğəsiz demək 
olar ki, cərahiyyə elminin inkişafında bu alimlərin nailiyyətləri misilsizdir.              

Açar sözlər: əlyazma, tibb, cərahiyyə, elm, tarix, görkəmli alimlər, Orta əsr, Qədim Şərq, 
Əlyazmalar İnstitutu 

 

  Zemfira Mammadova 
“Muslim  renaissanc” surgery  

Science of the Ancient East has made a great contribution to the development of world 
science and culture. Manuscripts, that are kept in the Institute of Manuscripts of the Azerbaijan 
National Academy of Science, being a unique invention of mankind, had an impact on the entire 
history in general, and on medicine in particular. Having said about the surgery, we should 
really call such outstanding scientists of the middle Ages as Muhammad ibn Zakariya al-Razi, 
Abu Ali ibn Sina and Abu al-Qasim ibn al-Abbas al-Zahravi, whose works on surgery were 
very influential. He considered the greatest surgeon of the middle Ages and has been described 
as the “father of surgery”. He invented several devices used during surgery, for purposes such 
as inspection of the urethra and also inspection, applying and removing foreign boodles from 
the throat, the ear and other body organs. He was also the first to illustrate the various cannula 
and the first to treat a wart with an iron tube and caustic metal as a boring instrument. Al- 
Zahrawis “On surgery and instruments” was without a doubt his most important work and one, 
which established his authority in Europe for centuries to come.    

Key words:  manuscripts, medicine, Surgery, science, history, outstanding scientist, 
Middle Ages, Ancient East, Institute of Manuscripts 
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Xülasə 
 
Məqalədə qədim əlyazma və əski çap kitablarının qorunmasında radiasiya texnologiyala-

rından istifadə məsələləri araşdırılmışdır. Müəllif müxtəlif fiziki-kimyəvi səbəblərdən bioloji 
aşınmaya məruz qalan qədim kitab abidələrinin qamma-şüalanma (γ) vasitəsilə bərpa-konser-
vasiya imkanlarından bəhs etmiş, ionlaşdırıcı, neytral şüalandırma sahəsində Azərbaycan Res-
publikasının Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunmuşdur.  

 
Açar sözlər: qədim əlyazmalar, əski çap kitabları, radiasiya texnologiyaları, qamma-şü-

alandırma 
 
Giriş 

 
Xalqlar tarixə münasibətdə oxşar və fərqli xüsusiyyətləri ilə tanınır: bəzən tarixin tərcü-

meyi-halındakı qara ləkələri mümkün qədər təmizləməyə, unutmağa çalışır (alman xalqının öz 
nasist keçmişinə münasibətdə olduğu kimi), bəzən heç vaxt baş verməmiş hadisələri “yada sa-
lır”, bəzən də milli yaddaşdakı ümumbəşəri örnəkləri qabardıb bununla fəxr edirlər. Amma elə 
bir milli əxlaq nümunəsi də var ki, bütün xalqların tarixi təfəkküründə eyni məzmunu yaradır. 
Əcdadın tikib-qurduğu, yazıb-yaratdığı, yüzillər, minillər boyu qoruyaraq sonrakı cəmiyyətə 
ötürdüyü maddi-mənəvi irsi yaşatmaq məhz milli əxlaq məsələsidir: eynən hər bir mütərəqqi 
toplumun özünütəsdiq üçün yazılı abidələri, qədim əlyazma və əski çap kitablarını toplaması, 
qoruması, tədqiq və mühafizə etməsi kimi... 
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Dəyərli abidələrin mühafizə, tədqiq və bərpa texnologiyaları tarix boyu müxtəlif dəyişik-
liklərə məruz qalmışdır. Əgər antik dövrdə gil kitabələrin üzünü köçürdükdən sonra (adətən 5-6 
nüsxə) orijinalın ömrünü uzatmaq üçün üzərinə mum əridib tökürdülərsə (Aşşurbanipal kita-
bələri), yeni çağda qədim əlyazmaları mühafizə etmək üçün onların 3d obrazını yaradır və ya 
duz karxanalarında saxlayırlar (ABŞ, İngiltərə).  

Müasir dövrdə qədim əlyazmalara münasibətdə təkcə bu cür saxlama-qoruma şərtləri 
deyil, tədqiqat metodologiyası da dəyişmişdir. Məsələn, artıq qədim əlyazmaların yaştəyini üzrə 
aparılan tədqiqatlarda paleoqrafik təhlillərlə yanaşı radiokarbon analizlərdən də geniş istifadə 
olunur. Qədim əlyazma və əski çap materiallarının fiziki və kimyəvi aşınmadan qorunması sa-
həsində isə demək olar inqilabi yeniliklər baş verir: konservasiya sahəsində nüvə enerjisi, o 
cümlədən radiasiya, ionlaşdırma və qamma-şüalanma kimi texnologiyalar tətbiq edilir.  

 
Radiasiya texnologiyaları və onların bərpa-konservasiya işində tətbiq sahələri 

 
Adətən “radiasiya” kəlməsi qeyri-iradi psixoloji rahatsızlıqla, müharibə fəsadlarından, 

nüvə silahlarının fəlakətlərindən, tibbi-müayinə və kommunikasiya vasitələrinin şüalandırma 
effektinin qorxusundan yaranmış stereotiplərlə assosiasiya olunur. Bununla belə, müasir dövrdə 
insan fəaliyyətinin çox az sahəsi tapılar ki, orada radiasiya texnologiyalarından istifadə olun-
masın. Bugün dünyada geniş yayılmış yeni nəsil mobil cihazların və kompüter qurğularının 
polifunksionallığı; uzunmüddətli və dəqiq kosmik tədqiqatların aparılması; maqnit-rezonans 
tomoqrafiyası, kompüter tomoqrafiyası, flüoroqrafiya, radio-müalicə kimi tibbi-radioloji müa-
yinə və profilaktika üsullarının mövcudluğu; qida sənayesi, kənd təsərrüfatı və tibb sahəsində 
yüksək səviyyədə sterilləşdirmə; təhlükəsizlik məqsədilə radiasiya müşahidə-nəzarəti kimi pro-
seslərin həyata keçirilməsi nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadənin bariz nümunəsidir. 
Sözsüz ki, bütün bunlar elmi-texniki tərəqqinin son 60-70 ildəki dinamikası ilə bağlıdır. Amma 
qeyd etmək yerinə düşər ki, radiasiya texnologiyalarının təşəkkülü daha əvvəlki illərə - alman 
fiziki Vilhelm Rentgen tərəfindən X-şüalarının kəşf edildiyi dövrə (1895) təsadüf edir. Alimin 
adı ilə bağlı olan Rentgen şüası və ya X-şüası elementar hissəciklərin (fotonların) axınları kimi 
qədərində tətbiq olunduğu halda, müsbət nəticələr verən ionalaşdırıcıdır. Bu və buna bənzər 
elektromaqnit şüaları (alfa, beta, qamma) optik-invaziv təhlil səciyyəsi daşımaqla yanaşı, ste-
rilləşdirmə, müalicəetmə, ziyanvericiləri və bakteriyaları məhvetmə xassəsinə də malikdir. 
Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə radiasiya şüalanması, xüsusilə qamma-şüalanma (γ-şüa) tarixi 
abidələrin, o cümlədən qədim əlyazma və əski çap kitablarının qorunması, sterilizasiyası, 
müəyyən mənada bərpası üçün də yararlı hesab olunur.  

Arxeoloji materialların, maddi-mədəniyyət abidələrinin, eləcə də yazılı irsin tədqiq və 
bərpası üzrə elmi-texniki fəaliyyətlərin kifayət qədər tarixi var: uzun illərdir ki, Birləşmiş mil-
lətlərin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı, Mədəni İrsin Qorunması və Bərpası üzrə Beynəl-
xalq Tədqiqat Mərkəzi, Beynəlxalq Muzeylər Şurasının Konservasiya Komitəsi və başqa təş-
kilatlar bu istiqamətdə layihələr həyata keçirirlər. Amma son illərdə mədəni irsin qorunması 
məsələlərinə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (ing. – IAEA)1 də qoşulması konserva-
siya işinə yeni texnoloji imkanlar qazandırmışdır. Agentlik nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə 
istifadənin təminatçısı kimi üzv ölkələrə, o cümlədən Azərbaycan Respublikasına& nüvə me-
todlarından istifadə etməklə mədəni irsin tədqiqi və qorunması sahəsində də dəstək verir və bu 
məqsədlə ixtisaslaşmış laboratoriyalar, mərkəzlər yaradır. 2020-ci ilin mart ayında Azərbay-
canda “Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” yanında Qamma Şüalanma Kompleksinin yaradılma-
sı buna misal ola bilər (Agentlik Kompleksi qamma şüalanma qurğusu və laboratoriya vasitə-

 
1 Dilimizdə daha çox rus dilindəki abreviaturası ilə – “MAQATE” şəklində (rus. –Международное агентство по атомной 
энергии) – işlədilir. 
& Azərbaycan Respublikası 2001-ci ildən Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin üzvüdür. Ölkəmiz 2018-2020-ci illər üzrə 
Agentliyin Şərqi Avropa Qrupu çərçivəsində Müdirlər Şurasına üzv seçilmişdir. 
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ləri, 100 000 Küri aktivlikdə Co 60 izotopu və ekspert yardımı ilə təmin etmişdir). Kompleksdə 
müxtəlif ləvazimatlarla (birdəfəlik şpristlər, dərmanlar) yanaşı, qədim əlyazma və əski çap ki-
tablarının, eləcə də başqa mədəni-tarixi artefaktların sterilizasiyası həyata keçirilə bilər. Əlbət-
tə, müasir dünya, o cümlədən, Azərbaycan elmi üçün bu kimi yeniliklər bir növ təxirəsalınmaz 
çağırış, innovativ strategiyadır. Ona görə ki, bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da qə-
dim tarixi-mədəni abidələrin qorunması günü-gündən çətinləşir. Müxtəlif obyektiv səbəblərdən 
(iqlim, ekologiya, saxlanılma şəraiti) qədim materialların az qala məhvolma səviyyəsinə qədər 
aşınması ümumbəşəri problemə çevrilmişdir. Burada bir haşiyə çıxmaqda fayda var: müasir 
insan qədim dövrlə bağlı bir sıra müəllif hüquqpozmalarına ona görə yol verir ki, məsələn ilk 
dəfə qələmucunun və ya qayçının kim tərəfindən ixtira olunduğunu təyin edə bilmir. Ona görə ki, 
bu barədə mümkün yazılı mənbələr çoxdan məhv olub-getmişdir. Demək, eyni məntiqlə 300-500 
ildən sonra əlyazma materiallarının aşınması onunla nəticələnəcək ki, məsələn, Əbu Əl-Qasım Əl-
Zəhrəvinin orta əsr cərrahiyyə üsullarından və cərrahi alətlərindən bəhs edən "Əl-Məqalə əs-
Sələsun" əsərindən heç kəsin xəbəri olmayacaq və gələcək dövrün insanı orta çağlarda hansı 
tibbi alətlərdən istifadə olunduğunu dəqiq bilməyəcək. Bu kimi məlumatların elektron formada 
da gələcəyə çatacağı dəqiq deyil. Çünki əlyazmaların elektronlaşdırılması və onların müxtəlif 
informasiya daşıyıcılarında sonrakı nəsillərə ötürülməsi ilə bağlı bəzi paradoksal məqamlar var 
[Bu barədə bax: 1, s. 16] Bu cür təhdidlər ilk baxışdan taleyüklü məsələ kimi görünməsə də, 
illər, əsrlər ötdükcə elm tarixinin, sivilizasiya və mədəniyyətin retrospektiv tədqiqi baxımından 
böyük fəsadlarla nəticələnir.  

Üzvi materiallardan, xüsusən də dəri və sellülozdan ibarət olan qədim əlyazma və əski 
çap kitabları adətən 2 səbəbdən – endogen və ekzogen amillərin təsirindən aşınmaya məruz 
qalır. Endogen amillərə kağızın hazırlanması zamanı istifadə olunmuş xammalın (xüsusən 
ağac-oduncaq kütləsinin, əski və ya pambıq lifinin) turşuması aid edilir. Ekzogen proseslər isə 
havanın çirklənməsi (tozlanması, müxtəlif qazlarla qarışması), havasızlıq, rütubət, temperatur, 
müxtəlif ziyanvericilər (həşəratlar, gəmiricilər), ehtiyatsız davranış və ya fors-majorlarla əla-
qəlidir. Bir qayda olaraq, qədim əlyazma və əski çap kitablarının endogen aşınması ekzogen 
təsirlərdən başlanır, yəni fiziki və kimyəvi təsirlərdən bioloji aşınma baş verir. Qədim əlyaz-
malara və əski çap kitablarına təsir edən fiziki səbəblərə təbiət hadisələri, insan müdaxiləsi, 
mexaniki proseslər, həşərat və gəmiricilərin törədikləri ziyanlar daxildir. Kimyəvi təsir dedik-
də isə əlyazmanın havadan, sudan və ya işıqdan aldığı zərərlər nəzərdə tutulur. Məlumdur ki, 
məsələn, havada həmişə oksigen (21%) və müxtəlif aqressiv qaz, maye, oksidləşdirici maddələr 
və turşular olur. Əlyazma kağızı tərəfindən udulmuş bu maddələr materialların kimyəvi oksid-
ləşməsinə və hidrolizə səbəb olur. Hava vasitəsilə tərkibində kif göbələkləri olan toz qarışığı da 
qədim əlyazmalarla təmas edir və nəticədə bioloji aşınma başlayır.  

Əlyazma və əski çap materiallarının qorunmasında radiasiya texnologiyalarından, xüsu-
sən qamma-şüalanmadan istifadə məhz bu cür endogen və qismən ekzogen təsirləri azaltmaq 
məqsədi daşıyır. Başqa sözlə, yazılı tarixi abidələr qamma şüalanması vasitəsilə fiziki-entomo-
loji (həşəratlar tərəfindən törədilən) və bioloji təsirlərdən daha effektiv şəkildə qoruna bilər.  

Prosesin effektivliyini anlamaq üçün bir sıra məqamlara diqqət yetirmək lazımdır. Əv-
vəlcə qeyd etmək lazımdır ki, qədim yazı materiallarının bioloji aşınması 2 istiqamətdə baş 
verir: 

1. Bakterioloji aşınma. Bu cür deffekt, bakteriyalar – nüvəsiz mikroorqanizmlər tərə-
findən törədilir. Bioaşınma, əlyazmalar nəm yerdə uzun müddət qaldıqda və ya su ilə təmas 
etdikdə baş verir. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun saxlanclarında indiyə kimi 
ən çox 2 qrup bakteriyaya rast gəlinmişdir: 1. Çürüdücülər – perqameni, dərini, jelatini və ya-
pışqanı aşındırır; 2. Sellülozdağıdanlar – əlyazmanın kağızında, sapında, kətan və pambıq əsas-
lı əski kütləsindən ibarət olan hissələrində sellülozu məhv edir. Bu cür aşınma ilə mübarizə 
olduqca çətindir. Çünki bir qayda olaraq bakterioloji aşınmanın gedişatını izləmək olmur. Bu 



 
AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ad. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU                                  www.manuscript.az 

100 
 

mənada bakterioloji aşınmanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün ənənəvi kimyəvi üsullar və 
müasir qamma şüalanması lazımi effekt verə bilməz.  

2. Mikoloji aşınma. Bu tip aşınmalar mikroskopik göbələklər – mikromisetlər vasitə-
silə baş verir. Saprofitlərə (köhnə kağız kimi ölmüş üzvi materiallarla qidalanan göbələklərə) 
yoluxmuş əlyazma kitabının vərəqlərində göbələyin miseli adlanan nazik, şaxələnmiş hifləri 
(uc sapları) və sporları (dölü) əvvəlcə müxtəlif rəngli izlər-ləkələr buraxır. Vaxtında aşkarlan-
dıqda miseliləri kimyəvi və fiziki bərpa üsulları ilə aradan qaldırmaq olur. Kitablara yayılmış 
sporları isə tamamilə məhv etmək mümkün olmur. Onlar qədim əlyazmaların və əski çap ki-
tablarının vərəqlərində 40 ilədək yaşaya bilirlər. Əlyazmalar İnstitutunun fondlarındakı qədim 
kitablarda ən çox rast gəlinən göbələklər - Penicillium sp., Mycelia sterile və Aspergillus niger 
adlı turşu ifraz edən mikromisetlərdir Bu cür kif göbələkləri əlyazmalara ciddi ziyan vurur 
(Bax: Şəkil 1-4).  
 

Şəkil 1. Əlyazmalar İnstitutunun bioloji aşınmaya məruz qalmış materiallarından nümunələr  
(vərəq, cild, kötük, forzas səviyyəsində aşınmalar) 

 

Şəkil 2. Süruri Mustafa bin-Şəbanın 
“Şərhi-Gülüstan”nın əlyazması (B-464/2082). 

 

Mikoloji aşınmanın I mərhələsi 

Şəkil 3. Cəlaləddin Salman Savəcinin 
“Divan”ının əlyazması (M-140). 

 

Mikoloji aşınmanın II mərhələsi 
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Üstəlik həmin göbələklərin törətdiyi fəsadların nəticələrini ənənəvi üsullarla – istər kimyə-

vi, istərsə də fiziki yollarla aradan qaldıran zaman əlyazmalar xətər görür. Bir tərəfdən bərpa 
olunan əlyazma, başqa tərəfdən kimyəvi maddələrin təsirinə məruz qalır. Əlyazmalar İnstitu-
tunda xüsusi laboratoriyanın mütəxəssisləri (Zaur Orucovun rəhbərliyi altında) tərəfindən əski 
materialların mikoloji aşınmasına qarşı ənənəvi üsullarla ciddi və sistemli mübarizə aparılır 
[Daha ətraflı bax: 1, s.13-14]. Lakin İnstitutun mütəxəssisləri hər zaman daha effektiv bərpa-konser-
vasiya imkanlarını da nəzərdən keçirir. Neytral, yəni kütləsi və ya elektrik yükü olmayan foton-
lardan ibarət qamma-şüalanma məhz belə bir imkandır. 

Radiasiya texnologiyaları zəncirində xüsusi yeri olan qamma-şüalanma 1900-cü ildə 
fransız fiziki Pol Villar tərəfindən kəşf edilmişdir. Bu cür şüalar başqa elektromaqnit şüaları ilə 
oxşar və fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Məsələn, Rentgen şüasına çox bənzəyən qamma şüası 
ondan yalnız yaranma mənbəyinə görə fərqlənir. Qamma şüalarını Alfa və Beta şüalarından 
fərqləndirən cəhəti isə istiqamətləndiyi obyektlərə daha dərin nüfuz edə bilməsidir (Bax: Şəkil 
5). Alfa şüası adi kağız parçasını belə keçə bilmir, beta şüası isə maksimum 50-60 səhifəlik bir 
kitabçadan keçə bilir. Qamma şüası isə istənilən qalınlıqda kağızı, dəri materialını, taxtanı, hətta 
daş və alüminium parçasını keçmək xassəsinə malikdir. Bu xassəsinə görə müxtəlif növ tarixi 
abidələrin (arxeoloji tapıntıların, rəsm əsərlərinin, musiqi alətlərinin, qədim əlyazma və əski 
çap kitablarının) müxtəlif bakteriya və ziyanvericilərdən qorunmasında qamma-şüalandırma-
dan istifadə daha məqsədəuyğundur. 

Şəkil 4. Əlyazmalar İnstitutunun mikoloji aşınmanın son mərhələsində olan materiallarından 

Şəkil 5. Müxtəlif növ elektromaqnit şüalarının kağız və  
başqa materiallardan keçmə xüsusiyyətləri 
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Qədim tarixi abidələrin konservasiyası və dezinfeksiyasında şüalanmanın mümkün təsir-
lərinin tədqiqinə hələ XX əsrin 20-ci illərindən başlanılmışdır. Sonrakı illərdə bu istiqamətdə 
aparılan araşdırmaların perspektivli olmasına inam azalmış, geniş tədqiqatlara ara verilmiş və 
yalnız 50-ci illərin sonu 60-cı illərin əvvəllərindən etibarən mövzu yenidən aktuallaşmışdır. 
Həmin illərdə Bletçli qamma-şüalanma vasitəsilə ağac-oduncaq əsaslı materialları zədələyən 
bəzi həşəratları məhv etməyin mümkünlüyü və ionlaşdırıcı şüalanmanın biosid effektindən is-
tifadə etməklə tarixi-mədəni irsi qorumağın zəruriliyi ilə bağlı məqalə [2] yazmışdı. 70-ci illərin 
başlanğıcında isə qamma-şüalanmanın bilavasitə qədim əlyazma materiallarına təsiri öyrənil-
məyə başlanmışdır. 1972-ci ildə Pavon Flores qədim əlyazma vərəqlərindəki göbələklərin qam-
ma-şüalanması vasitəsilə tamamilə məhv edilməsinin dozasını müəyyənləşdirmişdir [3]. Flore-
sə görə, əlyazma göbələkləri üçün öldürücü doza 5-18 kGr-dir (Kiloqrey- udulmuş şüa dozası 
vahidi). Başqa bir araşdırmada [4] qamma-şüalanma dozasını 26 kGr-ə qədər artırmaqla Asper-
gillus flavus və Aspergillus niger kimi, əlyazmaları daha çox zədələyən kif göbələklərinə qarşı 
effektiv mübarizə aparmağın mümkünlüyü iddia olunmuşdur. Bu sahədə son illərdə aparılan 
tədqiqatlar [4, 5, 6] isə göstərir ki, qədim əlyazma materiallarını göbələklərdən qorumaq üçün 
ən optimal qamma-şüalanma dozası 10 kGr-dir. Bundan yuxarı istənilən doza əlyazmaları 
göbələklərdən təmizləsə də, daha kövrək edir. 10 kGr doza isə müxtəlif mikoloji aşınmaları 
dayandırmaqla yanaşı, qədim əlyazmaları 15-20 il müddətində steril (göbələksiz) saxlamağa 
imkan verir. 

 
Qədim əlyazmaların və əski çap kitablarını qamma-şüalandırma prosesi 
 
Qədim əlyazma və əski çap kitablarının qamma-şüalandırma vasitəsilə sterilizə və dezin-

feksiyası 2 məkanda aparıla bilər: bilavasitə əlyazma saxlancının özündə (kompakt radiasiya 
qurğuları vasitəsilə) və ya xüsusi təyinatlı kənar müəssisədə. Hər iki halda proses qapalı şərait-
də, texniki təhlükəsizlik normalarına riayət etməklə, adi otaq temperaturunda həyata keçirilir. 
Əvvəl də qeyd olunduğu kimi, qamma-şüaları qalınlığından asılı olmayaraq istənilən həcmdən 
keçə bildiyi üçün kitabları açmağa ehtiyac qalmır. Hətta bir-neçə kitabı üst-üst qoyaraq və ya 
elə qovluqdaca şüalandırmaq olar. Şüalandırmadan öncə çox qədim və aşınmış əlyazmaları ra-
dio-müayinə etmək, o cümlədən radioqrafiyadan keçirmək məsləhət görülür. Belə testlərin nə-
ticəsinə əsasən konkret əlyazma kitabı üçün şüalanma dozasını azaltmaq da olar. Radioqrafiya 
və ya 3D tomoqrafiya vasitəsilə qədim əlyazma vərəqini daha dərindən təhlil edib hətta pozul-
muş yazıları, xəttat və ya rəssamın istifadə etdiyi boyaların kimyəvi tərkibini, mikroskopla belə 
görünməyən filiqranları, su nişanlarını müşahidə etmək mümkündür. Azərbaycanda əlyazma-
ların 3D tomoqrafiyası sahəsində tədqiqatlar aparılmasa da, ABŞ, xüsusən də Avropa ölkələ-
rində bu istiqamətdə uğurlu nəticələr əldə olunmuşdur [Bax: 8]. 

Qamma şüalandırma prosesi zamanı şüalandırma dozası əvvəlcədən müəyyənləşdirildi-
yindən (ISO standartı üzrə) əlavə nəzarət və müdaxilə tələb olunmur. Materialının keyfiyyətin-
dən və aşınma dərəcəsindən asılı olaraq əlyazma kitabı bir neçə dəqiqədən bir neçə saata qədər 
şüalandırılır. Proses əlyazmalarda heç bir iz buraxmır və ətraf mühitə, o cümlədən sterilləşdir-
mə iştirakçılarına zərər vurmur. Buna görə də əlyazmalarda radioaktivlik yaranmır. Sterilizə 
olunmuş qədim əlyazma və əski çap kitablarında uzun illər mikoloji, bakterioloji və entomoloji 
aşınma baş vermir. 

 
Nəticə 
 
İstər bərpaşünaslıqda, istərsə də konservasiya sahəsində sözügedən yanaşmalar yeni ol-

masa da, radiasiya texnologiyaları sürətlə dəyişir və qədim kitab abidələrinin qamma-şüalan-
dırma vasitəsilə sterilizəsi, qorunması istiqamətində yeni elmi-nəzəri yanaşmalara, empirik, 
təcrübi tədqiqatlara ehtiyac yaranır. Azərbaycan qədim əlyazmaçılıq–kitabçılıq mədəniyyətini 
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yüksək səviyyədə qiymətləndirən və bu intibah göstəricisini milli-mənəvi dəyər qismində qoru-
yan bir ölkə kimi radiasiya texnologiyalarından tarixi-mədəni məqsədlərlə istifadə etmək ərə-
fəsindədir. 2020-ci ildə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin dəstəyi ilə Azərbaycanda 
“Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” yanında Qamma Şüalanma Kompleksinin yaradılması onu 
deməyə əsas verir ki, yaxın gələcəkdə AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, eləcə də 
respublikanın başqa arxiv və muzeyləri qiymətli eksponatları daha effektiv şəkildə qoruma im-
kanı əldə edəcək. Aparılmış bu kimi tədqiqatlar həmin perspektivin elmi-nəzəri əsaslarını 
möhkəmləndirmək məqsədi daşıyır. 
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Джавид Джафаров 
Вопросы использования радиационных технологий  
в защите древних рукописей и старопечатных книг 
В статье рассматриваются вопросы использования радиационных технологий в защите 
древних рукописей и старопечатных книг. Автор исследует возможность гамма-радиа-
ционной стерилизации и дезинфекции древних рукописей, подвергшихся по различным 
физико-химическим причинам биологическому разрушению. Отмечается, что восста-
новление рукописей традиционными методами - химическими средствами - требует ис-
пользования газа и токсичных веществ. Это в свою очередь наносит большой урон 
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древним рукописям. Автор исследует как гамма-излучение без ущерба и за короткое 
время полностью очищает рукописи от различных микроорганизмов. 
Ключевые слова: древние рукописи, старопечатные книги, радиационные технологии, 
гамма-излучение 
 
Javid Jafarov 
The use of radiation technologies in preservation of old manuscripts  
and old printed books 
The article discusses the use of radiation technologies in the preservation of ancient manuscripts 
and old printed books. The author explores the possibility of gamma-radiation sterilisation and 
disinfection of ancient manuscripts exposed to biological destruction by various physical and 
chemical causes. It is noted that the restoration of manuscripts by traditional methods - by 
chemical means - requires the use of gases and toxic substances. This, in turn, brings a great 
deal of degradation to old manuscripts. The author investigates how gamma-rays without 
damage and for a short time completely prevent and remove mould and mildew from 
manuscripts. 
Keywords: old manuscripts, old printed books, radiation technologies, gamma radiation 
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Xülasə 
 
Məqalədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutu ilə Rusiya Federasiyasının müxtəlif elmi qurumları, kitabxana və universitetləri ara-
sında yaradılan əlaqələrinin tarixinə nəzər salınır. 2015-2020-ci illər ərzində Rusiyanın elmi və 
mədəni qurumları ilə Əlyazmalar İnstitutunun əlaqələrinin möhkəmlənməsi istiqamətdə görü-
lən işlər haqqında xronoloji-tarixi ardıcıllıqla məlumat verilir. İnstitut əməkdaşlarının bu ölkə-
nin ali təhsil müəssisələrinə, muzey, arxiv və kitabxanalarına elmi ezamiyyətləri, araşdırmala-
rının nəticələrinin beynəlxalq elmi məcmuələrində dərc olunması, rusiyalı alimlərlə (həmçinin 
soydaşlarımızla) həmmüəllif olduqları əsərlər, həmin ölkədə fəaliyyət göstərən təşkilatlardan 
əldə olunan əlyazma və digər qiymətli mənbələrin surətləri və s. barədə söhbət açılır. 

 
Açar sözlər: Əlyazmalar İnstitutu, Rusiya Federasiyası, beynəlxalq əlaqələr, 2015-2020-ci illər  
 
Giriş 
 
2015-2020-ci illər ərzində (2015-ci ilin mart ayından 2020-ci ilin mart ayınadək) AMEA 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Rusiya Federasiyasının müxtəlif elmi qurum-
ları, kitabxana və universitetləri ilə qurulan əlaqələrini ümumi təhlilə cəlb etdikdə belə nəticəyə 
gəlmək olur ki, Əlyazmalar İnstitutu Rusiya Elmlər Akademiyasının daha çox Tatarıstan Res-
publikası Elmlər Akademiyası və Rusiya Elmlər Akademiyasının Dağıstan Elmi Mərkəzi ilə, 
Rusiya Federasiyası ərazisində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrindən isə daha çox Ka-
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zan Federal (Volqaboyu) Universiteti və Sankt-Peterburq Universiteti ilə elmi əlaqələr qurmuş, 
həm Azərbaycanda (Bakıda), həm də Rusiyada (Kazan, Sankt-Peterburq) görüşlər təşkil olun-
muş, alimlərimiz adıgedən universitetlərdə beynəlxalq əhəmiyyətli konfranslara qatılmış, mə-
ruzələr etmişlər. 

 
2015-2020-ci illər üzrə sənədləri, mətbuat materiallarını və elektron resursları araşdırdıq-

da belə nəticəyə gəlirik  ki, Əlyazmalar İnstitutunun Rusiya Federasiyasının elmi qurumların-
dan və ali təhsil ocaqlarından daha çox Kazan və Sankt-Peterburq şəhərlərində yerləşən müəs-
sisələrlə əlaqələr qurması müəyyən tarixi ənənəyə söykənir. Məlum həqiqətdir ki, XIX əsrdə 
Çar Rusiyası və Qacarlar dövləti arasında aparılan müharibələr zəminində Ərdəbil, Təbriz şə-
hərlərində yerləşən kitabxanalardan ən qiymətli əlyazmalar, eyni zamanda Azərbaycan müəl-
liflərinin əsərlərinin qədim nüsxələri və Azərbaycanla bağlı yazılı abidələr qiymətli qənimət 
kimi Rusiyaya daşınmış, xüsusən də Kazan və Sankt-Peterburq şəhərlərindəki elmi və ali təhsil 
qurumlarının kitabxanalarına verilmişdir. Məsələn, Şeyx Səfi məqbərəsindəki qiymətli əlyaz-
malar Sankt-Peterburqa – Peterburq İmperator Kitabxanasına (hazırki M.Saltıkov-Şedrin adına 
Rusiya Milli Kitabxanasına) belə daxil olmuşdur [Daha geniş məlumat üçün bax: 1]. Bu ba-
xımdan Azərbaycan alimlərinin fürsət düşdükcə bu şəhərlərdəki elmi qurumlara baş çəkməsi, 
o müəssisələrin kitabxanalarında işləmək həvəsi təbii görünməlidir. 

Əlyazmalar İnstitutunun alimləri 2018-2019-cu illərdə Rusiya Federasiyasının müxtəlif 
elmi arxiv və fondlarında da tədqiqatlar aparmışlar. Məsələn, Multidissiplinar əlyazmaların təd-
qiqi şöbəsinin aparıcı elimi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rəna Məmmədova bu illər-
də Rusiya Dövlət Arxivinin Moskva və Sankt-Peterburq şəhərlərində yerləşən ayrı-ayrı filial-
larında – Tarix Arxivində, Hərbi-Tarixi Arxivdə, Qədim Aktlar Arxivində və Rusiyanın Xarici 
Siyasət Arxivində elmi ezamiyyətdə olmuş, Azərbaycanla bağlı mühüm sənədlərlə tanış olmaq 
şansı əldə etmişdir. Yaxud Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elimi işçisi, filolo-
giya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nəzakət Məmmədli 2019-cu ilin sentyabr ayında elmi tədqiqat 
işi ilə əlaqədar Rusiya Elmlər Akademiyasının Sankt-Peterburq şəhərlərində yerləşən Şərq əl-
yazmaları İnstitutunda elmi ezamiyyətdə olmuş, institutun fondunda qorunan Şeyx Fəridəddin 
Əttarın “Pəndnamə” əsərinin Б-149 şifirli nadir əlyazması üzərində tədqiqat aparmışdır. 

Sevindirici haldır ki, son iki ildə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutun-
da Rusiya alimləri ilə (Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin dosenti, tarix elmləri namizədi 
Akif Fərzəliyev, Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun dosenti Abuzər Bağırov) 
müştərək elmi araşdırmalar da aparılmışdır. Bu birgə əməyin nəticəsində AMEA-nın Məhəm-
məd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan tarix və coğrafiyaya dair türkdilli əlyaz-
maların kataloqu hazırlanmış, görkəmli şərşünas Y.E.Bertelsin “Böyük Azərbaycan şairi Niza-
mi” kitabı rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. 

Əlyazmalar İnstitutunun Rusiyanın uyğun müəssisələri ilə kitab və əlyazma mübadiləsi 
istiqamətində əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması baxımından da mühüm addımlar atılmışdır. 

2018-ci ildə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akade-
mik Teymur Kərimli Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunun 200 illik 
yubileyinə həsr olunmuş “Rusiya və Şərq. Rusiya akademik şərqşünaslığının 200 illiyi” adlı 
beynəlxalq forumda iştirak edib [Bax: 2], forum çərçivəsində Rusiya Elmlər Akademiyasının 
Şərq Əlyazmaları İnstitutunun direktoru, REA-nın müxbir üzvü İrina Popova ilə də görüşmüş, 
tərəflər gələcək əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması haqqında danışıqlar aparmışlar.  

2020-ci ildə M.İ.Rudomino adına Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasının 
mütəxəssisləri Əlyazmalar İnstitutunda olmuş, hər iki müəssisənin rəhbərləri beynəlxalq kitab 
mübadiləsi haqqında razılaşmaya gəlmişlər. Əlyazmalar İnstitutunda son illərdə rus, ingilis di-
lində nəşr olunan və rus ədəbiyyatını öyrənən bir neçə kitab həmin kitabxananın fonduna hə-
diyyə olunmuşdur.  
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Qeyd etmək lazımdır ki, 07 fevral 2020-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutuna daxil olan Rusiya Milli Kitabxanasından rəsmi təşəkkür məktubunda 
Əlyazmalar İnstitutu ilə Rusiya kitabxanaları arasındakı beynəlxalq sənəd-informasiya müba-
diləsinin əhəmiyyəti vurğulanmış, atılan ilk addımlar təqdir olunmuşdur. 

Bu müddətdə Rusiya Federasiyasının müxtəlif kitabxana və saxlanclarında qorunan Azər-
baycanla əlaqədar əlyazmaların surətlərinin Bakıya gətirilməsi, rusiyalı mütəxəssislərlə birgə 
tədqiqi sahəsində də işlər görülmüşdür. Belə ki, 2018-ci ildə Rusiya Elmlər Akademiyası Da-
ğıstan Elmi Mərkəzinin Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun kitabxanasından XVI-XIX 
əsrər Dağıstan və Şirvan tarixinə dair Azərbaycan dilində yazılmış “Kitabi-nəsəbnameyi-ümə-
rayi-Qaytaq” əsərinin əlyazmasının surəti əldə edilmişdir. Hazırda institut alimləri dağıstanlı 
həmkarları ilə (Həsən Məmmədrəsul oğlu Orazayev və Milena Nuru qızı Osmanova) birgə əl-
yazma üzərində tədqiqat aparırlar.  

2020-ci ildə Rusiya Milli Kitabxanasında qorunan Azərbaycanın ilk rusdilli mətbuat 
nümunəsi olan “Bakinskiy listok” qəzetinin 1871-1872-ci illərə aid bütün nömrələrinin (16-cı 
nömrə istisna olmaqla) elektron versiyası əldə olunmuş və Azərbaycan oxucularının istifadəsi-
nə verilmişdir. 

Rusiya Federasiyasının elmi qurumlarının mətbuat orqanlarında da AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fəaliyyəti təbliğ olunmuşdur. Məsələn, Rusiya Elmi Cə-
miyyətinin həftəlik “Poisk” qəzetinin 09 noyabr 2018-ci il tarixli, 45-ci sayında institut haqqın-
da geniş müsahibə dərc olunmuş, 05 aprel 2019-cu il tarixində “Rossiya - Kultura” telekanalının 
“Qara dəliklər. Ağ ləkələr” adlı elm-təhsil teleproqramı AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əl-
yazmalar İnstitutunun elmi fəaliyyətini işıqlandırmaq məqsədi ilə çəkiliş aparmışdır. 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun alimlərinin elmi araşdırmala-
rının mühüm nailiyyətləri son illərdə xaricdə, o cümlədən impakt faktorlu jurnallarda daha çox 
dərc olunur. Bu tədqiqatlar içərisində Rusiyanın beynəlxalq bazalara daxil olan, xülasələndirmə 
və indeksləmə sistemli jurnalları da kifayət qədərdir. Sevindirici haldır ki, institut alimlərinin 
(Rəna Məmmədova) belə məqalələrindən biri də 2019-cu ildə Web of Science (Clarivate Analy-
tics) məlumat bazasına daxil edilmiş və Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində dərc 
olunan “Voprosı istorii” («Вопросы истории») jurnalında işıq üzü görüb. 

2015-2020-ci illərdə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu ilə Rusiya 
Federasiyasının müxtəlif elmi qurumları, kitabxana və universitetləri arasında qurulan əlaqələ-
rin xronologiyasını təqdim edirik. 

- 22-24 aprel 2015-ci il tarixdə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində “Asiya və Afrika 
ölkələrinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı” mövzusunda XXVIII beynəlxalq konfransda 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun (bundan sonra Əlyazmalar İnstitutu) 
aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d. Əkrəm Bağırov “Töhfeyi Saminin Bakı nüsxələri”, elmi işçisi Ta-
hirə Əliyeva “Türk admiralı Piri Rəis və onun “Kitabi-Bəhriyyə” adlı məruzələrlə çıxış etmiş-
lər.  

- 21-23 iyun 2017-ci il tarixdə Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində “Asiya 
və Afrika ölkələrinin mənbəşünaslıq və tarixşünaslığı üzrə XXIX beynəlxalq konqres”də Əl-
yazmalar İnstitutun baş elmi işçisi, t.ü.e.d. Tahirə Həsənzadə “Lev Nikolayeviç Tolstoyun 
AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunun kolleksiyasında saxlanan XIX əsrin sonu XX əsrin əvvə-
linə aid əsərləri”, aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d. Əkrəm Bağırov “Bəhmən Mirzə Qacar və onun 
irsi”, elmi işçisi Tahirə Əliyeva “İbn Sinanın əsərlərinin Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda saxlanan əlyazma nüsxələri barədə” adlı məruzələrlə iştirak etmişlər.  

- 04-07 oktyabr 2017-ci il tarixdə Rusiya Federasiyasının Tatarıstan Respublikasının 
paytaxtı Kazan şəhərində yerləşən Kazan Federal (Volqaboyu) Universitetinin nəzdində fəaliy-
yət göstərən “Beynəlxalq əlaqələr, tarix və şərqşünaslıq İnstitutu”nun təşkilatçılığı ilə keçirilən 
“Rusiya-Çin: tarix və mədəniyyət” mövzusunda X yubiley elmi-praktik konfransında İnstitutun 
elmi katibi, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfov “Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sində Çinin və çin-
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li obrazların təsviri”, aparıcı elmi işçisi Aynur Nəcəfova “Qədim Çin ədəbiyyatı nümunələrinin 
Azərbaycan ali məktəblərində tədrisi problemləri”, elmi işçisi Tahirə Əliyeva “XVI əsrin böyük 
alimi Piri Rəyisin “Kitabi-bəhriyə” əsərində Çinin təsviri” adlı məruzələrlə iştirak etmişlər. 

- 17 oktyabr 2017-ci il tarixdə Rusiya Elmlər Akademiyasının Dağıstan Elmi Mərkəzi-
nin Dil və ədəbiyyat İnstitutunun Şərqşünaslıq şöbəsinin böyük elmi işçisi Həsən Məmmədrəsul 
oğlu Orucov (Orazayev) və həmin mərkəzin Tarix, arxeologiya və etnoqrafiya İnstitutunun 
Şərqşünaslıq şöbəsinin böyük elmi işçisi, tarix elmləri namizədi Milena Nuru qızı Osmanova 
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qonaq olmuşlar.  

- 12 iyul 2018-ci il tarixdə Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kə-
rimov Rusiya Elmlər Akademiyası Dağıstan Elmi Mərkəzinin Etnoqrafiya və Arxeologiya İns-
titutunun kitabxanasından Dağıstan və Şirvan tarixinə dair Azərbaycan dilində yazılmış “Kita-
bi-nəsəbnameyi-ümərayi-Qaytaq” (1456-ci il, azərbaycanca) əsərinin əlyazmasının surətini əl-
də etmişdir.  

- 25 oktyabr 2018-ci il tarixdə “Elm və Təhsil” nəşriyyatında Əlyazmalar İnstitutunun 
aparıcı elmi işçisi, tarix ü.f.d, dosent Rəna Məmmədova və Sankt-Peterburq Dövlət Universi-
tetinin dosenti, tarix e.n. Akif Fərzəliyevin tərtibçisi olduğu “AMEA-nın Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan tarix və coğrafiyaya dair türkdilli əlyazmaların kata-
loqu” çap edilmişdir. 

- Rusiya Elmi Cəmiyyətinin həftəlik “Poisk” qəzetinin 09 noyabr 2018-ci il tarixli, 45-
ci sayında AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor 
müavini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimovun institutun fəaliyyətindən bəhs edən geniş müsahibəsi dərc 
olunmuşdur. 

- 29 oktyabr-15 noyabr 2018-ci il tarixdə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rəna Məmmədova Rusiya 
Federasiyasının Sankt-Peterburq və Moskva şəhərlərində yerləşən elmi arxivlərində: Rusiya 
Dövlət Tarix Arxivində (Российском Государственном Историческом Архиве (РГИА)), 
Rusiya Dövlət Hərbi-Tarixi Arxivində (Российском Государственном  Военно-Историчес-
ком Архиве (РГВИА)), Rusiya Dövlət Qədim Aktlar Arxivində (Российском Государствен-
ном Архиве Древних Актов (РГАДА)) elmi ezamiyyətdə olmuş, XVIII əsrin birinci yarısında 
Azərbaycan tarixi ilə bağlı araşdırmalar aparmışdır.  

- 15 noyabr 2018-ci il tarixdə Tatarıstan Respublikası Elmlər Akademiyasının vitse-
prezidenti, Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki Daniya Zagidullina və Tatarıstan Res-
publikası Elmlər Akademiyası Q.İbrahimov adına Dil, Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutunun di-
rektoru, Rusiya Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Kim Minnullin Əlyazmalar İnstitutunda 
olmuş, əlyazmalar sərgisi ilə tanış olmuşlar. 

- 03-04 dekabr 2018-ci il tarixdə  Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur 
Kərimli AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadənin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin 
tərkibində Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunun 200 illik yubileyinə 
həsr olunmuş “Rusiya və Şərq. Rusiya akademik şərqşünaslığının 200 illiyi” adlı beynəlxalq 
forumda iştirak edib.  

- 09 yanvar 2019-cu il tarixdə Kazan Federal Universitetinin Beynəlxalq Əlaqlər İnsti-
tutunun sosial-humanitar elmlər üzrə xarici dillər kafedrasının dosenti, filologiya üzrə elmlər 
namizədi Landış Yuzmuxametova və institutun elmi katibi, f.e.n. Alsu Şaripova Əlyazmalar 
İnstitutunda olmuşlar. 

- 2019-cu ilin mart ayında Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix ü.f.d., dosent 
Rəna Məmmədovanın “Nadir şah Əfşarın sənədləri və XVIII əsrdə sünni-şiə dialoqu” (Док-
ументы Надир шаха Афишара и суннитско – шиитский диалог в XVIII в.) məqaləsi Web 
of Science (Clarivate Analytics) məlumat bazasına daxil edilmiş və Rusiya Federasiyasının 
paytaxtı Moskva şəhərində dərc olunan “Voprosı istorii” («Вопросы истории») jurnalının 
2019-cu il üçün 3-cü sayında (s. 154-164) işıq üzü görmüşdür. 
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- 05 aprel 2019-cu il tarixdə Rusiya Elmi Cəmiyyətinin həftəlik “Poisk” qəzetinin vi-
deomateriallar şöbəsinin müdiri Aleksey Jukov və “Rossiya - Kultura” telekanalının “Qara də-
liklər. Ağ ləkələr” adlı elm-təhsil teleproqramının əməkdaşları Marina Orlova və Maksim Xan-
kişiyev Əlyazmalar İnstitutunda olmuş, akademik Teymur Kərimlidən institutun tarixi, burada 
mühafizə olunan nadir əlyazmalar haqqında müsahibə götürmüşlər.  

- 25-27 aprel 2019-cu il tarixində Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müa-
vini, fil.ü.e.d. Paşa Kərimov Rusiya Federasiyası Tatarıstan Respublikasının paytaxtı Kazan 
şəhərində görkəmli arxeoqraf alim Marsel Əhmədcanovun 80 illiyinə həsr edilmiş “Türk-tatar 
əlyazma irsi: müasir mərhələdə mühafizəsi və araşdırılması problemləri” mövzusunda keçirilən 
elmi-praktiki seminarda iştirak etmiş, “Azərbaycan əlyazma kitabının tarixi” adlı məruzə ilə 
çıxış etmişdir.  

- 16-29 iyun 2019-cu il tarixdə Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix ü.f.d., 
dosent Rəna Məmmədova Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin el-
mi kitabxanasında (Научной библиотеке Восточного факультета СПбГУ) və Moskva şə-
hərlərində yerləşən Rusiya İmperiyasının Xarici Siyasət Arxivində (Архив Внешней Политики 
Российской империи (АВПРИ)) elmi ezamiyyətdə olmuş, Nadir şah Əfşarın xarici siyasəti 
mövzusunda araşdırma aparmış, nadir sənədlərlə tanış olmuşdur. 

- 19-21 iyun 2019-cu il tarixdə Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq 
fakültəsinin təşkil etdiyi “Asiya və Afrika ölkələrinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı” mövzu-
sunda XXX Beynəlxalq Konqresdə Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçiləri fil.ü.f.d., do-
sent Əkrəm Bağırov  “Kərbəlayi Təbrizi Dərvişin “Cənnətül-cünal” təzkirəsi Təbriz tarixinin 
öyrənilməsi üçün etibarlı mənbə kimi”, tarix ü.f.d., dosent Rəna Məmmədova “Nadir Şah Əf-
şarın ordusundakı silahlanma və hərb sənəti haqqında mənbələr”, böyük elmi işçisi İradə Vəzi-
rova “Seyyid Yəhya Şirvani Bakuvinin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitu-
tunda saxlanılan “Resayel”  iştirak ediblər.  

- 06-20 sentyabr 2019-cu il tarixdə Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elimi işçisi, filolo-
giya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nəzakət Məmmədli Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq 
şəhərlərində elmi ezamiyyətdə olmuş, Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq əlyazmaları İnsti-
tutunun fondunda qorunan Şeyx Fəridəddin Əttarın “Pəndnamə” əsərinin “Б-149” şifirli nadir 
əlyazması üzərində tədqiqat aparmışdır. 

- 9-12 oktyabr 2019-cu il tarixdə Rusiya Federasiyası Tatarıstan Respublikasının pay-
taxtında Kazan Federal Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq əlaqələr İnsti-
tutu və Konfutsi İnstitutunun təşkilatçılığı ilə keçirilən Çin Xalq Respublikasının yaradılması-
nın 70 illiyinə həsr olunmuş “Rusiya-Çin: tarix və mədəniyyət” mövzusunda XII beynəlxalq 
elmi-praktik konfransda Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəf-
zadə “Makedoniyalı İskəndərin Çin yürüşü (ət-Təbərinin “Tarix” və Nizaminin “İskəndərna-
mə” əsərləri əsasında)”, baş elmi işçisi, fəl.ü.e.d., dosent Zəkiyyə Əbilova “Çini qablar dünyəvi 
mədəniyyət nümunəsi kimi”, aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d., dosent Aynur Nəcəfova “Çin və Çinin 
tarixi Gümüş dövr rus poeziyasında” adlı məruzələrlə iştirak ediblər. 

- 11 oktyabr 2019-cu il tarixdə Rusiya Federasiyasının Tatarıstan Respublikasında fəa-
liyyət göstərən Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin iqamətgahının yerləşdiyi Kazan şə-
hərindəki Xalqlar Dostluğu Evində Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, fil.ü.f.d., dosent Əzi-
zağa Nəcəfzadə və aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d., dosent Aynur Nəcəfova ilə görüş keçirilib. 
Görüşdə “Biz kimik?” ümumi başlığı altında Ana dilimizin tarixi yolu, əcnəbi dillərdə yaradılan 
Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycandan kənarda ana dilimizin qorunması problemi ətrafında 
müzakirələr aparılıb. 

- 10 oktyabr 2019-cu il tarixdə Kazan şəhərindəki Azərbaycan Mərkəzində, 11 oktyabr 
2019-cu il tarixdə isə Xalqlar Dostluğu Evində yerləşən Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariy-
yətinin Konfrans zalında Rusiya Federasiyası Tatarıstan Respublikasının paytaxtı Kazan şəhə-
rində dərc olunan “Odlar yurdu” qəzetinin redaktoru və bu şəhərdə Azərbaycan Mədəniyyət 
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Mərkəzinin rəhbəri Vasif Abdullayevin təşəbbüsü ilə Tatarıstan Xalqlar Dostluğu Evinin Mə-
dəni-kütləvi tədbirlərin təşkilat şöbəsinin müdiri Anjelika Vəkilova, Azərbaycan Milli Mədəni 
Muxtariyyətinin başçısı Bəşir Bəşirovun da iştirakı ilə Əlyazmalar İnstitutunun elmi katibi, 
fil.ü.f.d., dosent Əzizağa Nəcəfzadənin “Nizaminin türklüyü və türklüyə münasibəti Azərbay-
can nizamişünaslığında” kitabının təqdimatı keçirilmişdir.  

- 12 oktyabr 2019-cu il tarixdə AMEA Əlyazmalar İnstitutunda keçirilmiş və dahi Azər-
baycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan əlyazmaları 
dünya kitabxanalarında” mövzusunda IV Beynəlxalq elmi konfransda Sankt-Peterburq Dövlət 
Universitetinin aspirantı Şahnaz Kamalova “Nəsimi dilində türk mənşəli adlar və onların qədim 
türk lüğətləri ilə müqayisəsi” («Имена тюркского происхождения в языке Насими и их соп-
оставление с данными древнетюркских словарей») mövzusunda məruzə etmişdir.  

- 24 yanvar 2020-ci il tarixdə M.İ.Rudomino adına Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiy-
yat Kitabxanasının mütəxəssisləri – kitabxananın Beynəlxalq fəaliyyəti üzrə direktoru Svetlana 
Qoroxova, Elmi və Tədris işləri üzrə direktoru Tatyana Polejayeva, MDB və Şərqi Avropa 
ölkələri üçün Qoruma və Mühafizə Mərkəzinin koordinatoru Mariya Kolpakova, İPR MEDİA-
nın baş direktoru Natalya İvanova, İPR MEDİA-nın layihə koordinatoru Vita Kutuyeva Əlyaz-
malar İnstitutunda olmuş, institutun direktoru, akademik Teymur Kərimli ilə görüşmüşlər. 

- 24 yanvar 2020-ci il tarixdə Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kə-
rimli Azərbaycan ilə Rusiya arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və TASS informasiya 
agentliyinin dəstəyi ilə Bakıda təşkil edilən “Bakı-Moskva: mədəniyyətlərin dialoqu” konfransı 
çərçivəsində “Mədəniyyətlərin dialoqu xalqların dialoqunun əsasıdır” mövzusunda dəyirmi 
masaya qatılıb. Dəyirmi masanın gedişində Moskva və Bakı mədəniyyət idarələri arasında 
əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb. 

- 07 fevral 2020-ci il tarixdə Əlyazmalar İnstitutuna Rusiya Milli Kitabxanasından rəsmi 
təşəkkür məktubu daxil olmuşdur. Təşəkkürnamədə Əlyazmalar İnstitutu ilə sözügedən təşki-
latlar arasındakı beynəlxalq sənəd-informasiya mübadiləsinin əhəmiyyəti vurğulanmış, İnstitu-
tun elmi nailiyyətlərinin, o cümlədən nəşrlərinin beynəlxalq təbliğini və qlobal elmi mühitə 
inteqrasiyasını həyata keçirən “Beynəlxalq əlaqələr” şöbəsinin müvafiq sahədəki fəaliyyəti təq-
dir edilmişdir. 

- 27 fevral 2020-ci il tarixdə Rusiya Milli Kitabxanasında qorunan Azərbaycanın ilk 
rusdilli nəşri “Bakinskiy listok” qəzetinin 1871-1872-ci illərə aid bütün nömrələrinin (16-cı 
nömrə istisna olmaqla) elektron versiyası Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən əldə olunub. 

 
Nəticə 
 
2015-2020-ci illərə aid informasiya-sənəd resurslarını araşdırdıqda bu qənaətə gəlmək 

olur ki, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Rusiya Elmlər Akademiyasının 
daha çox Tatarıstan Respublikası Elmlər Akademiyası, Şərq Əlyazmaları İnstitutu və Dağıstan 
Elmi Mərkəzi ilə, Rusiya Federasiyası ərazisində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrindən 
isə daha çox Kazan Federal (Volqaboyu) Universiteti və Sankt-Peterburq Universiteti ilə elmi 
əlaqələr qurmuşdur. Bu təşkilatların rəhbər heyəti ilə həm Azərbaycanda (Bakıda), həm də Ru-
siyada (Kazan, Sankt-Peterburq) müəyyən görüşlər keçirilmiş, hər iki ölkənin alimləri Bakıda, 
Kazanda, Sankt-Peterburqda beynəlxalq əhəmiyyətli konfranslara qatılmış, məruzələr etmişlər. 
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деланная работа по укреплению связей Института Рукописей с научными и культурными 
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Ключевые слова: Института Рукописей, Российская Федерация, 
международные связи, 2015-2020 гг 

 
 
Aynur Najafova 
Relations of the Institute of Manuscripts of ANAS named after  
Mohammad Fuzuli with various scientific institutions, libraries and  
universities of the Russian Federation (2015-2020 years) 
The article discusses the history of the relationship of the Institute of Manuscripts named 

after Mohammad Fuzuli of ANAS with various scientific institutions, libraries and universities 
of the Russian Federation. The work done to strengthen the relations of the Institute of Ma-
nuscripts with scientific and cultural institutions of Russia in 2015-2020 years is presented in 
chronological and historical sequence. They talk about scientific trips of the Institute’s emplo-
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SƏNƏD-İNFORMASİYA KÜTLƏSİNİN  EMALI VƏ  
MÜBADİLƏSİ SİSTEMİNDƏ MİLLİ, BEYNƏLXALQ  

VƏ DÖVLƏTLƏRARASI STANDARTLAR 
 
 
Xülasə 
 
İnsan fəaliyyətinin bütün sahələrində müəyyən ölçü və normaların tətbiqi, xidmət sfera-

sında, istehsalatda, qiymətləndirmə və proqnozlaşdırmada, təsnifatlaşdırma və kodlaşdırmada 
əsaslı və davamlı nəticələrin əldə olunmasına kömək edir. Başqa sözlə, istənilən fəaliyyət nö-
vünün, əməyin normalaşdırılmasına, standartlaşdırılmasına ehtiyac var.  

 
Açar sözlər: sənəd-informasiya kütləsi, informasiya emalı və mübadiləsi, AZS, ISO, 

QOST 
 
Giriş 
 
Terminoloji anlamda “standartlaşdırma “ eynilik və yaxud, oxşarlıq təşkil edən fəaliyyət 

sahələri üçün vahid normaların müəyyənləşdirilməsidir. Buradan çıxış edərək qeyd etməliyik 
ki, öz növbəsində beynəlxalq standartlaşdırma da –  keyfiyyət sistemlərinin (göstəricilərinin) 
inkişaf etdirilməsi, sertifikatlaşdırılması və yenilərinin yaradılması üçün beynəlxalq miqyasda 
vahid metodik əsasın formalaşdırılmasıdır.  

Bu sahədə aparılan elmi-texniki fəaliyyətlər əsasən milli standartlaşdırma sistemi ilə re-
gional və beynəlxalq standartlaşdırma sistemlərini uyğunlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Bu məna-
da sənəd-məlumat kütləsinin emalı, o cümlədən, kitab, əlyazma mübadiləsi fəaliyyətinin stan-
dartlaşdırılması müvafiq sahədəki milli standartları beynəlxalq və dövlətlərarası standartlara 
uyğunlaşdırmaqdan, eyni zamanda, beynəlxalq standartları bu sahədə birbaşa tətbiq etməkdən, 
bir çox hallarda isə mövcud idari-texniki vərdişləri, prosesləri beynəlxalq, regional və milli 
etalonlarla qiymətləndirməkdən ibarətdir. 

 
Azərbaycan Respublikasında standartlaşdırma proseslərinin əsası 1906-cı ildə qoyulmuş, 

1926-cı ildə SSRİ Əmək və Müdafiə Şurası yanında Standartlaşdırma Komitəsinin yaranması 
ilə qəbul olunan OST-1 standartı ölkəmizdə də tətbiq olunmağa başlamışdır. 1940-cı ildə SSRİ-
də QOST (ГОСТ) dövlət standartı yaradılmış, sovet hakimiyyəti illərində bütün fəaliyyət sahə-
lərini, o cümlədən məlumat, kitab mübadiləsi sahəsini əhatə etmiş, Sovet İttifaqının dağılma-
sından sonra isə dövlətlərarası standart olaraq qəbul edilmişdir. 2001-ci il dekabr ayının 27-də  
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Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi 
təsis edilmiş və 19 noyabr 2008-ci il tarixində isə Agentliyin bazasında Standartlaşdırma, Met-
rologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. 20 aprel 2018-ci il tarixdə komitə ləğv 
edilərək, əvəzində “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” yaradılmışdır. 

2020-ci ilin göstəricilərinə görə, hazırda Azərbaycanda 853 milli standart və 3888 dövlət-
lərarası standart (QOST) qüvvədədir. 

Bu standartlar arasında sənəd-məlumat sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi olan informasi-
ya və kitab məhsulunun bədii və biblioqrafik tərtibatı ilə bağlı 2 standart mövcuddur: 2010-cu 
ildə biblioqrafik yazının başlığına verilən ümumi tələbləri, onun tərtibi qaydalarını, məlumatlar 
toplusunu, məlumatların verilmə ardıcıllığını və s. müəyyən edən AZS ГОСТ 7.0-2010. “Bib-
lioqrafik yazı. Başlıq. Ümumi tələblər və tərtib qaydaları”, 2013-cü ildə isə "İnformasiya, ki-
tabxana və nəşriyyat işi üzrə standartlar sistemi. Biblioqrafik yazı. Biblioqrafik təsvir. Ümumi 
tələblər və tərtib qaydaları” adlı dövlət standartları təsdiq olunmuşdur. AZS 754-2013 “İnfor-
masiya, kitabxana və nəşriyyat işi üzrə standartlar sistemi. Biblioqrafik yazı. Biblioqrafik təsvir. 
Ümumi tələblər və tərtib qaydaları” dövlət standartı sənədin, onun bir hissəsinin və ya sənədlər 
toplusunun biblioqrafik təsvirinin tərtibi qaydası (biblioqrafik təsvirin ünsürləri və sahələrin 
məcmusu, onların ardıcıllıqla verilməsi, ünsürlərin düzgün təqdim edilməsi, ixtisarların düzgün 
verilməsi) və ümumi tələbləri müəyyən edir. Standart kitabxanalar, elmi-texniki informasiya 
orqanları, dövlət biblioqrafiya orqanları, naşirlər, biblioqrafik fəaliyyəti həyata keçirən digər 
təşkilatlar tərəfindən tərtib edilən sənədlərin təsvirində tətbiq edilir.  

İlk dəfə tətbiq edilən bu Standart Rusiya Federasiyasının Mətbuat üzrə Komitəsinin Ru-
siya Kitab Palatası, Rusiya Dövlət Kitabxanası, Standartlaşma üzrə “Elmi-texniki informasiya, 
kitabxana və nəşriyyat işi” TK191 Texniki Komitəsi tərəfindən hazırlanmış dövlətlərarası stan-
dartın autentik tərcüməsidir. Milli standartın beynəlxalq normativ istinad mənbəyi aşağıdakı-
lardır: 

- ГОСT 7.0-99 İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işləri üzrə standartlar sistemi. Kitab-
xana-informasiya fəaliyyəti, biblioqrafiya. Terminlər və onların təyinatı. 

- ГОСT 7.4-95 İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işləri üzrə standartlar sistemi. Nəşr. 
Buraxılış məlumatları. 

- ГОСT 7.5-98 İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işləri üzrə standartlar sistemi. Jurnal-
lar, məcmuələr, informasiya nəşrləri. Çap edilmiş materialların nəşriyyat tərtibatı. 

- ГОСT 7.11-78 İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işləri üzrə standartlar sistemi. Bib-
lioqrafik təsvirdə Avropa dillərində söz və söz birləşmələrinin ixtisarı. 

- ГОСT 7.12-93 İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işləri üzrə standartlar sistemi. Bib-
lioqrafik yazı. Rus dilində sözlərin ixtisarı. Ümumi qaydalar və tələblər. 

- ГОСT 7.59-2003 İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işləri üzrə standartlar sistemi. Sə-
nədlərin indeksləşdirilməsi. Sistemləşdirmə və predmetləşməyə ümumi tələblər. 

- ГОСT 7.76-96 İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işləri üzrə standartlar sistemi. Sənəd 
fondunun komplektləşdirilməsi. Biblioqrafiyalaşdırma. Kataloqlaşdırma. Terminlər və təriflər. 

- ГОСT 7.80-2000 İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işləri üzrə standartlar sistemi. 
Biblioqrafik yazı. Başlıq. Ümumi tələblər və tərtibi qaydaları. 

- ГОСT 7.82-2001 İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işləri üzrə standartlar sistemi. 
Biblioqrafik yazı. Elektron resursların biblioqrafik təsviri. Ümumi tələblər və tərtibi qaydaları 

Müvafiq sahədəki hər iki standart digər regional standartın (ГОСТ) eynilə tərcüməsidir. 
Artıq qeyd olunduğu kimi, standartlaşdırma məsələlərində prosesə bu cür autentik yanaşma 
normaldır və qəbulolunandır. Lakin milli standartın bir qədər sonra haqqında məlumat verəcə-
yimiz beynəlxalq ISO standartları əsasında deyil, məhz Rusiya və MDB-də qəbul olunan döv-
lətlərarası ГОСТ standartına uyğunlaşdırılmasının istər müsbət, istərsə də mənfi şərhə ehtiyacı 
var. Azərbaycan Respublikasının informasiya, kitabxana və nəşriyyat işi üzrə milli standartlar 
sisteminin məhz ГОСТ standartına uyğunlaşdırılması aşağıdakı səbəblərdən doğur: 
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1. Azərbaycan kitabxana və nəşriyyatları SSRİ informasiya mühitinin ayrılmaz tərkib his-
səsi kimi 70 ilə yaxın müddətdə məhz ГОСТ standartlarından istifadə ediblər. Buna görə də 
standartın tətbiqində heç bir texniki maneə yoxdur. 

2. ГОСТ MDB coğrafiyasında dövlətlərarası standart kimi qəbul olunan yeganə norma-
tivdir.  

3. Standartın strukturu kifayət qədər genişdir və sənəd-məlumat emalı sahəsində demək 
olar ki, bütün fəaliyyət növlərinə tətbiq olunur. 

Milli standartın ГОСТ-а uyğunlaşdırılmasının bir sıra mənfi tərəfləri də mövcuddur: 
1. ГОСТ standartı beynəlxalq deyil, regional xarakter daşıyır.  
2. Həm Rusiya Federasiyasında (Ümumrusiya Standartı-ÜS), həm də bir çox MDB ölkə-

lərində tam şəkildə ISO standartlarına uyğunlaşdırılmış milli standartlar mövcud olduğundan 
dövlətlərarası ГОСТ standartlarının təkmilləşdirilməsi arxa plana keçib.  

Buna baxmayaraq, son illərdə ГОСТ-un sənəd-məlumat emalı sahəsini əhatə edən bir sıra 
standartları tam olaraq ISO standartlarına uyğunlaşdırılıb. Məsələn, ГОСТ 7.11-2004 “Bibli-
oqrafik yazı. Avropa dillərində söz və söz birləşmələrinin ixtisarı” ISO-832-1994 beynəlxalq 
standartının autentik tərcüməsidir. ISO-dan eynilə tərcümə olunmuş digər ГОСТ standartları 
isə bunlardır: 

- ГОСТ 7.14-98 (ISO 2709-96) “İnformasiya mübadiləsi formatı. Yazı strukturu”; 
- ГОСТ 7.56-2002 (ISO 3297-98) “Nəşr. Seriya nəşrlərin beynəlxalq standart nömərə-

lənməsi”; 
- ГОСТ 7.67-2003 (ISO 3166-1:1997) “Ölkə adlarının kodları”; 
- ГОСТ 7.69-95 (ISO 5127-11-83) “Audiovizual sənədlər. Əsas termin və anlayışlar”; 
 - ГОСТ 7.9-95 (ISO 214-76) “Referat və xülasə. Əsas tələblər”. 
AZS 754-2013 “İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işi üzrə standartlar sistemi. Biblioq-

rafik yazı. Biblioqrafik təsvir. Ümumi tələblər və tərtib qaydaları” dövlət standartı yalnız bib-
lioqrafik təsvir qaydalarını müəyyənləşdirdiyindən, digər sənəd-məlumat emalı xidməti növlə-
rində sadaladığımız ГОСТ standartlarından istifadə olunur. AZS 754-2013 standartının yara-
dılması zamanı müvafiq ISO standartlarının bir çoxundan istifadə olunmaması, milli standartın 
əhatə çərçivəsini xeyli daraldır.  

Yeri gəlmişkən, ISO-Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (International Organisation 
for Standardisation, ISO) standartların müəyyənləşdirilməsi üzrə ixtisaslaşmış beynəlxalq qu-
rumdur. ISO 1946-cı ildə 25 dövlət, o cümlədən SSRİ-nin iştirakı ilə yaradılıb. Təşkilatın fəa-
liyyət sferasına elektrotexnika və elektronika istisna olmaqla bütün sahələrin standartlaşdırıl-
ması və sertifikatlaşdırılması daxildir. ISO-nun başlıca qayəsi mal və xidmətlərin beynəlxalq 
mübadiləsini inkişaf etdirmək, intellektual, elmi-texniki və iqtisadi əməkdaşlığın səviyyəsini 
yüksəltmək üçün vahid standartların yaradılmasından ibarətdir. Azərbaycan 1998-ci ildən ISO-
nun üzvüdür. 

ISO sənəd-məlumat emalı sahəsində dünyanın bir çox ölkələrində qəbul olunan standart-
lar müəyyənləşdirmişdir. Onların bir hissəsi ГОСТ standartları sisteminə implementasiya edil-
mişdir.  

ISO-nun sənəd-məlumat emalı və təsviri ilə bağlı müəyyən etdiyi sonuncu standart ISO 
690:2010-dur. Bu standart 1987-ci ildə ISO tərəfindən qəbul edilmiş ISO 690:1987 standartının 
təkmilləşdirilmiş formasıdır. MDB ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda bu sahədə tətbiq 
olunan həm dövlətlərarası (ГОСТ), həm də milli standartlar ISO 690:2010-dan tamamilə fərq-
lənir. Hazırda ölkəmizdə biblioqrafik təsvirdən fərqli olaraq, biblioqrafik istinadların verilməsi 
üçün vahid standart müəyyənləşdirilmədiyindən müxtəlif standartlardan istifadə olunur. Buna 
görə də, eyniadlı kitaba müxtəlif nəşrlərdə (kitab, jurnal, elmi işlər, dissertasiya) müxtəlif cür 
istinadlar verilir. Bir neçə variantı nəzərdən keçirək: 
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I variant 
 

Mirzəcanzadə A.X. Riyazi mozaika. Bakı: Elm, 1992, 176 s.  
 

II variant 
 

Mirzəcanzadə A.X. Riyazi mozaika. B., Elm, 1992. -176 s.  
 

III variant 
 

Mirzəcanzadə A.X. Riyazi mozaika [Mətn] /A.X.Mirzəcanzadə; Azərbaycan Elmlər Aka-
demiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.- B.: Elm, 1992.-176 s. 

 
IV variant 

 
Mirzəcanzadə, A.X. Riyazi mozaika /A.X.Mirzəcanzadə; Azərbaycan Elmlər Akademiyası 

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu. ‒ Bakı: Elm, ‒ 1992. ‒ 176 s. 
 
 
Birinci variant nisbətən ISO 690 standartının ("Information and documentation - Biblio-

graphic references - Content, form and structure") 1987-ci il nəşrindəki təsviri xatırladır. Həmin 
standarta görə ədəbiyyat siyahısında kitaba aşağıdakı kimi istinad olunmalıdır: 

 
Nağıyeva, Şəhla. Bitkilərin təbiəti. Sumqayıt: SDU, 2008. 
 
Azərbaycandan fərqli olaraq, məsələn Rusiyada 2008-ci ildən 2018-ci ilədək məhz ISO 

690 standartının 1987-ci il nəşrindən bəhrələnən milli ГОСТ Р 7.0.5–2008 “İnformasiya, ki-
tabxana və nəşriyyat işi üzrə standartlar sistemi. Biblioqrafik istinad. Ümumi tələblər və tərtib 
qaydaları” standartı mövcud idi. Lakin həmin standart da ISO 690-a tam uyğun deyildi. ГОСТ 
Р 7.0.5–2008-ə görə kitaba biblioqrafik istinadın qaydası belə idi: 

 
Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян. М.: Флин-
та: МСПИ, 2007. 233 с. 
 
2018-ci ildə Rusiyada ГОСТ Р 7.0.100–2018 standartı qəbul olunmuşdur. Hazırda Azər-

baycanda sənəd-məlumat emalı sahəsində bir çox kitabxanalar bu standarta əsaslanaraq III va-
riant üzrə, Ali Attestasiya Komissiyası isə IV variant üzrə təsvir qəliblərini dəstəkləyir. 

 
Bütün bu standartlarda başqa, IFLA-nın qəbul etdiyi Beynəlxalq Standart Biblioqrafik 

Təsvir qaydası (ISBD-International Standard Bibliographic Description) də mövcuddur. Həmin 
standartın bir hissəsi tərcümə olunaraq dövlətlərarası ГОСT 7.0.100-2018 “İnformasiya, kitab-
xana və nəşriyyat işləri üzrə standartlar sistemi. Biblioqrafik yazı. Biblioqrafik təsvir. Ümumi 
tələblər və tərtib qaydaları” standartında öz əksini tapıb. Bəzi yerli nəşrlərdəki biblioqrafik təs-
virlərin ISBD üzrə təsviri xatırlatması bununla əlaqədardır. Lakin hər iki standartın preambu-
lasında qeyd olunur ki, standartlar yalnız biblioqrafik təsvirlərə şamil edilir və onun biblioqrafik 
istinadlara tətbiqi mümkün deyil.  

Azərbaycanda sənəd-məlumat təsvirinin emalında başqa bir yolla da beynəlxalq ISBD 
standartından istifadə edilir. Belə ki, ölkədə istifadədə olan bütün Avtomatlaşdırılmış İnforma-
siya Sistemlərinin (AİS) biblioqrafik təsvir formatları (MARC 21, UNIMARC, RUSMARC) 
ISBD-yə uyğunlaşdırılıb. 
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Biblioqrafik yazı və təsvir sahəsində Azərbaycan elm və təhsil müəssisələri kifayət qədər 
standarta (milli, dövlətlərarası, beynəlxalq) malikdirlər və bu mənada, heç bir problemlə qarşı-
laşmırlar. Biblioqrafik istinadlara gəlincə, bu sahədə MDB kitabxanalarında, nəşriyyatlarında 
hökm sürən “standartsızlıq” nəticəsində gözləniləndir ki, yaxın illərdə Rusiyanın ГОСТ Р 
7.0.100–2018 “İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işi üzrə standartlar sistemi. Biblioqrafik is-
tinad. Ümumi tələblər və tərtib qaydaları” standartı dövlətlərarası standart olaraq qəbul edilsin 
və dilimizə çevrilərək ölkədə daha intensiv şəkildə istifadə olunsun. 

Şübhəsiz ki, bu, əsasən elmi ədəbiyyat üçün səciyyəvi olan biblioqrafik istinadetmə sis-
temini beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırmağa xidmət edəcək. Lakin bu da hələ vəziyyətdən 
tam çıxış yolu deyil. Çünki dünya elm və təhsil müəssisələri biblioqrafik istinadla bağlı artıq 
1987-ci il qaydalarından deyil, ISO tərəfindən 2016-cı ildə qəbul olunmuş ISO 690:2016 stan-
dartından istifadə edirlər. 

Buradan aydın olur ki, ISO öz standartlarını çox intensiv şəkildə, günün tələblərinə uyğun 
olaraq təftiş edir, yeniləyir, dəyişdirir. Bu mənada, ISO-nun standartlarını Azərbaycanın elm və 
təhsil müəssisələrinin sənəd-məlumat emalı fəaliyyətində tam şəkildə tətbiq etmək hələlik 
mümkün deyil. Təkcə onu demək kifayətdir, ISO 2013-2014-cü illərdə informasiya, kitabxa-
naşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və sənədşünaslıq üzrə 10-dan artıq standart qəbul edib (həm-
çinin yeniləyib, dəyişdirib). Onlara aşağıdakı standartları misal göstərmək olar: 

- ISO 2789:2013. Beynəlxalq sənəd-məlumat statistikası; 
- ISO/TR 14873:2013. Sənəd massivlərinin veb arxivləşdirilməsi üzrə statistika və key-

fiyyət göstəriciləri; 
- ISO 28560-1:2014. RFID (radiotezliklə identifikasiya sistemi)-I hissə; 
- ISO 28560-2:2014. RFID-II hissə; 
- ISO 28560-3:2014. RFID-III hissə; 
- ISO/PRF TS 28560-4. RFID-IV hissə; 
- ISO 18626:2014. Sənəd-məlumat mübadiləsi əməliyyatları; 
- ISO 16439:2014. Sənəd-məlumat fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi metodları və prose-

durları; 
- ISO 11620:2014. Sənəd-məlumat emalının effektivlik göstəriciləri. 
Bu beynəlxalq standartların bir çoxu Azərbaycan elm və təhsil müəssisələrinin biblioqra-

fik fəaliyyətində hələ ki tətbiq olunmur. Yalnız bir neçə müəssisədə ISO 28560 standartına 
uyğun RFID texnologiyasından, o cümlədən çip və oxuyan qurğulardan istifadə olunur ki, bu 
da çox məhdud xarakter daşıyır.  

Sənəd-məlumat emalının və mübadiləsinin standartlaşdırılmasında ABŞ-da fəaliyyət gös-
tərən nüfuzlu elm və təhsil təşkilatlarının da payı var. Məlumdur ki, dünyada nəşr olunan bir 
çox elmi nəşrlər APA, MLA, AMA, TURABIAN, Chicago standartlarından istifadə edirlər. 
Amerika Psixologiya Cəmiyyətinin istinad standartı olan APA-psixologiya, təhsil və digər so-
sial elmlər sahəsində nəşr olunan ədəbiyyatın informativ emalı zamanı istifadə olunur. Müasir 
Dil Assosiasiyasının MLA standartı ədəbiyyat, incəsənət və humanitar elmlər, Amerika Tibb 
Assosiasiyasının AMA standartı-tibb, sağlamlıq və biologiya elmləri, Çikaqo Universitetinin 
Nəşriyyatının standartı olan TURABİAN standartı-kollec tələbələri üçün bütün elm sahələri, 
Çikaqo standartı isə elmi olmayan bütün sahələr üzrə Amerikada nəşr olunan bir çox kitab və 
jurnallarda biblioqrafik istinad normativi kimi qəbul olunur.  

Misal üçün, aşağıdakı nümunələrdə MLA, APA və Çikaqo standartları üzrə edilmiş isti-
nadlara nəzər yetirək:  

 
MLA stili 
Kadirov, Fakhraddin, et al. "Kinematics of the eastern Caucasus near Baku, 

Azerbaijan." Natural Hazards 63.2 (2012): 997-1006. 
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APA stili 
Kadirov, F., Floyd, M., Alizadeh, A., Guliev, I., Reilinger, R., Kuleli, S., ... & 

Toksoz, M. N. (2012). Kinematics of the eastern Caucasus near Baku, Azerbaijan. Natural 
Hazards, 63(2), 997-1006. 

 
Çikaqo stili 

Kadirov, F, M Floyd, A Alizadeh, I Guliev, R Reilinger, S Kuleli and M N. Toksoz. 
"Kinematics of the eastern Caucasus near Baku, Azerbaijan." Natural Hazards 63 
(2012): 997-1006. 
 
Bu nümunələrdən görünür ki, hər bir assosiasiyanın biblioqrafik istinad standartı fərqli-

dir. Bu standartlardan başqa, BibTeX, EndNote, RefMan, RefWorks kimi ölkəmizdə hələlik az 
istifadə olunan məlumat emalı qəlibləri də mövcuddur. 

Bu standartlardan az istifadə olunmasına baxmayaraq, Azərbaycanda elmi yaradıcılıq, 
nəşriyyat işi və biblioqrafik emal sahəsində ISO tərəfindən qəbul olunmuş digər standartlar 
geniş tətbiq olunur. Bunlara aşağıdakı beynəlxalq standart eyniləşdirmə nömrələrini aid etmək 
olar:  

- ISBN (International Standard Book Number) - kitabın beynəlxalq standart eyniliyini 
müəyyən edən nömrə; 

- ISMN (International Standard Music Number) - not nəşrlərinin və musiqi əsərlərinin 
yazıldığı audio-video nəşrlərin beynəlxalq standart eyniliyini müəyyən edən nömrə; 

- ISSN (International Standard Serial Number) - dövri nəşrlər üçün nəzərdə tutulan bey-
nəlxalq standart nömrə; 

- ISAN (International Standard Audiovisual Number) - audiovizual əsərlərin beynəlxalq 
standart eyniliyini müəyyən edən nömrə; 

- ISRC (International Standard Recording Code) - audio-videoyazıların beynəlxalq stan-
dart eyniliyini müəyyən edən nömrə. 

"Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında" Azərbay-
can Respublikasının 2012-ci il 22 may tarixli 365-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə" 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyul tarixli 668 nömrəli Fərmanının 1.1.3-
cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabi-
neti 14 mart 2013-cü ildə "Beynəlxalq standart eyniləşdirmə nömrələrinin verilməsi Qaydala-
rı"nı təsdiq etmişdir. Qərara əsasən Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi 
ISBN, ISMN, ISSN, ISAN, ISRC üzrə beynəlxalq agentliklərlə razılaşdırmaqla beynəlxalq 
standart eyniləşdirmə nömrələrinin verilməsi ilə bağlı işləri təşkil edir. ISBN, ISMN, ISSN, 
ISAN, ISRC beynəlxalq standart eyniləşdirmə nömrələri beynəlxalq agentliklərin Azərbaycan 
Respublikası üzrə milli mərkəzləri vasitəsilə verilir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
bütün növ daşıyıcılarda olan kitablarda, not nəşrlərində və audio-videoyazılarda müvafiq bey-
nəlxalq eyniləşdirmə nömrələrinin (ISBN, ISMN, ISRC) istifadəsi məcburi, dövri nəşrlərdə və 
audiovizual əsərlərdə isə beynəlxalq eyniləşdirmə nömrələrinin (ISSN, ISAN) istifadəsi könül-
lüdür. Beynəlxalq eyniləşdirmə nömrələrinin verilməsi üzrə milli mərkəzlər beynəlxalq eyni-
ləşdirmə nömrələrinin reyestrini aparır, istifadəçilər haqqında məlumat bazası yaradır, onlara 
eyniləşdirmə nömrələrinin verilməsi barədə məlumat kitabçalarını nəşr edir, hüquqi və fiziki 
şəxslərin, həmçinin dövlət orqanlarının sorğuları əsasında məlumat bazalarından çıxarışlar ve-
rir. 

Azərbaycanda ISBN və ISMN nömrələrinin verilməsi ilə Xəzər Universitetinin müvafiq 
agentlikləri məşğul olur.  

Beynəlxalq standart eyniləşdirmə nömrələri haqqında bir qədər məlumat verməklə onla-
rın funksiyalarını daha dəqiq anlamaq olar. Məsələn, ISBN (International Standard Book Num-
ber) 1972-ci ildə Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) tərəfindən hazırlanan və üzv 
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ölkələrin razılığı ilə qəbul edilmiş beynəlxalq kitab nömrələmə sistemidir. ISBN unikal nömrə-
dir və yalnız bir kitab üçün nəzərdə tutulur. Azərbaycanda bu standart 2000-ci illərin əvvəllə-
rindən geniş tətbiq edilməyə başlanıb. 

ISBN-lər 13 rəqəmdən ibarətdir. Ədədlər və rəqəmlər bir-birindən defislə ayrılan 5 qrupa 
bölünür: birinci üç rəqəm (978) EAN (European Article Number- Avropa / Beynəlxalq Əmtəə 
Nömrəsi) kodudur. İkinci qrup nəşrin çap edildiyi ölkəni, üçüncü qrup naşiri, dördüncü qrup 
materiala aid sıra nömrəsini müəyyənləşdirir. Beşinci qrup isə ISBN-in doğruluğunun yoxla-
maq üçün təyin olunan bir rəqəmdən ibarətdir.  

Məsələn, “Proqres” nəşriyyatının 2014-cü ildə nəşr etdiyi “Turan Cavid. Ömür salnamə-
si” adlı nəşrin ISBN-i 978-9952-8244-3-8-dir. Burada 978 ədədi beynəlxalq əmtəə nömrəsini, 
9952 ədədi nəşrin Azərbaycana aid olduğunu, 8244 ədədi nəşrin “Proqres” nəşriyyatında çap 
edildiyini, 3 rəqəmi cari ildə nəşr olunan kitabların sayını, 8 rəqəmi isə yoxlama nömrəsini 
göstərir. 

ISO 2108:2005-ISBN həm kitab və əlyazmaları identifikasiya etmək, həm kitab, əlyazma 
mübadiləsini asanlaşdırmaq, həm də kataloqlaşdırma fəaliyyətini sürətləndirmək baxımından 
ciddi beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan standartdır.  

ISO tərəfindən hazırlanan (ISO 10957:2009) digər standart isə Beynəlxalq standart mu-
siqi nömrəsi və ya ISMN-dir (ing. International Standard Music Number). ISMN musiqi kitab-
larının beynəlxalq identifikasiya kodudur. Bu kod, kitabın çap olunduğu yer və nəşriyyat üzrə 
verilən nömrədir. Hal-hazırda 13 rəqəmli ISMN kodundan istifadə edilir. Hər ISMN kod dörd 
hissədən ibarətdir: məsələn: 9790-01302-3344-7. Burada 9790-musiqi ədəbiyyatı sənayesini 
bildirən prefiks, 01302-nəşriyyatın kodu, 3344-kitabın eyniləşdirmə nömrəsi, 7 isə yoxlama 
rəqəmidir. 

Digər beynəlxalq standartlardan biri də ISSN-dir. İngilis dilindən (International Serial 
Standard Number) tərcümədə Beynəlxalq Standart Seriya Nömrəsi mənasını verən və bütün 
dünyada dövri nəşrlərə tətbiq olunan ISSN həm də sənəd-məlumat mübadiləsində xüsusi iden-
tifikator rolunda çıxış edir. ISSN çapolunma yerindən, dilindən, formatından asılı olmayaraq, 
ardı davam edən nəşrləri eyniləşdirməyə imkan verən 8 rəqəmli unikal nömrədir. ISSN-ni bil-
məklə onu eyniadlı digər nəşrdən fərqləndirir və jurnalların komplektləşdirilməsi zamanı ondan 
istifadə edirlər.  

Azərbaycanda nəşr olunan bir çox jurnalların, xüsusilə də elmi jurnalların ISSN-i var. 
Hazırda beynəlxalq ISSN mərkəzi Fransanın Paris şəhərində yerləşir. Təşkilat kağız formasında 
çap olunan jurnallara ISSN verdiyi kimi, elektron versiyası olan jurnallara da e-ISSN tətbiq 
edir. Bir jurnalın hər 2 nömrəni, yəni həm ISSN, həm e-ISSN daşıması mümkündür və günün 
tələbləri nöqteyi-nəzərindən vacibdir. Çünki hazırda bir çox elmi jurnallar müəllifləri və oxu-
cuları ilə həm də İnternet üzərindən əlaqə qurur, məqalə qəbul edir, müəlliflərə rəyvermə pro-
sesinin nəticələrini onlayn izləməyə imkan yaradır. Əgər bütün bunlarla yanaşı, jurnalda məqa-
lələr həm də PDF formatında oxucuların istifadəsinə verilirsə, belə nəşrin elektron eyniləşdirmə 
nömrəsinə ehtiyac var. Əlyazmalar İnstitutunun nəşr etdiyi “Əlyazmalar yanmır”, “Elmi əsər-
lər” və “Filologiya məsələlələri” jurnalları həm ISSN, həm də e-ISSN-ə malikdirlər. “Əlyaz-
malar yanmır” jurnalının ildə bir dəfə ingiliscə nəşr olunan xüsusi nömrəsində isə həm də DOI 
(Digital Object İdentifier) eyniləşdirilməsindən istifadə edilir. Rəqəmli materialın identifikasi-
ya nömrəsi mənasını verən DOI ABŞ-ın CrossRef təşkilatı tərəfindən təyin olunmuş standart-
dır. Artıq dünyanın bir çox nüfuzlu nəşrləri bu standartı qəbul ediblər. Yaxın gələcəkdə Azər-
baycan nəşrlərində DOI-lərdən daha geniş istifadə olunması onların beynəlxalq çəkisini artır-
mağa kömək edər. 

Nəhayət, Azərbaycanda yenicə tətbiq olunmağa başlanmış və sənəd-məlumat mübadiləsi 
işini asanlaşdıracaq ISO 3901, yəni ISAN/ISRC - audiovizual əsərlərin beynəlxalq standart ey-
niliyini müəyyən edən nömrə barədə: bu kodla audio-videoyazıların müxtəlif versiyaları 
nömrələnir. Bu yolla eyni musiqinin, eyni videonun müxtəlif yazıları, redaksiyaları və remiks-
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ləri müxtəlif ISAN/ISRC koduna malik olur. ISAN kodları həm fiziki, həm də hüquqi şəxlər 
üçün Yerli ISAN Agentlikləri tərəfindən verilir. 

Bu kodlar həmişə 12 simvoldan ibarət olur və “AZ-033-020-OEP23” (defislər kodun tər-
kib hissəsi deyildir və ancaq bu kodun oxunmasını asanlaşdırmaq üçün bu formada yazılır) 
formatında yazıya alınır. Bu dördhissəli kod aşağıdakı kimi açılır : 

- “AZ”- ISO 3166-1 standartına əsasən ölkə kodunu bildirir. “AZ” Azərbaycanın Res-
publikasının beynəlxalq abbreviaturasıdır. 

- “033”-audio və ya videonu qeydə alan (həmçinin, ilk dəfə hazırlayan, üzünü köçürən) 
təşkilatın nömrəsidir. Bizim nümunədə bu Dövlət Film Fondunun şərti nömrəsidir. 

- “020”-qeydiyyat ilinin sonuncu iki və ya üç rəqəmidir (bu tarix audio və ya videonun 
yaradıldığı vaxtla eyni olmaya bilər). Məsələn, 1965-ci ildə çəkilmiş “Arşın, mal alan!” filmi 
2020-ci ildə bu eyniləşdirmə kodu ilə nömrələnərkən sonuncu rəqəm kimi “65” deyil, “020” 
göstərilməlidir. 

- “OEP23”- müəyyən audio-video yazını müəyyənləşdirən beş rəqəmdən ibarət təkraro-
lunmaz ardıcıllıqdır.  

 
Nəticə 
 
Bu və bu kimi beynəlxalq standartların Azərbaycan elm və təhsil müəssisələrinin sənəd-

məlumat emalı və mübadiləsi fəaliyyətində daha geniş tətbiq olunması sayəsində beynəlxalq 
informasiya mübadiləsini təkmilləşdirmək və bu sahədə milli və beynəlxalq qeydiyyat təkrarçı-
lığını aradan qaldırmaq, beynəlxalq informasiya massivlərinə inteqrasiyanın səviyyəsini yük-
səltmək, Azərbaycanın elmi-mədəni nailiyyətlərini daha geniş coğrafiyada yaymaq mümkün-
dür. 
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Нигяр Бабаханова 
Национальные, международные, межгосударственные стандарты в системе обра-
ботки и обмена с документационно-информационными массивами 
Сбор, обработка, передача и обмен с информацией одно из важнейших звеньев научной 
и образовательной системы. Стандартизация процесса обработки и обмена с информа-
цией является эффективным способом поддержки работы с разными видами научных 
данных и проверенным средством для развития документообмена и книгообмена между 
научно-образовательными учреждениями. В статье рассматриваются возможности стан-
дартов и стандартизации для развития современной системы работы с информацией в 
Азербайджанской Республике. Автор оценивает ситуацию по внедрению государствен-
ных (AZS), международных (ISO) и межгосударственных (ГОСТ) стандартов в издатель-
ское, библиотечное и архивное дело, приводит сравнительный анализ старых и новых 
стандартов в данных областях. 
Ключевые слова: обработка информации, обмен информацией, государственные стан-
дарты, международные стандарты, межгосударственные стандарты 
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National, international and interstate standards in the system of processing and  
exchange of documentation-information mass 
Collection, processing, transmission and exchange of information is one of the most important 
links in the scientific and educational system. Standardisation of the processing and exchange 
of information is an effective way to support work with different types of scientific data and a 
proven means for the development of document exchange and book exchange between 
scientific and educational institutions. The article discusses the possibilities of standards and 
standardisation for the development of a modern system of work with information in the 
Republic of Azerbaijan. The author evaluates the situation with the national (AZS), 
international (ISO) and interstate (GOST) standards in publishing, librarianship and archiving, 
provides a comparative analysis of old and new standards in these areas. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТНОНИМОВ  
СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

 
 
Резюме 

 
Этнонимы Северной Ирландии занимают особое место среди этнонимов Британии. 

В них отражены трудная судьба ирландского народа, связанная с захватом страны 
Великобританией, лишением земель, период голода и эмиграции в США. Этнонимы Ир-
ландии также основаны на стереотипах ирландцев, связанные с внешним видом, в част-
ности, рыжий цвет волос, а также их пристрастию к алкоголю. Болотная местность, 
зелень полей включены в коннотацию ряда этнонимов. Несомненно, борьба за независи-
мость также отображены в данных лингвистических единицах. 

 
Ключевые слова: этнонимы, Ирландия, картофель, эмиграция, стереотип 

 
Введение 

 
Северная Ирландия - это провинция или регион, расположенный в Соединенном 

Королевстве. Его история восходит к 1920-м годам, когда Ирландия была разделена на 
юг и север. Северная Ирландия очень густонаселенная, с населением более 1,8 миллиона 
человек. Это примерно 30% от общей численности населения Ирландии и примерно 3% 
от общей численности населения Соединенного Королевства.  

Подавляющее большинство населения Северного острова - белые. Белые люди со-
ставляют более 98% от общей численности населения. Большинство людей - более 88% 
- родились в Северной Ирландии. Есть также жители Британии, Ирландии и других 
областей. Крупнейшие небелые этнические группы - китайцы и индийцы. Более 41% 
населения являются протестантами или католиками. Приблизительно 17% не связаны 
с какой-либо религией или решили не отвечать на переписи. Почти половина жителей 
Северной Ирландии воспитывалась дома с протестантским происхождением. Сорок 
пять процентов пришли из домов, где практиковалось католицизм.Население Северной 
Ирландии составляет 1.881.600 по статистике за 2019 год. [6] 

 
Почти все в Северной Ирландии говорят по-английски. Это де-факто официальный 

язык Северной Ирландии. Тем не менее, некоторые жители также говорят по-ирландски 
- также известный как гэльский. 
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Начиная с 19-го века, народ Ирландии хотел получить самоуправление от Брита-
нии. Ирландская националистическая партия удерживала власть в палате общин, но хо-
тела получить самоуправление для автономии во внутренних делах. Закон о парламенте 
1911 года поставил Ирландию на путь самоуправления. 

Были люди, которые были против этой идеи. Ирландские профсоюзные деятели 
были против самоуправления. В 1912 году был введен дополнительный закон о Home 
Run. Тем не менее, было некоторое сочувствие к профсоюзным деятелям. В 1914 году 
четыре ольстерские страны отдали свои голоса на шесть лет. 

Когда началась Первая мировая война, Ирландия становилась все более расколо-
той. Всеобщие выборы 1918 года еще больше разделили народ, и партизанская война 
привела к англо-ирландской войне. В 1920 году был представлен четвертый законопро-
ект о самоуправлении, который разделил Ирландию на Северную и Южную Ирландию. 
Члены профсоюза продолжали выступать против этого плана, рассматривая его как пре-
дательство. В 1922 году был принят Закон о свободном государственном положении Ир-
ландии. 

В последующие годы Ирландия переживала взлеты и падения. Это включает бой-
коты, насилие и политический дискурс. Северная Ирландия пережила период, известный 
как проблемы, в результате которых погибло много людей. Однако соглашение 1998 года 
положило начало прогрессу в направлении более мирного региона. Сегодня Северная 
Ирландия очень промышленно развита, а ее экономика находится на подъеме с конца 
1990-х годов, а безработица значительно снизилась с 1980-х годов. [4] 

Рассмотрим этнонимы, характеризующие жителей Уэльса по данным The Racial 
Slur Database: 

Bog-Jumper- «прыгающий по болотам»- В Ирландии много болот 
Bog-Trotter- «бегающий по болотам»- изобилие болот в Ирландии 
Carrot Top- «морковная голова»- рыжий цвет волос 
Cat-lick- сокращенно от Catholic 
Clover- «клевер»- распространенное растение в Ирландии 
Clown- основан на стереотипном образе ирландца: густые рыжие волосы, большой 

красный нос (из-за чрезмерного употребления алкоголя) и разноцветная одежда, часто 
сшитая из лоскутков, чтобы показать, что ирландцы были бедны и не могли купить себе 
новую одежду. 

Coal Cracker- многие эмигранты из Ирландии добывали уголь.  
Donkey- во время добычи угля в1800-х годах в Пенсильвании было дешевле нанять 

ирландца, чем осла. 
Drunk- Ирландцы стереотипно пьяны. 
F.B.I- Foreign Born Irishman- ирландец, рожденный заграницей. 
Fenian- относится к ирландским римско-католическим иммигрантам, проживаю-

щим в таких крупных городах Великобритании, как Глазго, Ливерпуль и Манчестр. 
Также используется протестантами для унижения католиков в Северной Ирландии. 

IRA- Ирландская Республиканская Армия- этноним произошел от гэльских исто-
рий о Фианке, мифической группе воинов. Не является уничижительным.   

Fire Bush- «огненный куст»- рыжие волосы 
Fumblin’ Dublin- пьяный, безработный ирландец. Они обычно бывают под влия-

нием ирландских баров 
Green- «зеленый»- ирландцев когда-то называли зеленой расой. 
Green Nigger- «зеленый негр» 
Harp- Возможно связано с тем, что арфа эль варят в Ирландии или, что арфа явля-

ется популярным музыкальным инструментом среди ирландцев. Арфа также является 
символом Ирландии. Многие ирландцы демонстрируют зеленый флаг с арфой. 
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Hibe- cокращенно от Hibernian-относящийся или характеризующий Ирландию или 
ее жителей. (Когда поток воды высох впервые за тысячи лет, он открыл ужасное зре-
лище. Гиберния означает «страна зимы». Hibernia - это классическое латинское название 
острова Ирландия. Название Hibernia было взято из греческих географических записей.  
[2] 

Leprechaun- Лепрекон (ирландский: leipreachán / luchorpán) - это разновидность феи 
Аос Си в ирландском фольклоре. Они обычно изображаются как маленькие бородатые 
мужчины, одетые в пальто и шляпу, которые участвуют в шалости. Они - одинокие су-
щества, которые тратят свое время на изготовление и ремонт обуви и имеют скрытый 
горшок с золотом в конце радуги. Если их захватывает человек, они часто исполняют три 
желания в обмен на их свободу. Подобные гному существа редко появляются в ирланд-
ской мифологии и стали заметными только в более позднем фольклоре. [5] 

Mackerel Snapper- этот термин может быть применен к любому католику, ирландцу 
и др. В прошлом католикам было запрещено есть мясо по пятницам. Они обходили этот 
запрет так же, как это делают некоторые вегетарианцы, питаясь рыбой. Все еще наблю-
даются сильно католические районы (у них даже есть школьные и церковные рыбные 
пятницы).  

Mead- Ирландцы обычно пьют алкогольный напиток на медовой основе. 
Mick/ Mic/ Mc- многие ирландские фамилии начинаются с  Mc или Mac. Многих 

ирландцев также называют в честь знаменитого Майкла Коллинза, ирландского револю-
ционного солдата и политика, который был лидирующей фигурой в начале 20 века в 
борьбе Ирландии за независимость. [en.m.wikipedia.org], что сделало имя Майкл (Мик) 
очень распространенным именем. 

Mucker- «канавокопатель»- используется в Бостоне, потому что ирландские имми-
гранты в основном могли найти работу, помогая заполнить залив, который в то время 
был болотом и водой.   

Nagur- Ирландские американцы называли чернокожих «нагурами», потому что они 
не могли произнести слово «ниггер» со своим акцентом 

Nina- No Irish Need Apply- Ирландцы не нужны для подачи заявки. Со времени кар-
тофельного голода, когда ирландцы иммигрировали в США, их никто не хотел нанимать 
на работу. 

Paddy- используется в основном в Британии. Равносильно коннотации «негр». Про-
исходит от Святого Патрика и/или от распространенного ирландского имени Padraig 
(Падрейг). Пишется также Petty (Петти). 

Paddy Wagon- Термин «Пэдди Вагон» происходит от идеи, что ирландцы были пре-
ступниками и, когда приезжали полицейские, чтобы подавить атаку или другое преступ-
ное действие, их собирали в полицейский фургон. 

Plastic Paddy- Термин, использующийся ирландцами, описывая тех, кто вырос в 
другой стране ( особенно в Великобритании) и все же идентифицирует себя, как ирлан-
дец. 

Pot-licker- «вылизывающий горшок»- во времена картофельного голода ирландцы 
вылизывали свою миску до последней капли 

Potato Breath- «картофельное дыхание»- Ирландцы известны своей любовью к кар-
тофелю. 

Potato Head- «картофельная голова»- Ирландцы выращивают картофель. 
Potato Nigger- «картофельный негр»- Ирландцы едят много картофеля. 
Potato-eater- «пожиратель картофеля» - Ирландцы едят много картофеля. Исполь-

зуется гангстерами Нью-Йорка 
Proddy- Северо-ирландские протестанты. Укороченная форма «протестанта». 
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Provo- сокращенная форма от   Ирландская республиканская армия (ИРА; ир-
ландцы: laglaigh na hÉireann), также известная как Временная ирландская республикан-
ская армия (Временная ИРА или Провос), была ирландской республиканской военизи-
рованной организацией, которая стремилась положить конец британскому правлению в 
Северной Ирландии, содействовать ирландскому воссоединению и создать независимую 
республику, охватывающую всю Ирландию. Это была самая активная республиканская 
военизированная группировка во время волнений. Она была объявлена террористиче-
ской организацией в Соединенном Королевстве и нелегальной организацией в Ирланд-
ской Республике, чьи полномочия были отклонены. [1] 

Shamrock Nigger- «трилистниковый негр»- трилистник является символом Ирлан-
дии 

Shant- бедные ирландцы. Произошло от слова «хижина» в связи с тем, что бедная 
часть населения Ирландии жили в трущобах. 

Shillelagh-Hugger- трость, используемая ирландцами 
Spud- «копаться в земле, рыхлить почву»- ссылка на выращивание картофеля  
Spudnigger- связь ирландцев с картофелем 
Taig- на гальском означает «герой». В последнее время приняло отрицательное зна-

чение и используется как оскорбление Лоялисткой Общиной Северной Ирландии  
Tater Tot- «картофельный ребенок»- ирландский ребенок 
Thick Mick- «Толстый Мик»- часто используется в Англии, где ирландские имми-

гранты выполняли большую часть физического труда. Толстый- имеется в виду глупый. 
Мик- сокращенно от Майкл, распространенное христианское имя 

Tory- бандит из ирландского острова Тори, известного своими бандитами и пира-
тами 

Turf-cutter- «косящий торф»- Торф- имеется в виду торфяной мох, найденный в глу-
боких слоях в Ирландии. Первоначально он срезался большинством ирландских ферме-
ров и использовался в качестве топлива (ранняя форма угля). В более современном зна-
чении он обозначает пьяного ирландца, работающего смотрителем поля для гольфа. 

White Nigger- так чернокожие называли американцев ирландского происхождения 
в 1800-х годах в ответ на то, что те называли их «Nagurs». [7]  

По приведенным выше этнонимам создается стереотипный образ ирландца, кото-
рый беден, часто пьян, безработный или выполняет физический труд, такой как добыва-
ние угля, скос торфа, выращивание картофеля. Внешний вид ирландца с рыжими воло-
сами, красным носом и тросточкой отражен в таких этнонимах, как Carrot Top, Clown, 
Fire Bush, Shillelagh-Hugger.  Присутствует влияние религии на формирование некото-
рых этнонимов- Cat-lick, Fenian, Mackerel Snapper, Proddy.  Многие этнонимы связаны с 
ландшафтом- Bog-Jumper, Bog-Trotter, Clover, Hibe, Shamrock Nigger. Некоторые из эт-
нонимов включают в себя элементы борьбы за независимость или связь с политикой- 
IRA, Provo, Taig. Привязанность ирландцев к алкоголю иллюстрирована терминами 
Mead, Fumblin’ Dublin, Drunk. Связь с преступностью выражена названиями Paddy 
Wagon, Tory. Существуют этнонимы, связанные с фольклором Ирландии, примером мо-
жет служить Leprechaun. Этнонимы Mick/ Mic/ Mc, Paddy, Thick Mick имеют в составе 
рапространенные ирландские имена и фамилии. Названия символов Ирландии вклю-
чены в этнонимы Harp и Shamrock Nigger. 

Но больше всего этнонимов связано с картофелем, голодом и бедностью-Pot-licker, 
Potato Breath, Potato Head, Potato Nigger, Potato-eater, Shant, Spud, Tater Tot  Существуют 
многочисленные этнонимы, опирающиеся на сравнение ирландцев с неграми, в основ-
ном как чернорабочие, иммигрирующие в Америку- Green Nigger, Nagur, Potato Nigger, 
Shamrock Nigger, Spudnigger, White Nigger.  
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Таким образом, приведенные в данной статье этнонимы Ирландии можно класси-
фицировать по следующим коннотациям: 

1 Эмиграция 
2 Картофель/ голод 
3 Внешний вид 
4 Религия 
5 Символы страны 
6 Имена/ фамилии 
7 Преступность 
8 Алкогольная зависимость 
9 Ландшафт 
10 Политика 
11 Фольклор 
Но почему так много этнонимов, связанных с картофелем и что вынудило ирланд-

цев перебраться в Америку, где их никто не хотел брать на работу или, найдя, приходи-
лось выполнять тяжкий физический труд за мизерную оплату?  

Дело в том, что в XII-XVIII веках ирландцы стали жертвами колонизации со сто-
роны Англии и репрессивных законов против католицизма, в результате чего к началу 
XIX века ирландцы потеряли почти все свои земельные владения. Протестанты из Ан-
глии и Шотландии стали править страной. Ирландию стали использовать, как сырьевую 
базу для промышленности Англии и источником торговых доходов английской аристо-
кратии.  

Большая часть земельных участков Ирландии стали собственностью лендлордов, 
живших в Британии, которые стали сдавать эти земельные участки самим же ирландцам 
для обработки. Арендная плата за использование земельного участка была настолько вы-
сокой, что оставшаяся мизерная часть заработка вынуждала ирландцев жить в крайней 
нищете.  

Что касается картофеля, он начал выращиваться в Ирландии с 1590 года и приобрел 
большую популярность из-за благоприятного климата для выращивания, был пригод-
ным как продовольственная и кормовая культура, его можно было выращивать на не-
большом участке земли, картофель давал стабильный урожай для пропитания. Таким об-
разом, в середине XIX века 1/3 всех пахотных земель использовалась для картофельных 
посадок. Картофель входил в ежедневный рацион питания у большинства ирландский 
семей. 

Однако в 1845 году начался период неурожая картофеля, вызванный паразитиче-
скими микроорганизмами. Инфицированный картофель начал гнить и в земле, и в хра-
нилищах. Зараженными оказались почти все поля. Крестьяне лишились работы, потому 
что им нечем было расплачиваться с землевладельцем. Правительство стало привлекать 
их на другие виды физической работы, в основном на строительство дорог, чтобы ока-
зать им некоторую помощь. Нередко бедняки работали за скудную пищу и кров. 

Суровая зима 1846-1847 года еще более усугубила плачевное состояние ирланд-
ского простонародья. Государственная казна была исчерпана за 2 года оказания помощи 
беднякам. Землевладельцы стали поднимать арендную плату за использование земель-
ных наделов в Ирландии, так как и у них были свои долги. Арендаторы не могли платить 
требуемую сумму и им приходилось выселяться и ехать в города в поисках лучшей 
жизни. Другие видели свой шанс на выживание и спасение от голода в эмиграции с дру-
гие страны. 

 С начала XVIII века ирландцы начали переселяться в Великобританию и США. 
Голодная зима 1845 года увеличила число эмигрантов в десятки раз. В тяжелых условиях 
на вышедших из использования старых кораблях, которых стали называть «Плавучими 
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гробами», в антисанитарных условиях, в ужасной тесноте тысячи людей, обессиленные 
голодом, направлялись к берегам США и Канады. Более 6 тысяч из них скончались в 
пути или по прибытию. Средства на дорогу оны должны были выплачивать сами и не 
все члены семьи могли себе это позволить. Чаще всего из одной семьи могли уехать лишь 
один или двое человек. Тысячи из них так и не увиделись со своими родными.  Население 
восточного берега США к середине XIX века состояло в основном из ирландцев. 

Эпидемии сыпного тифа, дизентерии, холеры унесли еще тысячи жизней.  
К счастью, в 1850 году урожай картофеля в 1850 стал здоровым и жизнь вновь стала 

налаживаться. Правительство аннулировало долги за время Великого голода. В последу-
ющие годы картофельные посадки временами вновь страдали от паразитов, но столь мас-
штабного голод как в 1845-1849 годах больше не обрушивался. 

В годы картофельного голода погибло 20-25% населения Ирландии. В настоящее 
время более 40 миллионов жителей США ирландского происхождения. Даже известные 
личности, такие как бывший Президент США Джон Кеннеди и автомобильный магнат 
Генри Форд являлись прямыми потомками тех самых ирландских эмигрантов, прибыв-
ших во время Великого голода на одном из «плавучих гробов». [3] 

 
Заключение 

 
Пролив свет на исторические события, произошедшие в жизни ирландцев, связан-

ным с захватом Ирландии Англией, лишением земель, тяжелыми условиями жизни, пе-
риодом картофельного голода и эмиграцией в США, где их ждала не менее трудная 
жизнь, становится ясным значениe и происхождение многих ирландских этнонимов. 
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Aidə Mirzəyeva 
Şimali İrlandiya etnonimilərinin tematik xarakteristikası 
Bu məqalə Şimali İrlandiya etnonimləri, onların yaranma səbəbləri, mənalarının açıq-

lanması və təsnifatı haqdadır. İngiltərənin işğalı ilə bağlı İrlandiyalıların həyatında baş vermiş 
yüksək icarə haqqı, çətin fiziki iş, kartof əkinçiliyindən asılılıq, ABŞ-a mühacirət kimi tarixi 
hadisələr dil vahidlərində, xüsusən də etnonimlərdə özünü biruzə vermişdir. Bəzi etnonimlər 
qırmızı saçlı və böyük qırmızı burunlu, çox vaxt sərxoş olan bir irlandiyalı stereotipləri ilə 
bağlıdır. İrlandiyanın mənzərəsi, ölkənin rəmzləri, folkloru da həmin etnonimlərin tematik 
xüsusiyyətləridir. Digərləri siyasət, din, cinayət və şəxsi adlar kateqoriyalarına aid edilir.  

Açar sözlər: etnonimlər, İrlandiya, каrtof, mühacirət, stereotip 
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Aida Mirzayeva 
Thematic characteristics of ethnonyms of Northern İreland 
The article deals with the ethnonyms of Northern Ireland, the reasons for their formation, 

explanation of their meanings and their classification. Historical events which happened in the 
life of the Irishmen connected with the invasion of the land by the English, high rent, difficult 
physical work, dependence on potato growing, emigration to the USA reflected the language 
units, namely ethnonyms. Some of the ethnonyms have relation with stereotypes of an Irishman 
with red hair and big red nose who is often drunk. The landscape of Ireland, the symbols of the 
country, its folklore are also thematic features of those ethnonyms. The others are classified 
into the categories of politics, religion, crime and personal names.   

Key words: ethnonyms, Ireland, potato, emigration, stereotype 
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AMEA MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR 
İNSTİTUTUNUN ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ  

ELMİ MÜƏSSİSƏLƏRİ İLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ 
 
 
Xülasə 
 
Məqalə xalqımızın min illik tarixi xatirəsini ehtiva edən, onu dünyaya tanıdan zəngin 

əlyazma xəzinəsini tarixi yaddaşımızın bir hissəsi kimi qoruyub saxlayan, həm elmi-tədqiqat 
müəssisəsi, həm kitabxana, həm də muzey kimi fəaliyyət göstərən AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunun Almaniya Federativ Respublikasının elmi müəssisələri ilə bey-
nəlxalq əlaqələr sistemindən, Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanının Drezden nüsxəsinin surətini institutun fonduna hədiyyə etməsindən, eləcə 
də əməkdaşların Almaniyada təşkil olunan beynəlxalq elmi konfranslarda fəal iştirakından, bu 
ölkənin kitabxana, muzey və universitetlərinə elmi ezamiyyətlərindən, həmin təşkilatlarda apar-
dıqları tədqiqatlarından bəhs edir. Xarici qonaqların Əlyazmalar İnstitutuna gəlişi və bu ziya-
rətlərin məqsədi də məqalənin tədqiqat obyektlərindəndir. Belə ki, bu cür ziyarətlər Azərbay-
canın qədim əlyazmalarının təbliğinə imkan verdiyi kimi, təşkilatlar və tədqiqatçılar arasında 
sonradan geniş əməkdaşlığa, yeni elmi kommunikasiyaların yaradılmasına və yaxud mövcud 
beynəlxalq əlaqələrin davam etdirilməsinə və daha da dərinləşməsinə gətirib çıxarır. Araşdırıl-
mada tematik və elmi-statistik təhlilə cəlb olunan bu məqamlar AMEA daxilində müstəqil bir 
qurumun təcrübəsində ölkəmizin müstəqillik illərində xarici elmi əlaqələrinin, beynəlxalq elmi 
əməkdaşlığının tarixinin tədqiqinin mühüm tərkib hissəsi kimi təqdim edilir.  

 
Açar sözlər: Almaniya Federativ Respublikası, əlyazma, beynəlxalq əlaqələr, konfrans, 

elmi müəssisə, əməkdaşlıq, tədqiqat 
 
Giriş 
 
Xalqımız qədim və zəngin mədəni tarixə malik olduğu kimi, bu tarixi irsi özündə əks etdi-

rən, dünyaya tanıdan mühüm əlyazma xəzinəsinə də malikdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu bu əvəzolunmaz qiymətli xəzinəni ta-
rixi yaddaşımızın bir hissəsi kimi qoruyub saxlayan, gələcək nəsillərə ötürməklə görəvli olan 
əhəmiyyətli elmi qurumdur. Çoxşaxəli fəaliyyət istiqaməti ilə seçilən Əlyazmalar İnstitutunda 
son 50 ildə yüzlərlə yerli və xarici tədqiqatçı elmi araşdırmalar aparmış, ikitərəfli əməkdaşlığın 
inkişaf etməsinə çalışmışdır. Həmçinin buranı dünyanın tanınmış dövlət, elm və mədəniyyət 
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xadimləri də ziyarət etmiş, İnstitutun fəaliyyəti haqqında fikir və rəylərini bildirmişlər [1, 3]. 
İnstitut ilə elmi əlaqələr quran Almaniya Federativ Respublikasının müxtəlif qurumlarının təm-
silçiləri də Əlyazmalar İnstitutunun mühüm tərəfdaşları içərisində xüsusilə seçilir. 

 
Əlyazmalar İnstitutu ilə beynəlxalq elmi əməkdaşlıq əlaqələri quran bir sıra Avropa ölkə-

lərinin təmsilçiləri var ki, onlardan biri də - Azərbaycan xalqının məşhur xalq qəhrəmanlıq das-
tanı olan “Kitabi-Dədə Qorqud” adlı mədəniyyət abidəsini öz kitabxanasında mühüm əmanət 
kimi qoruyub-saxlayan Almaniya Federativ Respublikasının Drezden Kitabxanasıdır. Məlum-
dur ki, XIX əsrin ikinci yarısından bu iki ölkə arasında başlayan ictimai-siyasi əlaqələr, daha 
sonralar elm-təhsil baxımından da inkişaf etmişdir. Elə “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun Al-
maniyanın Drezden şəhərinin Kral kitabxanasında saxlanılan əlyazmasının aşkarlanması və ilk 
dəfə elmi ictimaiyyətə təqdimi də 1815-ci ildə alman əsilli (Bernburq şəhərində doğulan) Frid-
rix fon Dits sayəsində mümkün olub. Bu mühüm tapıntı və tədqiqatdan başlanan elmi əlaqələr 
sonralar daha da dərinləşib, Sovet hakimiyyəti illərində nisbətən zəifləsə də, Azərbaycan müstə-
qilliyini bərpa etdikdən sonra yeni mərhələyə qədəm qoyub. Haqqında danışılan dastan nüsxə-
sinin faksimilesinin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə bağışlanması da buna bariz 
nümunədir.  

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun Almaniyanın Drezden şəhərinin Kral kitabxanasında 
saxlanılan əlyazmasının Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə bağışlanmış faksimilesinin 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna verilməsi haqqında Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin Sərəncam”ında bu xüsusda deyilir: 

Xalqımızın möhtəşəm ədəbi abidəsi olan "Kitabi-Dədə Qorqud" eposunun 1815-ci ildə 
Almaniyanın Drezden Kral kitabxanasında aşkara çıxarılmış ən mükəmməl nüsxəsi bu günədək 
orada saxlanılmaqdadır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 21 fevral 1999-cu il tarixli 98 saylı sərəncamı 
ilə təsdiq edilmiş "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illik yubileyi üzrə Dövlət Komissiya-
sının tədbirlər planının 25-ci bəndinə uyğun olaraq 1999-cu il oktyabrın 8-də Drezden şəhə-
rində “Kitabi-Dədə Qorqud”a həsr edilmiş yubiley mərasimi keçirilərkən Almaniyanın Sakso-
niya əyalətinin Elm və İncəsənət üzrə Dövlət Nazirliyi və Kral Kitabxanası tərəfindən həmin 
əlyazmanın orijinala çox yaxın şəkildə hazırlanmış faksimilesi Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə hədiyyə edilmək üçün Azərbaycan nümayəndə heyətinə təqdim olunmuşdur. Hə-
min faksimile Azərbaycan tətbiqi sənət ustaları tərəfindən məharətlə, Dədə Qorqud dövrünü 
əks etdirən milli ornamentlərdən istifadə olunmaqla cildlənmişdir. 

Belə bir aksiyanı Almaniya Federativ Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında 
dostluq və əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində atılmış addım kimi qiymətləndirərək 
“Kitabi-Dədə Qorqud” irsinin gələcək nəsillərə daha dolğun çatdırılmasını və onun tədqiqat-
çılarının mötəbər bir nüsxədən istifadəsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1."Kitabi-Dədə Qorqud" eposunun Almaniyanın Drezden şəhərinin Kral kitabxanasında 
saxlanılan əlyazmasının Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə bağışlanmış faksimilesi 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna verilsin. 

2. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir [6]. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 

Bakı şəhəri, 3 aprel 2000-ci il.  
№ 377 
 Qeyd edək ki, Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunu dəfələrlə ziyarət etmişdir. Ulu Öndərin 2002-ci ildə “Kitabi-Dədə Qor-
qud” dastanının Drezden nüsxəsini fondumuza hədiyyə etməsi münasibətilə Əlyazmalar İnsti-
tutundakı çıxışı institutun nəşri olan “Yazdım ki, izim qala...” adlı sənədli kitabda öz əksini 
tapmışdır. Bir sıra yerli və xarici qonaqların, elm xadimlərinin rəyləri, fikir və təəssüratları ilə 
bağlı yazılı materialları özündə əks etdirən bu foto-sənədli topluda Azərbaycan və Almaniya 
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Respublikaları arasında elmi əlaqələrin inkişaf etdiyini təsdiqləyən Almaniya Federativ Res-
publikasının Elmlər Akademiyasından tutmuş, orada yerləşən bir sıra universitet və elmi müəs-
sisələrin nümayəndə heyətinin instituta səfəri, əməkdaşlığı, elmi əlaqələri genişləndirmək istəyi 
ilə bağlı xoş təəssüratların da şahidi oluruq. Məsələn: 

“Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar fondunda toplanmış xəzinənin zəngin-
liyi və gözəlliyi bizdə çox böyük təəssürat oyatdı. Bizi maraqlandıran əlyazmalar barədə məlu-
mat əldə etmək üçün hər cür yardım etdilər.” 

Almaniya Demokratik Respublikasının Elmlər Akademiyasının  
nümayəndə heyəti - 30 noyabr, 1972 

“Akademiyanın Əlyazmalar İnstitutunun bütün əməkdaşlarına artıq dərəcədə təşəkkür 
edirik” [1, 45]. 

Almaniya Demokratik Respublikasının Coğrafi cəmiyyətinin  
nümayəndə heyəti - Oktyabr, 1973 

Yaxud 1993-cü ilin 11 noyabr tarixində Almaniyanin Hamburq şərqşünaslıq Universite-
tinin nümayəndə heyəti Prof. Dr. Petra Kazert Əlyazmalar İnstitutunda olmuş və öz təəssürat-
larını belə paylaşmışdı: “Qiymətli əlyazmaların böyük sərgisi və layiqli qəbul üçün səmimi tə-
şəkkürlər. Avropadakı həmkarlarla elmi əlaqərin genişlənməsi üçün sərf etdiyiniz bu əmək və 
vaxt çox vacibdir.” [1, 65] 

Bundan başqa, 1994-cü ildə Almaniya Bamberq Universitetinin Türkologiya kafedrasının 
nümayəndəsi prof. Klum Kruge, 1999-cu ildə Berlin etnoqrafiya muzeyinin nümayəndəsi 
Dr.İnqrid Şindelbeh, 2009-cu ildə isə Humbolt adına Berlin Universitetinin elm xadimi 
M.G.Strunski Əlyazmalar İnstitutuna təşrif buyurmuş, yüzillərin yadigarı olan, qədim mədəni 
irsimizlə tanış olmuş, buradan müsbət və yaddaqalan təəssüratla ayrılmışlar. 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Almaniya Federativ Respubli-
kasının elmi müəssisələri ilə beynəlxalq əlaqələr sistemi yalnız bununla bitmir. Belə ki, hər il 
institutun əməkdaşları bir sıra Avropa və Asiya ölkələrində elmi ezamiyyətlərdə olur, kitabxa-
na, muzey və universitetlərdə tədqiqatlar aparır, mühazirələr oxuyur, beynəlxalq elmi konfrans-
larda fəal iştirak edib, bir sıra maraqlı məruzələrlə çıxış edirlər. Qeyd edək ki, oxunan məruzə-
lərin mətni məqalə və tezis şəklində beynəlxalq mətbu orqanlarda dərc olunur.  

İnstitutun müxtəlif illərdə yazılan hesabat materiallarına nəzər salaq. Məsələn: 
- 2011-ci il 23-25 may tarixlərində Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 

şöbə müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru, professor Fərid Ələkbərli Almaniyanın Berlin şəhərində 
“The 33rd Annual Conference of the European Association of Middle East Libraries (MELCom 
İnternational)” – (Orta Şərq Kitabxanalarının Avropa Birliyinin 33-cü illik konfransı) konfran-
sında tibbə dair Azərbaycan əlyazmaları mövzusunda çıxış etmişdir [2]. 

- 2015-ci il 6 may tarixində Bakıda Alman – Azərbaycan cəmiyyətində AMEA Məhəm-
məd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fil.ü.f.d., dosent Əli Məmmədba-
ğıroğluna XIX əsr alman müəllifi Adolf Berjenin 1867-ci ildə Almaniyanın Leypsiq şəhərində 
nəşr etdirdiyi “Qafqaz və Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir ki, Adolf  
Berje sahib cənabının ihtimamı ilə mətbu olunubdur”  kitabını əski əlifbadan transfoneliterasiya 
edərək çapa hazırlayıb, nəfis şəkildə nəşr etdirdiyinə görə cəmiyyətin “Körpü – Brucke” diplo-
mu təqdim edilmişdir [3]. 

- 2015-ci ilin may ayında AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fars-
dilli əlyazmalar şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvi (hazırda AMEA-nın həqiqi üzvü və 
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru) Möhsün Nağısoylunun Almaniyanın “LAP LAM-
BERT” Akademik Nəşrlər Nəşriyyatında “Şühədanamə”də poleoqrafiya, dil və tərcümə məsə-
lələri” (XVI əsr) adlı monoqrafiyası rus dilində çapdan çıxıb. Qeyd edək ki, monoqrafiyada orta 
əsrlərdə dilimizə tərcümə məsələləri ciddi tədqiqat obyektinə çevrilmişdir [7]. 

- 2015-ci il 16-19 dekabr tarixlərində akademik Möhsün Nağısoylu Almaniya Federativ 
Respublikasının Drezden şəhərində “Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi”nin təşkilat-
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çılığı ilə keçirilən ““Kitabi-Dədə Qorqud”da multikulturalizm ənənələri” mövzusunda Beynəl-
xalq konfransda ““Kitabi-Dədə Qorqud”un Azərbaycan əlyazmaları sırasında yeri” mövzusun-
da məruzəsi ilə çıxış etmişdir [3]. 

- 2017-ci il 16 fevral tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 
direktor müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Almaniyada yaşayan həmvətənimiz 
Məhəmmədəli Hüseyninin yardımı ilə Şah İsmayıl Xətainin xətt nümunələrinin rəngli surətlə-
rini əldə edib. Əldə olunan əlyazma sürətlərindən öyrənirik ki, Şah İsmayıl Həzrət Əlinin kə-
lamlarını gözəl xətlə, qızılı və mavi mürəkkəblə köçürmüşdür [4]. 

- 2019-cu il 9-13 sentyabr tarixlərində Almaniyanın Berlin şəhərində Azad Berlin Uni-
versitetinin İranşünaslıq İnstitutunun təşkilatçılığı ilə 9-cu Avropa İranşünaslıq konfransı keçi-
rilib. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əkrəm Bağırov konfransda “Orta əsr farsdilli ən böyük təzkirə” 
mövzusunda fars dilində məruzə ilə çıxış edib. Alim bu əsərdə 150-yə qədər orta əsr Azərbay-
can şairi haqqında məlumatın olduğunu və əsərlərindən nümunələrin təqdim edildiyini bildirib. 
Onun məruzəsi nüfuzlu dünya alimləri tərəfindən diqqətlə dinlənilib və maraqla qarşılanıb [5]. 

 
Nəticə 
 
Əlbəttə, bütün bu sadalanan materiallar AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutu ilə Almaniya Federativ Respublikasının elmi təşkilatları və mədəni müəssisələri ilə 
əməkdaşlıq fəaliyyətinin bir hissəsidir. Bu gün Əlyazmalar İnstitutu dünyada ən zəngin “Şərqdə 
yazılı abidələr toplanmış” əlyazma mərkəzlərindən biri sayılmaqla, beynəlxalq elmi müəssisə-
lərlə, eləcə də dünya kitabxanaları, muzeyləri ilə əlaqələrini genişləndirir, bu və digər sahələr-
dəki fəaliyyətini davam etdirməklə, yerli və xarici qonaqların, tədqiqatçıların, elm xadimlərinin 
maraq dairəsində olaraq bir çox uğurlara imza atır.  
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Взаимодействие Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА с  
научными учреждениями Федеративной Республики Германия 
В статье рассказывается о системе международных связей Института рукописей 

имени Мухаммеда Физули НАНА, который отражает многовековую историческую па-
мять нашего народа, сохраняет  богатую сокровищницу рукописей, представляя ее миру 
как часть нашей исторической памяти,  функционирует как научно-исследовательское 
учреждение, библиотека и музей, с научными учреждениями Федеративной Республики 
Германия, а также о ежегодном активном участии сотрудников института в международ-
ных научных конференциях, научных командировках в страны Европы, исследованиях 
в библиотеках, музеях и университетах мира. 

Ключевые слова: Федеративная Республика Германия, рукопись, международные 
связи, конференция, научное учреждение, сотрудничество, исследование. 
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Asmar Gasanova 
Professional interaction of the Institute of Manuscripts named after Muhammed    
Fuzuli of the Azerbaijan National Academy of Sciences with the scientific 
institutions of the Federal Republic of Germany 
The article focuses on the system of international relations of the Institute of Manuscripts 

named after Muhammed Fuzuli of the Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS), 
which reflects the hundred-year-old historical memory of our nation, maintains the rich 
manuscript treasure that introduces our people to the world as a part of our historical memory, 
and acts as a scientific-research institute, library and museum, with the scientific institutions of 
the Federal Republic of Germany, as well as reflects the active participation of the personnel of 
the Institute in the international scientific conferences every year, their academic business trips 
to European countries, and their research in world libraries, museums and universities.   

Key words: Federal Republic of Germany, manuscript, international communications, 
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ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN DAĞLIQ QARABAĞ PROBLEMİ 
BEYNƏLXALQ HÜQUQ MÜSTƏVİSİNDƏ 

 
Xülasə 
 
Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən, Dağlıq Qarabağa qarşı əsassız iddia-

ları onların “Böyük Ermənistan” yaratmağa yönəlmiş strateji planlarının tərkib hissəsidir. Ona 
görə də ermənilər “ənənələrinə” sadiq qalaraq, hər zaman əlverişli şərait yaranan kimi havadar-
larının qüvvəsinə arxalanaraq bu mənfur planın reallaşdırılması uğrunda fəaliyyətə başlamışlar. 
SSRİ-də 1985-ci ildə ermənipərəst M.S.Qorbaçovun hakimiyyətə gəlməsilə erməni separatçı-
ları növbəti dəfə yenidən fəallaşdılar. 1991-ci ilin sonlarında SSRİ-nin dağılması ilə keçmiş 
sovet məkanında yeni geosiyasi şərait yarandı. Ermənistan Azərbaycana qarşı elan olunmamış 
müharibəyə başladı. Ermənistanın hərbi birləşmələri Azərbaycanın sərhədlərini pozub Qaraba-
ğa daxil oldular və Dağlıq Qarabağın erməni separatçıları-terrorçuları ilə birləşərək Azərbaycan 
torpaqlarının işğalına başladılar. Helsinki Yekun Aktının tələblərinə məhəl qoymayan, onun 
prinsiplərini kobudcasına pozan Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respub-
likasının 20 faiz ərazisi – Dağlıq Qarabağ regionu və ona bitişik yeddi rayonu işğal olundu, 
Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə qəsd edildi. Dünya birliyi Ermə-
nistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinə əhəmiyyətli dərə-
cədə təsir göstərən vacib addımlar atsa da, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar bu münaqişəni nizam-
lamağa yönələn qərarlar qəbul etsə də, Ermənistan dövləti onlara məhəl qoymur, BMT-nin 
Azərbaycan torpaqlarını işğaldan dərhal azad etmək haqqında müvafiq qətnamələrinə hələ də 
əməl etmir. 

 
Açar sözlər: Dağlıq Qarabağ, Avropa Şurası, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, qət-

namə 
 
Giriş 
 
Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, Qərb və Şərq arasında körpü rolunu oynaması, Avropa -

Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasında, Böyük İpək yolunun bərpasında fəal iştira-
kı, qitənin enerji təhlükəsizliyində vacib rol oynayan ölkələrdən biri olması, zəngin təbii ehti-
yatlara sahibliyi tarixən olduğu kimi, bu gün də böyük dövlətlər arasında regional maraqların 
toqquşmasına, siyasi-iqtisadi rəqabətə səbəb olan amillərdir. 

 
Dünyanın  görkəmli alimləri Azərbaycanı təbii muzey adlandırmışlar. Bu muzeyin ən 

unikal mərkəzi Qarabağdır. Qarabağın tarixi kökləri çox qədimlərə gedib çıxır. Elmi dəlillər 
göstərir ki, ilk insan məskənlərindən biri də Qarabağ olmuşdur. Qarabağ öz gözəlliyi, yeraltı  
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və yerüstü  sərvətləri ilə yadellilərin diqqətini cəlb etmiş, bu gözəl diyar zaman-zaman qanlı 
hərb meydanına çevrilmişdir [6, s.7]. 

Ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlərin müasir real məntiqi tələb edir ki, iri dövlətlər 
regional münaqişələri vaxtında birgə səylə tənzimləməlidirlər. Ermənistanın təcavüzkarlıq si-
yasəti regionda inteqrasiya prosesinə, demokratikləşməyə mane olur və insan hüquqlarını po-
zur. Sovet İttifaqının süqutundan sonra Cənubi Qafqazda geosiyasi proseslərin intensivliyi ilə 
böyük dövlətlərin maraqlarının müəyyən məqamlarda kəsişməsi paralellik təşkil edir. Artıq 
dünyanın və regionun aparıcı dövlətləri həmin gerçəklikdən çıxış edərək Cənubi Qafqaz siya-
sətlərini tənzimləyirlər. Bunların fonunda region dövlətlərinin yeritdikləri daxili və xarici siya-
sətin aktuallığı daha da artır. O cümlədən, Azərbaycanın bölgədəki mövqeyi daha böyük əhə-
miyyət kəsb etməyə başlayır. Bunun əsas səbəbi Azərbaycanın Cənubi Qafqazda iqtisadi və 
mədəni baxımdan potensial lider dövlət olmasıdır [2, s.128]. 

Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar müharibə nəticəsində Ermənistan hərbi qüvvələri 
Azərbaycan Respublikasının ərazisinin böyük bir hissəsini işğal etmişdir. Dağlıq Qarabağla re-
gionu ilə yanaşı bu regionun ərazisindən dörd dəfədən artıq olan digər Azərbaycan torpağları, 
o cümlədən, Ağdam (böyük bir hissəsi), Fizuli (qismən), Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər 
və Laçın rayonları, Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir. 
Bütövlükdə 900-ə yaxın Azərbaycan yaşayış məntəqəsi talan edilmiş və sonradan dağıdılıb 
məhv edilmişdir. Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü nəticəsində ölkə əra-
zisinin 20 faizindən çoxu, yəni 17.000 kv. km torpaq sahəsi işğal altında qalmışdır. 20 mindən 
çox azərbaycan əhalisi (onların əksəriyyəti azərbaycanlılardır) həlak olmuş, 50 mindən çox in-
san yaralanmış və bunun nəticəsində ya əlil olmuş ya da ki, şikəst olmuşdur. Bir neçə min insan 
itkin düşmüşdür [1, s.8]. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi XX yüzilliyin tarixinə ən faciəli 
münaqişələrdən biri kimi daxil olmuş, milyonlarla insanın taleyində əks olunub. 1988-ci ildə 
təhrikçilik yolu ilə başlanan bu münaqişə hələ də özünün düşmənçilik xarakterini saxlayır, 
çünki erməni tərəfi bunu antaqonist münaqişə hesab edir və “ya hər şey, ya heç nə” prinsipi 
üzrə hərəkət edir. Münaqişənin açıq, presedent fazasından əvvəl adi gözlə görünməyən, geniş 
ictimaiyyətə məlum olmayan hadisələr baş verir. Münaqişənin bu gizli, latent fazası Sovet İtti-
faqında erməni ictimaiyyətinin müəyyən hissəsinin və xaricdəki erməni diasporunun çoxillik 
fəaliyyəti sayəsində geniş miqyas almışdır. Erməni tərəfi münaqişəli vəziyyəti illər boyu gər-
ginləşdirir, öz niyyətinin etnokratik xarakter daşımasını dərk edir. Etnokratizm dedikdə ermə-
nilər öz məqsədlərinə başqa xalqların hesabına nail olmağı nəzərdə tutur. O, Azərbaycan SSR-
in 1923-cü ildə yaradılmış Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Ermənistan SSR-yə birləşdirmək 
məqsədi güdürdü. Uzun illər boyu sıravi insanların şüurunun ilhaqçılıq (“miatsum”) ideyası ilə 
zəhərlənməsi 1987-ci ilin payızında İrəvanda keçirilən mitinqlərdə üzə çıxdı. Həmin mitinqlər 
zamanı DQMV-nin Ermənistan SSR-ə verilməsi barədə açıq tələblər səsləndi. Beləliklə, müna-
qişə insident mərhələsinə keçməyə başladı. Daxili dinamikaya malik olan bu proses qan 
tökülməsinə, ərazi ekspansiyası ideyasını dəstəkləməyən böyük insan kütlələrinin faciəsinə 
doğru aparan hadisələrin get-gedə daha tez-tez baş verməsi ilə səciyyələnirdi [2, s.311]. 

Dünya birliyi dövlətlərin mövqeyi ilə yanaşı, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması prosesinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən vacib amillərdən 
biri də bu münaqişəyə aid nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların öz qərarlarında əks olunmuş mövqe-
ləridir. Bu, ilk növbədə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT), Avropa Təhlükəsizlik və Əmək-
daşlıq Təşkilatı (ATƏT), Avropa Şurası (AŞ), Avropa Birliyi (AB), İslam Konfransı Təşkilatı 
(İKT), Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (НАТО), Demokratiya və iqtisadi inkişaf üzrə 
Təşkilat - GUAM kimi beynəlxalq təşkilatlara aiddir [5, s.9]. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başladıqdan sonra uzun müddət bu 
problem beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmədi. Bunun birinci səbəbi ondan ibarət idi 
ki, münaqişənin ilkin mərhələsində dünya birliyi onun aradan qaldırılmasında maraqlı deyildi. 
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Çünki bu problem SSRİ-nin dağılması prosesini sürətləndirən çoxsaylı amillərdən biri kimi çı-
xış edirdi və onun aradan qaldırılması Sovet İttifaqının daxilində gedən dağıdıcı proseslərə ma-
ne ola bilərdi. Maraqlıdır ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin meydana 
çıxması bilavasitə Kremlin ssenarisi əsasında baş tutmuşdu. İttifaq rəhbərliyi “parçala, 
hökmranlıq et” prinsipinə əsaslanaraq regional münaqişələr yaratmaqla diqqəti ölkənin əsas 
problemlərindən yayındırmağa, beləliklə, müttəfiq respublikalarda müşahidə edilən milli azad-
lıq hərəkatının genişlənməsini əngəlləməyə çalışırdı. Lakin bu plan SSRİ üçün bumeranq rolu-
nu oynadı və etnik münaqişələr imperiyanın dağılmasının nəinki qarşısını ala bilmədi, hətta 
prosesi daha da sürətləndirdi. Ermənilər isə hələ münaqişə başlamamışdan əvvəl beynəlxalq 
ictimaiyyətin dəstəyini almaq üçün ciddi kampaniya aparmışdılar. Burada erməni lobbisinin 
imkanlarından da geniş istifadə edilirdi. Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, bu gün faktiki 
olaraq dünyada gedən ictimai-siyasi və iqtisadi proseslərə bilavasitə nəzarət etmək imkanına 
malik olan ABŞ Konqresi ilə erməni lobbisi arasında çox isti münasibətlər mövcuddur. Eyni 
sözləri Fransa senatı haqqında da söyləmək mümkündür. İngiltərənin də ermənipərəst mövqeyi, 
Cənubi Qafqazda Türkiyə və Azərbaycana qarşı  bundan istifadə etmək siyasəti XX əsrin əv-
vəllərindən məlumdur. Bu fikirləri son vaxtlar aşkar edilmiş arxiv sənədləri sübut edir [4, s.18]. 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin həyata keçirilməsi hər zaman beynəl-
xalq birliyin laqeyd münasibətilə müşayiət olunmuşdur. Artıq 1992-ci ildə erməni silahlı bir-
ləşmələri respublikamızın ərazilərinin işğalına istiqamətlənmiş hərbi əməliyyatların miqyasını 
kifayət qədər genişləndirmişdilər. Lakin heç bir beynəlxalq təşkilat hamının gözü qarşısında 
baş verməkdə olan və beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə tapdalayan bu işğalçılıq 
əməllərinə obyektiv qiymət vermədi. Doğrudur, müxtəlif dövrlərdə BMT-nin, ATƏT-in, Avro-
pa Birliyinin bu barədə müəyyən qətnamələri, bəyanatları meydana çıxdı, bununla belə, həmin 
sənədlər münaqişənin həqiqi səbəblərini dəqiq şəkildə qiymətləndirmir, təcavüzkarla təcavüzə 
məruz qalan tərəf arasında heç bir fərq qoymurdu [5, s.32]. 

İslam Konfransı Təşkilatı Ermənistanın Azərbaycana təcavüz faktını tanıyan ilk beynəl-
xalq qurum olmuşdur. Təşkilatın zirvə görüşlərində daim Ermənistan-Azərbaycan Dağıq Qara-
bağ problemi diqqət mərkəzində saxlanılmış və bu barədə kifayət qədər aydın, beynəlxalq 
hüquq normalarına əməl olunmasını tələb edən bəyanatlar qəbul edilmişdir. Təşkilatın 1993-cü 
ildə Kəraçidə (Pakistan) keçirilmiş xarici işlər nazirlərinin 21-ci konfransında ilk dəfə Ermə-
nistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair əhəmiyyətli qətnamə qəbul edildi. Qət-
namədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hücumları və respublikamızın torpaqlarını işğal etmə-
si qətiyyətlə pisləndi. Sənəddə Ermənistanın təcavüzkar hərbi əməliyyatları nəticəsində Azər-
baycanda humanitar vəziyyətin dözülməz həddə çatması, Ermənistanın davranışının beynəlxalq 
sülh üçün təhlükə yaratması, bu dövlətin silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarıl-
masının zəruriliyi bildirilirdi. Bundan başqa qətnamədə münaqişənin dövlətlərin ərazi 
bütövlüyü və suverenliyi prinsipləri əsasında, tanınmış sərhədlərin dəyişdirilməməsi şərtilə və 
sülh yolu ilə həlli tövsiyə olunurdu. 

Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın tarixi 1993-cü ildən başlanır. Məhz 
həmin ilin fevral ayında bu beynəlxalq təşkilatla ölkəmiz arasında əlaqələr qurulmuşdur. 1993-
cü ilin aprel ayının 7-də AB Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bə-
yanatla çıxış etmişdir. Həmin bəyanatda təşkilata üzv ölkələr münaqişənin dərinləşməsindən 
narahatlıq keçirdiklərini, Kəlbəcər və Füzuli rayonlarında əməliyyatların genişlənməsindən tə-
əssüfləndiklərini ifadə etmişdilər. Lakin bu bəyanatda Ermənistanın respublikamızın ərazilərini 
işğal etməsi faktına dair heç bir konkret münasibət ifadə olunmur və münaqişənin əsl səbəbləri 
barədə fikir bildirilmirdi. AB məsələyə daha çox neytral mövqedən yanaşmağa və təcavüzkarın 
kim olduğunu etiraf etməməyə çalışırdı. Həmin ilin sentyabr ayında Ermənistanın işğalçı 
qüvvələrinin cəbhə bölgəsində yeni əməliyyatlar keçirməsi qurumu daha bir bəyanatla çıxış 
etməyə məcbur etdi. Bu sənəddə ermənilərin Azərbaycana qarşı hərbi hücumları pislənilir və 
qaçqınların sayının həddən artıq çoxalmasından narahatlıq ifadə olunurdu. AB ATƏM-in 
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Minsk qrupunun bölgədə sülhün əldə edilməsi istiqamətində səylərini də dəstəkləyir və tərəfləri 
bu prosesin həyata keçməsi üçün əlverişli şərait yaratmağa çağırırdı. Təşkilat BMT qətnamələ-
rinə hörmət göstərilməsini hər iki tərəfdən tələb, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonla-
rından qoşunların çıxarılmasının zəruriliyini qeyd edirdi. Bundan başqa, bəyanatda Ermənis-
tandan Azərbaycan ərazilərinə hücum edən yerli erməni qüvvələrinə yardım göstərməmək də 
tələb olunurdu. Lakin bu sənəddə qüsurlu məqamlar çox idi. Çünki Azərbaycanda hərbi əmə-
liyyatları yerli ermənilər deyil, Ermənistan ordusu həyata keçirirdi. 

Azərbaycanın Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏT) üzv olması 
1992-ci ilə təsadüf edir. Həmin il yanvar ayının 30-da Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlığa 
dair Müşavirəyə üzv olan Azərbaycan iyulun 8-də ATƏM-in Helsinkidə keçirilən zirvə toplan-
tısında təşkilatın sənədlərini imzaladı. 1992-ci ilin fevralında ATƏM-in ilk missiyası Ermənis-
tan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair məruzə hazırlamaq üçün respublikamıza 
gəldi. Fevral ayında missiyanın məruzəsi təşkilatın Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin 
(YVŞK) Praqada keçirilən iclasında dinlənildi. Məruzədə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi 
olması faktı təsdiqlənirdi. Komitə münaqişənin həllinə dinc vasitələrlə nail olmağın zəruriliyini 
də bəyan etmişdi. 1992-ci ilin mart ayında ATƏM-in nümayəndələri ikinci dəfə regiona səfər 
etdilər və bu dəfə də YVŞK-nin iclasında məruzə dinlənildi və komitə yenidən tərəfləri Dağlıq 
Qarabağa dair sülh konfransının keçirilməsinə şərait yaratmağa çağırmaqla kifayətləndi. Martın 
24-də ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurası vəziyyəti müzakirə edərək münaqişənin sülh yolu 
ilə nizamlanmasını təmin etmək üçün YVŞK-nin zəmanəti əsasında Dağlıq Qarabağa dair sülh 
konfransının çağırılması barədə qərar qəbul etdi. Bununla da Minsk prosesinin əsası qoyulmuş 
oldu. 1994-cü ilin dekabrında Budapeştdə ATƏM üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət baş-
çılarının növbəti zirvə görüşü keçirildi. Zirvə görüşündə qəbul olunan ən mühüm qərarlardan 
biri təşkilatın Avropada sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsi istiqamətində fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi oldu. Sammitin ən vacib hadisələrindən biri də ATƏM-in təşkilati cəhətdən 
yeniləşməsi və onun fəaliyyətinin genişləndirilməsi məqsədilə qurumun 1995-ci ilin yanvar 
ayının 1-dən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı adlandırılması idi [3, s.31]. 

Zirvə toplantısının iştirakçıları Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini də 
müzakirə edərək bu barədə qəbul olunmuş sənədlərə müvafiq bölmənin salınmasına razılıq ver-
dilər. Həmin bölmə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏM-in fəaliyyətinin intensiv-
ləşdirilməsi” adlanırdı. Bu bölmədə tərəflər arasında atəşkəsin əldə edilməsi alqışlanır və 
ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədrinə Minsk Konfransı həmsədrlərinin təyin edilməsi tapşırılırdı. 
Sənədin birinci bəndində deyilir: “İştirakçı dövlətlər münaqişə və onun nəticəsi kimi insan fa-
ciəsinin davam etməsini pisləyərək münaqişədə iştirak edən tərəflərin 1994-cü il may ayının 
12-də ATƏM-in Minsk qrupu ilə birgə əməkdaşlıqda Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə 
razılaşdırılmış atəşkəsi təsdiq etmələrini alqışladılar. İştirakçı dövlətlər BMT Təhlükəsizlik Şu-
rasının əlaqədar qətnamələrinə dair öhdəliklərini təsdiq etdilər və Təhlükəsizlik Şurasının 
münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə yönəlmiş ATƏM-in səylərinə verdiyi siyasi dəstəyi 
alqışladılar. Bununla əlaqədar onlar münaqişədə iştirak edən tərəfləri birbaşa əlaqələr də daxil 
olmaqla intensiv daimi danışıqlara çağırdılar. Bundan çıxış edərək onlar ATƏM-in səylərini və 
yardımını gücləndirəcəklərinə əmin etdilər, ATƏM-in Minsk qrupunun vasitəçilik səylərini ta-
mamilə müdafiə etdilər və Rusiya Federasiyasının çox mühüm yardımını və Minsk qrupunun 
digər ayrılıqda götürülmüş üzvlərinin səylərini yüksək qiymətləndirdilər. Onlar bütün bunları 
ATƏM çərçivəsi daxilində vahid, uzlaşdırılmış səylər şəklində uyğunlaşdırmağa razılaşdılar” 
[3, s.31]. 

1996-cı ilin dekabrında Lissabonda keçirilən ATƏT üzvü ölkələrin dövlət və hökumət 
başçılarının zirvə görüşündə üç mühüm sənəd (ATƏT-ə üzv ölkələrin Lissabon zirvə görüşünün 
bəyannaməsi, XXI əsrin Avropası üçün ümumi və hərtərəfli təhlükəsizlik modelinə dair bəyan-
namə və Avropadakı adi silahlı qüvvələrin məhdudlaşdırılması prosesinin parametrləri və əhatə 
dairəsi haqqında sənəd) qəbul olunmalı idi. Lakin zirvə toplantısının bəyannaməsində öz əksini 
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tapmış müddəalardan biri - Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prin-
siplərini özündə ehtiva edən 20-ci maddə Ermənistan tərəfin etirazına səbəb oldu. Ermənistan 
həmin maddəyə veto qoydu. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev isə həmin maddənin bəya-
natın mətnindən çıxarılmasına qəti etirazını bildirərək sammitin bütün sənədlərinə veto qoya-
cağını bildirdi. Aparılmış danışıqlar Azərbaycan Prezidentinin mövqeyini dəyişməyə vadar edə 
bilmədi və ölkəmiz konsensus verməmək hüququndan istifadə edərək sammitin bütün sənədlə-
rinə veto qoydu. Bu isə Lissabon sammitinin nəticəsiz başa çata biləcəyi demək idi. 20-ci mad-
də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin üç prinsip əsasında həll edilməsinin 
mümkünlüyünü göstərirdi: Azərbaycan və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı, 
Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində öz müqəddəratını təyinetmə hüququ 
əsasında muxtariyyət və özünüidarə statusunun verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin 
təhlükəsizliyinin təmin olunması sözügedən prinsiplər ATƏT-in Minsk qrupunun 1996-cı ilin 
noyabr ayında Helsinkidə keçirilmiş iclasında münaqişənin həlli formulu kimi qəbul olunmuş-
du və təxminən eyni layihəni də elə həmin ilin fevralında ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Flavia 
Kolti irəli sürmüşdü. Bütün maneələrə və çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan Prezidenti sona 
qədər öz prinsiplərinə sadiq qaldı və bir çox dövlət başçıları ilə keçirilmiş görüşlərində də 
mövqeyini kifayət qədər ciddi arqumentlərlə əsaslandırdı. Uzun və gərgin müzakirələrdən sonra 
20-ci maddədə öz əksini tapmış bütün prinsiplərin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi 
bəyanatında təsbit olunması barədə konsensus əldə edildi. Bəyanatda deyilirdi: “Minsk qrupu-
nun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinin tərkib hissəsi olacaq 3 prin-
sipi tövsiyə etmişlər. Bu prinsipləri Minsk qrupunun üzvü olan bütün ölkələr müdafiə edirlər. 
Onlar aşağıdakılardır: Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyü,  Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibində öz müqəddəratını təyin etməyə əsaslanan 
bir razılaşmada müəyyənləşdirilən ən yüksək özünüidarəsini təmin edən hüquqi statusu, məsə-
lənin həllinin müddəalarına əməl olunmasını təmin etmək barədə bütün tərəflərin qarşılıqlı 
öhdəlikləri daxil olmaqla Dağlıq Qarabağın və onun bütün əhalisinin təhlükəsizliyi”. Bu, ölkə-
mizin diplomatik müstəvidə əldə etdiyi çox mühüm uğur idi. Əvvəla, Azərbaycan bütün dünya-
nın diqqətini Qarabağ münaqişəsinə yönəltməyə nail olmuşdu, bu isə olduqca vacib məsələ idi. 
Çünki dünyanın problemə münasibəti heç də obyektiv məlumatlar əsasında formalaşmamışdı 
və Azərbaycan Lissabon sammitində Ermənistanın və erməni lobbisinin uzun müddətdən bəri 
apardığı təbliğat kampaniyasının nəticələrini bir günün içərisində dəyişməyə nail oldu. Digər 
tərəfdən Ermənistan bir daha işğalçı siyasət yürütdüyünü və beynəlxalq hüququn bütün dünya 
tərəfindən qəbul olunmuş prinsiplərinə qarşı çıxdığını ortaya qoydu. Bununla yanaşı ATƏT 
üzvlərinin hamısı, Ermənistan istisna olmaqla, münaqişənin yalnız Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalması və Dağlıq Qarabağın bütün əha-
lisinin (buraya ərazidə yaşayan azərbaycanlılar da daxildir) təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
şərtləri daxilində həllinin mümkünlüyünü təsdiqlədilər. Ermənistan isə ilk dəfə məhz bu sammit 
zamanı beynəlxalq birliyin ciddi təpkisi ilə qarşılaşdı və özünü təcrid olunmuş vəziyyətə saldı. 
1999-cu ildə ATƏT-in İstanbul zirvə toplantısında da Azərbaycan öz ədalətli mövqeyini dünya-
ya bəyan etmək üçün mühüm addımlar atdı. İstanbul sammitində prezident Heydər Əliyevin 
apardığı səmərəli danışıqlar Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyini bir daha nümayiş etdir-
di. ATƏT Avropada sülhün qorunub saxlanılmasına və dövlətlərarası əməkdaşlığın genişləndi-
rilməsinə xidmət edən bir təşkilat kimi bu günə qədər Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllində vasitəçilik missiyasını yerinə yetirsə də, heç bir konkret addım atmağa 
nail olmayıb.  

Ölkəmizin xarici siyasəti son dərəcə düşünülmüş proqram üzərində qurulmuş və uzaq 
geostrateji perspektivlərin nəzərə alınması ilə həyata keçirilir. Azərbaycan regionda maraqları 
toqquşan bütün dövlətlərlə əlaqələrini bərabərhüquqlu iqtisadi-siyasi tərəfdaşlıq səviyyəsində 
qurmağa müvəffəq olmuşdur. Azərbaycan Cənubi Qafqazda, bütövlükdə MDB və Avropa mə-
kanında çox az sayda olan dövlətlərdən biridir ki, Rusiya, ABŞ, Türkiyə, İran və İsrail kimi 
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maraqları toqquşan dövlətlərlə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı hörmətə, praktiki əməkdaşlığa əsas-
lanan münasibətlər qurmağa nail olmuşdur.   

2009-cu ildə münaqişənin həlli prosesində danışıqların intensivləşməsi daha fəal şəkil 
almışdır. Prezident İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Ermənistan Prezidenti 
Serj Sərkisyanın 2008-ci ilin noyabrın 2-də keçirilən görüşdən sonra “Moskva Bəyannamə-
si”nin imzalanması, bunun ardınca prezidentlərin növbəti üçtərəfli görüşü 2009-cu ilin iyunun 
4-də Sankt-Peterburqda, üçüncü görüşləri bir ay sonra Moskvada, dördüncü isə ötən ilin okt-
yabrında Kişinyovda MDB dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində keçirilmişdir. 2009-cu ildə 
də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin altı görüşü olmuşdur. Bir il ərzində bu qədər 
görüşün keçirilməsini atəşkəs imzalandıqdan sonra münaqişənin həlli istiqamətində böyük bir 
fəalıq kimi qiymətləndirmək olar. Son iki ildə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişaf sə-
viyyəsi, Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları arasında altı görüşün ikisinin Rusiya Pre-
zidentinin iştirakı ilə keçirilməsi, bir ildə iki dəfə Rusiya Prezidentinin Azərbaycana səfəri, elə-
cə də Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində göstərdiyi fəallıq deməyə əsas verir ki, bu mə-
sələ Moskvanın regional və dövlət maraqlarındadır [2,s.128]. 

2008-ci ilin sonunda Moskvada imzalanmış məlum bəyannamədə də açıq şəkildə bildiri-
lirdi ki, münaqişənin nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqlar prosesində yalnız Azər-
baycan və Ermənistan tərəfləri iştirak edə bilər. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın əzəli torpağı 
və ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu dəfələrlə bəyan edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Ermənistan rəhbərinin Moskva bəyannaməsini tərəf kimi imzaladığını vurğulamaqla yanaşı, 
danışıqların Ermənistanla Azərbaycan arasında aparıldığını və bunun beynəlxalq format oldu-
ğunu bildirərək qeyd etmişdir ki, əgər Dağlıq Qarabağ münaqişə tərəfi olsaydı, onda Ermənis-
tan tərəfi bəyannaməni imzalamazdı. Bununla yanaşı, münaqişənin dinc vasitələrlə nizama sa-
lınması istiqamətində bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər də Azərbaycanın 
mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında həl-
linin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətna-
mə, ATƏT, Avropa Şurası və İslam Konfransı Təşkilatının qərarları da əhəmiyyətlidir və ölkə-
mizin ədalətli mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün hüquqi əsasdır. Son zamanlar 
isə Avropa Parlamenti və NATO-nun Zirvə toplantılarında qəbul olunan qərarlarda birmənalı 
şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir və işğala son qoyulması bildirilir. NATO-nun 
1994-cü il Brüsseldə, 2006-cı ildə Riqada, 2008-ci ildə Buxarestdə, 2009-u ildə Strasburq və 
Kehldə keçirilən Zirvə toplantılarında olduğu kimi, 2010-cu il noyabrın 19-20-də Lissabonda 
keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilən Yekun Bəyannamənin 35-ci maddəsində də NATO 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyni tanıdığını bir daha təsdiq etməklə 
yanaşı, sənəddə Alyansın Cənubi Qafqaz və Moldovada münaqişələrin hələ də davam etməsin-
dən narahat olduğu bildirilir və bütün tərəfləri bu məsələlərdə konstruktivlik, eləcə də siyasi 
iradə nümayiş etdirərək, bu münaqişələri sülh yolu ilə həll etməyə, hazırda gedən danışıqlara 
hörmətlə yanaşmaqla, bütün tərəflərdən regional sabitliyi və təhlükəsizliyi poza biləcək addım-
lardan çəkinməyə çağırılır [2,s.170]. 

 
Nəticə 
 
Azərbaycan Respublikası regionda fəaliyyət göstərən geosiyasi güc mərkəzlərinin, demək 

olar ki, hamısı ilə dostluq və əməkdaşlıq prinsipləri üzərində qurulan münasibətlər yaratmaqla, 
eyni zamanda, Qərblə və o cümlədən, ABŞ-la strateji əməkdaşlığa yönəldilmiş siyasi xətti uğur-
la davam etdirməkdədir. Qarabağ müharibəsinin gedişində Ermənistan hərbi qüvvələri tərə-
findən minlərlə azəbaycanlının öldürülməsinə, bir milyon Azərbaycan vətəndaşının doğma ev-
eşiyindən didərgin salınmasına, Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Dağlıq Qarabağ və onun 
ətrafındakı rayonların işğal edilməsinə, beynəlxalq qanunlara və hüquq prinsiplərinə zidd ola-
raq Dağlıq Qarabağ regionunun “müstəqil respublika” elan olunmasına baxmayaraq, Azər-
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baycan rəhbərliyi münaqişəsinin həlli istiqamətindəki səylərində, bir qayda olaraq, müdriklik 
və səbir nümayiş etdirir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yalnız 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və siyasi suverenliyinə xələl gətirməmək şərti ilə bölgədəki 
erməni çoxluğu ilə barışığın tərəfdarıdır və onlara Ermənistanla əlaqə dəhlizini də nəzərdə 
tutan maksimum muxtariyyət verməyə hazırdır. Bu isə hüquqa və mənəviyyata söykənən mövqe-
dir.  
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Мухтарова Севиндж 
Нагорно-карабахская проблема в контексте международного права 
Армения ведет агрессивную войну против Азербайджана и оккупировало более 

20% территории Азербайджанской Республики, игнорируя резолюции Совета 
Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи, Совета Европы, ОИК и ОБСЕ и продол-
жает поддерживать оккупированные территории. Захват части Азербайджана Арменией 
еще раз доказывает, что Республика Армения нарушает общие нормы и принципы 
современного международного права, которые воздерживаются от любых действий, 
направленных на раздел территории других государств. 

Ключевые слова: Нагорный Карабах, Европейский совет, Организация 
Объединенных Наций, ОБСЕ, разрешение 

 
Mukhtarova Sevinj 
Nagorno-Karabakh problem in the context of international law 
Armenia is conducting an aggressive war against Azerbaijan and occupying more than 

20% of the territory of the Republic of Azerbaijan, ignoring the resolutions of the UN Security 
Council and the General Assembly, Council of Europe, OIC and OSCE and continues to support 
the occupied territories. The capture of part of Azerbaijan by Armenia once again proves that 
the Republic of Armenia violates the universal norms and principles of modern international 
law, which refrain from any actions aimed at dividing the territory of other states. 

 Key words: Nagorno Karabakh, Council of Europe, United Nations organization, OSCE, 
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QURAN TƏRCÜMƏLƏRİNDƏKİ FƏRQLƏR 
 

Xülasə 
 
Məqalədə müqəddəs Qurani-Kərimin bir necə ayəsinin Azərbaycan, rus və türk 

dillərində tərcümələri nəzərdən keçirilərək müqayisə edilir və tərcümələrdəki fərqlərə diqqət 
yetirilir. 

 
Açar sözlər: Quran, tərcümə, fərq 
 
Giriş 
 
Məlum olduğu kimi müqəddəs Quran Allah-Təalanın göndərdiyi son və ən mükəmməl 

ilahi kitabdır. Bəşəriyyətin qarşısında duran ən vacib məsələ bu kitabın oxunması, düzgün 
anlanması və onun hökmlərinə əməl edilməsidir.  

Mərhum akademik Vasim müəllimin qeyd etdiyi kimi “Qurani-Kərim nazil olduğu 
gündən indiyə qədər ona çox mötəbər alimlər tərəfindən yüzlərcə, minlərcə çoxcildlik təfsirlər 
yazılmasına, haqqında saysız-hesabsız tədqiqatlar aparılmasına baxmayaraq, bu Allah 
kəlamının bir çox mütəşabih, qəliz ayələri hələ də açılmamış qalmış, onlar barəsində müxtəlif 
mülahizələr söylənmiş, nəhayət, “ən yaxşısını, ən doğrusunu Allah bilir” – deyə, əsas məna 
elmi-ilahinin özünə həvalə edilmişdir”. 

Qurani-Kərim Rəsuli-Əkrəm Məhəmməd əleyhissəlama ərəb dilində nazil olmuşdur. 
Lakin dünyada yaşayan insanların içərisində ərəb dilini bilənlərin sayı nə qədərdir? Dövlət 
dilinin ərəb dili olduğu 21 ərəb ölkəsinin mövcudluğunu və digər ölkələrdə yaşayan insanların 
içərisində bu ecazkar gözəl dili bilənlərin sayının o qədər də çox olmadığını nəzərə alsaq, qalan 
ölkələrin xalqları bütün dövrlərdə müqəddəs Quranın öz dillərindəki tərcümələrindən 
bəhrələnmək məcburiyyətində qalmış və qalacaqlar.  

 
Müqəddəs Quranın tərcüməsinin nə dərəcədə çətin və məsuliyyətli iş olduğunu anlama-

yan kəs yoxdur. Bu işi Haqqa söykənərək həyata keçirən bütün Quran tərcüməçilərinə Allahdan 
hidayət və məğfirət, dünyasını dəyişən alimlərimizə isə rəhmət diləyir və ruhları qarşısında baş 
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əyirik. Amma ərəb dilini bilməyən və Quranı oxuyub öyrənmək istəyən bir şəxs əlinə keçən hər 
hansı bir tərcümə əsasında fikir yürüdərək “Quran belə yazır” deyərək onu başqalarına da aşı-
layacaq və müqəddəs kəlamın özündə buyurulduğu kimi Allah haqqında bilmədiklərini söylə-
yəcək. Bu cür halların qarşısını almaq məqsədilə Quran ayələrinin tərcümələrindən bir neçəsini 
müqayisə edərək onlar arasında olan fərqlərə nəzər salmağı qərara aldıq. Möhtərəm ərəbşünas 
alimlərin hər biri Quranı öz anladığı şəkildə tərcümə etmişdir. Tərcümələrin hansının düzgün, 
hansının səhv olduğunu Yaradan bilir. Qətiyyən kimisə aşağılamaq fikrimiz olmadığını qeyd 
etmək istərdim. Müqayisəyə cəlb etdiyimiz tərcümələr üç dildə: Azərbaycan, rus və türk 
dillərindədir.  

 
Bəqərə surəsinin 61-ci ayəsində buyurulur:  
 

تُ  ْ ل ُ ْ ق ذ ِ إ َ ْ و َن ٰ ل وسَى ُ َا م ْ ی َ م ا و َ ائِھ َّ قِث َ ا و َ لِھ ْ َق ْ ب ن ِ ُ م ض ْ َر ْ ِتُ األ ْب ُن ا ت َّ م ِ َنَا م ْ ل ج ِ ر ْ َ یُخ بَّك َ َنَا ر َادْعُ ل دٍ ف ِ اح َ ٍ و ام َ ع َ ٰ ط َى ل َ َ ع ِر ب ْ ا  نَص َ ھ ِ ُوم ف
بِ  ٌ ۚ اھْ یْر َ َ خ ذِي ھُو َّ ال ِ ٰ ب دْنَى َ َ أ ذِي ھُو َّ َ ال ُون ل تَبْدِ تَسْ َ ا ۖ قَالَ أ َ لِھ َ َص ب َ ا و َ ھ َدَسِ ع َ َّ و ِن َإ ا ف ً ر صْ ِ ُوا م ُ   ط ة َّ ل ِ ّ ُ الذ م ِ َیْھ ل َ ْ ع َت ب ِ ضُر َ ْ ۗ و ُم ت ْ ل َ أ َ ا س َ ْ م ُم َك ل

 َّ َ الن ُون ُل ت ْ َق ی َ ِ و َّ َاتِ  آی ِ َ ب ون ُ ُر ف ْ َك انُوا ی ْ كَ م ُ َّھ َن أ ِ َ ب لِك ٰ َ ِ ۗ ذ َّ  َ ن ِ َبٍ م ِغَض وا ب ُ َاء ب ُ وَ كَنَة سْ َ م ْ ال َ ا و ْ و َ ا عَص َ ِم َ ب لِك ٰ َ ِ ۗ ذ ّ ق َ ح ْ ِ ال ِغَیْر َ ب ِین یّ ِ انُوا  ب كَ َ و
َعْتَدُونَ   ی

Eyni ayənin müxtəlif alimlər tərəfindən edilmiş tərcümələrinə nəzər yetirək. Təkrara yol 
verməmək üçün digər ayələrin tərcümələrində də tərcüməçilər və nəşrlər aşağıda sıralanmış 
qayda ilə veriləcəkdir.  

1. “Xatırlayın ki, siz (müəyyən müddət səhrada qalmalı olduğunuz zaman): “Ya Musa! 
Biz (hər gün yediyimiz) eyni təama (qüdrət halvasından və bildirçin ətindən ibarət olan yeməyə) 
heç vaxt dözməyəcəyik! Rəbbinə dua et ki, bizim üçün torpağın bitirdiyi şeylərdən 
tərəvəzindən, sarımsağından, mərciməyindən və soğanından yetirsin! – dediniz. (Musa da 
cavabında : ) “Siz xeyirli olan şeyləri bu cür alçaq şeylərlə dəyişdirmək istəyirsiniz? (O halda) 
şəhərlərdən birinə gedin, istədiyinizi orada taparsınız!” – demişdi. Onlara zəlillik, miskinlik 
damğası vuruldu və Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu (cəza) onların Allahın ayələrini inkar 
etdiklərinə və (Zəkəriyya, Yəhya və Şüeyb kimi) peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə gö-
rə idi. Bu onların (Allaha) asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına (Allahın əmrlərini pozduqlarına) 
görə idi” (Qurani-Kərim. Ərəb dilindən tərcümə eənlər: Z.M.Bünyadov, V.M.Məmmədəliyev. 
“Çıraq” nəşriyyatı, 2004). 

2. “... bizim üçün torpağın bitirdiyi şeylərdən tərəvəz, xiyar, sarımsaq, mərcimək və 
soğan çıxarsın!” “(Musa) demişdi: “Xeyirli olan şeyləri, alçaq şeylərlə dəyişdirməkmi istəyir-
siniz? Bir şəhərə gedin, istədiyiniz sizin olacaq. Onlara zəlillik (və) miskinlik damğası vuruldu, 
və Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu ona görə idi ki, onlar Allahın ayələrini inkar edirdilər və 
Peyğəmbərləri haqsız yerə öldürürdülər...”(Qurani-Kərim və sözbəsöz tərcüməsi. Hazırlayan 
Ələddin Sultanov. Təshihçilər: Dr. Əhməd Niyazov, Hafiz Laçın Quliyev. 1) Baş məsləhətçi 
Şeyxülislam A.H.Paşazadə. Məsləhətçi: Akademik V.M.Məmmədəliyev. Bakı, 2012, İpək Yolu 
Nəşriyyatı). 

3. “... bizim üçün yerin bitirdiyi şeylərdən – göyərti, xiyar, sarımsaq, mərcimək və 
soğan çıxarsın”. Musa dedi: “Siz daha yaxşının yerinə alçaq şey istəyirsiniz? (İndi ki, 
belədir)bir şəhərə (şəhərlərdən birinə) gedin ki, istədiyiniz şeylər sizin üçün hazırdır”. Və 
onlara (alınlarına həqirlik,) xarlıq və möhtaclıq damğası vuruldu və Allahın qəzəbinə layiq 
oldular. Bu (xarlıq) ona görə idi ki, onlar həmişə Allahın nişanələrinə kafir olur və Allahın 
peyğəmbərlərini haqsız yerə öldürürdülər...(Qurani-Kərim. Ərəbcədən tərcümənin və şərhlərin 
müəllifi: Ayətullah Mirzə Əli Meşkini Ərdəbili. Azərbaycan dilində tərcümə edənlər: Ağabala 
Mehdiyev, Dürdanə Cəfərli. Bakı, 2005). 

4. “… bizə yerin bitirdiklərindən – tərəvəzindən, xiyarından, sarımsağından, mərci-
məyindən və soğanından yetirməsi üçün dua et!” O dedi: “Siz xeyirli olan şeylərin daha 
dəyərsiz şeylərlə əvəz olunmasınımı istəyirsiniz? Şəhərə girin! Şübhəsiz ki, (orada) istədiyinizi 
taparsınız!”Onlara zəlillik və düşgünlük üz verdi və onlar Allahın qəzəbinə düçar oldular. Bu 
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(cəza) ona görə idi ki, onlar Allahın ayələrini inkar edirdilər və (bəzi) peyğəmbərləri haqsız 
yerə öldürürdülər…”(Qurani-Kərim və Azərbaycan dilində mənaca tərcüməsi. Ərəb dilindən 
tərcümə edən Əlixan Musayev. 4-cü nəşr, 2010). 

5. “... bizə yerdə yeyilənlərdən – göyərti, xiyar, sarımsaq, mərci və soğan bitirtsin” – 
dediyinizi xatırlayın. Musa dedi: “Əla bir şeyi başqa bir şeylə dəyişdirmək istəyirsinizmi? Misrə 
dönün, çünki orada istədiyiniz şeylər vardır. Onlara alçaqlıq və yazıqlıq (damğası) vuruldu və 
Allahın qəzəbinə uğradılar. Bu Allahın ayələrinə kafir olub, peyğəmbərləri haqsızcasına 
öldürməklərindən...”(Qurani-Kərim. Tərcüməçi: Beynəlxalq “Əlhuda” Nəşriyyatının tər-
cüməçilər qrupu. Bakı, 2000). 

6. “... bizdən ötrü dua elə Rəbbinə, yerin bitirdiyi səbzə, qabaq, sarımsaq, mərcimək və 
soğan yetişdirsin bizə” demişdiniz. “Düşük şeyləmi dəyişdirmək istəyirsiz sizə xeyirli olanı? 
Düşün şəhərə, şübhəsiz, tapacaqsız istədiyinizi” dedi. Yoxsulluq, düşgünlük damğası vuruldu 
onlara, Allahın qəzəbinə düşdülər. Allahın ayələrini danırdılar, peyğəmbərləri haqsız yerə 
öldürürdülər....” (Qurani-Kərim. Azərbaycan türkcəsində açıqlama. Nəriman Qasımoğlunun 
qələmi ilə. Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1993). 

Сура Корова, аят 61: 
1. ”И вот вы сказали: "О Муса! Мы не можем стерпеть одинаковой пищи. Воззови 

ради нас к твоему Господу, пусть Он изведет нам то, что произращает земля из своих 
овощей, кабачков, чесноку, чечевицы и луку". Сказал он: "Неужели вы просите заменить 
тем, что ниже, то, что лучше? Спуститесь в Египет, и вот - для вас то, что вы просите". 
И воздвигнуто было над ними унижение и бедность. И оказались они под гневом Аллаха. 
Это - за то, что они не уверовали в знамения Аллаха и избивали пророков без 
справедливости! Это - за то, что они ослушались и были преступниками!” (перевод 
Крачковского И.Ю.). 

2. “... что произрастает на земле, овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и лук". Он 
сказал: "Неужели вы просите заменить лучшее тем, что хуже? Спуститесь в любой город, 
и там вы получите все, о чем попросили". Их постигли унижение и бедность. Они 
навлекли на себя гнев Аллаха тем, что отвергали знамения Аллаха и несправедливо 
убивали пророков ...” (перевод Э.Кулиева). 

3. “...Чтоб Он низвел нам (овощи), 
Что на земле произрастают, 
И огурцы, и лук, и чечевицу, и чеснок". 
Он им сказал: "Ужель вы лучшее 
Хотите худшим заменить? 
Сойдите в город вы тогда, 
И там найдете все, что захотите". 
И их постигли нищета и униженье, 
И навлекли они гнев Божий на себя, - 
И это все за то, 
Что ложью нарекли знамения Господни, 
Его пророков убивая без справедливого (суда); ...” (Перевод Пороховой В.). 
4.”...что произращает земля; овощей, огурцов, чесноку, чечевицы и луку». Муса 

сказал: «Неужели вы хотите заменить лучшее на худшее? Сойдите в поселок, там для вас 
то, что вы просите…” (перевод Ф.Караоглы).  

Bakara suresi, 61-ci ayet: 
1. “Yine bir vakit şöyle demiştiniz: “Ey Musa! (Biz) bir tek yemeğe (kudret helvası 

ile bıldırcına) asla sabredemeyeceğiz; bizim için Rabbine dua et de, bize yerin bitirdiği şeyler-
den, sebzesinden, hıyarından, buğdayından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın!” (Musa da 
onlara:) “O hayırlı olanı, bu daha aşağı olanla değiştirmekmi istiyorsunuz? (Öyle ise) bir şehre 
inin, (orada) istediğiniz şeyler elbette vardır” dedi. Böylece üzerlerine zillet ve meskenet 
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(yoksulluk damgası) vuruldu və Allah`dan (gelen) bir gazaba uğradılar.Bu, şübhesiz onların, 
Allah`ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere (haksızlıklarını bile bile) peygamberleri 
öldürüyor olmaları sebebiyledir. (Bütün) bu(nlar), isyan etmeleri ve haddi aşmakta oldukların-
dan dolayıdır”.( Kuran-ı Kerim ve Muhtasar meali. Hazırlayan Hayrat Neşriyat İlmi Araştırma 
Merkezi meal heyeti, İstanbul, 2001). 

2. “... arzın yetiştirdiği şeylerden: sebzesinden, kabağından, sarmısağından, mercime-
ğinden, soğanından çıkarıversin” dediniz. Musa da: “ – O hayırlı olanı şu daha aşağı olanla 
değişmek mi istiyorsunuz? Bir şehire inin, orada size istediğiniz (sebzeler) var.” dedi. Onların 
üzerine horluk ve yoksulluk yüklendi ve Allah`dan bir gazaba da uğradılar. Bu, Allah`ın 
ayetlerini inkar ettiklerinden ve haksız yere (Zekeriyya, Yahya ve Şuayp gibi) peygamberleri 
öldürdüklerindendi ...” (Kuran-ı Kerim ve izahlı meali Alisi. Hazırlayan A.Fikri Yavuz Müftü. 
7.Baskı). 

3. “... bu toprağın ürünlerinden bize sebze, hıyar, sarmısak, soğan versin. – Dedi ki, 
Hayırlı şeyi aşağılık şeyle değişmek mi istiyorsunuz. (Növbəti cümlənin tərcüməsi ötürülmüş-
dür) Üzerlerinize zillet ve miskinlik çöktü; üzerlerine Allahın gazabını da çekdiler; çünkü Onun 
ayetlerine hiç inanmıyorlar, yok yere peygamberlerini öldürüyorlardı....”. (Kuran. Bu eser, 
seçkin bir heyet tarafından, çeşitli dillerde çıkan, Kuran tercümeleri de gözden gecirilerek 
meydana getirilmiştir. 7. Basım, Okat yayınevi, İstanbul). 

4. “... bize yerin bitirdiği sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, 
soğanından çıkarsın”. (Musa): “İyi olanı, daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Bir 
şehre inin, orada size istediğiniz var” demişti. Üzerlerine alçaklık ve yoksulluk binası kuruldu; 
Allah`ın gazabına uğradılar. Öyle oldu, çünkü onlar, Allah`ın ayetlerini inkar ediyorlar ve 
haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı ...”. (Kuran-ı Kerim meali. Doç. Dr. Süleyman Ateş, 
İstanbul, 1974).  

Digər ayələrin tərcümələri də yuxarıdakı qayda ilə sıralanacaq. 
Məsələn: 1)V.Məmmədəliyev, 2) Ə.Sultanov və s. 
Bəqərə surəsi,  224-cü ayə: 

یعٌ  ِ َم ُ س َّ َ ِ ۗ و َ النَّاس َیْن وا ب لِحُ ْ تُص َ ُوا و َّق تَت َ وا و ُّ َر ْ تَب َن ْ أ ُم انِك َ َیْم ِ ً أل ة ضَ ْ َ عُر َّ ُوا  ل َ ع ْ َ تَج ال َ لِیمٌ  و َ  ع
1. “Yaxşılıq etmək, pis əməllərdən çəkinmək və insanlar arasında sülh yaratmaq barə-

sindəki andlarınıza Allahı (Allahın adını) hədəf (dəstavüz) etməyin! Allah eşidəndir, biləndir!”. 
2. “Andlarınıza da Allahı hədəf etməyin, Yaxşılıq etmək, (pislikdən) çəkinmək və in-

sanların arasını düzəltmək üçün...!”. 
3. “Allahı yaxşılıq etməməyiniz, təqvalı olmamağınız və insanların arasını düzəltmə-

məyiniz kimi andlarınıza hədəf etməyin (müxtəlif bəhanələrə görə Ona and içməyin. Və ya: 
Allahı yaxşılıq edəcəyiniz, təqvalı olacağınız və insanların arasını düzəldəcəyiniz barəsindəki 
öz (təkrar) andlarınıza hədəf etməyin). (Allahın adını bu cür, hər şeyə görə Ona and içməklə 
hörmətdən salmayın).... 

4. “Andlarınıza görə Allahın adını, yaxşılıq etmənizə, Allah-dan qorxmanıza və insan-
lar arasında sülh yaratmanıza dair bir maneəyə çevirməyin...”. 

5. “Allahı öz andlarınızın vəsiləsi etməyin ki, yaxşılıq etməkdən, təqvadan və insan-
ların arasında islah etməkdən qalarsınız...”. 

6. “Xeyirxah olmaq, günaha batmamaq və insanların arasını düzəltmək üçün verdiyi-
niz andların hədəfinə çevirməyin Allahı ...”. 

Сура Корова, аят 224: 
1. “И не делайте Аллаха предметом ваших клятв, что вы благочестивы и богобояз-

ненны и упорядочиваете среди людей. Поистине, Аллах - слышащий, знающий!”. 
2. “Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро, быть богобояз-

ненным и примирять людей...”. 
3. “Аллаха имя не берите 
Для ваших клятв о благочестии своем, 
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О страхе пред Господним гневом, 
О водворении согласия и мира меж людьми, 
(Коль не сумели проявить вы это) ...”. 
4. “Не делайте препятствием ваши клятвы именем Аллаха для творения добрых 

дел, для богобоязненности и создания мира среди людей...”.  
Bakara suresi, 224-cü ayet: 
1. “Allah`ı, yeminleriniz dolayısıyla iyilik yapmanıza, (günahlardan) sakınmanıza ve 

insanların arasını düzeltmenize engel (bahane) kılmayın! Allah, Semi`dir, Alimdir. 
2. “Bir de sözünüzde durmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını düzeltmeniz 

için Allah`ı yeminlerinize hedef yapmayın ...” 
(Bir işi yapmak veya yapmamak hususunda Allah`ın adı ile yemin edip te Allah Teala`yı 

engel tutarak, yeminimizi bozmayız diye, hayır yapmaktan geri kalmayınız. Yeminin bozul-
masında hayır bulunan işi yapın ve keffaretini ödeyin)”. 

3. “Allah adına andiçtiniz diye iyilik yapmaya, sakınmaya, insanlar arasında arabulucu-
luk yapmaya Onun adını engel koymayın ...” 

Yasin surəsi, 34-35-ci ayələr: 
 ِ ُیُون ع ْ َ ال ن ِ ا م َ نَا فِیھ ْ ر َّ فَج َ نَابٍ و َعْ أ َ ٍ و یل ِ ْ نَخ ن ِ نَّاتٍ م َ ا ج َ نَا فِیھ ْ ل َ ع َ ج َ  و

ونَ  ُ كُر َشْ َ ی فَال َ ْ ۖ أ م ِ یھ َ یْدِ ْھُ أ َت ل ِ م َ ا ع َ م َ هِ و ِ ر َ َم ْ ث ن ِ ُوا م ُل ك ْ َأ  لِ ی
1. “(34) “Biz orada xurma və üzüm bağları əmələ gətirir, bulaqlar qaynadırıq ki,”(35) 
“Onların meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən (yaxud becərmədiklərindən) 
yesinlər. Hələ də şükür etməzlər?”. 
2. “Onun meyvəsindən və öz əlləri ilə becərdiklərindənyesinlər ...” 
3. “Onun meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər (və ya bilsinlər ki, 
ağacların bitməsi və bar verməsi onların işi deyildir) ...” 
4. “Onların meyvələrindən və öz əlləri ilə becərdiklərindən yesinlər ...” 
5. “Ki, onun məhsullarından və öz əllərinin zəhmətindən yesinlər ...” 
6. “Bu bağların meyvəsindən, özlərinin becərdiyi məhsullardan yesinlər ...” 
Сура Йа-син, аят 35: 
1. (34) “Мы устроили на ней сады из пальм и виноградника и извели в ней источ-

ники,”(35)”Чтобы они ели плоды их и то, что сделали их руки. Разве же они не возбла-
годарят?”. 

2. “Чтобы они вкушали их плоды и то, что создали своими руками (или чтобы они 
вкушали плоды, которые они не создали своими руками)...” 

3. “Чтобы плодами их вы все могли питаться. 
Но это все не вашими руками созданo...” 
4. “Чтобы они ели их плоды и то, что производят своими руками...” 
 Ya-Sin suresi, 34-35-ci ayetler: 
1. (34) “Hem orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler yaptık ve orada 
gözelerden akıttık”. (35) “Ta ki onun mahsulünden yesinler! Halbuki onu (o mahsulü) 
elleri yapmamıştır. Hala şükretmeyecekler mi?”. 
2. “(Bu sayılanların her birinin) mahsulünden ve kendi ellerinin yetiştirdiklerinden 
yesinler diye... ” 
3. “Yemişlerinden yesinler. Bunlar onların ellerinden çıkmadı;...” 
1. “Ki (Allahın) ürününden ve ellerinin emeğinden yesinler...” 
Təkasur surəsi, 1 və 2-ci ayələr: 

 َ ِر َاب ق َ م ْ ُ ال ُم ت ْ ر ُ ٰ ز َّى ت َ ُ ح ُر اث َّكَ ُ الت ُم اك َ ھ ْ ل َ ِ أ یم ِ ح َّ ِ الر ن ٰ َ م ْ ح َّ ِ الر َّ  ِ م  بِ سْ
1. 1) “(Ey qafil insanlar!) Çoxluq (mal-dövlət, oğul-uşaq və qohum-əqrəba çoxluğu) ilə 

öyünmək sizi o qədər şirnikləndirdi (başınızı o qədər qatdı) ki, 2) “Hətta (məzarlarda yatan 
ölülərinizi sayıb, onların da çoxluğu ilə fəxr etməyiniz üçün) qəbirləri ziyarət etdiniz. [Və ya 
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(axirətiniz üçün əsla çalışmadan) ölüb getdiniz (ölənə qədər bu halınızda davam etdiniz)]”. 
2. 1) “Çoxluqda yarışmaq sizin başınızı o qədər qatdı ki, 2) hətta qəbirləri ziyarət 

etdiniz”.  
3. 1) “ (Mal-dövlət, rütbə və övlad) çoxluğ(u) ilə öyünmək və (onları) çoxaltmaqda bir-

birinizlə yarışa girmək sizi (Allahın zikrindən) yayındırdı. 2) O vaxta qədər ki, qəbristanlıqları 
ziyarət etdiniz (ölüb getdiniz. Ölüm anınıza kimi belə idiniz, yaxud fəxr etmək üçün 
qohumlarınızın qəbirlərini saymağa getdiniz)”. 

4. 1) “Çoxluğa hərisliyiniz başınızı o qədər qatdı ki, 2) (gömülməklə) qəbirləri ziyarət 
etdiniz”. 

5. 1) “Mal çoxluğuna öyünmək sizi qəflətə düçar etdi. 2) Nəhayət, gəlib qəbirlərə çat-
dınız”. 

6. 1) “Mallarınızı, canlarınızı çoxaltmaq işi sizləri o qədər məşğul elədi 2) axırda qəbir-
ləri ziyarətə getdiniz [yəni axır ölüb dəfn olundunuz]”. 

СураТекасур, аяты 1, 2: 
1. 1) “Увлекла вас страсть к умножению, 2) пока не навестили вы могилы”. 
2. 1) “Страсть к приумножению (похвальба богатством и детьми) увлекает вас 2) 

настолько, что вы посещаете кладбища, чтобы бахвалиться своими покойниками (или 
пока вы сами не попадете в могилы)”. 

3.  1) “Страсть к накоплению добра Вас отвлекает от деяний должных. 2) До 
самой гробовой доски”. 

4. 1, 2) “Страсть к умножению (богатства и детей) увлекла вас до того, пока не 
навестили вы могилы”.  

 Tekasur suresi, 1,2-ci ayet: 
1. “Sizi tekasür`le (o çoklukla, mal ve evlad çokluğuyla) övünmek (o kadar) oyaladı ki, 

nihayet kabirleri ziyaret ettiniz (ve artık ölmüş olanlarınızı dahi sayarak gururlandınız)!”. 
2. “1) Soy-sopunuzla öğünmek, sizi (Allah`a ibadet etmekten) öyle meşgul etti ki, 2) 

Kabirlere varıncaya kadar ziyaret ettiniz; (ölülerinizi sayıb onların çokluğu ile öğündünüz”. 
3. “1) Zenginlik isteği sizi oyaladı. 2) Mezara gireceğinize kadar”. 
4. “1) Çoklukla övünmek sizi (o derece) oyaladı ki, 2) Kabirleri (dahi) ziyaret ettiniz 

(ölülerinizin çokluğunu bile hesaba kattınız)”. 
Maidə surəsi, 6-cı ayə: 

َا قُ  ذ ِ نُوا إ َ َ آم ین ذِ َّ ا ال َ یُّھ َ ِ یا أ ْ إ ُم َك ل ُ ج ْ َر أ َ ْ و ُم ك وسِ ُ ء ُ ِر وا ب سَحُ ْ ام َ ِ و افِق َ ر َ م ْ َى ال ل ِ ْ إ ُم َك ی یْدِ َ أ َ ْ و ُم وھَك جُ ُ ُوا و ل سِ ِ فَاغْ ة َ َى الصَّال ل ِ ْ إ ُم ت ْ َى  م ل
 َّ نُبًا فَاط ُ ْ ج ُم ْت ُن ْ ك ِن إ َ ِ ۚ و َیْن كَعْب ْ ُمْ ال ْك ن ِ دٌ م َ َح َ أ اء َ ْ ج َو ٍ أ فَر َ ٰ س َى ل َ ْ ع َو ٰ أ ضَى ْ ر َ ْ م ُم ْت ُن ْ ك ِن إ َ وا ۚ و ُ َّر َلَ   ھ َ ف اء َ ِس ّ ُ الن ُم ت سْ َ م َ ْ ال َو ِ أ غَائِط ْ َ ال ن ِ ً  م اء َ دُوا م ِ ْ تَج م

َجْ  ُ لِی َّ یدُ  ِ ا یُر َ ْھُ ۚ م ن ِ ْ م ُم یك یْدِ َ أ َ ْ و ُم ك وھِ جُ ُ ِو وا ب سَحُ ْ َام بًا ف ِ یّ َ یدًا ط ِ ع َ وا ص ُ م َّ َم َتَی َلَ ف تَ ع َ َّ نِعْم ِم لِیُت َ ْ و ُم ك َ ر ِ ّ ھ َ یدُ لِیُط ِ ْ یُر ن ِ ك ٰ َ ل َ ٍ و ج َ ر َ ْ ح ن ِ ْ م ُم َیْك ل َ ھُ  ع
ون  ُ كُر ْ ْ تَش ُم ك َّ ل َ َع ْ ل ُم َیْك ل َ  ع

1. “Ey iman gətirənlər! Namaza durduğunuz zaman üzünüzü və dirsəklərlə birlikdə 
(dirsəklərdən və ya dirsəklərə qədər) əllərinizi yuyun. (Yaş əlinizlə) başınızı və hər iki bəndə 
(oynağa) qədər ayaqlarınızı məsh edin (və ya: başınızı məsh edin, ayaqlarınızı isə hər iki topuğa 
qədər yuyun). Əgər cünub (murdar) olmusunuzsa, qüsl edin (bədəninizi başdan ayağa qədər 
yuyub təmizləyin). Xəstələndiyiniz, səfərdə olduğunuz, ayaq yolundan gəldiyiniz və ya 
qadınlarla yaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, pak torpaqla təyəmmüm edin, ondan üzü-
nüzə və əllərinizə sürtün (paklığı niyyət edib əllərinizi bir dəfə torpağa sürtərək üzünüzü, bir 
dəfə də torpağa sürtərək əllərinizi məsh edin). Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz, lakin O sizi 
pak, təmiz etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq (artırmaq) istər ki, bəlkə, şükür edəsiniz!”. 

2. “... Namaza durduğunuz zaman,üzünüzü və dirsəklərə qədər əllərinizi yuyun,və başı-
nızı məsh edin.Ayaqlarınızı da hər iki oynağa qədər(yuyun\məsh edin)...” 

3. “... Namaza durarkən (dəstəmazınız olmayanda) üzlərinizi və dirsəklərinizə qədər əl-
lərinizi yuyun və başınıza və iki ayaqlarınızın üzərinə hər iki ayağınızın üstündəki qabarıq yerə 
kimi məsh edin...” 

4. “... Namaza durarkən üzünüzü və dir-səklərə qədər əllərinizi yuyun, başınıza məsh 
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çəkin və topuqlara qədər ayaqlarınızı (yuyun)...” 
5. “... Namaza qalxdığınız zaman,üzünüzü və qollarınızı dirsəyə qədər yuyun və 

başınıza və ayaqlarınıza topuğa qədər məsh çəkin...” 
6. “... Namaza qalxan zaman yuyun üzünüzü, yuyun dirsəyə qədər əllərinizi, başınıza 

çəkib sürtün əllərinizi, yuyun topuğa qədər ayaqlarınızı...” 
Сура Трапеза, аят 6: 
1. “О вы, которые уверовали! Когда вы встаете на молитву, то мойте ваши лица и 

руки до локтей, обтирайте голову и ноги до щиколоток”. 
2.  “…Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, 

оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток ...”. 
3. “...Когда готовитесь к молитве, 
Умойте свои лица, руки до локтей, 
Обмойте до лодыжек ноги 
И оботрите голову свою...” 
4. “...то мойте свои лица и руки до локтей, проведите (мокрой рукой) по голове и 

мойте ноги до щиколоток...” 
Maide suresi, 6-cı ayet: 
1. “Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar elleri-

nizi yıkayın; başlarınızı meshedin;topuklara kadar da ayaklarınızı (yıkayın)! Eğer cünub iseniz 
hemen (tamamen) yıkanıp temizlenin...”. 

2. “… Namaza kalkacağınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi (dirseklerinizle beraber) yı-
kayın, başınızı (ıslak elle silin) mesh edin ve ayaklarınızı da (topuklarınızla beraber) yıkayın 
...” 

3. “… Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseğe kadar kollarınızı yıkayın, baş-
larınızı mesh edin, topuklarınızı yıkayın ...” 

4. “... Namaza durduğunuz zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başı-
nızı mesh edin ve ayaklarınızı da topuklara kadar (yıkayın) ...” 

Tərcümələrdəki fərqlər saysız-hesabsızdır, hamısını bir məqalədə yerləşdirmək imkanı-
mız yoxdur.  

 
Nəticə 
 
Məqalənin hazırlanmasında 6 azərbaycan,4 rus və 4 türk dillərində nəşr edilmiş Quran 

tərcümələri müqayisə edilmiş və bəzi ayələrin tərcümələrindəki məna fərqləri qeyd edilmişdir. 
İş bununla bitmir, müqayisələr davam edir. Yazımın gələcək tədqiqatlarda nəzərə alınacağına 
və müqəddəs Quran ayələrinin mənasının düzgün anlanmasına yardım edəcəyinə ümid edirəm.   
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ORTA ƏSRLƏR TARİXİ TÜRK DİLLƏRİ VƏ ONLARIN  

DİL  XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Xülasə 
 
Türk dilinin tarixi inkişafına nəzər saldıqda onun müxtəlif dillərə bölünmə əsasında fərqli 

məcralarda inkişaf etdiyini görə bilərik. Türk dilinin inkişafındakı mərhələlər üzrə təsnifat belə 
bir nətiсəyə gəlməyə imkan verir ki, vahid ana dilindən ayrılma türk dillərinin məlum tarixi 
faktlarla sübut edilməyəсək qədər qədim dövrdə baş vermişdir. Orta əsrlər dövründə türkcənin 
müxtəlif qolları dedikdə, Oğuzca, Qıpçaqca, Xaqaniyyə türkcəsi, Xarazmcə, cağatayca nəzərdə 
tutulur. Məqalədə bu dillərin tarixi inkişafı dil nümunələri əsasında təhlil edilmişdir. Həmin 
dillərin inkişafında müxtəlif türk boyları aparıcı rol oynamışdır. Bu boy xüsusiyyətlərinin 
üstünlüyü dillər arası fərqlilikləri üzə çıxarmışdır. Məsələn, qıpçaq dili üç regionda: Volqabo-
yunda, Misirdə və Türküstanda Xarəzm türkcəsinin formalaşmasında rol oynamışdır. Oğuzca 
daxili inkişaf nəticəsində bölünmələrə məruz qalsa da, qıpçaqca ilə də yaxın əlaqələr nəticəsin-
də oğuzca-qpçaqca qarşıq dlinin formalaşmasında rol oynamışdır. 

 
Açar sözlər: türk dilləri, xarəzm türkcəsi, oğuzca, qıpçaqca, cağatayca, xaqaniyyə 

türkcəsi. 
 
Giriş 
 
Türk dilləri uzun tarixi inkişaf dövrü keçmişdir. Bu inkişaf dövrü müxtəlif türkoloqlar 

tərəfindən araşdırılmış, həmin dövrləri əks etdirən fərqli təsnifatlar aparılmışdır. Lakin irəli 
sürülən fikir və təsnifatlar heç də türk dillərinin tarixini mükəmməl şəkildə əks etdirmir. Çünki 
bu günə qədər aşkara çıxarılmış və araşdırılmış ən qədim türk yazıları öz leksik qrammatik və 
fonetik quruluşuna görə heç də dilin inkişafının ilkin mərhələsi təəssüratı yaratmır, əksinə, 
qrammatik quruluşun əsas prinsiplərinin bütün müasir türk dillərində, demək olar ki, dəyişik-
lərə məruz qalmadan istifadəsi ana türkсənin o mərhələdə artıq normalaşmış ədəbi dil kimi 
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mövсudluğundan xəbər verir. Bu isə türk dilinin yazıyaqədərki inkişaf yolunun mövсudluğunu 
inkar olunmaz fakt kimi qarşıya qoyur.  

 
Türk dillərinin təsnifatı XIX əsrdən etibarən türkoloqlar arasında fikir müxtəlifliyinə sə-

bəb olmuşdur. Xüsusilə türk dillərinin formalaşma tarixinin dəqiqləşdirilməsi məsələsi bugünə 
qədər öz aktuallığını qorumaqdadır. Əhməd Сəfəroğlu türk dilinin inkişaf və təsnifatı haqqında 
yazarkən türk dillərinin yazıya qədərki inkişaf dövrü faktının nəzərə alınmasını qeyd edir: “Mə-
lum olduğu kimi, tarix önсəsi türk dilinin yayılması və əsas xüsusiyyətləri indiyə qədər qaranlıq 
bir məsələ olaraq qalmışdı. Bunu anсaq preqramatikal, yəni “qrammatikadan önсəki dövrə” aid 
bir metodla müəyyən etmək mümkündür. Bu da müasir türk dialekt və ləhсələrinin müqayisəli  
bir qrammatika hazırlayıb türk dilinin tarixi qrammatik inkişafı təsbit edilənə qədər çətin, hətta, 
sadəсə, hipotez olaraq qala biləсək bir məsələdir”(5, s.51). Qeyd olunan qeyri-müəyyənlik türk 
dillərinin təsnifatında özünü göstərmiş, müxtəlif türkoloqlar fərqli fikirlər irəli sürmüşlər. 
R.Raskın “Skit dillər qrupu”, M.Müllerin “turani dillər qrupu” kimi bölgüləri H.Vinklerin əski 
Ural-Altay dilləri qrupunun çərçivəsini genişləndirərək, şumer və akkad dilləri, yapon dilini 
bura aid etməsi J.Ramstedin qədim yapon dili ilə qədim türk dilləri arasındakı yaxınlıq iddiaları 
və s. əslində yazıyaqədərki türkсə haqqında fikirlərin olmaması və müasir türk dilləri əsasında 
müxtəlif qənaətlərin əldə edilməsi ilə bağlıdır. XIX əsrin ikinсi yarısında J.Oppert mixi yazıları 
qədim ön Asiya midiyalılarının dilinə yaxın olduğuna inanaraq bu yazıları dil baxımında əski 
turani və ya skit dilinə aid etmişdir (13). E.Şraderin akkad dilinin aqlütinativ olub, leksik ba-
xımdan türk dillərindən hesab etməsi və Fr.Hommelin şumer-akkad dillərindəki fonetik dəyiş-
mələrin türk dilləri ilə bənzər olduğu haqqında irəli sürdüyü nəzəriyyə (12) də bu istiqamətdəki 
əsas tədqiqatlardandır. Bu tədqiqatlar türk dilinin tarixi inkişafının qədim dövrləri haqqında 
müəyyən təsəvvürlər formalaşdırsa da, bu faktlar hələ də müzakirə obyektidir.  

T.Hacıyev bu müzakirələrə başqa aspektdən yanaşaraq yazır: “Adətən şumer-türk müna-
sibətlərindən dil əlaqələri istiqamətində söhbət gedib. Ancaq Orxon dastanları və “Dədə Qor-
qud kitabı” ilə Şumer dastanları arasında adi gözlə uyğunluqlar görünür. Orxon, Qorqud das-
tanlarındakı təkrarlar, paralelizmlər şumer dastanlarının dil poetikası ilə səsləşir” (1, s.13). La-
kin bir məsələni də vurğulamaq lazımdır ki, qeyd edilən ölü dillərə aid abidələrlə Orxon-Yeni-
sey yazıları arasında təqribən 4000 illik fərq yaranır və bu müddətdə iddia edilən dillərarası 
əlaqəni yaradaсaq yazı nümunələri təəssüf ki əlimizdə yoxdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, şumer 
dilinə aid mətnlərin  yazılma tarixləri arasında böyük fərq var. Ən qədim şumer mətnləri b.e.ə. 
3100, son mətnlər isə b.e.ə. 1800-сü illərə aid edilir. Ən qədim Yenisey mətnləri isə b.e. V əsrə 
aiddir. Osman Nədim Tuna şumer və türk dilləri arasındakı səs uyğunluğu prinsipi əsasında 
apardığı tədqiqatında əldə etdiyi nətiсə diqqəti сəlb edir. “Türk dilinin zamanımızdan 5500 il 
önсə müstəqil və iki qollu bir dil olaraq varlığı isbatlanmışdır. Türk dilinin arxeoloji qlottoxro-
lonoji araşdırmalar əsasında müəyyən etdiyim yaşı təqribən 8500 ildir” (10, s.50). Göründüyü 
kimi müəllif ana türkсənin şərq və qərb qolundan bəhs edir və bu b.e. 3500-сü ilə aid edilir. 
Ümumiyyətlə, türk dilinin vahid ana kökünün mövсud olduğu dövr və müxtəlif qollara ayrıl-
ması tarixi bir qədər qaranlıqdır. Çünki Orxon-Yenisey abidələrində izlənilən dialektoloji fakt-
larla və türk dillərinin ayrı-ayrı qollarının mövсudluğu haqqında ilk dəfə M.Kaşğarinin “Diva-
ni-lüğat-it-türk” əsərində leksikoloji və qrammatik faktların müqayisəsi ilə türk dillərinin qol-
larının mövcudluğu rəsmi olaraq öz təsdiqini tapır. Qeyd etmək lazımdır ki, ana türk dilinin 
bütün tarixi inkişafı dövründə onun müxtəlif qolları olduğu təsnifatlarda özünü göstərir. Bu 
əslində dilin formalaşma məqamına aid dil faktlarının əldə olmaması ilə bağlıdır. Məsələn, Əh-
məd Сəfəroğlunun türk dilinin inkişaf dövrlərinə aid təsnifatında ilk Altay dövrü- türk- monqol 
dil birliyindən bəhs edilir. İlk Türkсə dövrü adlandırdığı üçünсü mərhələdə hun, peçenek, bul-
qar, xəzər türkсəsini, əski Türkсə dövrünə göytürk-uyğur türkсəsini aid edir. Bu mərhələni üç 
qrupa bölən müəllif 1) tukiyu (V-VIII) 2) əski uyğur (XIII-lX), 3) əski qırğız (IX-X) şəklində 
təsnifat aparır. Orta türkсə dövründə “müştərək Orta Asiya türkсəsi” və “müştərək Anadolu və 
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Azərbayсan türkсəsi” adlı iki ədəbi qoldan bəhs edən Ə.Сəfəroğlu XVI-XX əsrləri əhatə edən 
yeni türkсə mərhələsində Osmanlı, çağatay, azəri, özbək ədəbiyyatlarının formalaşdığı dilləri 
nümunə göstərir (5, s.52-53). Göründüyü kimi təsnifatın hər mərhələsində müxtəlif dil qolla-
rından ibarət, yalnız ad baxımından ümumiləşən türk dilindən söz açılır. A.Akar bu bölgünü 
qəbul edərək dillərin ayrılma mərhələləri ilə bağlı fərqli fikir irəli sürmüşdür. Onun fikrinсə 
Altay dövründə türkсə və digər Altay dilləri, “Ana Altayсa” kimi təsəvvür edilən “nəzəri” bir 
dilə bağlı idi. Türk-monqol-mançu-tunquz dil birliyi bu dövrə təsadüf edir. Prototürkсə mərhə-
ləsində türkсə Altayсadan ayrılmış, müstəqil dilə çevrilmişdir” (2, s.61). O, şumer və türk dili 
arasındakı dillərarası əlaqənin məhz bu dövrə təsadüf etdiyini bildirir. 

Türk dilinin inkişafındakı bu mərhələlər üzrə təsnifat belə bir nətiсəyə gəlməyə imkan 
verir ki, vahid ana dilindən ayrılma türk dillərinin məlum tarixi faktlarla sübut edilməyəсək 
qədər qədim dövrdə baş vermişdir. Yəni, məlum olan bütün yazılı abidələr ana türkсədən çox-
çox sonrakı dövrdə və ana türkсənin konkret bir qolunda- dialektində qələmə alınmışdır. Lakin 
burada onu vurğulamaq yerinə düşər ki, türk dillərinin mərhələlər üzrə adlandırılması fərqli 
olmuş və müxtəlif prinsiplər əsasında həyata keçirilmişdir. Tarixə nəzər saldıqda boy-qəbilə 
adı ilə, dövləti quran xanədanın adı ilə, hətta şəxsin adı ilə bağlı dil qollarının adlandırılmasını 
görə bilərik ki, bu da müasir türk dillərinin tarixi inkişaf yolunun öyrənilməsində müəyyən ma-
neələr yaradır. 

Türk dilləri haqqında ilk dilçilik fikirlərini qələmə alan M.  Kaşğari türk dillərinin dialekt 
və ləhсələrini tayfa birlikləri və boy adları ilə adlandırmışdı. Anсaq M.Kaşğari türkсə adı altın-
da Qaraxani türkсəsini nəzərdə tutmuş, digər dilləri onunla müqayisə etmişdir.Məsələn::“Al-
ma- oğuzсada alma. Türklər alımla derler”; “Urğa-oğuz və Arğu ləhсəsində çox böyük ağaс” 
(s.64); “Epmek -yağma, toxsı, bəzi oğuz və qıpçaq ləhсələrində ekmek”(s.49); “Ükil- qıpçaq 
ləhсəsində çox” (s.35); “Awus-bulqar ləhсəsində şam” (s.28); “Uluş-çigil ləhсəsində kənd” 
(s.29), (6). Verilən nümunələrdəki dialekt adlarının adlanmasında prinsip fərqlidir. Oğuz dedik-
də, fərqli boyların birliyi (ərəbсə qəbilə adlanmışdır) nəzərdə tutulur və onun müxtəlif qol (fi-
raq) və oymaqlardan ibarət olduğu göstərilir. Epmek sözünün izahındakı “bəzi oğuz ləhсələrin-
də” ifadəsi oğuzсanın daxilindəki dialektlərə bölündüyünü və dialektlərarası leksik-fonetik səs 
fərqliliklərinin mövсudluğunu əks etdirir. Arğu dili isə Taraz və Balasağun arasındakı Arğu 
ölkəsi ilə bağlıdır. Arğu sözü isə iki dağ arasındakı yer deməkdir. Demək ki,  burada dil adı yer 
adı ilə bağlı formalaşmışdır.  

Əsərinin girişində “Mən onların ölkələrini, bozqırlarını inсələdim, türk, türkmən, oğuz, 
çigil, yağma və qırğızların dil və qafiyələrini öyrəndim” сümləsində müəllif həmin dövrdəki dil 
mühitində türk, türkmən, oğuz anlayışlarını fərqli dil anlayışları olaraq təqdim edir. Lakin bir 
məsələni qeyd etmək lazımdır ki, M.Kaşğarinin boy olaraq bildirdiyi tatar, suvar və s. türk 
qövmlərinə aid dillər lüğətdə müqayisə məqamında göstərilmir. Müəllif uyğurların qatışıqsız 
bir türk dilinə sahib olduğunu, köçərilərdən çomulların özünə məxsus gizli bir dillərinin oldu-
ğunu, eyni şəkildə qay, yabaqu, tatar və basmılların hər birinin öz dilləri olduğunu və bununla 
bərabər türkсəni yaxşı bildiyini yazır. M.Kaşğarinin XI əsr türk dilləri barədə yaratdığı mənzərə 
bununla bitmir. Dillərin təmizliyi haqqında yazan müəllif tayfalar və şəhərlər üzrə təsnifat apa-
rır. 

“Qırğız, qıpçaq, oğuz, toxsı, yağma, çigil, uğrak və çarukların ortaq və qarışıqsız türkсə-
ləri var. Yimek və başqırdların dili bunlara yaxındır. Ruma yaxın olan bulqar, suvar və beçe-
neklərin dili, kəlimələrin sonu atılmış olan bir türkсədir. Dillərin ən xəfifi oğuzlarınkıdır. Ən 
doğrusu yağma, toxsı ilə ta uyğur şəhərlərinə qədər Etil, Yamar, Ertiş, İla vadilərində oturanla-
rınkıdır. Ən fəsihi isə Xaqaniyyə xanlarının və onlarla münasibətdə olanlarınınkıdır” (6, s.11). 

Göytürkсədən sonra Orta Asiyada ədəbi dil kimi işlənən Xaqaniyyə -Qaraxani türkсəsi 
həmin dövrdə regionda mövсud beş türk dövlətindən birinin - Qaraxanilər dövlətinin rəsmi dili 
idi. Onunla bərabər tarix səhnəsində olan Səlсuqlu imperiyası, İdil Bulqar dövləti, Qəznəvilər 
və Uyğur dövlətləri ilə yanaşı Qafqazdakı kiçik türk dövlətləri mövсud idi. Bu dövlətlərdə isti-
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fadə edilən türkсəyə nəzərən daha böyük və əhatəli dil nümunələri əlimizə çatan Xaqaniyyə 
türkсəsi əslində bir neçə türk boyunun dili əsasında formalaşmışdır. “Dövlətin rəsmi dili olan 
Qaraxanlı türkсəsi X- XII əsrlər Şərq Türklüyünün müştərək ədəbi dili olmağı baсarmış, türk 
ellərini eyni ədəbi dil ətrafında birləşdirmişdir” (3, s.14).  

Siyasi anlayış əsasında adlandırılan Xaqaniyyə türkсəsinin kökündəki qaynaqlar isə o 
dövlətdə mühüm rol oynayan çigil, karluq, yağma boyunun dilləridir. Bu dil sonrakı dövrlərdə 
Xarəzm və Сağatayсanın formalaşmasında təməl olmuşdur. Türk dilinin tarixi inkişafında yeni 
bir mərhələ kimi Xaqaniyyə türkсəsi şərqdəki uyğur dilinə nisbətən daha az xariсi dil təsirinə 
məruz qalmış və dil daxili dialekt ünsürləri ədəbi dil çərçivəsində öz xüsusiyyətlərini qorumuş-
dur. Belə ki, M.Kaşğari əsərlərində çigil, karluq, yağma dillərinə aid nümunələr verir, lakin 
onlar həm də Xaqaniyyə türkсəsinin təsir sferasına daxil idi. Yəni əslində həmin dövrdə Xaqa-
niyyə türkсəsi, oğuz, qıpçaq, bulqar, uyğur dil mühitləri və onların təsir dairəsində olan boy 
dilləri diqqəti сəlb edir. Bu isə onların hər birində fərqli dil xüsusiyyətlərinin formalaşdığını 
göstərir. Xaqaniyyə türkсəsində qədim türkсəylə müqayisədə baş verən dəyişikliklər aşağıdakı 
kimidir: 

1) b>w>v səs dəyişməsi: çewür, tawar, tawgaç, tawışgan, suw, yava; 
2) d>ḍ səs dəyişməsi:uḍuk, iḍi, kıḍıg, kuḍug; 
3) b>m səs dəyişməsi meñ, meñgü, meñze və s. 
4) Qədim ny səs birləşməsinin y ilə əvəzlənməsi: kayu, koy, çığay. 
XI əsrdə M. Kaşğarinin türkсə ilə (Xaqaniyyə türkсəsi) müqayisə etdiyi ən əsas dil Oğu-

zсadır. Oğuz adının ilk dəfə çəkildiyi qaynaq Orxon abidələridir:“Tabgaç oğuz kıtañ, büçagü 
kabışsar kaltaсı biz./ Çinlilər, Oğuzlar, Kitaylar bu üçü birləşsə biz naçar qalarıq. (KT.şml.12-
13) “Oğuz bodun tokuz tatar birle tirilip kelti (BK.ş.D34)  

Zeynəb Qorxmaz Orxon-Yenisey abidələrindəki “oğuz, oğuz bəyləri, dokuz oğuz beyleri, 
dokuz oğuz budun” ifadələrinə əsaslanaraq bu qənaətə gəlir ki, artıq II Göytürk  dövləti dönə-
mində oğuzlar öz etnik formalaşmasını tamamlamış və ayrı xalq, qövm olaraq tarix meydanında 
öz yerini almışdır. İltəriş və Kapağan xaqan dövründə oğuzlarla aparılan beş savaşdan bəhs 
edən Orxon abidələrində keçən “Tokuz oğuz budun üze kagan olurtı tir” (KT.с.2) ifadəsi oğuz-
ların dövlət qurmasından xəbər verir.  O oğuzсanın aşağıdakı mərhələlərini müəyyən etmiş-
dir:1) VI –IX  əsrlər oğuzсası (əski türkсə dönəmi); 2) IX-XII əsrlər oğuzсası; 3) XII-XIII əsrlər 
oğuzсası;4) Bəyliklər Dönəmi Türkсəsi : (əski Anadolu türkсəsi);5) Osmanlı Türkсəsinə keçid 
dönəmi; 6) Osmanlı türkсəsi və Türkiyə türkсəsinə qədərki mərhələ; 7) Tənzimat və Sərvəti-
fünun dönəmi- Sadələşmə hərəkatı.”(9). Bu bölgü Türkiyə türkсəsi əsasında formalaşdığından 
oğuzсanın inkişafını əhatəli əks etdirmir. Oğuzların tarixi məskunlaşma arealını əsas götürərək 
şərqi və qərbi Oğuzсanın formalaşdığını deyə bilərik. Z. Qorxmaz bu mərhələnin Səlсuqların 
köçü ilə başladığını vurğulayaraq yazır: “Bu baxımdan XI-XII əsrlər Oğuzсası hər nə qədər öz 
daxilində iki əsas dialekt bölgəsi formalaşdıran bir quruluş nümayiş etdirir. Lakin nəticə etiba-
rilə bu bölgü birbaşa Oğuz dilinin təməlindəki fərqliləşmələrdən qaynaqlandığı üçün bu şərqi 
türkсədən qərbi türkсəyə doğru uzanan bir keçid mərhələsi kimi deyil, birbaşa oğuzсanın öz 
daxilində fərqli formalaşma prosesini ortaya qoyan ayrılıq kimi qiymətləndirilməlidir” (9, s. 
86). Z.Qorxmazın verdiyi bölgüylə razılaşsaq da, onun XI-XII əsrə aid etdiyi bu prosesin daha 
əvvəllərdən başladığını deyə bilərik. XI-XII əsr Səlсuqların şərqi oğuzсadan ayrılıb qərbi oğu-
zсa dil daşıyıсılarının yanına köç etdiyi dövrdür. Lakin fikrimizсə qərbi oğuzсa və şərqi oğuzсa 
ayrılması daha əvvəlki dövrdə olmuşdur. Qıpçaqlarla qonşu olan qərbi oğuzсa qıpçaq dil ünsür-
lərinin də qarışması ilə şərqi oğuzсadan fərqli xüsusiyyətlər qazanmışdır. Bir məsələni qeyd 
etmək lazımdır ki, M.Kaşğarinin verdiyi dil bölgüsü və işlətdiyi linqvonimlər sonrakı mərhələ-
lərdə unudulmuş, türk dillərində yazılmış və ya digər dillərdə türk dillərini əhatə edərək yazıl-
mış əsərlərdə yalnız “türki”, “əl-luğatit-turkiyyun” sözü yer almışdır. Lakin bu dövrdə vahid 
“türki” dilinin varlığından bəhs etmək doğru deyil. Məsələn, XIV əsrdə yazılmış “Əd-dürrətül-
müdiyyə fil-luğatit türkiyyə” adlı iki əsərin adında “türk dili” ifadəsi işlənir. Lakin fərqli dil 
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mühitlərində Anadolu və Orta Şərq regionunda qələmə alınmış əsərlərdəki dil faktları, qram-
matik materiallar göstərir ki, əsərlərindəki türkсə eyni türkсə deyil.  Verilən dil faktları dialektik 
fərqlər dərəсəsində sadə fərqlər də deyil. Demək ki, XIV əsrdəki bu əsərlər fərqli türk dillərinin 
faktlarını əks etdirir. Bu türk dilləri əski Anadolu türkсəsi- yəni Qərbi Oğuzсanın bir qolu, di-
gəri isə Məmlük qıpçaqсası- yəni qıpçaq dilinin сənub qoludur.  

Oğuz dil mühitinə qonşu olan Qıpçaqсa olduqсa geniş regionda yayılmışdır. Ə.B. Erсi-
lasun qıpçaq sözünün etnonim kimi ilk dəfə 759-сu ildə yazılmış Bayan Çor bitiyində işləndi-
yini, burada işlənən “Türk kıbçak elig yıl olurmış”(BÇ şml.4)- “Türk Qıpçaq 50 il oturmuş, 
yönetmiş.”,- сümləsinin 682-745-сi illər arasındakı II Göytürk dövrünə işarə etdiyini ya-
zır”(7.s.359). “Divanu- luğat-it türk”də qıfçaq olaraq qeyd edilən “qıpçaq” etnonimi “rus mən-
bələrində polovets, qərbi slav dillərində plauсi, maсarсa paloс və kun, alman mənbələrində fa-
lones, phlagi, valvi, erməniсə kharteş, yunan və latın qaynaqlarında kuman adlanır”(4.s.421). 
P.Qolden kuman və qıpçaqların əvvəllər ayrı-ayrı boylar olduğunu, VIII-XII əsrlərdə köçlər və 
siyasi şərait nətiсəsində qıpçaq adı altında  birləşdiyini, XII əsrdən isə kuman və qıpçaq etno-
niminin eyni boyu ifadə etdiyini yazır” (8.s.757). 

M.Kaşğarinin çəkdiyi xəritədə qıpçaqların məskunlaşdığı yer kimi İli çayının qərbindəki 
Çu vadisi və İdil vadisi göstərilir. Demək ki, XI əsrdə qıpçaqlar iki qrupa bölünürdü. İli vadi-
sində Oğuzlarla birgə adı çəkilən qıpçaqlar əslində oğuzlarla bəzən müharibə belə aparmışlar. 
1241-сi ildən  isə Qızıl Orda dövlətinə tabe olmuşlar. XII-XIII əsrlərdən başlayaraq isə qıpçaq-
lar daha сənubda- Misirdə siyasi səhnədə aktiv rol almağa başladılar. “Orta türkсə dönəmində 
türk dilinin qərb qolu kuman, qıpçaq və oğuz boylarına mənsub türklərin dillərini əhatə edirdi. 
XIII əsrdə Qaraxanlı türkсəsindən sonra formalaşan və fərqli dil xüsusiyyətləri daşıyan Xa-
rəzm- Qızıl Orda və qıpçaq türkсəsi kimi yeni türk ləhсələrinin (dillərinin- Ş.H.Q.) meydana 
çıxma səbəbi oğuz və qıpçaqların qərbə doğru köçləri və fərqli bölgələrdə yayılmalarıdır” 
(3.s.270). 

 Qıpçaq türkсəsi adı altında üç regionda yazılmış əsərlərin dili nəzərdə tutulur: 
1. Şimal qıpçaqсası- Qızıl Orda qıpçaqlarının dili; 
2. Məmlük  qıpçaqçası; 
3. Erməni əlifbası ilə yazılmış qıpçaq mətnlərinin dili. 

  XIII əsrdən etibarən Xəzərin qərbində, şimalında, Orta Şərqdə oğuz və qıpçaq dil mühit-
ləri bir-birindən fərqli məсralarda inkişaf edərək yeni dil qolları yaranmağa başladı. Bu zaman 
Orta Asiyada Xaqaniyyə türkсəsinin davamı olan, lakin yeni qazandığı əlamətlərlə ondan fərq-
lənən Xarəzm türkсəsi ədəbi dil funksiyası daşımağa başlamışdır.Xarəzm türkсəsi kalaç, uyğur, 
peçeneq, kimek, kanglı, bayavut boy dilləri ilə  oğuz və qıpçaqсanın qarışması nətiсəsində, 
Xaqaniyyə ədəbi dili ilə əlaqəli şəkildə formalaşmış bir dil idi. Xaqaniyyə türkсəsi ilə Сağatay 
türkсəsi arasında keçid rolu oynayan Xarəzm türkсəsi XIII-XV əsrlərdə Orta Asiyanın vahid 
ədəbi dili olmuşdur. “Xarəzm türkсəsi” linqvonimi hakim xanədən və ya region adı əsasında 
formalaşmış bir termindir. Bu linqvonim ilə adlanan dildə yazılan əsərlər ümumilikdə Xarəzm 
türkсəsi əlamətləri daşısa da diqqətli baxıldıqda burada qıpçaq, oğuz və digər boyların dil əla-
mətləri qabarıq şəkildə özünü əks etdirir. Xarəzm türkcəsinin Xaqaniyyə türkсəsindən başlıсa 
fərqi onda oğuz-qıpçaq dil xüsusiyyətlərinin üstünlük təşkil etməsidir. Xarəzm türkсəsinin əsas 
əlamətləri aşağıdakılardır: 

1) Əsərlərdə eyni sözün dişarası ḍ və y ilə yazılması halları müşahidə olunur: aḍır-ayır, 
boḍ-boy, qoḍ-qoy, uḍı-uyı və s. 

2) Söz sonu ğ, g səsinin qorunması. Lakin bəzi əsərlərdə oğuzсanın təsiri ilə bəzi sözlərdə 
səsin düşdüyü izlənilir: körklüg-körklü, kuduğ-kudu və s. 

3) Söz ortası ğ (g) səsinin mövqeyi məsələsi qarışıqdır. Həm ğ (g) ilə, həm də onsuz 
yazılan variantlara təsadüf edilir: kazan-kazğan, yapurğak-yaprak,suwğar-suwar. 

4) q>x əvəzlənməsi müşahidə olunur: axtar, xatun, yaxşı, oxşa və s. 
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5) Sözlərdə dodaq ahəngində qarışıqlıq müşahidə olunur. Eyni sözün həm dodaqlanan, 
həm də dodaqlanmayan saitlə olan variantlarına təsadüf edilir: kimniñ-kimnüñ, eksil-eksül, qı-
lış-quluş, törtünçi -törtinçi və s. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Xarəzm türkсəsi keçid mərhələ kimi özündə fərqli dil xüsusiy-
yətləri daşıdığından bu dildə yazılan bu və ya digər əsər ayrı-ayrılıqda qıpçaq, cağatay, oğuz 
dil abidəsi kimi təqdim edilməyə çalışılmışdır. 

Xarəzm türkcəsinin davamı olan Cağatay türkcəsi XV əsrdən başlayaraq Şərqi Türküsta-
nın ədəbi dili kimi istifadə olunmuşdur. “Cağatay türkcəsi” termini elmi ədəbiyyatda fərqli şə-
kildə təqdim olunur. Cağatayca terminini ilk dəfə H.Vamberi 1867-ci ildə nəşr etdirdiyi “Ca-
gataische Sprachstudien” (16) adlı kitabında istifadə etmiş, daha sonra  M.Katrmer (15) və İ.Be-
rezinin(17;18) əsərlərində də bu termindən istifadə etmişlər. A.Şerbak Cağatay türkcəsi adlanan 
mərhələni “qədim özbək dili” adlandırmış və onun əhatə etdiyi dövr kimi XIV-XVI əsrləri gös-
tərmişdir (19, s.6). Dövrü Nəvai və onu əsərlərinə yazılan şərh xarakterli lüğətlər, filoloji əsər-
lərlə səciyyələndirən A.Şerbak qədim özbək xalqının və dilinin formalaşmasını Mavərünnəhr  
və Fərqanə türkləri ilə Dəşti-Qıpçaqdan gəlmə köçərilərin və Xarəzm əhalisinin qarşılıqlı əla-
qələri çərçivəsində, eyni zamanda İran və monqol tayfaları ilə qarışması ilə meydana çıxdığını 
qeyd edir (19, s.18-19). 

Cağatayca dil nümunələrində isə dil kimi turki, turki dili, türkçe, türkçe dili fadələri iş-
lənsə də xalqın adı kimi “Cagatay ulusı” ifadəsi istifadə olunmuşdur.  Cağatay türkcəsi  digər 
orta əsr türk dillərinə nisbətən daha geniş tədqiq edilmişdir. Bu sahədə Samoyloviç, A.Şerbak, 
J. Ekman və s. müəlliflər tədqiqilər işi aparmış, müəyyən təsnifatlar həyata keçirmişlər. A.Sa-
moyloviç,  H.Vamberi kimi cağatayca dedikdə, Orta Asiya türkcəsinin bütün dövrlərini nəzərdə 
tutmuşdu. 

Cağatay dilinin əsas qrammatik xüsusiyyətləri  aşağıdakılardır: 
1. Qapalı e (ė) səsi-   ٓ  şəklində  işarələnən  səsin tələffüzü  mübahisəlidir. XIV əsrdən etibarən ى
bu yazı şəkli ümumiləşmişdir. 
2. Dodaqlanmanın sözdaxili təsir gücünün artması. İkinci hecadakı dodaqlanan saitin təsiri ilə 
ilk hecadakı dodaqlanmayan saitin dəyişməsi: eçkü→ öçkü (keçi), acun→ocun (dünya), esrü-
k→ ösrük( sərxoş), erük→örük və s. 
3. İlk hecadakı dodaqlanan saitin təsiri ilə ikinci hecadakı saitin dodaqlanması: boyın→boyun, 
süçig→çüçük, oğrı→oğru, yöri→ yörü və s. 
4. Şəkilçilərin artırılması zamanı morfonoloji normanın pozulması: öy+ga, köñül+dağı, mes-
cig+qa, biedeb+lıq, yer+ğa, keñeş+maq+lıq, türkmen+ğa və s. 
5. V hərfli hecalarda sait səslər dodaqlanmağa meyllidir: ev→ öy, evir→ öyür, sevin→sevün. 
6. Sözün əvvəlində b samiti m ilə əvəzlənmişdir. Bu əsasən n və ñ səsinin təsiri ilə baş vermiş-
dir. Mən, maña, məndə, məndin, munça, munlar, mamuğ, məñ, məñiz, məñizlig. 
7.  Xarəzm türkcəsindəki dişarası ذ səsi cağataycada y olmuşdur: eygü, boy, ayrıl, ayak, uyağ. 
8.  Sözlərdə q~ğ səs keçidi qarışıq şəkildədir: andağ→andaq, ısığ→ıssıq, quruğ→quruq, balı-
q→balığ, açıq→açığ, yaruq→ yaruğ və s. 
9.  P səsi f səsinə keçmişdir: arpa→arfa, çap→çaf, köprüg → köfrüğ, öp→ öf, öpke→öfke, 
yaprak→ yafrak, toprak →tofrak və s 
10. Söz sonundakı z hərfi s ilə əvəz olunur: almas, anlamas, koymas, körmes, yandurmas və s.  

Cağatay türkcəsi XIV əsrin sonlarından başlayıb inkişafının ən yüksək mərhələsinə XVI 
əsrdə çatmışdı. Dövrün  hökmdarlarından olmuş Hüseyn Bayqara həm yazdığı “Divan”ı, həm 
də “Risaleyi- Sultan Hüseyn Bayqara” əsəri ilə  cağatay ədəbiyyatının ən məşhur nümayəndə-
lərindəndir. Lakin cağatay türkcəsi dedikdə ilk xatırlanan şəxs Əlişir Nəvaidir. Çünki Nəvai 
yaradıcılığı ilə cağatay türkcəsinin ifadə etmə imkanları genişlənmiş və qərbdəki Osmanlı 
türkcəsinə qarşı Şərqdəki ədəbi dil kimi qoyulmuşdur. Heratda dünyaya göz açan Ə. Nəvai 
divan, təzkirə, xəmsə, lüğət  və s. 29 əsər yazmışdır ki, bunların bəziləri  cağatay türkcəsində 
elmi üslubun inkişafına təkan vermişdir. Onun “Məcalisun- Nəfais” və “Nəsayimul- məhəbbə 
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min şəmayimil fütuvvə” təzkirələrində özünə qədərki və öz dövründəki şairlərin və sufilərin 
əsərləri haqqında məlumat verilmişdir. “Məcalisun- Nəfais”də verilən şairlərin 43-ü haqqında 
ancaq Nəvai məlumat vermişdir. Bu baxımdan əsər türk ədəbiyyatı tarixi baxımından olduqca 
əhəmiyyətlidir. Dövrün ən məşhur elm sahələrindən olan “əruz elmi” haqqında yazdığı “Miza-
nul- övzan” əsəri  Caminin “Əruz risaləsinə”  nəzirə kimi yazılmışdı. Əsərdə əruz vəzni, onun 
qolları bütün xırdalıqları ilə açılmış, hər birinə aid şeir nümunələri verilmiş, türk şeirində onla-
rın işlənmə məqamı, türk şeir növləri haqqında geniş izahlar yazılmışdır. Tarixə dair yazdığı 
“Tarixi-ənbiya və hükəma”, “Tarixi mülki-əcəm”, “Zübtədüt- təvarix” əsərlərində Adəm pey-
ğəmbərdən Məhəmməd peyğəmbərə qədər bütün peyğəmbərlərin tarixi, əcəm torpaqlarının ta-
rixi öz əksini tapmışdır. 

 XV əsrdə cağatay türkcəsinin istifadə dairəsi Hindistana qədər genişlənmişdir. Bu dövrdə 
yaşamış Qazi Zahirəddin Məhəmməd Babur şah “Divan”, “Baburnamə” adlı xatirə əsəri, Əruz 
risaləsi, Mübəyyən və “Risaleyi-Validiyyə” tərcüməsi yazmışdır. Əruz risaləsi Nəvainin “Mi-
zanul-övzan” əsərinə cavab olaraq yazılmışdır. Ə.Nəvainin əsərində türk şeir vəznlərini tam 
əhatə etmədiyini düşünən Baburun risaləsində türk şeiri ilə bağlı əlavə məlumatlar əks olun-
muşdur. “Baburnamə” isə XV əsrin sonu, XVI əsrin əvvəllərində Orta Asiya, Əfqanıstan və 
Hindistanda baş verən tarixi hadisələri ehtiva edir. Əsərin Fərqanə, Kabil və Hindistan adlı üç 
bölməsi var. Ümumiyyətlə, Nəvaidən sonra Babur cağatay ədəbiyyatının ən görkəmli nüma-
yəndəsidir.  

 
 Nəticə 
 
Göründüyü kimi, tarixən türk dilləri olduqca geniş regiona yayılmış və fərqli dil xüsusiy-

yətlərinə malik olmuşlar. Bu dillərdə olduqca zəngin dil  nümunələri yaranmışdır ki, onlar 
müxtəlif üslubi xüsusiyyətlər daşıyırlar. Həmin əsərlər arasında elmi üsluba aid çoxsaylı nü-
munələr mövcuddur; bu da orta əsrlər türk dillərində elmi üslubun inkişaf etdiyinin bariz nümu-
nəsidir. Bu elmi əsərlərin tədqiqi dövrün türk dillərinin bir-birindən dialektoloji deyil, ədəbi dil 
səviyyəsində fərqli xüsusiyyətlərə malik olduğunu göstərmək baxımından mühüm əhəmiyyət da-
şıyır. Hər bir türk dilinə aid elmi əsər bu dillərdə üslub fərqliliyinin formalaşmasının, dolayısı 
ilə bu dillərin ədəbi dil səviyyəsində daxilən üslubi rəngarəngliyin olmasının göstəricisidir.   
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Шабнам Гасанли- Гарибова 
Исторические тюркские языки и их особенности лингвистики в 

средневековый период 
Просматривая историческое развитие тюркского языка, кажется, что он развивался 

в разных направлениях, основанных на разделении на разные языки. Классификация 
этапов развития тюркского языка позволяет сделать вывод, что отделение от единого 
родного языка произошло в такие древние времена, что невозможно доказать это 
известными историческими фактами. Различные ветви тюркского языка в средние века 
включают огузский, кипчакский, каганский тюркский, хорезмийский тюркский и 
чагатайский языки. В статье историческое развитие этих языков изучалось на языковых 
примерах. Несколько турецких племен сыграли существенную роль в развитии этих 
языков. Преобладание особенностей племен привело к появлению различий между 
языками. Например, кипчагский язык сыграл роль в формировании хорезмийского 
тюркского языка и имеет диалекты в трех регионах: Поволжье, Египте и Туркестане. В 
то время как огузский язык подвергался разделению из-за внутреннего развития, его 
тесные связи с кыпчакским языком привели к образованию смешанного огузско-
кыпчакского языка. 

Ключевые слова: тюркские языки, хорезмийский тюркский язык, огузский, 
кипчакский язык, караханидский тюркский язык, чагатайский язык. 

 
Shabnam Hasanli- Garibova 
Historical turkic languages and their linguistics features in medieval period 
While looking through the historical development of the Turkish language, it seems that 

it developed in various directions based on the division into different languages. Classification 
of the development stages of the Turkic language allows us to conclude that separation from a 
single mother tongue happened in such ancient times which it is not possible to prove it with 
known historical facts. Different branches of the Turkic language in the Middle Ages include 
Oghuz, Kipchak, Khaganian Turkish, Khwarezmian, and Chagatai languages. In the article, the 
historical development of these languages has been studied on the language samples. Several 
Turkish tribes played a substantial role in the development of these languages. The dominancy 
of the features of tribes led to the appearance of the differences among languages. For instance, 
Kipchag language played a role in the shaping of the Khwarezmian Turkish in three regions: 
the Volga region, Egypt, and Turkestan. While Oghuz Turkish wasexposed to divisions because 
of internal development, its close relations with the Kipchak language led to the formation of a 
mixed Oghuz-Kipchak language. 
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language, Karakhanid Turkic language, Chagatai language. 
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KÖKLƏRİ MƏNA MÜSTƏQİLLİYİNİ İTİRMİŞ SÖZLƏRİN 
 MORFOLOJİ QURULUŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Xülasə 
 
Asemantikləşmə hadisəsi sözün fonetik, morfoloji quruluşu ilə bilavasitə bağlıdır. Adətən 

sözün asemantikləşməsi həm kökə məxsus fonetik strukturda, həm də kök, yaxud şəkilçi tərki-
bində dəyişikliklərlə müşayiət olunur. Bu zaman müstəqilliyini itirmiş köklərdə ilkin fonetik, 
yaxud morfoloji quruluşdan az, ya çox dərəcədə uzaqlaşma baş verir. Xronoloji baxımdan hər 
cür struktur (forma ilə bağlı) dəyişməsi (itməsi) fuziallaşmadan (məna deformasiyasından) qa-
baqda dayanır. 

Əksər hallarda leksik mənanın itməsi morfoloji hüdudların dəyişməsi ilə müşayiət olunur. 
Məsələn, ögey sözünün ög kökü ilə (“ana” mənasında) bağlılığını tarixi-müqayisəli  metodun 
köməyi ilə etimoloji təhlil müəyyən edə bilər. Çünki adi morfoloji təhlil itmiş məna ilə şəkilçi-
nin qrammatik bağlarını üzə çıxara (bərpa edə) bilmir. Daşlaşmış qrammatik bağlar kök-şəkilçi 
sərhədlərinin itməsi ilə nəticələnir. Sonuncu isə öz növbəsində leksik vahidin quruluşca dəyi-
şikliyinə səbəb olur. Belə bir hal məna müstəqilliyini itirmiş quruluşca mürəkkəb leksik vahid-
lərdə də  müşahidə olunur. Bu zaman mürəkkəb sözlərin komponent   sərhədlərini müəyyən 
edən  sintaktik  əlaqələr  öz növbəsində daşlaşa bilir. Məsələn, bilərzik sözünün komponent 
tərkibi I növ təyini söz birləşməsi strukturunda yanaşma əlaqəsi ilə birləşmiş iki sadə sözü (səs 
tərkibi deformasiyaya uğramış bilək və üzük sözlərini) əhatə edir. Daşlaşmış sintaktik əlaqələr, 
üstə gəl fonetik quruluşdakı dəyişiklik müəyyən leksik vahidin komponenti hüdudlarının itməsi 
ilə nəticələnir və bu tipli leksik vahidlər quruluşca sadə sözlərə çevrilir. 
 
        Açar sözlər: kök, şəkilçi, leksik vahid, semantika 
 

Giriş 
 

Asemantikləşmə hadisəsi sözün morfoloji quruluşu ilə bilavasitə bağlıdır. Müstəqilliyini 
itirmiş köklərə məxsus ilkin morfoloji quruluşda  müəyyən dəyişikliklər özünü göstərir. Kök və 
şəkilçinin qrammatik bağları (həm də kök-şəkilçi sərhədləri) itir. Bu isə sözün ənənəvi morfoloji 
strukturuna təsirsiz qalmır. Quruluşca düzəltmə, yaxud mürəkkəb leksik vahidlər sadə sözlərə 
çevrilir. Onlar sözlərin dilimizdə ilkin fonomorfoloji vəziyyətini əks etdirir və özünün semantik 
strukturu ilə müasir dil daşıyıcıları üçün aydın olmaya bilir. Azərbaycan dilində asemantikləş-
miş kökə malik sözlərdə leksik şəkilçilər üstünlük təşkil edir. 
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Asemantikləşmiş sözlərin quruluş xüsusiyyətləri. Sözün asemantikləşməsi onun se-
mantik strukturu ilə bağlıdır. Sözdə baş verən hər hansı dəyişiklik  ilk növbədə məna faktorunda 
üzə çıxır: məna tutumu ya daralır, ya da genişlənir. “Mübahisə  etmək” mənasında atışmaq 
feilinin kökü (at-) səsdüşümünə məruz qalmış “danışmaq, söyləmək” mənasında ayt/ayıt – fei-
lindən yaranmış olduğuna görə genişlənməmiş (daralmış) məna daşıyıcısı hesab edilir (danış-
maq-mübahisə etmək). Bununla belə, leksik vahidə məxsus fonetik və morfoloji quruluşlar da 
asemantikləşmə hadisəsinin əhatə dairəsindən kənarda qalmır. Əslində ilkin (asemantikləşmiş) 
köklərin məna dəyişmələri ilə sözə məxsus səs və kök-şəkilçi tərkibləri arasında birbaşa bağlılıq 
özünü göstərir və bu bağlılıq zəncirvari şəkildə sıralanır. Fonetik quruluşun dəyişməsi bəzən 
mənanın itməsinə gətirib çıxarır. Sonuncu isə sözün ənənəvi morfoloji strukturuna təsir göstər-
məyə bilmir. Daşlaşmış kök ayrıca leksik vahid kimi işlənmədiyindən sözün morfoloji strukturu 
da fəaliyyətdən qalır. Nəticədə kökün şəkilçi ilə bütün struktur-semantik əlaqələri daşlaşır. Bu 
cür sözlər ənənəvi qaydada kök-şəkilçi tərkibinə ayrıla bilmir. Bu səbəbdən atışmaq, barışmaq, 
danışmaq kimi asemantikləşmiş kökəbmalik leksik vahidlərdə -ış komponenti feilin qarşılıq-
birgəlik növünün şəkilçisi kimi fərqləndirilmir. 

Tədqiqatlarda məna müstəqilliyini itirmiş sözlər müxtəlif terminlərlə adlandırılır: daşlaş-
mış (fuziallaşmış) kök morfemlər, ilkin köklər, sözün ilkin  fonomorfoloji vəziyyəti, qədim 
köklər, müstəqilliyini itirən sözlər, mənaca boşalan sözlər, aydın olmayan köklər, asemantik 
köklər, arxetip (12, s. 9; 7, s. 82; 9; 2, s. 41; 10, s. 59) və s. Adların hər birində asemantikləşən 
köklərə məxsus bir səciyyəvi cəhət ifadə olunur. İlkin mənalarını itirdikdən sonra onlar fuzial-
laşır, müstəqil işlənə bilmir, sözə məxsus ilkin və qədim  kök forma hesab  edilir, sözlərin dili-
mizdə ilkin fonomorfoloji vəziyyətini (quruluşunu) əks etdirir və özünün semantik strukturu ilə 
müasir dil daşıyıcıları üçün aydın olmaya bilir. Məna dəyişmələri asemantikləşmiş sözlərin sə-
ciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir. Tədqiqatlarda dilimizdəki sözlərin tərkib və mənaca dəyişməsi-
nin üç növü fərqləndirilir: asemantikləşmə, sıxılma və leksikləşmə (1, s 7). Hər üç hadisə sözlər-
də leksik-semantik inkişaf prosesinin nəticəsi kimi  meydana çıxır.  Hər cür semantik inkişaf 
isə leksik mənanın dəyişməsi ilə müşayiət olunur. S.X.Vəliyeva yazır ki, asemantikləşmə dilin  
inkişafının müəyyən mərhələsində  söz quruluşunun əsas vahidləri olan kök və ya şəkilçinin  öz 
müstəqilliyini itirərək, qalıq  (relikt) şəklində başqa söz və ifadələrdə  saxlanılması prosesidir.  
Bu proses zamanı  söz strukturunda quruluş dəyişmələri ilə yanaşı, qrammatik-semantik dəyi-
şiklik baş verir ki, bunun nəticəsində də  semantik boşalma keçirən  kök-morfemlər dilin  mor-
foloji quruluşunda  leksik mənası olmayan morfemlərə çevrilirlər (12, s. 9). 

Asemantikləşmədə mühüm cəhət, sübhəsiz, məna komponentində üzə çıxır və o, bir sıra 
əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olur. İlkin olaraq, asemantikləşmiş kökə  malik söz ənənəvi 
məzmun  və quruluş xüsusiyyətlərindən uzaqlaşır. Alışmaq sözünün  (“yanmaq” mənasında) al 
kökü ayrılıqda işlənmədiyi kimi, -ış şəkilçisi də  qarşılıq (yaxud birgəlik) növün əlaməti kimi 
söz daxilində funksional deyil. Kökləri məna müstəqilliyini itirmir belə sözlər feillərin içərisin-
də çoxluq təşkil edir: ağlamaq, anlamaq, bağışlamaq, danışmaq, dağılmaq, danlamaq, dəyiş-
mək, dinləmək, düşünmək, qarışmaq, qışqırmaq, qızarmaq, güləşmək, çalışmaq, soruşmaq, ya-
rışmaq və s. İrəli sözünün fonetik dəyişikliyə (r>l metatezası) uğramış komponent tərkibi də 
məna və funksiyaca daşlaşmış il kökü və samit düşümünə məruz qalmış –gərü (-ərü) istiqamət 
halı şəkilçisindən ibarətdir. 

Morfem (konkret halda şəkilçi) morfoloji quruluşun əsas vahididir. İstənilən sözün tərki-
bində bu, vahid qrammatik məna göstəricisi hesab edilir. Morfem asemantikləşə bildiyi halda, 
qrammatik məna  nəinki itir, hətta sözün  leksik mənası  ilə qovuşmuş halda funksionallığını 
qoruyub saxlayır. İrəli sözündə fonetik dəyişikliyə uğramış şəkilçi səs tərkibinə görə dəyişsə 
də, sözün quruluş vahidi kimi daşlaşsa da, qrammatik məna -  istiqamət  hal məzmunu sözün 
ümumi semantik yükünü təşkil edir. Burada sema iki komponentdən –“ön, qabaq” mənasından 
və istiqamət məzmunundan ibarətdir. Sözün semantik tutumu göstərir ki, sonuncu məzmun 
qrammatik mənadan çox leksik məna elementini, onun tərkib hissələrindən birini təmsil edir. 
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Semanın bu cür komponent tərkibi kökləri məna müstəqilliyini itirmiş istənilən sözdə müşahidə 
edilir: yuxarı, geri, aηarı (dialektdə işlənir), yarış (maq), barış (maq), güləş (mək) və s. 

Sözdə leksik və qrammatik mənaların xüsusi dil vahidləri ilə ifadə olunduğu Azərbaycan 
dilindən (və digər aqqlütinativ dillərdən) fərqli olaraq, flektiv dillərdə “asemantik morfem” an-
layışından da istifadə olunur. Rus dilçiliyində mənası olmayan  bütün morfoloji elementlər ase-
mantik morfem (“boş morf” da adlandırılır) hesab edilir. Buraya söz formanı yaradan müxtəlif 
elementlər (məsələn: mat-er-i, sözün kökü мать “ana” mənasında; чyд-ec-ный, sözün kökü чyд 
“möcüzə”), sözlə şəkilçi arasında çıxış edən sözün hissələri (шоссе–й-ный “şosseyə aid”, aме-
рик-ан-ский “Amerikaya aid”), birləşdirici saitlər (лес-о-воз “meşəağacı daşıyan nəqliyyat”) 
aid edilir (14, s. 44). Rus dilində bu elementlər qrammatik məna daşımasa da, onların hər biri 
müəyyən vəzifə yerinə yetirir və leksik mənalı vahidin tərkibində (və onunla birlikdə) sözə 
yalnız quruluş ünsürü kimi xidmət göstərir. Azərbaycan dilində isə söhbət verilmiş sözün tər-
kibində funksiyasını itirmiş (yəni daşlaşmış) şəkilçidən getdiyinə görə, söz quruluş xüsusiyyət-
lərindən uzaqlaşsa da, qrammatik məna  semanın tərkibində qorunub saxlanır. 

Kökün məna müstəqilliyini itirməsi  sözü quruluşca dəyişdirə bilir. Bu, sözü əmələ gəti-
rən (yaxud təşkil edən) hissələrin funksional cəhətdən zəifləməsi hesabına baş verir. İlk növbə-
də kök morfemin məna əlaqələri  zəifləyir və itir. Digər tərəfdən, şəkilçi morfem bu prosesdən 
kənarda qalmır və funksional gücünü itirir – leksik morfem yeni söz yaratma, qrammatik mor-
fem sözdəyişdirmə (və qrammatik cəhətdən əlaqələndirmə) vəzifəsindən uzaqlaşır. Professor 
B. Əhmədova görə, kökün leksik mənadan uzaqlaşması ilə şəkilçinin funksionallığı dəyişir. O 
yazır ki,  qədim söz kökü geniş və əhatəli məna yükünü idarə edə bilmədiyi vaxtdan kök ümumi 
mənanın bir hissəsini bildirməyə başlayır, o biri məna və ya mənalar fonovariantlarla və ya kök-
şəkilçi qovuşuğu ilə işlədilir. Bu dövrdən başlayaraq, kökə birləşən şəkilçi də öz şəkilçi olmaq 
funksiyasını, yeni söz yaratma gücünü itirir və formal ünsürə, sözün tərkib hissəsinə çevrilir (3, 
s. 40). 

Sadə söz kimi işlənən daşı- feili asemantikləşmiş kök və qrammatik vəzifəsi zəifləmiş 
şəkilçi hissələrdən ibarətdir. Söz kökündə mənanın itməsi sonra gələn hissəni şəkilçi kompo-
nent kimi fərqləndirməyə imkan vermir. Funksional gücünü itirmiş kök-şəkilçi tərkibi quruluş-
ca düzəltmə sözün (“bayır”, “kənar” mənasında daş kökü və adlardan feil düzəldən –ı şəkilçisi) 
sadə leksik vahid kimi işlənməsinə səbəb olur. Bu cür sadə sözlərdə asemantikləşmiş köklə 
qovuşan şəkilçilər yalnız fonetik tərkib elementi kimi özünü göstərir. 

Azərbaycan dilində asemantikləşmiş kökə malik sözlərdə leksik şəkilçilər üstünlük təşkil 
edir. Sözün morfoloji tərkibində aşağıdakı şəkilçilər daha çox müşahidə edilir: -ı (daşımaq), -
aq (qonaq, otaq), -la (danlamaq), -laş (dalaşmaq, güləşmək), -lan (islanmaq), -lən (sülənmək), 
-ış (yarışmaq, barışmaq), -dır (sındırmaq), -daş (qardaş), -cuq (muncuq), -mac (umac), -ün 
(tütün), -ar (qızarmaq), -ər (cücərmək), -ıt (dağıtmaq), -ıl (dağılmaq), -ik (təpik), -ük (köpük) 
və s. Məlumdur ki, leksik şəkilçi kök morfemlə daha çox məna əlaqəsi ilə birləşir (məsələn, 
adlardan isim düzəldən –cıq, -cik, -cuq, -cük eləcə də, -ça, -çə şəkilçiləri qoşulduğu söz 
kökündə kiçiltmə mənasını yaradır: şəhər-şəhərcik, göz-gözlük, meydan-meydança, dəftər-dəf-
tərçə və s.). Odur ki, düzəltmə quruluşlu sözdə bir çox hallarda kökün məruz qaldığı aseman-
tikləşmə hadisəsi kök və şəkilçinin morfoloji kontaktını (və ya qrammatik əlaqəsini) daha da-
vamlı edir. Qrammatik şəkilçi isə sözlər arasında qrammatik bağlılıq yaratmağa xidmət etdi-
yindən kök morfemlə şəkilçi morfemin əlaqəsi sıx və davamlı olmur. Şəkilçi hissəsi müasir 
dilimizdə işlənməyən bəzi asemantikləşmiş kökə malik leksik vahidlər istisna təşkil edir. Belə 
sözlərdə ya köklə yanaşı, şəkilçi komponent də asemantikləşir, ya da kök morfemlə şəkilçi 
morfemin fonetik tərkibi hər hansı fonetik hadisə (əsasən metateza) nəticəsində bir-biri ilə qo-
vuşur. Məsələn, qurmaq, yaşmaq, toxmaq sözlərində məna müstəqilliyini itirmiş köklər Müasir 
Azərbaycan dilində müstəqil feil kimi işlənmədiyindən sonrakı komponenti məsdər şəkilçisi 
kimi düşünmək olmur. Eləcə də yuxarı sözünün şəkilçi komponenti (-arı istiqamət hal şəkilçisi) 
müasir dilimizdə işlənmədiyindən leksik  vahidi kök və şəkilçiyə ayırmaq mümkün olmur. Ya-
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xud irəli sözü samit yerdəyişməsinə məruz qalmış il kökü ilə -əri istiqamət halı şəkilçisinin 
qovuşmasından yaransa da, dəyişikliyə səbəb olan fonetik hadisə onları kök və şəkilçi formaları 
kimi fərqləndirməyə imkan vermir. Odur ki, qrammatik şəkilçilər hər hansı sözün daxilində 
(asemantik köklə birlikdə) az-az hallarda morfem funksiyasını itirir və daşlaşır. Bu səbəbdən 
qrammatik şəkilçili sözlər, bir qayda olaraq, azlıqda qalır (-arı, -əri istiqamət hal şəkilçisi: yu-
xarı, irəli; -maq məsdər şəkilçisi: qarmaq, qaymaq və s.). Qrammatik şəkilçilər cümlə daxilində 
bir-birindən fərqli müxtəlif səciyyəli sözlər arasında əlaqə yarada bildiyindən daha mütəhərrik 
olur; bəzən bir-birini əvəz edir, biri digərinin yerinə işlənirlər. S.Q.Hüseynov yazır ki, dil qu-
ruluşundan asılı olaraq, qrammatik vahidlərin yaranmasının müxtəlif yolları vardır. Bəzi şəkil-
çilərin keyfiyyət dəyişikliyinə uğrayaraq, yeni funksiya daşıması bu yollardan biridir. Bu proses 
özünü iki istiqamətdə göstərir. Bəzi sözdəyişdirici şəkilçinin sözdüzəldici şəkilçiyə keçməsi, 
bir sözdəyişdirici şəkilçinin digərinə keçməsi. Məsələn, -ar, -ər şəkilçisi vaxtilə, indiki-gələcək 
zaman şəkilçisi kimi işlənmiş, sonradan differensiallaşaraq ayrı-ayrılıqda indiki və ya gələcək 
zaman şəkilçisinə çevrilmiş, həm də feili sifət  şəkilçisi olmaqla yanaşı, isim düzəldən qram-
matik vahidə də çevrilmişdir (6, s. 43).  Leksik şəkilçilər isə əksər hallarda sabit funksional 
təyinatını dəyişmir, həmişə yeni söz və yeni leksik məna yaradır.  Adlara qoşulan şəkilçilər 
feillərə qoşulan şəkilçilər ilə əsasən yerlərini dəyişmir. 

Köklərin məna müstəqilliyini itirməsi quruluşca mürəkkəb sözlərin sadələşməsinə səbəb 
olur. S.Vəliyeva yazır ki, iki və daha artıq sözün birləşməsindən yaranan bəzi sözlərdə zaman-
zaman baş vermiş hər hansı fonetik, leksik - semantik proseslər nəticəsində tərkib hissələr ilkin 
müstəqilliyini itirərək bütövlükdə sadə sözə çevrilir... Dildə mürəkkəb sözlərin sadələşməsinin 
bir sıra səbəbləri mövcuddur: çoxhecalılıqdan azhecalılığa meyil, tələffüz çətinliyinin aradan 
qaldırılması, sözlər arasında fonetik daralmanın baş verməsi. Bu da öz növbəsində dilin qənaət 
qanunu ilə əlaqədardır (12, s. 11). 

Tərəflərindən biri məna müstəqilliyini itirmiş kökə malik mürəkkəb sözlər əsasən birinci  
növ və ikinci növ təyini söz birləşmələri modelində yaranırlar (bilərzik, qarğıdalı). Bu cür 
mürəkkəb leksik vahidlərdə adətən tərəflərdən biri məna müstəqilliyini itirir (Məsələn: çatma-
qaş, adamayovuşmaz). Bəzən mürəkkəb sözlərdə hər  iki  tərkib hissə o zaman asemantikləşmiş 
olur ki, tərəflərdən biri və ya hər ikisi fonetik hadisələrdən birinin (və ya bir neçəsinin) təsirinə 
məruz qalır. Bu zaman fonetik dəyişikliyə uğramış komponentlərin səs tərkibi  bir leksik vahid 
daxilində qovuşur. Məsələn, bilərzik sözünün səsdüşümünə, samitartımına və samit əvəzlən-
məsinə məruz qalmış bilək və üzük sözlərindən yarandığı məlumdur. Burada müvafiq fonetik 
tərkiblərin itməsi ilə quruluş kök vahidlərinə ayrıla bilmir. 

Q.M.Həsənov yazır ki, sözlərin fonetik tərkibinin dəyişməsi onun quruluşuna da təsir edir 
və həmin sözün yaranmasında iştirak edən morfemlər fuziyaya uğradığından onların sərhəddini 
müəyyənləşdirmək işi çətinləşir. Buna görə də törəmə sözləri funksional vahidlərə ayırmaq da-
ha məqsədəuyğundur. Törəmə sözlər azı iki funksional vahiddən ibarət olur ki, onlardan birin-
cisi əsas mənanı ifadə edən törədici (kök və ya əsas), ikinci isə dəyişə bilən ( söz, şəkilçi və ya 
şəkilçi birləşməsi) hissədir (5, s. 33). 

Asemantikləşmiş kökə malik mürəkkəb sözlərin digər qismi eyni mənalı leksik vahidlər-
dən ibarətdir. Burada mənasını itirmiş kökdə müstəqil leksik mənası olan kök birlikdə eyni 
anlayışın ifadəçisi olur. Yandırıb-yaxmaq mürəkkəb feilində  ikinci  tərəfin asemantikləşmiş  
yax- kökü birinci tərkib hissə ilə eyni leksik mənanı bölüşür. Müstəqil mənalı kökün aseman-
tikləşmiş kökə qoşulması (yaxud əksinə) sadəcə nominativ, kommunikativ vəzifədən irəli gəl-
mir. Məlumdur ki, mürəkkəb sözlərin tərkib hissələri müxtəlif ortaq xüsusiyyətlərə görə bir-
biri ilə əlaqələnir. Tədqiqatlarda qeyd olunur ki, mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsində kompo-
nentlərin  məna xüsusiyyətləri, tipləri, forma və  məzmun münasibətləri kimi cəhətlər özünü 
göstərir.  Dilimizdə olan mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi bir çox xüsusiyyətlərə təsadüf edir: 
funksiyaya görə, əlamətə görə, bənzətməyə görə, qüvvətlənməyə görə, mənsubiyyətə görə, ənə-
nəyə görə, hərfi tərcüməyə görə (11, s. 127). Ancaq verilmiş halda mürəkkəb söz komponent-
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lərinin birləşməsində (əlaqələnməsində) eyni mənalılıq əsas yer tutur. Mənasını itirmiş və mə-
nasını itirməmiş iki leksik vahidin mürəkkəb söz tərkibində qovuşması üslubi məqsəd daşıyır. 
Kökü asemantikləşmiş söz müstəqilliyini itirməmiş söz ilə yanaşı işlənərək, leksik mənasını 
daha da qüvvətləndirir (yorğun-arğın, xəbər-ətər, qaşqabaqlı, qarmaqarışıq). 

Kökləri məna müstəqilliyini itirmiş sözlərdə morfonoloji dəyişikliklər. Asemantik-
ləşmə nəticəsində sözlərdə baş verən quruluş dəyişikliyi az əhəmiyyətli hadisə deyil. İstər 
düzəltmə, istərsə də mürəkkəb sözlərin sadələşməsi dildə yeni leksik vahidlərin əmələ gəlmə-
sinə səbəb olur və bütövlükdə proses bunlarla məhdudlaşmır. Köklərin məna müstəqilliyini itir-
məsi sözün fonetik (morfonoloji) quruluşunda da dəyişikliklər əmələ gətirir. Belə dəyişiklikləri 
iki istiqamətdə nəzərdən keçirmək olar: a) yeni heca strukturlarının əmələ gəlməsi; b) çoxhecalı 
sözlərin formalaşması. Sait-samit (VC) tərkibli təkhecalı köklər beş müxtəlif səs tərkibinə ma-
lik şəkilçilərlə (VC, CV, V, CVC, VCV) morfoloji əlaqəyə girərək yeni heca tərkibli sözlər 
əmələ gətirmişdir: VCVC – ilıq, isit, uzun, otaq, igid; VCCV – isti, istə; VCV – ütü, iti; VCCVC 
– aldan; VCVCV – irəli (iləri). 

Samit-sait-samit (CVC) tərkibli təkhecalı köklər üç cür heca tərkibinə malik şəkilçilərin 
qoşulması yeni sözlər yaradır: CVCCV – qarğı, tüstü, çevrə, bəslə-; CVCVC – qarış, danış, 
çadır, qonaq, çıraq; CVCCVC – qardaş, saplaq, yarpaq (yapraq), yastıq, yorğan, kərpic. 
H.A.Əsgərov yazır ki, türk dillərində o cümlədən də Azərbaycan dilində köklərin mürəkkəb-
ləşməsi bir sıra hadisələrlə müşayiət olunur. Başqa sözlə, sözdüzəldici və sözdəyişdirici şəkil-
çilərlə kökün mürəkkəbləşməsi prosesi müxtəlif mənalı morfemlərin bir-biri ilə birləşməsi və 
onların fonetik baxımdan reduksiyası, köklərdən müəyyən fonemlərin düşməsi və digər tə-
zahürlərlə müşayiət olunur (4, s. 6). 

Fonetik hadisələr sözün heca-səs tərkibini dəyişdiyindən bu əsasda həm asemantikləşmiş 
köklər, həm də yeni heca strukturu formalaşır. Məsələn: "yatmaq" mənasında uy- təkhecalı 
kökü şəkilçi yerdəyişməsi ilə fonetik tərkibini dəyişir və bu sözün heca strukturuna təsirsiz 
ötüşmür (uy və yu-xu). Fonetik hadisə köklə şəkilçi sərhədində baş verdikdə heca strukturunda 
dəyişmələr olmaya bilir. Məsələn, tütsü-tüstü, yatsık-yastıq. Ancaq köklə yanaşı, şəkilçinin səs 
tərkibinin dəyişməsi yeni heca formalarını əmələ gətirir (ütük-ütü). 

Asemantikləşmə nəticəsində iki hecalı sözlər formalaşır. Bunlar, bir qayda olaraq, kök və 
şəkilçi morfemlərdən ibarət olur: yarış, qızar-, güləş, qarış, baxış, danış-, çadır, qonaq, otaq, 
çıraq, yaxın, tütün, adaş, alış-, ayaq, addım, ögey, bəslə-, qarğı, tüstü, çevrə, yastıq, saplaq, 
qardaş, yarpaq, yorğan, kərpic, isti, isit-, istə-, igid, uzun, uzaq, iraq. 

Asemantikləşmə nəticəsində formalaşan üç hecalı sözlərin morfoloji quruluşu kök və iki 
şəkilçini əhatə edir. Adətən şəkilçi morfemlərdən birincisi müasir dilimizdə öz funksionallığını 
itirmiş olur ("daşlaşır"; arıtla, adaxlı). Belə sözlərdə məna müstəqilliyini itirmiş kök sait-samit 
(VC; ad-axlı; il-dırım), sait-samit-sait (VCV; arı-tla), samit-sait-samit (CVC; yap-ıncı, dəy-ir-
man) strukturuna malik olur. Bununla belə, tədqiqatlarda türk dillərində və Azərbaycan dilində 
CVC (samit-sait-samit) heca forması ilkin söz kökü modeli kimi qəbul edilir (8, s. 37). 
N.A.Baskakov yazır ki, türk dillərində söz kökünün samit-sait-samit (CVC) strukturu daimi və 
dəyişməz olmamışdır. Müasir türk dilərində kök morfemlərin çoxu sonrakı fonetik inkişaf pro-
sesini əks etdirir. Kökə məxsus  strukturun bu dəyişikliyi samit-sait-samit tərkibinin (CVC) ilk 
samitinin ((C)VC) və son samitinin (CV(C)) fonetik reduksiyası və düşməsi, yaxud sait dəyiş-
məsi  məna dəyişikliyi, eləcə də köklə sözdüzəldici afikslərin qaynayıb-qarışması, yeni köklərin 
yaranması ilə şərtlənir (13, s. 31). 

 
Nəticə 

 
Asemantikləşmə sözlərdə leksik-semantik inkişaf prosesinin nəticəsi kimi  meydana çıxır 

və leksik mənanın dəyişməsi ilə müşayiət olunur. Asemantikləşmiş kökə  malik söz ənənəvi məz-
mun və quruluş xüsusiyyətlərindən uzaqlaşır. Belə sözlər feillərin içərisində çoxluq təşkil edir. 
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Morfem asemantikləşə bildiyi halda, qrammatik məna  nəinki itir, hətta sözün  leksik mənası  
ilə qovuşmuş halda funksionallığını qoruyub saxlayır. Söz quruluş xüsusiyyətlərindən uzaqlaş-
sa da, qrammatik məna  semanın tərkibində qorunub saxlanır. 

Kökün məna müstəqilliyini itirməsi  sözü quruluşca dəyişdirə bilir. Bu, sözü əmələ gətirən 
hissələrin funksional cəhətdən zəifləməsi hesabına baş verir. Leksik morfem yeni söz yaratma, 
qrammatik morfem sözdəyişdirmə vəzifəsindən uzaqlaşır.  
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Ядигар Алиев 
Oсобенности морфологического строя слов с асемантическими корнями 
Явление асиментизации корней напрямую связано с фонетическим и морфологическим 
строением слов. Обычно асемантизация сопровождается с изменениями в фонетической 
и морфологической структурах. При этом асемантические слова строго отличаются от 
первичных корневых морфем. Всякие структурные изменения обычно хронологически 
предшествуют всяким семантическим изменениям. 
Утрата лексических значений в основном связано с изменениями морфологических гра-
ниц лексических единиц. Например, связь корня ög в значении «мать» с словом ögey (в 
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значении мачеха) выявляется только в рамках этимологических исследований с помощь 
сравнительно-исторического метода. По той причине, что с обычным анализом морфо-
логического уровня практически невозможно вявление грамматических связей суффик-
сов с асемантическими корнями. С другой стороны, утрата лексическо-грамматических 
связей корней и суффиксов приводит к изменению структурного типа. 
Это наблюдается и в сложных словах с окаменевшими сиртаксическими связьями, уте-
рявщих семантическую самостоятельность. Например, компонентный состав слово 
bilərzik («браслет») состоит из двух простых слов bilək (кисть) и üzük (кольцо), соеди-
нивщиеся с синтаксической связью примыкание по структуре именных словосочетаний 
первого типа на азербайджанском языке. Окаменевшие синтаксические связи, изменения 
фонетической структуры приводит к исчезновению компонентных границ сложной лек-
сической единицы и образуется простое слово. 
Ключевые слова: корень, суффикс, лексическая единица, семантика 
 
 
Yadigar Aliyev 
Morphological structure features of the words lost their meaning independence of the 
roots 
The asementic phenomenon is directly connected with the phonetic, morphological structure of 
the word.Usually the asemantication of the word is accompanied by the changes in the phonetic 
structure belonging to the root, as well as in the root or suffix composition.At this time the more 
or less distancing from the initial phonetic or morphological structure happens at the roots that 
have lost their independence. According to the chronological point of viewall kinds of structural 
(about the form) changes (loss) stand ahead of the fusion (meaning deformation). 
In most cases the disappearance of the lexical meaning is accompanied by a changing of the 
morphological boundaries. For example, the etymological analysis can determine the 
connection of the word “ogey” (“stepmother”) with the root “oy” (in the meaning of the word 
“mother”) with the help of a historical-comparative method.Because the usual morphological 
analysis can not reveal (restore) the grammatical connections of the suffix with the lost 
meaning. The petrified grammatical connections are completed with the loss of root-suffix 
boundaries.The latter, in turn, causes a structural change of the lexical unit.Such a case is also 
observed in the complex lexical units of the structure, which have lost its meaning 
independence. At this time the syntactic relations determining the component boundaries of the 
complex words, in turn, are able to petrify. For example, the component structure of the word 
“bilerzik” (“bracelet”) surrounds two simple words (the sound composition deformed of the 
words “bilek” (“wrist”) and “uzuk” (“ring”)) joined with the defining word combination type 1 
structure with the relation of adjoining. The petrified syntactic relations and the changing in the 
phonetic structureare completed with the loss of the limits of the component of the certain 
lexical unitand such lexical units become the simple wordsstructurally. 
Key words: root, suffix, lexical unit, semantics 
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PİETRO DELLA VALLENİN «TÜRK DİLİNİN QRAMMATİKASI» 
ƏSƏRİ (I VƏ II FƏSİLLƏRİN TƏHLİLİ) 

  
 
Xülasə 
 
On yeddinci əsrin əvvəllərində Səfəvi İmperiyasının siyasətini, fiziki coğrafiyasını, mə-

dəniyyətini, yerli xalqın həyat tərzini qələmə alan səyyahlardan biri də italyan zadəganı və ma-
cəraçısı Pietro della Valle (1586-1652) olmuşdur. O, Şərqə 12 illik səyahətinin 6 ilini (1617-
1623) Səfəvi dövlətində keçirmişdir. Avropaya qarşı xoşməramlı siyasət yürüdən I Şah Abbasla 
tanış olmaq məqsədilə Səfəvi İmperiyasına gəlmiş Pietro della Valle 1620-ci ildə italyanlar 
üçün türk dili dərsliyi (“Grammatica della lingva turca”) yazmağa başlamış, 1621-ci ildə bitir-
mişdir. Adıçəkilən əsərdə XVII əsrdəki türk dili (bizim mülahizəmizə görə, bu, Səfəvi ərazi-
sində işlənən ana dilimiz olmalıdır), müəllifin özünün də qeyd etdiyi kimi, fransız qrammatik 
qaydalarına uyğun şəkildə təsnifləndirilmişdir. Məqalədə həmin əsərin iki fəsli təhlil edilir.  

7 fəsildən ibarət qrammatika kitabının I fəslinin əvvəlində əlifbanın quruluşu (şəkil 1 və 
2) öz əksini tapmışdır. Ardından Pietro della Valle türk dilinin fonetikası, sait və samit səslərin 
tələffüzü, transliterasiya və s. xüsusiyyətləri izah edir, üç dil arasında müqayisə apararaq ərəb, 
fars və türk dillərinə xas spesifik fonemləri təhlil edir. II Kitab 74 səhifədən ibarətdir. Burada 
isim, ismin hallanması, türk dilində qrammatik cins, ismin kəmiyyət kateqoriyası, şəkilçilər, 
miqdar sayları, əbcəd hesabı, sıra sayları haqqında ətraflı məlumatlar və bütün qrammatik ka-
teqoriyaların təsriflənməsi yer alır.  

 
Açar sözlər:  Pietro della Valle, italyanlar üçün türk dili dərsliyi, Səfəvi, qızılbaşlar, 

Grammatica della lingva turca, əlifba, ismin hallanması, saylar, şəkilçilər. 
 

Giriş  
 

On yeddinci əsrin əvvəllərində Səfəvi İmperiyasının siyasətini, fiziki coğrafiyasını, mədə-
niyyətini, yerli xalqın həyat tərzini qələmə alan səyyahlardan biri də italyan zadəganı və ma-
cəraçısı Pietro della Valle (1586-1652) olmuşdur. O, şərqə 12 illik səyahətinin 6 ilini (1617-1623) 
Səfəvi dövlətində keçirmişdir. Pietro della Valle ümumilikdə Romaya Osmanlı İmperiyasından 
10, Səfəvi İmperiyasından 18 və Hindistandan 8 məktub yollamışdır. Səyyah səyahət zamanı 
(1614-1626) üç fundamental əsər yazmışdır: 1) Məktublar şəklində səyahətnamələr; 2) Delle 
conditioni di Abbas re di Persia; 3) Grammatica della lingva turca. Bunlardan üçüncüsü, yəni 
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“Türk dilinin qrammatika kitabı” [1] (1620-1621), təəssüf ki, bu vaxta çap olunmamışdır və 
əlyazma şəklində Vatikanın Apostolika kitabxanasında qorunur. Avropada Şərqin tanıdılması 
ilə bağlı Vallenin fəaliyyətini və rolunu araşdıran Piter Bitenholz qeyd edir ki, müasir türk dili 
daşıyıcıları böyük təəssüf hissi keçirtməlidirlər ki, bu cür yüksək səviyyədə işlənmiş qrammatika 
kitabı hələ də nəşr olunmamışdır [2, s.81]. Həmin kitab ilk dəfə XIX əsrdə Beynəlxalq Şərqşü-
naslar Konqresində məşhur türkoloq Ettore Rossi tərəfındən elm aləminə tanıdılmışdır [3].  

Bəzi mənbələrdə göstərilir ki,“Grammatica della lingva turca” əsərini səyyah hələ İstan-
bulda olarkən 1614-cü ildə yazmağa  başlamışdır [4, s.56]. Amma bu yanlış məlumatdır. O, 
İstanbulda qaldığı iki ilə yaxın müddət ərzində Raphel adlı bir yahudi müəllimindən 4 dil üzrə 
– türk, fars, ərəb və ivrit dillərindən dərs almışdır. Bununla bağlı Pietronun İtalyanın Modena 
şəhərində Este Üniversiteti Kitabxanasında qorunan 67 səhifədən ibarət bir qeyd dəftəri vardır 
[5].  

Qrammatika kitabını yazması barəsində məlumatı biz Pietro della Vallenin öz “La Turc-
hıa, La Persıa E L’Indıa” əsərindən əldə edə bilirik. O, İsfahanda yazılmış 5-ci məktubunda 
qrammatika kitabını yazmağa başladığını bildirir. Bu isə 1620-ci ilə təsadüf edir. Pietro burada 
göstərir ki, nümunə olaraq fransız qrammatikasını əsas götürməyə üstünlük verir. Çünki bu, ən 
asan, ən yaxşı və ən konkret quruluşa malik bir qrammatika növüdür. Amma əlində buna aid 
bir nümunənin olmamasına təəssüf edir. Bununla belə, işin öhdəsindən asanlıqla gələcəyinə 
inanır [6, s.862]. 

 
Pietro della Valle kitabını italyanlar üçün türk dili dərsliyi kimi tərtib etmişdir. 149 səhi-

fədən ibarət “Grammatica della lingva turca” əsəri giriş və yeddi fəsildən ibarətdir. Əsərin 
özündə fəsillər italyan dilində kitab (libro) adlandırılmışdır. Çox güman ki, bu, orta əsrlərin 
ənənəsindən irəli gəlir. Dərslik xarakterli ərəb lüğətlərinin fəsilləri də kitab adlandırılırdı. Buna 
ən bariz nümunə Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğətit-türk” əsəridir.  

“Grammatica della lingva turca” əsərinin girişi belə adlanır: A gli studiosi Lettori. Burada 
Pietro türk dilinin əhəmiyyətindən danışır və qeyd edir ki, İranda türk dili fars dili qədər hər 
kəsin bilib tanıdığı ünsiyyət vasitəsidir və bu, təbiidir. Hətta farsların əlindən alınmış torpaq-
larda, Tartar (Tatarıstan) ərazisində də ortaq dil türkcədir [1, s.4]. 

Səhifə 9-dan etibarən I fəsil başlayır. 38 səhifədən ibarət I Kitabın əvvəlində əlifbanın 
quruluşu (şəkil 1 və 2) öz əksini tapmışdır. Üç dilin (ərəb-fars-türk) ərəb hərflərinin müqayisəli 
cədvəli şəklində verilən əlifba sistemi, görünür, yahudi müəlliminin uğurlu paralel dil tədrisi 
metodunu özündə əks etdirir (Şəkil 1 və 2): 

 

 
 

Şəkil 1. 
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Şəkil 1-də gördüyümüz kimi, soldan birinci “Figura” adlanan başlıq hərfləri, “Nome” 
hərflərin adlarını, “Valore” isə tələffüzünü əks etdirir. 

 

 
 

Şəkil 2. 
 
Əlifba sistemində diqqəti cəlb edən məqamlar pə (پ), çim ( چ), je (ژ), gaf  ( ک) hərflərinin 

türk və fars dillərinə, sağır nun (ک) hərfinin isə yalnız türk dilinə məxsus səslər olduğunun 
göstərilməsidir. Burada gaf və sağır nun hərfləri orta əsr klassik ədəbiyyat orfoqrafiyasına 
uyğun eyni bir   ک   hərfi verilsə də, kitabın içərisində hər iki səs üçün   ڭ  ڭ  formasına rast 
gəlinir (Şəkil 3).  

 

 

 

 
 

Şəkil 3. 
 
Pietro laməlifi (ال) də əlifba sırasında verir. Ardından türk dilinin fonetikası, sait və samit 

səslərin tələffüzü, tranliterasiya və s. xüsusiyyətləri izah edir, üç dil arasında müqayisə apararaq 
ərəb, fars və türk dillərinə xas spesifik fonemləri təhlil edir. Hərəkələr (Dei Segni della Vocali) 
haqqında danışan Pietro fəthəni türk dilində “üstün” (اوستن), kəsrəni “altun” (آلتون), dammanı 
“ötrü” (اوطر), tənvin-fəthəni “ikki üstün”, tənvin-kəsrəni “ikki altun”, tənvin-dammanı “ikki 
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ötrü” adlandırır. Səhifə 31-də sözlərin sonuтda gələn hə (ه) hərfinin bəzən h, bəzən a, ə səsini 
verməsinə aid misallar verir. 

II Kitab 74 səhifədən ibarətdir. Burada isim, ismin hallanması, türk dilində qrammatik 
cins, ismin kəmiyyət kateqoriyası, şəkilçilər, miqdar sayları, əbcəd hesabı, sıra sayları haqqında 
məlumatlar vardır. Məsələn: 

 
Tərcüməsi Yazılışı İtalyanca 

transkripsiyası 

adam, kişi, Adəm  ْآدَم adem 

qadın  ْت َ ر ْ  avret عَو

sığır غِر ِ  segher ص

yaraşıqlı kişi  ْآدَم ْ ل َ  ghuzel adem كؤز

gözəl qadın  ْت َ ر ْ ْ عَو ل َ  ghuzel avret كؤز

köpək  ْ ُو كْ پَ ك  kiupek 

adıçəkilən adam  مذكور آدم mezkuir adem 

adıçəkilən avrat  مذكوره عورت mezkure avret 

 
Müəllif ismin cəmlənməsinə aid aşağıdakı misalları verir: 
Sultanlar                      َْر ْطانل   سُل
Adəmlər                        آدملر  
Avratlar                       ْ ْلر ت َ ر ْ َو  ع
Güzəllər                     للر َ  ڭوز
 
Dilimizdəki ismin 6 halının müasir paradiqmasına hardasa uyğun gələn bir sıralama 

göstərən Pietro della Valle yerlik halın yerinə “ey” nidası ilə işlənən isimləri hallandırır. Buna 
baxmayaraq, əsərin içərisində dəfələrlə yerlik halda olan -da2 şəkilçili sözlərə rast gəlmək 
mümkündür (Şəkil 4 və 5).  

 
Təkdə Cəmdə 

ْطان ْطانلر sultan               شُل  sultanlar              شُل

 ْ ُ ْطان ݣْ  sultanun            شُل ُ ْطانلر  sultanlarun          شُل

ْطانھ ْطانلره sultana               شُل  sultanlara            شُل

ْطاني ْطانلري sultanı              شُل  sultanları           شُل

طان یا شُلْ              ya sultan ْطانلر  ya sultanlar           یا شُل

ْطاندن ْطانلردن sultandan            شُل  sultanlardan          شُل

 
Şəkil 4. 
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Şəkil 5. 
 
Müəllif sonu saitlə bitən sözlərin hallanmasına ata   آتا , quyu ُیُو چ   elçi , ق ْ یاَل  sözlərini misal 

gətirir və hallandırır: quyu, quyunun, quyuya, quyuyı, ya quyu, quyudan. 
Bu paraqrafda aşağıdakı şəkilçilər təhlil edilir: isim və sifət düzəldici -lu şəkilçisi; isim 

düzəldən -luq şəkilçisi; yer, məkan bildirən -istan şəkilçisi. 
Haləb    ََبْ ح ُو haləblu  –   ل َبْل ل َ   ح
Mısır  ْر ِ ص ِ ُو mısırlu –   م ل ْ ر ِ ص ِ  م
Şam شام   – şamlu  ُو  شامل
Yaraq  َْراق ُو yaraqlu –    ی ل ْ َراق    ی
Kürk   ك ْ ُو  kürklü  –   كُر ل ْ ك ْ   كُر
At   آت   – atlu   آتلو 
Güzəl  ل َ ُز    –   güzəlluq  ُْوق ل ْ ل َ  ُز
Türkistan  – شتان كِ ْ  تُر
Arabistan  –   ِستان  عرب
Pietro səhifə 31-də isimlərin sonunda gələn -u şəkilçisinin qızılbaşların dilində -i 

səslənişinə də malik olduğunu göstərir:  َبْلي ل َ ْلي ,hələbli   ح ِی  ,atlı   آت َپ  qapı. Daha sonra qadın   ق
cinsində olan ərəb mənşəli sözlərin sonunda gələn ة tə mərbutəli sözlərin əski əlifbada açıq  ت 
tə hərfi ilə əvəz edilməsi, -lıq şəkilçisinin -lik variantının olması, -ci şəkilçisinin həm də -çi 
variantının olması, şəkilçiləşmiş ədat olan -ca (-cə) haqqında məlumat verir.  

  ْ ك َ م ْ ل ِ ْ   bilmək feilindən danışarkən kök olaraq əmr şəkli  ب ِل ْ   bil, düzəltmə olaraq  ب لِش ِ   ب
biliş sözü göstərilir. Baqmaq (baxmaq) – baq – baqış, irləmək (ilərləmək) – irlə – irləyəş (Şəkil 
6). 
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Şəkil 6. 
 
İsim düzəldən -ci şəkilçisinin feilə qoşulması: sevmək – sev – səvici, yazmaq – yaz – 

yazıcı, irlamaq – irlə - irləci, diləmək – dilə - diləci.   
Feilin vacib şəkli, -malı, -məli şəkilçisi: sevməli, görməli, içməli, öldirməli. 
Pietro kiçiltmə və əzizləmə mənalı isimlər yaradan -cıq, -çıq şəkilçisinin iki variantda 

olduğunu göstərir (Şəkil 7): at – atcıq/atçıq, gözəl – gözəlcıq/gözəlçıq, oğlan - 
oğlancıq/oğlançıq. 

 
 

 
 

Şəkil 7. 
 
Daha sonra miqdar sayları, əbcəd hesabı, sıra sayları haqqında ətraflı məlumat verilir. 

Diqqəti cəlb edən məqam iki sözünün ikki şəklində yazılışıdır (Şəkil 8). 
 

 
 

Şəkil 8. 
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Amma bu əsərdə iki sözünün bir k ilə yazıldığı halları da görmək mümkündür (Şəkil 9). 
 

 
 

Şəkil 9. 
 

Beləliklə, Pietro rəqəmləri belə verir: bir, ikki // iki, üç, dört, beş, altı, yedi, səkiz, doquz, 
on, igrimi, otuz, qırq, əlli, altmış, yetmiş, səksən, doqsan, yüz, ikki yüz, üç yüz, bin və s. 

Pietro sıra saylarını əmələ gətirən şəkilçi kimi -ncı (نخي) şəkilçisini göstərir. O, 50-ci 
səhifədə bölüşdürmə saylarının -r (ر) və -şər ( ْ  affikslərinin artırılması yolu ilə əmələ  (شَر
gəldiyini bildirir:  

bir – birər, birər-birər 
iki –  ikişər, ikişər-ikişər 
üç –  üçər, üçər-üçər 
igrimi – igrimişər 
Pietro della Valle hətta bölüşdürmə saylarının -lıq şəkilçisi qəbul etdiyini də göstərir: 

birər – birərluq, ikişər – ikişərluq. 
Xəbər şəkilçisi ilə: yedişərluqdur, igirmişərluqdur. 
Ağa, baş, bəy sözlərinin əmələ gətirdiyi mürəkkəb sözlər:  qızlarağası, yeniçəriağası, 

sipahilərağası, qapıçıbaşı, çavuşbaşı, topçubaşı, bəylərbəyi. Fars mənşəli dar, kar (iş), xanə 
(ev), zadə (doğmuş, meydana gəlmiş) sözlərinin şəkilçiləşərək sözlərə birləşməsi: dəftərdar, 
sərdar, xəzinədar, günahkar, xidmətkar, kitabxanə, topxanə, tərsxanə, bəyzadə, şahzadə, 
haramzadə, halalzadə. 

 
Nəticə 

Beləliklə, Avropaya qarşı xoşməramlı siyasət yürüdən I Şah Abbasla tanış olmaq 
məqsədilə 1617-ci ildə Səfəvi İmperiyasına gəlmiş Pietro della Valle 1620-ci ildə türk dilinin 
qrammatikası kitabını yazmağa başlamış, 1621-ci ildə bitirmişdir. İtalyan dilində yazılmış bu 
əsərdə məhz hansı türk dilinin əks olunduğu barəsində tədqiqatın aparılmasına böyük bir 
ehtiyac vardır. Təbii ki, Pietronun türk dilini öyrənməsində yahudi müəlliminin, təkmilləşdir-
məsində  isə  arvadı Mənanın (Sitti Maani Gioerida, onun anası erməni əsilli idi və özü 
Türkiyədə doğulmuşdu) böyük rolu olmuşdur. O, bu barədə “La Persıa” əsərində də qeyd edir 
[6, s. 399]. Lakin qrammatika kitabının içərisində “İranda yaşayan türklər”, “qızılbaşlar”, 
osmanlı türkcəsi ilə yerli türklərin dilləri arasındakı fərqi verməsi haqqında qeydlərə rast 
gəlmək mümkündür. 7 fəsildən ibarət əsərin I fəslinin əvvəlində əlifbanın quruluşu (şəkil 1 və 
2) öz əksini tapmışdır. Ardından müəllif türk dilinin fonetikası, sait və samit səslərin tələffüzü, 
transliterasiya və s. xüsusiyyətləri izah edir, üç dil arasında müqayisə apararaq ərəb, fars və 
türk dillərinə xas spesifik fonemləri təhlil edir. II Kitab 74 səhifədən ibarətdir. Burada isim, 
ismin hallanması, türk dilində qrammatik cins, ismin kəmiyyət kateqoriyası, şəkilçilər, miqdar 
sayları, əbcəd hesabı, sıra sayları haqqında ətraflı məlumatlar və bütün qrammatik 
kateqoriyaların təsriflənməsi yer alır. 
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Хадиджа Гейдарова 
«Грамматика турецкого языка» Пьетро делла Валле (анализ I и II глав) 
Пьетро делла Валле (1586-1652), итальянский дворянин и искатель приключений, 

был одним из путешественников, которые писали о политике, физической географии, 
культуре и образе жизни местного населения Империи Сефевидов в начале семнадцатого 
века. Он провел в Империи Сефевидов 6 лет из своего 12-летнего путешествия на востоке 
(1617-1623). Пьетро делла Валле, приехавший в Империю Сефевидов с  целью встре-
титься с шахом Аббасом I, проводившим доброжелательную политику по отношению к 
Европе, начал писать учебник турецкого языка  для итальянцев («Grammatica della lingva 
turca»)  в 1620 году и окончил его в 1621 году.  Турецкий язык 17-го века, как было от-
мечено самим автором, в упомянутом произведении классифицируется в соответствии с 
французскими грамматическими правилами. В рассматриваемой статье анализируются 
две главы этой работы.  

В начале I главы грамматики, состоящей из семи глав, отражена структура алфа-
вита (рисунки 1 и 2). Вслед за этим Пьетро делла Валле дает анализ фонетики турецкого 
языка, рассматривает произношение гласных и согласных, приводит транслитерацию и 
т.д., объясняет особенности.  Сравнивая три языка, он анализирует специфические фо-
немы арабского, персидского и турецкого языков. Вторая книга состоит из 74 страниц и 
содержит подробную информацию о существительных и склонении их, местоимениях, 
грамматическом роде в турецком языке, категории числа существительных, суффиксах, 
количественных и порядковых числительных, расчете абджада,  и дает описание всех 
грамматических категорий. 

Ключевые слова: Пьетро делла Валле, учебник турецкого языка для итальянцев, 
Сефевид, кызылбаши, Грамматика турецкого языка, алфавит, склонение существи-
тельных, числительные, суффиксы. 

 
 

Khadija Heydarova 
 “Grammar of the Turkish language” Pietro della Valle (analysis of chapters I 

and II)  
Pietro della Valle (1586–1652), an Italian nobleman and adventurer, was one of the 

travelers who wrote about politics, physical geography, culture, and the way of life of the local 
population of the Safavid Empire in the early seventeenth century. He spent 6 years in the 
Safavid Empire from his 12-year journey in the east (1617-1623). Pietro della Valle, which 
came to the Safavid Empire to meet with Shah Abbas I, which pursued a benevolent policy 
towards Europe, began writing a Turkish language textbook for Italians (“Grammatica della 
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lingva turca”) in 1620 and graduated in 1621. The Turkish language of the 17th century, as was 
noted by the author himself, in the mentioned work is classified in accordance with French 
grammar rules. This article analyzes two chapters of this work. 

At the beginning of the first chapter of the grammar, consisting of seven chapters, the 
structure of the alphabet is reflected (Figures 1 and 2). Following this, Pietro della Valle gives 
an analysis of the phonetics of the Turkish language, considers the pronunciation of vowels and 
consonants, leads transliteration, etc., explains the features. Comparing the three languages, he 
analyzes the specific phonemes of Arabic, Persian, and Turkish. The second book consists of 
74 pages and contains detailed information on nouns and their declension, pronouns, gramma-
tical gender in Turkish, categories of nouns, suffixes, quantitative and ordinal numbers, abjad 
calculation, and gives a description of all grammatical categories. 

Keywords: Pietro della Valle, Turkish language textbook for Italians, Safavid, Kyzyl-
bashi, Turkish grammar, alphabet, declension of nouns, numerals, suffixes. 
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ALINMA İCTİMAİ-SİYASİ TERMİNLƏRİN  
QRAMMATİK  MƏNİMSƏNİLMƏSİ 

 
 

Xülasə 
 
Məqalədə alınma ictimai-siyasi terminlərin qrammatik mənimsənilməsi yolları araşdı-

rılır. Azərbaycan dilinə alınma ictimai-siyasi terminlər, əsasən, rus dilinin vasitəsilə keçmişdir. 
Alınma terminlər dilimizin daxili qanunları əsasında formalaşmışdır. Azərbaycan dili zəngin 
şəkilçi qrupuna malikdir. Fransız dilindən dilimizə daxil olan terminlərin əksər hissəsini dili-
mizin şəkilçiləri ekvivalent olmuşlar. Azərbaycan dilində suffikslər ilə bərabər alınma prefiks-
lərin də terminlərin tərkibində olması diqqəti cəlb edən məsələlərdəndir. Prefikslər də  suffikslər 
kimi Azərbaycan dilində cins kateqoriyası bildirmir. Onlar alınan termində ancaq müxtəlif xa-
rakterli semantik mənalar ifadə edirlər. Fransız dilinə alınma ictimai-siyasi terminlər, əsasən, 
bütov halda keçmişdir. Azərbaycan dilinə isə terminlər hissəvi yol ilə daxil olmuşlar. Azərbay-
can dilində alınma ictimai-siyasi terminlərin qrammatik mənimsənilməsi   ismin hal  kateqori-
yasının şəkilçiləri  hesabına baş vermişdir. Təhlil zamanı müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycan 
dilinə daxil olar terminlərdə artiklın düşməsi, terminlərin sonunda lal “e” saitinin düşməsi, 
mürəkkəb konstruksiyalar daxilində uzlaşma hadisəsinin itməsi, cins kateqoriyasının olmaması 
kimi fərqlər vardır. Ümumilikdə dillərdə alınma prosesi çox məhsuldar üsuldur. İctimai-siyassi 
terminlərinologiyanın inkişafı üçün alınma prosesinin aparılması vacibdir.    

 
Açar sözlər: qrammatik mənimsənilmə, alınma termin, suffiks, prefiks, cins kateqoriya-

sı, üsul 
 
Giriş 
 
Cəmiyyət inkişaf  etdikcə, elm, siyasi rejimlər dəyişdikcə həmişə dillərarsı terminlərin 

mübadiləsi baş verir. Alınma ictimai-siyasi terminlərin mənimsənilməsi yollarından biri də on-
ların qrammatik mənimsənilmə yoludur. Bir dilin qrammatikası xarici sözü mütləq öz qramma-
tik quruluşunun qanunlarından keçirir. Dilə daxil olan hər bir alınma ictimai-siyasi terminoloji 
layın zənginləşməsinə xidmət edir. Alınma ictimai-siyasi terminlərin mənimsənilməsində dilin 
qrammatik sistemi mühafizəkar bir rol oynayır. Belə ki, alınma terminlər bu qanunlara tabe 
edilərək dilə daxil olurlar. Qrammatik mənimsənilmə prosesi, o cümlədən də fransız dili üçün 
məhsuldar sayılan mənimsənilmə yollarından biridir. Fransız dilində qrammatik mənimsənilmə 
prosesi aşağıdakı mərhələlərdə baş verir: hissəvi mənimsənilmə,sonluqlar, prefikslər, dəyişik-
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lik edilmədən alınan bütöv mənimsənilmə, cinsə görə mənimsənilmə, kəmiyyətə görə mənimsə-
nilmə. 

 
Fransız dilində alınma  ictimai-siyasi terminlərin arasında külli miqdarda alınma ele-

mentlər ilə düzələn terminlər vardır. Onlarda məhz ictimai-siyasi xarakterli olanları –iste-, -
esque-, -ique-, -ien-, -isme- suffiksləri latın, yunan və german mənşəlidirlər. Onların da fransız 
dilinin ictimai-siyasi terminlərinin formaşmasında rolu vacibdir. Məsələn, une chronique (tarixi 
xronika), démocratique (demokratiya), une ligne politique (siyasi kurs), atlantisme (NATO tə-
rəfdarları) [3, s.10,16,44]. Bu suffikslərin vasitəsilə fransız dilində ictimai-siyasi xarakterli ter-
minlər düzəldilmişdir. Qrammatik mənimsənilmə suffikslərin hesabına baş vermişdir. Hal-ha-
zırda bu suffikslərin terminologiya üçün əhəmiyyəti çox yüksəkdir. Suffikslər ilə bərabər pre-
fikslərin də mənimsənilmə prosesində rolu yüksəkdir. Qrammatik mənimsənilmə prosesində 
prefikslər daha konkretdirlər. Prefikslər terminlərin qrammatik mənimsənilməsində düzəltmə deyil 
ən çox mürəkkəb quruluşlu termin mənimsənilməsinə xidmət edir. Prefikslərdən –anti-, -pro-, -ultra-
,-contre- ictimai-siyasi terminlərin mənimsənilməsində aktiv sayılırlar. Məsələn, contre-espionnage 
(əks-kəşfiyyat), ultra-gauche (ultra sağçı), antimilitaire (hərbə qarşı) [2, s.118]. 

Fransız dilində qrammatik mənimsənilmənin yollarından biri ictimai-siyasi terminlərdə 
dəyişiklik edilmədən qəbul edilən terminlərdir. Dəyişiklik edilmədən mənimsənilən ictimai-
siyasi terminlər ya dildə tarixi şərait ilə mənimsənilir ya da reseptor dildə onun adlandıran ek-
vivalent olmadığından dilə keçir. Bununla da, dildə terminoloji layın zənginləşməsi baş verir. 
Məsələn, alguazil (n.m.) - xəlifənin məsləhətçisi, alfaqui (n.m) - islam qanunlarını izah edən 
mütəxəssis [4, s.18,19]. Dildə alınma ictimai-siyasi terminlərin sayı artır.  

Fransız dilində qrammatik mənimsənilmə dedikdə ümumi nəzəriyyə belə olur ki, alınma 
ictimai-siyasi terminlər morfoloji kateqoriyanın təsirinə məruz qalır. Fransız dilində cins kate-
qoriyası olduğundan dilə keçən alınma terminlər əsasən kişi cinsinin artiklları ilə mənimsəni-
lirlər. Roman dilləri qrupu, ərəb, fars, türk dillərindən  keçən alınma sözlərin çox hissəsi fransız 
dilində kişi cinsinin artikları ilə mənimsənilir. Deməli, fransız dilində qrammatik mənimsənil-
mə kateqorial mənsubiyyət səviyyəsində aparılır.  

Alınma ictimai-siyasi terminlərin qrammatik mənimsənilməsi prosesi zamanı kəmiyyə-
tə görə uzlaşma hadisəsi də baş verir. Etimon dildən fransız dilinə daxil olan müxtəlif nitq his-
sələrinə aid olan sözlər qadın və kişi cinsinin xüsusi sonluqları əlavə olunur. Buna fransız di-
lində şəxsə və cinsə görə uzlaşma hadisəsi deyirlər. Məsələn, patentability – patentləşdirmə 
(ingilis mənşəli )  - brevetabilité (n.m.), bashing – təchiz (ingilis mənşəli)  - éreintage (n.m.) [5, 
s.18,19]. Alınma ictimai-siyasi terminlər  fransız dilinə qrammatik mənimsənilməsini ifadə 
edən sonluqlar kişi cinsinin sonluqları olmuşdur. Onlar hətta cəm formasını göstərən “s” yaxud 
“eau” sonluğu ilə bitən terminlər üçün “eaux” formalarını qəbul edə bilərlər.  Deməli, bir sistem 
kənar təsirlərə qarşı öz qüdrətli müqavimətini göstərir.  

Azərbaycan dilinə ictimai-siyasi terminlərin mənimsənilməsi terminologiyada vacib sa-
yılan məsələlərdən biridir. İctimai-siyasi proseslər bir dildən başqa bir dilə terminlərin keçmə-
sini zəruri edən amillərdən biridir. Fransız dilindən Azərbaycan dilinə mənimsənilən ictimai-
siyasi terminlər  hər iki cinsdən olan terminlərdir. Belə bir halda  rus dili əsas faktor olmuşdur. 
Məsələn, fransız dilində olan “tion” ”ette”, “isme” “é”,  “ée”, “tée sonluqları rus dilində qadın 
cinsinə uyğunlaşdırılaraq   Azərbaycan dilinə daxil olmuşdur. Məsələn, la direction- дирекция 
– dierksiya -rəhbərlik, le chartisme- чаризм –çarizm, une flotte – флот -  flot, une évolution-
эволюция-evolusiya, inqlab, une exportation-экспорт-eksport, ixrac və s. Dilimizdə cins kate-
qoriyası olmadığından mənbə dildən alınan terminin cins əlaməti göstərilməmişdir. Fransız  di-
lində lal “e” ilə bitən terminlər Azərbaycan dilində tələffüz olunmur. Məsələn, une parade - 
parad, une poste - post, une manifeste-manifest və s.  

Azərbaycan dilində qrammatik mənimsənilmə zamanı alınma ictimai-siyasi terminlərdə 
aşağıdakı dəyişikliklər müşahidə edilir: artiklin müəyyən və qeyri-müəyyən formalarının 
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düşməsi: le, la, les, un, une, des; məsələn, une civilisation – sivilizasiya, un capital  - kapital, 
sərmaye [1, s.49,55].  Sait səslə bitən terminlərin sonuncu lal “e” düşməsi”; un caractère –
xarakter, xüsusiyyət, une cérémonie – sereminoya, mərasim, une colonie – koloniya, müstəm-
ləkə [1, s.49,51,55,57]. Mürəkkəb konstruksiya tərkibində verilən və yaxud durğu işarəsi ilə 
yazılan   terminlər Azərbaycan dilində özünü sadə bitişik göstərir.Məsələn, multi-étnique – 
multietnik, primo-immigrant – imiqrant, mühacir [1,s.301,304].Etimon dildə alınma ictimai-
siyasi termin hansı nitq hissəsinə aid olursa elə həmin nitq hissəində reseptor dildə çıxış edir. 
Cəm halında işlənmiş mənbə terminlərə ancaq “lar”, “lər” şəkilçisini əlavə etmək olur.  

Sifət xarakterli alınma ictimai-siyasi  terminlər etimon dildən alınanda Azərbaycan di-
lində uzlaşma prosesini  keçə bilmir. Məsələn, les jilets jaunes – sarı gödəkçələr, un empêreur 
méchant- qəddar imperator, une date portée-əlahidə vaxt, une inviolabilités des frontires- sər-
hədlərin toxunulmazlığı, une intégrité territoriale-ərazi toxunulmazlığı, une sécurité collective-
kollektiv təhlükəsizlik,un réglement pacifuque des différends internationaux-beynəlxalq  müna-
qişələrin sülh yolu ilə həlli, une création de zones dénucléarisées-atomsuz zonaların yaradılma-
sı, une relation de bon voisinage-xoş qonşu dövlət münasibəti, un retrait  des troupes étrangères-
xarici qoşunların çıxması, un  respect  de l`indépendence- müstəqilliyə hörmət, le régime actual-
aktual rejim, une région petroliére-neft rayonu, une preuve convaincante-qalib, uğurlu təcrübə. 
Fransız dilinin alınma ictimai-siyasi terminlərinin mənimsənilməsində Azərbaycan dilinin 
müxtəlif şəkilçiləri çıxış etmişdir. Məsələn, -cı4;- ın4; -ıgı4 ; -lık4; -sız4. Qrammatik mənimsə-
nilmə  şəkilçilər hesabına baş verir. Belə ki, fransız dilində işlədilən sonluqlar hamısı da olmasa 
yarısı öz uyğun variantını tapmışdır: 

 
                   Fransız dilinin şəkilçiləri Azərbaycan  dilinin  şəkilçiləri 

-é- -i- 
-ités- -in- 
-es- -ığı4- 

-tion- -ıs- 
-ées- -sız4- 
-s- -ın4- 

-tion- -i- 
-age- -u- 

 
Qeyd etmək istərdik ki, fransız dilində  suffikslərin bir  quruluşu, yəni forması olur. 

Amma Azərbaycan dilində elə şəkilçilər var ki, onların dörd forması vardır. Elə  suffikslər olur 
ki, onlar beynəlmiləl xarakter daşıyır. Məsələn, “isme”, “iste”. 

Alınma ictimai-siyasi terminlər dillərin terminoloji qatında mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Məhz dilin terminoloji layı ekstralinqvistik və intralinqvistik dəyişikliklərə həssas reaksiya 
verir. Dillərin daxili quruluşu alınma ictimai-siyasi terminlərin seçilməsində vacib rol oynayır. 
Fərqli dil ailələrinə mənsub olar dillərdən olan  terminlər   qrammatik mənimsənilmə  prosesi 
ilə terminoloji leksikanın təkmilləşməsinə xidmət edir.  

 
Nəticə 
 

Beləliklə, alınma ictimai-siyasi terminlərdə qrammatik mənimsənilmənin aparılması re-
septor dilin zəngin daxili qanunlara malik olmasını işarə edən amillərdən biridir. Hər bir dil 
qrammatik qanunlara malikdir. Bu qrammatik qanunlar çərçivəsində alınma ictimai-siyasi 
terminlər dilə mənimsənilir. Fransız dilində alınma ictimai-siyasi terminlərin qrammatik 
mənimsənilməsi suffiks, prefiks, cins kateqoriyası, kəmiyyətə görə uzlaşma elementlərini qəbul 
etdikdən sonra dilə daxil ola bilir. Əks halda leksik vahid dildə kobud quruluşda uzan müddət 
qala bilməyib, terminologiyadan uzaqlaşdırılır. Leksik vahidlərin dilin qrammatik qanunlarına 
tabe olması onların reseptor dildə sərbəst işlənməsi üçün uğurlu yol açır. Fransız dilində qram-
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matik mənimsənilmə ən yaxşı qohum dillər qrupundan olan alınma ictimai-siyasi terminlər ara-
sında baş verir. Roman dilləri qrupundan olan dillər italyan, ispan qrammatik quruluşu fransız 
dilinin qrammatik quruluşuna çox oxşar olduğundan dilə mənimsənilən vahidlərdə kökündən 
dəyişmə müşahidə edilmir. Əsas  alınma ictimai-siyasi xarakterli isimlər sifətlə eyni tərkibdə 
cinsə və kəmiyyətə görə uzlaşa bilirlər. Fonetik tərəfdən termində vurğunun yerinin dəyişməsi 
yaxud qapalı, açıq hecanın meydana çıxması kimi hallar baş verə bilər.  

Fransız dilinə ərəb, fars və türk mənşəli alınma terminlərin mənimsənilməsində ispan 
dili mühüm yer tutur. Bu da tarixi şərait ilə əlaqəli ispan dilinə ərəb dilindən keçən alınma 
ictimai-siyasi terminlər sonra fransız dilinə mənimsənilmişdir. Dillərdə yeni doğulan alınma 
ictimai- siyasi terminlərin daim digər qohum olan yaxud qohum olmayan dillərə inteqrasiya 
edirlər. Alınma ictimai-siyasi terminlər daha çox həssas sahə olduğu üçün bu halların tez-tez 
baş verməsi çox adidir.  

Azərbaycan dilində alınma ictimai-siyasi terminlərin qrammatik mənimsənilməsi isə 
dilimizin ismin hal kateqoriyası və ekvivalent şəkilçiləri səviyyəsində baş vermişdir. Dilimizə 
alınma ictimai-siyasi terminlərin mənimsənilməsində rus dili ötürücü dil olmuşdur. Dilə daxil 
olan leksik vahidin biçilib dil normalarına salınmasında isə dilimizin zəngin qrammatik 
quruluşu böyük rol oynamışdır. Azərbaycan dilində ismin hal şəkilçilərindən başqa, düzəltmə 
şəkilçilər də vardır. Fransız dili ilə müqayisədə belə bir nəticəyə gəldik ki, fransız dilində 
şəkilçilər bir formaya malikdirlər, lakin Azərbaycan dilində isə şəkilçilər, əsasən, iki, dörd  və 
daha artıq quruluşlara malikdirlər. Alınma ictimai-siyasi terminlərin mənimsənilməsində 
şəkilçilərin rolu çox vacibdir. Fransız və Azərbaycan dilləri müxtəlif dil qruplarına aid olduğu 
üçün onlarda qrammatik mənimsənilmə prosesi müxtəlif cür aparılmışdır. Azərbaycan dilində 
qrammatik cins kateqoriyası tamamilə itmişdir. Amma fransız dilində alınma ictimai-siyasi 
terminlərin qrammatik mənimsənilməsi prosesində kişi cinsinin xeyrinə baş vermişdir. 
Azərbaycan dilində isə ismin hal kateqoriyasını şəkilçiləri mənimsənilmə prosesinin daha 
özüllü aparılmasına kömək etmişdir. 
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Севиль Адигeзалова 
Грамматическое усвоение заимствованных общественно-политических 

терминов  
В статье рассматриваются способы грамматического овладения социально-поли-

тическими терминами. Общественно-политические термины, приобретенные на азер-
байджанском языке, проходили в основном через русский язык. Производные термины, 
которые переходят в наш язык, формируются на основе внутренних законов нашего 
языка. Азербайджанский язык имеет богатую группу суффиксов. Большинство терми-
нов, которые входят в наш язык из французского языка, были эквивалентны суффиксам 
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нашего языка. Примечательно, что наряду с суффиксами на азербайджанском языке пре-
фиксы также являются частью терминов. Префиксы, как и суффиксы, не обозначают ген-
дерную категорию в азербайджанском языке. Они имеют разные смысловые значения в 
этом термине. Социально-политические термины, взятые на французском языке, были в 
основном нетронутыми. Термины были частично введены в азербайджанский язык. 
Грамматическое усвоение общественно-политических терминов на азербайджанском 
языке происходило за счет суффиксов падежной категории существительного. В ходе 
анализа было установлено, что существуют различия в терминах, которые могут быть 
включены в азербайджанский язык, такие как пропуск вспомогательное слово, пропуск  
буквы «е» в конце терминов, потеря гармонии в сложных конструкциях, отсутствие  па-
дежной категории. В целом, процесс освоения языков является очень продуктивным ме-
тодом. Важно провести процесс приобретения для развития общественно-политической 
терминологии. 

Ключевые слова: грамматическое усвоение, термин деривации, суффикс, пре-
фикс, категория падежа, метод 

 
Sevil Adigozalova 
Grammatical assimilation of borrowed socio-political terms 
The article discusses the ways of grammatical assimilastion socio-political terms. Socio-

political terms acquired in the Azerbaijani language, passed mainly through the Russian 
language. Derived terms that pass into our language are formed on the basis of the internal laws 
of our language. The Azerbaijani language has a rich group of suffixes. Most of the terms that 
come into our language from French were equivalent to the suffixes of our language. It is 
noteworthy that, along with suffixes in the Azerbaijani language, prefixes are also part of the 
terms. Prefixes, like suffixes, do not indicate a gender category in the Azerbaijani language. 
They have different semantic meanings in this term. Socio-political terms, taken in French, 
were mostly untouched. The terms were partially introduced into the Azerbaijani language. The 
grammatical assimilation of socio-political terms in the Azerbaijani language occurred due to 
suffixes of the case category of the noun. During the analysis it was found that there are 
differences in terms that can be included in the Azerbaijani language, such as the omission of 
the auxiliary word, the omission of the letter “e” at the end of the terms, the loss of harmony in 
complex structures, the absence of a case category. In general, the process of learning languages 
is a very productive method. It is important to conduct the acquisition process for the 
development of socio-political terminology. 

Keywords: grammatical assimilation, derivation term, suffix, prefix, case category, 
method 
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MÜASİR TÜRK  DİLİ  İLƏ MÜŞTƏRƏK DİALEKT  
SÖZLƏRİNDƏ BAŞ VERƏN FONETİK  

DƏYİŞMƏLƏR 
 
Xülasə 
 
Azərbaycan dili şivələrində bəzi sözlər müasir türk dilinin fonetik quruluşuna aid müəy-

yən xüsusiyyətləri əks etdirir. Bu əlamətlər tarixən Azərbaycan dili sözlərinə aid səciyyəvi 
xüsusiyyətlər kimi təzahür edir. Bunlar daha çox səs əvəzlənməsi, səs artımı, səs düşümü, səs-
lərin yer dəyişməsi ilə xarakterizə olunurlar. Bu xüsusiyyətlərin bəzisi tarixən Azərbaycan dili 
sözlərinə məxsus səciyyəvi əlamət kimi formalaşmışdır. Odur ki, müasir türk dilinə aid bəzi 
leksik vahidlər Azərbaycan dilinin şivələrində fonetik dəyişikliyə uğraya bilir. Məsələn, müasir 
türk dilində fırın sözü “soba” anlamında işlənir. Azərbaycan dilinin Borçalı, Qazax, Tovuz şi-
vələrində metatezaya uğramış formada fırnı şəklində “təndir” mənasını, Daşkəsən, Şəmkir şi-
vələrində çörək növünü bildirir. Türkcə ilə ortaq şivə sözləri yayılma arealına  görə də bir-
birindən fərqlənir. Görünən budur ki, ortaq sözlərin geniş coğrafiyaya yayılması ilə fonetik, 
leksik-semantik (hətta bəzən morfoloji quruluş) dəyişmələri arasında bağlılıq mümkündür. Or-
taq söz nə qədər geniş coğrafiyanı əhatə edirsə, bir o qədər forma, məzmun dəyişmələrinə məruz 
qala bilir. Məqalədə müasir türk dili ilə müştərək dialekt sözlərində  baş verən fonetik dəyiş-
mələrdən bəhs edilir.  

  
Açar sözlər: fonetik dəyişmələr, dialekt leksikası, səs əvəzlənmələri, səs artımı, leksik 

vahidlər 
 
Giriş  
 
Müştərək leksik vahidlərin məna dəyişmələri ədəbi dil ilə müqayisədə şivələrdə daha 

fəaldır. Bu dil normalarının mühafizəkar şəkildə qorunduğu ədəbi – kommunikativ sistemdən 
fərqli olaraq, dialekt sisteminin mütəhərrikliyindən, dil tarixinə daha sıx bağlılıqdan irəli gəlir. 
Bunun nəticəsidir ki, ədəbi dil tarixinin əski dövrlərə aid xüsusiyyətləri, böyük miqdarda arxaik 
leksik vahidlər məhz dialektlərdə gündəlik ünsiyyət materialı kimi qorunub saxlanır. Ortaq şivə 
sözlərinin variantlılığı ədəbi dil ilə müqayisədə çoxluq təşkil edir. Bu isə onlardan müxtəlif 
fəaliyyət sahələrində istifadə edilməsinə, nəticədə fonetik, leksik-semantik dəyişmələrə gətirib 
çıxarır. 

 
Türkcə ilə ortaq şivə sözləri yayılma arealına görə də bir-birindən fərqlənir. Görünən 

budur ki, ortaq sözlərin geniş coğrafiyaya yayılması ilə fonetik, leksik-semantik (hətta bəzən 
morfoloji quruluş) dəyişmələri arasında bağlılıq mümkündür. Ortaq söz nə qədər geniş coğra-
fiyanı əhatə edirsə, bir o qədər forma, məzmun dəyişmələrinə məruz qala bilir. Bəzən də olur 
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ki, kifayət qədər geniş ərazi parametrlərini ehtiva edən ortaq sözü ciddi (yaxud heç bir) forma 
və məna dəyişiklikləri müşayiət etmir. Bu əlamət yaxın şivə xüsusiyyətlərinə malik areallarda 
müşahidə  olunur. Müxtəlif şivə xüsusiyyətlərini əks etdirən areallarda daha çox fonetik vari-
antlara rast gəlinsə də, bəzən məna fərqlənmələri olur. K.Musayev dar və geniş areallara aid 
dialekt sözlərinin öyrənilməsinin əhəmiyyətindən bəhs edərək yazır: “Verilmiş şivənin əsl dia-
lekt mənşəyini müəyyən etmək üçün dar əhatəyə malik dialekt leksikası geniş əhatəyə malik 
dialekt sözlərindən daha əhəmiyyətlidir. Geniş əhatəyə malik sözlər (leksika) bir türk dilində 
dialekt leksikasını təşkil edirsə, digər türk dilində ədəbi dil leksikasının ayrılmaz hissəsi olur. 
Onlar dialekt və şivələr də qorunub saxlanan yaxud müəyyən epoxaya aid  türk dillərinin regio-
nal əlaqələrini əks etdirən qədim türk dövrünün relikti ola bilər” [14, 45].  

Türk dili ilə ortaq şivə sözlərini işləndiyi ərazilərə  görə iki şəkildə qruplaşdırmaq 
mümkündür. a) dar işlənmə dairəsinə malik olanlar; b) geniş areallar üzrə yayılanlar. Müxtəlif 
areallara yayılan türkcə ilə ortaq şivə sözlərini fonetik dəyişmələr müşayiət edir və adətən, fo-
netik variantlarla təmsil olunur. Məsələn, Daşkəsən, Qazax, Tovuz, Borçalı, Gədəbəy, Gəncə  
şivələrində işlənən cöyüz sözü Qərb qrupu şivələrinə, Naxçıvan, Ağcabədi, Cəbrayıl, Culfa, 
Laçın, Zəngilan şivələrində özünü göstərən cəviz [2, 81, 74; 7, 55] sözü isə Cənub qrupu şivə-
lərinə yaxınlığı ilə seçilir. Ortaq söz türk dilində cəviz şəklində (“qoz” mənasında) işlənir [12, 
100]. Çoxareallı ortaq sözlər, adətən, iki fonetik variantda  təmsil olunur: cacıx (Gədəbəy, 
Göygöl, Qazax, Ordubad, Şəmkir, Tovuz, Naxçıvan) – cajıx (Çəmbərək; “yeməli bitki adı”; 
türk dilində cacık “doğramac”); ənik (Beyləqan, Kürdəmir) - ənixʹ (Bərdə, Çəmbərək, Qazax, 
Meğri, Tovuz, Zəngilan, Çəmbərək  şivələrində “it balası, küçük”; türk dilində enik – eyni mə-
nada); güz (Sabirabad, Salyan, Göygöl) – küz (Borçalı, “payız, türk dilində güz “payız”); tut-
mac (Ağcabədi, Göyçay, İmişli, Quba, Oğuz, Şamaxı, Ucar) –tutmaş (Ağdam, Basarkeçər, 
Mingəçevir, “xörək adı”; türk dilində   tutmaç “şorba”) [2, 70;  7, 50; 12, 92; 2, 162; 12, 218; 
1, 209; 12, 296;  2, 510; 13]. Ortaq sözlər daha çox fonetik variantda təmsil olunur:  dolab 
(Kürdəmir, Şuşa) – dolaf (Ağdam, Qazax) – dolax (Qazax) – dolav (Kəlbəcər) – dollab (Dər-
bənd) – dolayçı (Ağdam; “hiyləgər”, “hiylə”, “fırıldaq”; türk dilində dolab “hiylə”); döğməc 
(İmişli) – doğmənc, döğməş (Gədəbəy) – döymənc (Qazax, Gədəbəy) – döyməş (Gəncə, Şuşa, 
Gədəbəy “yağ doğramacı”; türk dilində döymeç “təzə çörəyi kərə yağına doğramaqla bal və 
yumurta ilə bişirilən yemək”); öyəc (Ordubad, Şərur, Şəki) – öyəç (Culfa, Ordubad) – öyəş 
(Ağdam) – öəc (Cəbrayıl, Xocavənd, Ordubad) – öəç (Qazax, Ordubad, Basarkeçər; “iki- üç 
illik  erkək qoyun”; türk dilində öveç [2, 142, 144; 13; 2, 139, 140]-eyni mənada). Odur ki, 
fonetik variantların yaranmasında şivə xüsusiyyətləri dominantlıq edir: giyəv (Culfa, Ordubad, 
Şərur, Zəngilan) – ciyəv (Naxçıvan, “kürəkən”; türk dilində güvey “kürəkən”); çarşı (Naxçıvan) 
- karsı (Naxçıvan şivələr qrupu, “üstüörtülü bazar”; türk dilində çarşı “bazar” [2, 184;  12, 296;  
2, 90, 242; 12, 118]) və s.  

Şivə ilə ədəbi türkcədə fərqli səs tərkibinə malik sözlər variantlar əmələ gətirir. Bunlar 
Azərbaycan və türk dillərinə məxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri əks etdirir. C˃ç əvəzlənməsi: hə-
vic (Qax şivəsində ”xuruş”) – havuç (türk dilində “kök”); x˃kʹ  əvəzlənməsi: cacıx (Gədəbəy, 
Göygöl, Qazax, Ordubad, Şəmkir, Tovuz şivələrində “yeməli bitki adı”) – cacık (türk dilində 
“doğramac”), bardax (Naxçıvan şivəsində “su qabı”) – bardak (türk dilində “stəkan”); ğ˃k 
əvəzlənməsi: daylağ (Ağdam, Başkeçid, Gədəbəy, Qazax, Laçın, Tovuz şivələrində “bir illik at 
balası”) – daylak (türk dilində “dişi dəvə”); q˃k əvəzlənməsi: quşburnu (Daşkəsən, Gədəbəy, 
Göygöl şivələrində “itburnu”) – kuşburnu (türk dilində “itburnu”); k˃ g əvəzlənməsi: keyik 
(Tabasaran şivəsində “maral”) – geyik (türk dilində “maral”); x˃h əvəzlənməsi: xorlamaq 
(Gəncə şivəsində “bəyənməmək”) – horlamak (türk dilində “pis rəftar etmək”); laxana (Axalsxi 
şivəsində “kələm”) – lahana [2, 205; 12, 324; 2, 70; 12, 92; 2, 120; 13; 2, 317;  1, 281; 12, 270; 
2, 321; 12, 534] (türk dilində “kələm”) və s. Ortaq sözlər şivələrdə samit qoşalaşması ilə işlənir: 
lappa (Gəncə şivəsində “lobya ilə bişirilən yemək”) – lapa (türk dilində “yemək növü”), öddəxʹ 
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(Laçın, Naxçıvan, Zəngilan şivələrində “qorxaq”) – ödlek [2, 323, 386; 12,  672] (türk dilində 
“qorxaq”).  

Ortaq sözlərin fonetik və  leksik - semantik xüsusiyyətləri içərisində oğuz və qıpçaq 
qruplarını səciyyələndirən əlamətlər (elementlər) mövcuddur. K.Musayev yazır ki, türk dilləri-
nin dərindən öyrənilməsi onlarda çoxlu diferensiasiyaedici sinifləşdirmə elementlərinin oldu-
ğunu üzə çıxarır. Bu baxımdan türk dillərini iki böyük qrupa – qıpçaq və oğuz qruplarına ayıran 
leksik - semantik göstəriciləri müəyyən etmək olar [14, 26]. Bu baxımdan fonetik variantlar 
qıpçaq və oğuz dillərinə məxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri əks etdirir və bu xüsusiyyətlər öz 
növbəsində diferensiasiyaedici əlamətə malik olur. Məsələn, ç˃ş əvəzlənməsi: şaqqıldax (Ağ-
dam, Göyçay, Qarakilsə, Qazax, Mingəçevir, Zəngilan şivələrində “qoyun qığı”) – çakıldak 
(türk dilində; eyni mənada), döyməç (Gədəbəy şivəsində “yağ doğramacı”) - döymeç [2, 455, 
144; 13] (türk dilində; eyni mənada). Qeyd edək ki, professor F.R. Zeynalov qıpçaq qrupu dil-
ləri üçün ç foneminin səciyyəvi olmadığını, ç˃ş (və öz növbəsində ş ˃ s) əvəzlənməsinin geniş 
yayıldığını yazır [11, 169], B. Serebrennikov və N. Hacıyeva qıpçaq qrupunda (Qazax, qara-
qalpaq, noğay dillərində) söz əvvəlində, söz ortasında və söz sonunda ç samitinin ş səsi ilə 
əvəzləndiyini (yəni ç foneminin qıpçaq dilləri üçün xarakter olmadığını) göstərirlər: çıx˃çıkʹ; 
açıq ˃aşık; üç˃ üş [15, 66-68]. 

Fonetik variantların digər yaranma səbəbi tərəflərdən birində qədim dil xüsusiyyətləri-
nin əks etdirilməsidir.  Vaxtı ilə dilimizdə işlənmiş və orta əsr yazılı abidələrində çox təsadüf 
edilən qovuşuq ng (نک) samiti dialekt sözünün səs tərkibində iştirak edir: düngür (Bolnisi, Ama-
siya/Ağbaba şivələri; quda)  - dünür [2, 148; 10, 85] (türk dilində). Prof. H.Mirzəzadə yazır ki, 
müasir dialektlərimizdə, xüsusən, qərb qrupu şivələrində dilimizdə normal hal kəsb etmiş n 
səsindən başqa onun daha iki növü işlənir. Bunlardan biri velyar (sağın nun), digəri isə qovuşuq 
n (n+q) səsidir. Hər iki səs istər qədim, istərsə də müasir türk dillərində söz başında işlənmir, 
lakin söz ortasında təxminən bütün türk dillərində təsadüf edilir. Azərbaycan dilində  də  eyni 
mənzərəni görürük. Azərbaycan dialektlərində, eləcə də XIX əsr xalq yaradıcılığı materialla-
rında buna istənilən qədər misallar tapmaq mümkündür; məsələn: yengi [6, 22-23]. Prof. Ə. 
Tanrıverdi isə Azərbaycan yazılı abidələrinin dilində iyirmi beş samitin müşahidə olunduğunu 
qeyd edir [9, 143-144], lakin qovuşuq n (n+q) səsindən bəhs etmir. 

Qədim morfoloji quruluş  xüsusiyyəti özünü göstərir. İstiqamət məzmunlu qədim -ğarı/-
qarı şəkilçisinin söz tərkibində iştirakı ilə fonetik variant yaranır:  dışğarı (Ağdam; “bayır, 
çöl”)/dışqarı (Basarkeçər; çöl) – dışarı (türk dilində: bayır [1, 140, 146; 12, 170]). Şəkilçiyə 
qədim türk yazılı abidələrinin dilində təsadüf edilir: oğuzğaru (oğuzlar tərəfə), tabğaçğaru (tab-
ğaç tərəfə), ebgərü [3, 32] (evə tərəf). 

Eradan əvvələ aid qədim oğuz –qıpçaq tələffüzünün dialektlərdə qorunub saxlandığı 
sözlər fonetik variantlar əmələ gətirir. Akademik T.Hacıyev yazır: “...dil faktları, ayrı-ayrı 
sözlərin morfoloji təhlili, Azərbaycan şivələrinin faktlarına müraciət dilimizdə oğuzcanın çox 
qədimlərə getdiyindən xəbər verir. Azərbaycan türkcəsində oğuzca iki qat təşkil edir. Birinci 
qat eramızdan əvvələ gedən ən qədim dövrlərdən dilimizin əsasını təşkil edən fonetik, morfoloji 
xüsusiyyətlərin və qədim əsas lüğət fondunun təşəkkülünə qədərki dövrü əhatə edir – eranın 
əvvəllərinə kimi... Müasir dildə ən qədim oğuz qatı fonetik faktlarda daha güclü qalır... Azər-
baycan ərazisində eradan yetmiş min il əvvəl məskun olmuş Azıx (Aduğ-Ayı) və Tağlar (Dağ-
lar) toponimləri (Füzuli rayonu) ən qədim türk, oğuz-qıpçaq tələffüzü ilə yaşayır [4, 76, 79]. 
Şuşa şivəsində işlənən “çöl, bayır” mənasında tişarı sözü [2, 490] qədim oğuz –qıpçaq tələffüz 
formasını əks etdirən ortaq şivə sözlərindəndir. Kar samit anlautlu tələffüz şəkli bəzən də 
türkcədəki variantlarda özünü göstərir: tartı (tərəzidə çəkmə) – dartıcı (Azərbaycan dilinin Şuşa 
şivəsində; qapançı), teskere (tikintidə istifadə olunan iki nəfərin daşıdığı taxta xərək) – dəsgirə 
(Bakı, Kürdəmir, Ordubad şivələrində “zənbil, səbət”) [2, 118, 128; 13] və s.  
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Dərbənd şivəsində kəndi təyini əvəzliyinin kəndü forması işlənir [1, 275]. Fonetik vari-
ant yazılı abidələrimizdə də müşahidə olunur. “Kitabi - Dədə Qorqud”da: Kəndü əslim, kəndü 
köküm sımağım yoq  [5, 117]. 

Ədəbi türkcədəki sözün səs dəyişikliyinə məruz qalması fonetik variantı formalaşdırır: 
giyəv (Culfa, Ordubad, Şərur, Zəngilan  şivələrində; “kürəkən”) / ciyəv (Naxçıvan şivəsində) – 
güvey (türk dilində: eyni anlamda [2, 184; 7, 59; 12, 296]). Müqayisə üçün qeyd edək ki, digər 
türk dillərində samit yerdəyişməsinə məruz qalmayan kiyəv (başqırd, tatar dilləri), küyev (qa-
zax dili), küyəv (özbək dili), giyev (türkmən dili), habelə küyö bala (qırğız dili), küyoğul (uyğur 
dili) sözlərindən istifadə edilir [12, 296-297]. 

Ortaq sözün şivədə məruz qaldığı dəyişiklik nəticəsində fonetik variant yaranır. Kabalak 
(Zaqatala şivəsində “kəpənək”) – kelebek (türk dilində; eyni mənada) [ 2, 240;  12, 464]. 

Fonetik dəyişikliyə uğramış ortaq söz şivədə səs artımı ilə səciyyələnir. Gəbə (türk di-
lində “hamilə”) – gəbəş (Cəlilabad, Kürdəmir şivələrində “sallaq qarın”) [ 1,  192;  12,  258]. 

Fonetik variant morfoloji quruluşdakı fərqə görə yaranır. İlişixʹ (Naxçıvan şivəsində; 
əlaqə, bağlılıq, asılılıq) – ilişki [7, 140; 12, 382] (türk dilində; münasibət). 

Fonetik dəyişikliklə müşayiət olunan lüğəvi vahidlərdən biri Borçalı, Kürdəmir, Qazax 
şivələrində işlənən ey sözüdür; “yaxşı” mənasını bildirir. Mənim kefim eydi [2, 152] (Qazax 
şivəsi). Digər türk dillərində müşahidə edilməyən söz qədim fonetik şəklini qismən qoruyub 
saxlayır. Qədim türk yazılı abidələrində edgü, Seyid Cəmaləddin ibn Mühənnanın “Hilyətül-
insan və həlbətül lisan” lüğətində (XIII-XIV əsrlər) edgü və eygü (“yaxşı”) formaları işlənir [4, 
193]. Müasir türk dilində iyi şəklində təsadüf edilir [ 12,  412].                  

Müasir türk dilində fırın sözü “soba” anlamında işlənir [12, 244]. Azərbaycan dilinin 
Borçalı, Qazax, Tovuz şivələrində metatezaya uğramış formada fırnı şəklində “təndir” mənası-
nı, Daşkəsən, Şəmkir şivələrində çörək növünü bildirir [1, 185]. Azərbaycan dili şivələrində 
bəzi sözlər müasir türk dilinin fonetik quruluşuna aid müəyyən xüsusiyyətləri əks etdirir. Bu 
əlamətlər tarixən Azərbaycan dili sözlərinə aid səciyyəvi xüsusiyyətlər kimi təzahür edir. Belə 
əlamətlər içərisində səs əvəzlənməsi, səsartımı, səslərin yerdəyişməsi ilə müşayiət olunan lek-
sik vahidlərə şivələrimizdə daha çox təsadüf edilir. Bəzi sözlər müasir türk dilində olduğu kimi 
y səsartımı ilə işlənir. Müasir türk dilində yıl [12, 988]sözü işlənir. Azərbaycan dilinin Meğri 
şivəsində il sözü yil şəklində müşahidə olunur[1, 214].Ordubad şivəsində həmin söz eyni səs 
kompleksi ilə ifadə tərkibində işlənir: bu yıl [1, 272] “bu il”. Türkiyə türkcəsində işlənən yıldız 
sözünün fonetik formasına Azərbaycan dili şivələrində təsadüf edilir. Bərdə, Füzuli şivələrində 
ayıldız ifadəsində, Zaqatala, Qax şivələrində yıldız sözündə [2, 30; 8, 99] söz əvvəlində y sa-
mitartımı müşahidə edilir. 

Azərbaycan dilinin Qərb qrupu şivələrində ahəng qanununa daha çox riayət edildiyin-
dən ahəng qanununun pozulduğu anlautda [ı] saitli əsl Azərbaycan sözləri i>ı səs əvəzlənməsi 
ilə işlənir: işıq əvəzinə ışıx. Söz əvvəlində [i] saitinin yerinə [ı] saitinin işlənməsi müasir Türki-
yə türkcəsi üçün xarakterikdir: ışık “işıq” [8, 58; 12,  360].  

Naxçıvan şivəsində bəzi sözlər y>v səs əvəzlənməsi ilə işlənir: gövərti “göyərti”, gövər-
çin “göyərçin”. Eyni fonetik xüsusiyyət müasir türk dilində müşahidə olunur: tavuk “toyuq” [8,  
90; 12,  858].   

Cənub qrupu şivələri üçün xarakter x>h əvəzlənməsinə (Ordubad şivəsində: hurcun 
“xurcun”)  müasir türk dilində təsadüf edilir: halk “xalq”, hamır “xəmir” [8,  21; 11, 27]. 

Utancaq sözü Azərbaycan dilinin Kürdəmir şivəsində xırda fonetik dəyişikliklə metate-
zaya uğrayır, utanğac şəklində işlənir. Analoji fonetik forma müasir türk dilində də işlənir: utan-
qaç “utancaq”  [ 1,  83; 12,  920] . 
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Nəticə 

Bəzi ortaq sözlər müasir türk dilinin lüğət tərkibi üçün səciyyəvi olsa da, Azərbaycan 
dilinə aid fonetik quruluş xüsusiyyətlərini əks etdirir. Bunlar daha çox səs əvəzlənməsi, səs ar-
tımı, səs düşümü, səslərin yer dəyişməsi ilə xarakterizə olunurlar. Bu xüsusiyyətlərin bəzisi ta-
rixən Azərbaycan dili sözlərinə məxsus səciyyəvi əlamət kimi formalaşmışdır. Odur ki, müasir 
türk dilinə aid bəzi leksik vahidlər Azərbaycan dilinin şivələrində fonetik dəyişikliyə uğraya 
bilir. 
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Рамиля   Сулейманова  
Фонетические изменения  в совместных  диалектных  словах  

азербайджанского языка с турецким  литературным языком  
Некоторые диалектные слова азербайджанского языка выражают специфические 

особенности турецкого литературного языка. Эти особенности проявляются как качества 
исторически присущие азербайджанским лексическим единицам. Они характеризуются 
чередованием звуков, протезой, редукцией согласных и метатезой. Некоторые из этих 
особенностей формировались в процессе историцеского развития азербайджанского 
языка. Слова, характерные для лексического состава турецкого литературного языка 
употребляются с фонетическими изменениями в диалектном лексиконе 
азербайджанского языка. Например, на турецком, слово fırın обозначает «печь». В 
говорах Борчали, Товуз, Казах азербайджанского языка то же слово в фонетически 
измененном виде fırnı с метатезой, обозначает выпечку для хлеба, а в говорах Дашкесен 
и Шемкир употребляется в значении «хлеб».Совместные диалектные слова с турецким 
литературным языком имеют различные ареалы распространения в диалектах и говорах 
азербайджанского языка. Существует связь между географическим рапространением и 
фонетическими, лексическо-семантическими изменениями совместных слов. Широко 
распространенные слова в диалектных ареалах подвергаются фонетическим и 
семантическим изменениям. 
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Статья посвящена фонетическим изменениям в совместных словах с турецким 
литературным языком в говорах азербайджанского языка. 

Ключевые слова: фонетические изменения, диалектные слова, чередование 
звуков, протеза, лексические единицы 

    
 
Ramila  Suleymanova   
The phonetic changes in common dialect words with the modern Turkish 

language     
Some words in Azerbaijani dialects reflect the certain features of phonetic structure of 

the modern Turkish language. These signs appear as the characteristic peculiarities to the words 
of the Azerbaijani language historically. They are characterized with more sound substitution, 
sound increase, sound drop, the location change of sounds. Some of these features have been 
formed as a characteristic sign of the Azerbaijani language historically. That is why, some 
lexical units belonging to the modern Turkish language are subjected to the phonetic changes 
in the dialects of the Azerbaijani language. For example, in the modern Turkish language the 
word “firin” (“oven”) is used in the meaning of “soba” (“stove”). This word means in the form 
of metathesis “firni” as the word “tandir” (“oven made of clay”) in Borchali, Gazakh, Tovuz 
dialects of the Azerbaijani language, but in Dashkesan, Shamkir dialects it means the kind of 
bread.   

The common dialect words with the Turkish language differ from one another due to 
the spread area. It is seen that the connection among the spread of common words to the wide 
geography and phonetic, lexical-semantic (sometimes even the morphological structure) 
changes is possible. The wider the common word covers geography, the more forms and content 
changes can be exposed. In the article it is said about the phonetic changes taking place in the 
words of common dialect with the modern Turkish language. 

Key words: phonetic changes, dialect lexicon, voice substitutions, voice increase, lexical 
units  
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KEÇMİŞDƏN GƏLƏN SƏSLƏR 

 
Sona Xəyal 

böyük elmi işçi 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

Bakı ş. İstiqlaliyyət küç.26. 
 
 

ƏBDÜRRƏHİM BƏY HAQVERDİYEVİN MƏKTUBLARI 
 

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi Əbdürrəhimbəy Haq-
verdiyev (1870-1933) həm sağlığında, həm də vəfatından sonra nasir, dramaturq, 
ədəbiyyatşünas, ictimai xadim, pedaqoq kimi sevilmiş, onun Azərbaycan mədəniyyəti 
tarixində bir vətənpərvər kimi göstərdiyi misilsiz xidmətləri daim qiymətləndirilmişdir. 
Təsadüfi deyildir ki, bu il Ə.Haqverdiyevin 150 illik yubileyinin YUNESKO xətti ilə 
qeyd olunması qərara alınmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq 
sərəncamına əsasən bir çox elm və təhsil ocaqlarında yazıçının yubiley tədbirlərinin 
keçirilməsi və onunla bağlı kitabların çap olunması nəzərdə tutulmuşdur. 

Ə.Haqverdiyevin şəxsi arxivi AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda şəxsi fondlar bölümündə saxlanılır (Fond N-9). Arxivdə yazıçının 
oxuculara məlum olan məşhur əsərlərindən başqa, bu zamana kimi çap olunmamış 
əsərləri də vardır. Onun avtoqrafları içərisində müxtəlif şəxslərə yazdığı məktublar daha 
çox diqqəti cəlb edir. Həmin məktublardan üçünü təqdim edirik. 

 
Fond 9, s/v 49 
Möhsün Sənaniyə 
 
Qardaşım Möhsin. 
Neçə vəqt bundan əqdəm görişdikdə, Maxaçqalada mənim əsərlərimin, hər 

pyesimin oynanıb və oynanacağının xəbərini söylərdin. Sizdən bəradəranə xahiş budur 
ki: mənim əsərlərimdən hankisi və hanki ayda və gündə oynanılmış isə yazub tezlik ilə 
bana xəbər verəsən. Bundan tolayı məni xeyli məmnun edərsiniz. 

 
Qardaşlıq səlamilə 
Əbdürrəhim Haqverdiyof. 
 
Adresim:  
Baku, Aziatskaya ul. d. N-69 
A.Axverdovu. 
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*** 
Fond 9, s/v 53 
Mütaən 
 
Kağəzi-pürfövş və məzəmmətamiziniz gəldi, vüsul oldi. Əmma çox fikr edürəm, 

bilməyürəm bu gunə kağızi, səbəb nə olubdur ki, yazubsınız. Məni neçə barədə müqəssir 
edirsiniz. Həmidin sizilə bədrəftar olmağının bana nə dəxli var. Qarapet pul vermiyür, 
mən nə təqsirin sahibiyəm. Ələlxüsus, kədurət söhbətindən mən bir şey başə düşə 
bilmədim. Səbəb nə ola bilər ki, mən siz ilə kədər bağlayam. Xülasə budur, on ildən 
ziyadədir ki, mən siz ilə irsal-mərsul edirəm. Bu tövr kağız mən sizdən görməmişəm. 
Əgər sizin qolınız kağızın altındə olmasə idi, mən bilmərrə inanmaz idim ki, kağızi siz 
yazubsınız. Siz yazursınız ki, bana on yançə kağız yazubsınız. Yenə məndə təqsir 
yoxdur ki, siz Əhməd kimi sövdayi adamlərə kağız yazubsınız. Mən Tükəzbanın həkimi 
barəsində gələn kağızi budur üç-dört gündür almışam. Qalan kağızlərin başınə nə iş 
gəlüb, Allah bilsün. Niyə siz mənim öz adresimə yazmayursınız? Mən sizə xaç 
praznigindən irəli kağız yazmışdım, mənzilə də beh vermişdim. Ama praznik keçdi, ayın 
igirmisi keçdi, sizdən kağız gəlmədi. Beh də əldən çıxdi, mənzil də. İndi də ayrı mənzil 
axtaruram, tapam, ya yox. Bana kağız yazsanız, genə öz adresimə yazarsınız. Mənim də 
bir xasiyyətim var, bilürəm də pis xasiyyətdir. Yazduqım kağızə cəvab almamış, dübarə 
kağız yazmaram. Bu ayın igirmisinədək mənzil tapdum, fəbiha əgər tapmasam, xərclik 
göndərəcəgəm, inşaəllah. İndiyədək xərclik göndərməmişəm. Çünki, libasım yox idi, 
özimə palton və libas aldım. Bir dünya pulım çıxdi. Bir də Qarapetə xatircəm olmışdım. 
İndi də xəbər çıxır ki, pul verməyüb. Təvəqqe edirəm, yazasınız görüm o barədə sizə 
vəkalətnamə göndərim, ya Həsənəli  dadaşə ki, Qarapetdən ərizə verüb, iddia etsün. 
Mənim işlərim buradə, Allahə şükür, pis geçməyür. Günbəgün də hörmətim artur. Bu 
də mənim gələcək tədbirlərimdən ötrü vacib. Ancəq, təklik məni çox incidir. Bir yandan 
da bir parə adəmlər evi götürməgi məsləhət görməyürlər. Deyürlər, üç aydan ötri xərc 
çəkməgin mənasi yoxdır. Bilməyürəm nə eləyüm. Xülasə, bana ğəzəbiniz dutmasun. 
Təqsiri özinizdə görin ki, səvadli adəmlərə kağız yazasınız. Tükəzbanə bir dəst paltarlıq 
parçə sabah göndərəcəgəm, poçt ilə alasınız. Zəlzələ Badkubədə həm oldi, ancəq mənim 
xəbərim olmadi. Çünki, kuçədə idim. Bir də gördim hami dükanlərdən adəmlər çıxub 
qaçırlar. Əmma həman gün Şəmaxi yerilə batub, iki mindən artuq adəm ölüb. Yerdə 
qalani ac, susuz qalubdır düzlərdə. Buradə bərk pul yığurlar. Haci beş min verdi. Əmiri-
Buxara üç min və sair adəmlər də çox pul gəlür. Padşah da hökm edüb əlli min mənat 
versünlər. Xülasə, Rusiyədə Şəmaxi adlu şəhər tahi yoxdır. Müfəssələn, “Qəsbi” 
nömrələrində oxuyə bilürsiniz.  

 
Baqi vəssəlam.  
Müxlisi-şoma Əbdürrəhim. 
 
Adres: Baku Podenovskaya ul. d. N-98. 
 

*** 
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Fond 9, s/v 53 
Mütaən 
 
Gəncə 
29 yanvar 
Əvvəla səlamət olasınız. Və saniyən Badkubədən qayıdandan iki gün sonrə ev 

sahibinin oğli sizin bir pürğəm kağızınızi bana verdi. And olsun Allahə, kağızın 
yarısındən sonrə oqiyə bilmədim. Mən Badkubədə bir belə əhval eşitdim. Sonrə bana 
dedilər ki, bu Məlik Həqnəzərov Yusifdir və mən də bu fikirdə indiyədək qalmışdım. 
Sonrə əhvalati Süleyman götürdi Badkubəyə. Vallah əlimdə qələm işləməyür. 
Bilməyürəm nə yazdum. Bu nə müsibətdir,  bir-birinin dalıncə biz bədbəxtlərin üstünə 
Allah tökür. Bir yandan Həsənəli dadaş, bir yandan bu biçarə, bir yandan gözəl 
Mahmənzər, nə deyüm, yəni məsləhət belədir. Mən özim istəyürdim məhərrəmdən, yəni 
Aşuradən sonrə Ağdamə gəlüm. Sizin kağızınıza görə gərək novruzədək qalam və 
uşaqlarə də demişdim ki, bayramdan sonrə sizi aparacağam Ağdamə gəzməgə. İndi  bir 
yandan da Tükəzbanın qorqisi düşüb canımə, onun yazuq əmusinə, dayısinə və cəmi 
qövmlərinə olan məhəbbətini siz bilürsiniz. İidi mən bilməyürəm, o binəva gəlüb 
əhvalati görəndə nə tövr olacaq. Mən də burada ona heç bir zad deyə bilməyəcəgəm. 
Qalmışam labüd, çox qorxuram. Yaxşı olardı ki, bayramdan sonrə siz də gələydiniz. Ta 
bənim uşaqları Ağdamə aparaq. Cəhan nənənin halətini hər bir fikrimə götürdikcə, and 
olsun Allahə, cigərim qanilə dolur. Neçə il zəhmətini çəkdigi, götürüb yetürdigi balası 
əlindən getsün. Vallah, adam az qalur kafir ola, səbb edə. Genə siz oni bir tövr sakit edə 
bilərsiniz. Ama siz yenə sakit edəcəksiniz, mən belə fikr edürəm ki, uşaqlar Ağdama 
gəlincə binəva övrət aram durmayacaq. Bağışlayın. Vallah, əlim qələm dutmayur. 
Ürəgim doludur. Ürəgimdəkini təğririm götürməyür. İş barəsində sabah sizə kağız 
yazaram. Təvəqqe edürəm, kağız yazanda bir kinayə də yazmıyasınız. Çünki, çox vəqt 
kağızı mənsiz evə verürlər, Hüseyn açub bacısınə oxuyur. Genə Allahdən özimizə səbr 
istəməkdən səvay bir çarəmiz yoxdur. Uşaqlar hamusi səlamətdürlər. Və sizə dua 
göndərürlər. Cəhan nənəyə deyin ki, bayramdan üç gün sonrə Tükəzban də, Səltənət də, 
Fatimə də və mən də Ağdamdə olacağız.  

 
Baqi vəssəlam.  
Müxlisi-şoma Əbdürrəhim.    
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Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin avtoqrafı. ƏYİ. Fond 9, s/v 53. 
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YUBİLEYLƏR 

 
 

LALƏ ƏLİZADƏ – 70 
 

 
Lalə İkram qızı Əlizadə 5 fevral 1950-ci il tarixində Bakı 

şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya gəlib. 1967-ci ildə 190 №-li orta 
məktəbi bitirib, 1967-1972-ci illərdə ADU-nun (indiki BDU) Filolo-
giya fakültəsində təhsil alıb. O, əmək fəaliyyətinə 1972-ci ildə “Azər-
baycan müəllimi” qəzetində başlayıb. 1974-1978-ci illərdə Bakı şə-
həri 172 və 161 №-li orta məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat 
müəllimi, Yasamal Rayon Xalq Maarif şöbəsində metodist kimi çalı-
şıb. 1978-1981-ci illərdə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnsti-
tutunun aspiranturasında təhsil alıb, 1985-ci ildə AMEA-nın müxbir 
üzvi Azadə Rüstəmovanın rəhbərliyi altında “Məhəmməd Füzuli yaradıcılığında alleqoriya” 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. 1989-cu ildən indiyədək işlədiyi Azərbay-
can Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Azərbaycan dili və pedaqogika” kafedrasında əvvəl 
müəllim, sonra baş müəllim olub, hazırda dosent vəzifəsində çalışmaqdadır. L.Əlizadə 2017-ci 
ildə AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində Müdafiə Şurasında “Klassik 
Azərbaycan ədəbiyyatında alleqoriya (XII-XVI əsrlər)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası 
müdafiə edərək filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsini alıb.  

Uzun illər Respublika Müəllimləri Təkmilləşdirmə və İxtisasartırma İnstitutunda ədə-
biyyatın tədrisi metodikası üzrə  mühazirələr oxuyan Lalə Əlizadə ölkədə və xaricdə dərc olu-
nan 100-ə yaxın elmi, ədəbi, publisistik, metodik məqalənin müəllifidir. Alimin “Füzulinin gizli 
sözü” (1989), Füzulini tədris edərkən” (1995), “Böyük Füzulinin yadigarı” (1996), “Məhəm-
məd Füzuli” (2009), “Söz gözəlinin örtüyü” (2016), “Azərbaycan ədəbiyyatında alleqoriya” 
(2020) kitabları, “Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” fəninin ali məktəblərdə tədrisi üçün 
hazırladığı proqram (2019) çapdan çıxıb. 

Dövlət televiziyası və digər media vasitələrilə müntəzəm şəkildə klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatı, ədəbi dilimizin tədrisi və təbliği ilə əlaqədar çıxışlar edən L.Əlizadə M.Gəncəvi, 
M.Füzuli və Ə.Vahid adına ədəbi mükafatlara layiq görülmüşdür. 

Lalə Əlizadənin bütün fəaliyyəti Azərbaycan klassik ədəbiyyatının tədqiqi , tədrisi və 
təbliğinə hər edilmişdir. O, bütün həyatı boyu bu üç istiqamətdə çalışmış, vaxtını, gücünü, ener-
jisini əsirgəməmişdir. Şeirsevərlər, klassik poeziya tədqiqatçıları arasında “Füzulinin qızı” adı-
nı almış Lalə xanımı yaşadan, yeni-yeni axtarışlara sövq edən klassik poeziyaya, Füzuli sözünə 
hədsiz məhəbbət və sədaqət olmuşdur. Alim elmi yaradıcılığında klassik ədəbiyyatımızda alle-
qoriyadan istifadə xüsusiyyətlərinə xüsusi fikir vermişdir. Hələ 1985-ci ildə AMEA-nın müxbir 
üzvü Azadə Rüstəmovanın rəhbərliyi ilə müdafiə etdiyi “Füzuli yaradıcılığında alleqoriya” 
mövzusunda  dissertasiya ədəbi mühitdə böyük maraqla qarşılanmışdı. Çünki bu elmi işdə dahi 
Füzulinin alleqoriyaları bütün təkraredilməzliyi, orijinallığı ilə araşdırılmışdı. Tədqiqatçı şeirdə 
işlətdiyi alleqiriyaların özəlliklərini göstərməklə Füzuli sənətinin böyüklüyünü, möhtəşəmliyini 
bir daha nəzərə çatdırırdı. Bu istiqamətdə axtarışları və tapıntıları L.Əlizadənin “Füzulinin gizli 
sözü” (1989), “Füzuli tədris edərkən” (1995), “Məhəmməd Füzuli” (2011) və s. kitablarında da 
əksini tapmışdır. Lakin artıq bu monoqrafiyalarından görünür ki, tədqiqatçı yalnız Füzuli yara-
dıcılığının tədqiqi ilə kifayətlənmək fikrində deyil. O, bütövlükdə klassik ədəbiyyatımızı araş-
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dırmaq, alleqoriya problemini belə geniş bir miqyasda tədqiq etmək fikrində idi. Nəhayət ki, 
onun bu istiqamətdə araşdırmaları “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında alleqoriya (XII-XVI əsr-
lər)” adlı iri həcmli tədqiqat işinə çevrildi. Lalə xanım 2017-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutu nəzdindəki Müdafiə Şurasında uğurla doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək filolo-
giya elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görüldü. Adı çəkilən elmi işdə klassik ədəbiyyatı-
mızda işlədilən alleqoriya bədii-estetik kateqoriya kimi ədəbiyyatşünaslığımızda ilk dəfə fun-
damental tədqiqini tapmışdır. Alleqoriyanı gerçəkliyin bədii-simvolik inikas forması kimi təq-
dim edən alim mifologiyada, Quranda, dini ədəbiyyatda, təsəvvüf dünyagörüşündə alleqoriya 
məsələsini nəzərdən keçirir, bu baxımdan Xaqani, Nizami, Füzuli yaradıcılığını ayrıca tədqiq 
edir. 

Fikrimizcə, əsərin ən önəmli cəhəti ondan ibarətdir ki, tədqiqatçı burada XII-XVI əsrlər 
Azərbaycan ədəbiyyatında alleqoriyanın keçdiyi inkişaf yolunu, alleqoriyadan bədii ifadə vasi-
təsi kimi istifadənin tarixini yazaraq ortaya qoymuş, ədəbiyyatımızda alleqorik obrazları ədəbi 
və fəlsəfi məktəblər çərçivəsində kompleks tədqiqata cəlb etmişdir. 

Lalə Əlizadə həm də ədəbiyyatımızın tədrisi ilə məşğul olan gözəl pedaqoqdur. Hal-
hazırda Memarlıq və İnşaat Universitetinin dosentidir, tələbələrə klassik ədəbiyyatımızın incə-
liklərini öyrətməklə məşğuldur. Lalə xanıma yaradıcılığının müdrik çağında uzun ömür, elmi 
və pedaqoji fəaliyyətində böyük uğurlar arzulayırıq. 

 
Paşa Kərimov 

filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent 
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XƏLİL YUSİFLİ – 85  
 

 
Xəlil Həmid oğlu Yusifli 17 iyul 1935-ci il tarixində Qazax 

rayonunun Əli Bayramlı (indiki Aslanbəyli) kəndində anadan ol-
muşdur. Atası Həmid Ömər oğlu Yusifov 1943-cü ildə Böyük Və-
tən müharibəsində itkin düşmüş, anası Tükəzban Həsən qızının hi-
mayəsində böyümüşdür. O, 1945-1955-ci illərdə Əli Bayramlı (As-
lanbəyli) kənd orta məktəbində, 1955-1960-cı illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil almışdır. 
Əmək fəaliyyətinə 1961-ci ildən Nizami adına Ədəbiyyat və Dil 
İnstitutunda laborant kimi başlamış, 1962-1965-ci illərdə həmin 
institutun Qədim və orta əsrlər ədəbiyyatı şöbəsinin aspirantı ol-
muş, 1967-ci ildə “Nizaminin lirikası” mövzusunda namizədlik 
dissertasiyası müdafiə etmişdir. Pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul 
olan alim 1969-cu ildə müsabiqə yolu ilə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunda (hazırda Gən-
cə Dövlət Unniversiteti) baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. O zamandan həmin universitetdə 
Dünya ədəbiyyatı və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənlərini tədris edir. Alim 1987-ci ildə “Ni-
zami Gəncəvi və Şərq İntibahı” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 1989-cu 
ildə professor elmi adını almışdır. 2008-ci ildə AMEA-nın Gəncə Elmi Mərkəzinin Nizamişü-
naslıq şöbəsinin müdiri seçilən X.Yusifli 2012-ci ildən AMEA-nın Gəncə Bölməsi nəzdində 
Nizami Gəncəvi Mərkəzinin direktoru vəzifəsində çalışır. 

Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının əsas tədqiqatçılarından biri olan Xəlil 
Yusiflinin elmi fəaliyyətinin böyük bir hissəsini nizamişünaslıq təşkil edir. Onun çoxsaylı elmi 
məqalələri, “Nizaminin lirikası” (1068), “Şərqdə intibah və Nizami Gəncəvi” (1982) adlı mo-
noqrafiyaları bu məhsuldar əməyin mükəmməl nəticəsidir. Professor X.Yusifli Nizaminin əsər-
lərinin latın qrafikalı nəşrinin tərtibi sahəsində də böyük iş görmüş, nəşrə daxil olan kitabların 
bir neçəsinə geniş ön söz yazmışdır. O, Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərini fars dilindən ana 
dilimizə poemanın bəhrini qorumaqla bədii tərcümə etmiş, “Xəmsə”yə daxil olan əsərlərin yeni 
təfəkkür işığında öyrənilməsi istiqamətində yorulmadan fəaliyyət göstərmişdir.  

X.Yusifli 2011-ci ildə Gəncədə çap olunan “Xosrov və Şirin” poemasına yazdığı “Elmi 
və bədii fikrin üfüqləri fövqündə” adlı ön sözdə Nizaminin öz əsərlərindən gətirilən nümunə-
lərlə şairin Azərbaycan türkü olduğunu, əslinin hər hansı bir digər etnosa bağlamağın heç bir 
elmi əsasa söykənmədiyini bir daha qeyd etmiş, 2012-ci ildə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə dərc olunan 
“Nizaminin etnik mənsubiyyəti: həqiqət və uydurmalar” adlı məqaləsində isə uydurma üsullarla 
Nizaminin türklüyü haqqında həqiqəti danmağın mümkünsüz olduğunu bir daha sübuta yetir-
mişdir. 

Alimin “Nizami Gəncəvi: sələflər və xələflər” (2011) adlı monoqrafiyası Nizami poe-
ziyasının özündən əvvəlki və sonrakı yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatı ilə əlaqələrinə həsr olunub. 
Kitabda Nizaminin əsərlərində mövzuların qoyuluşu və onların bədii həlli prosesində sələflə-
rindən fərqli olaraq, vətənpərvərlik nümayiş etdirməsi, türkə rəğbətini ifadə etməsi, türk əxla-
qından, türk dastan təfəkküründən, türk mifik düşüncə tərzindən çıxış etməsi məsələləri qaldı-
rılır. 

X.Yusiflinin çoxşaxəli elmi araşdırmaları içərisində “Məhsəti Gəncəvi” (1984) adlı mo-
noqrafiyasının da öz yeri və çəkisi var. O, Məhsətinin rübailərinin bir qismini dilimizə poetik 
tərcümə edərək yenidən tərtib etmiş, geniş ön sözlə 2004-cü ildə nəşrə hazırlamışdır. 

Xəlil müəllimin klassik ədəbiyyat nümunələrinin tərcüməsi və tərtibi sahəsində gördüyü 
işlər sırasında Marağalı Övhədinin “Cəmşidin camı” (1970, 1986, 2004 – Q.Beqdeli ilə birgə), 
Xaqani Şirvaninin “Seçilmiş əsərlər” (2004), Arif Ərdəbilinin “Fərhadnamə” (2007), Mirzə Şə-
fi Vazeh və İvan Qriqoryevin “Kitabi-türki” dərsliyinin adlarını qeyd etmək vacibdir. 
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Onun elmi-pedaqoji fəaaliyyətinin nəticəsi kimi meydana gələn AMEA-nın müxbir 
üzvü Əlyar Səfərli ilə həmmüəllif olduğu “Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı” (1982, 
1998, 2004) və IX sinfi üçün “Ədəbiyyat” dərslikləri (1993-2003), uzun illər oxuduğu mühazi-
rələrinin yekunu olan “Orta əsrlər Azərbaycan şeirində janrlar və bədii ifadə vasitələri” (2017) 
adlı dərs vəsaiti neçə nəsl filoloqlarımızın yetişməsində öz müsbət təsirini göstərib və bu mis-
siyanı hələ də uğurla davam etdirir. Onun həmmüəllif olduğu “Dünya ədəbiyyatı tarixi - Antik 
dövr” (1999) dərsliyi alimin geniş erudisiyasından xəbər verir. 

Xəlil Yusiflinin elmi və pedaqoji fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən də yüksək qiymətlən-
dirilmiş, o, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 aprel 2009-cu il tarixli, 241 №-li sərən-
camı ilə Əməkdar elm xadimi fəxri adına, 4 may 2015-ci il tarixli, 1202 №-li sərəncamı ilə 
“Şöhrət” ordeninə layiq görülmüşdür.  

Bu günlərdə ömrünün 85-ci ilinə qədəm qoyacaq professor Xəlil Yusifli yenə də əvvəlki 
əzmlə iş başındadır. Onu tez-tez Əlyazmalar İnstitutunun unikal xəzinəsini araşdırıb Azərbay-
can ədəbiyyatının yeni-yeni səhifələrini tarixin qaranlıqlarından gün işığına çıxaran görürük. 
Biz də öz növbəmizdə klassik ədəbi irsimizin görkəmli tədqiqatçısı Xəlil müəllimi yubileyi 
münasibəti ilə təbrik edir, ona uzun ömür, möhkəm can sağlığı və yeni-yeni nailiyyətlər arzu-
layırıq.  

 
Əzizağa Nəcəfzadə 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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CƏLİL NAĞIYEV – 75  
 

 
Cəlil Qərib oğlu Nağıyev 25 iyul 1945-ci il tarixində Gəncə 

şəhərində anadan olub. 1954-1964-cü illərdə Gəncə şəhəri 20 saylı 
dəmir yol ümumtəhsil orta məktəbində, 1964-1969-cu illərdə Bakı 
Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb. O, 1969-
1970-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universite-
tinin Filologiya fakültəsində staj keçib, 1970-1973-cü illərdə həmin 
Universitetin Slavyan filologiyası kafedrasının əyani aspirantı olub, 
1974-cü ildə “Serb romantik poeziyası və Şərq” mövzusunda nami-
zədlik dissertasiyası müdafiə edib. 1984-cü ildə dosent elmi adını 
alıb. Alim 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Dissertasiya 
Şurasında “Cənubi slavyan – Azərbaycan ədəbi əlaqələri və təmas-
ları” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib, 1992-ci ildə professor elmi adına layiq 
görülmüşdür. 1993-cü ildə Bakı “Asiya” Universitetini təsis etmiş, 2015-ci ilədək bu ali təhsil 
ocağına rəhbərlik etmişdir. 

C.Nağıyev 1974-cü ildən təyinatla göndərildiyi Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya 
fakültəsinin hazırda rəhbərlik etdiyi Dünya ədəbiyyatı (əvvəllər Xarici ədəbiyyat tarixi) kafed-
rasında pedaqoji fəaliyyətə başlamış, bu müddət ərzində Qədim Şərq ədəbiyyatı, Antik ədəbiy-
yat, Orta əsrlər Qərbi Avropa və İntibah dövrü Qərb ədəbiyyatı, XVII-XVIII və XIX-XX əsrlər 
Avropa ədəbiyyatı, Yapon ədəbiyyatı fənlərini tədris etmişdir. Çoxşaxəli tədqiqat istiqamətinə 
malik alim eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatı və folkloru mütəxəssisi kimi də tanınır. 300-
dən artıq elmi-metodik məqalənin, müxtəlif yöndə publisistik yazının, altı monoqrafiya, üç 
dərslik, üç bədii tərcümə kitabının müəllifi olan C.Nağıyev 1994-cü ildən bu günə qədər dünya-
nın müxtəlif ölkələrində (Azərbaycan, Rusiya, Rumıniya, Türkiyə, Özbəkistan, Qırğızıstan, Qa-
zaxstan, Makedoniya, Moldova, Şimali Kipr, Ukrayna, Hindistan, Misir və s.) Azərbaycan el-
mini müvəffəqiyyətlə təmsil etmiş, 100-dən artıq müxtəlif elmi qurultay, konfrans və simpozi-
umda məruzə ilə çıxış etmişdir.  

Alimin çoxsaylı tədqiqatları içərisində “Slavyan ədəbiyyatlarında romantizm” (1973), 
“Yovan Yovanoviç Zesayın poeziyası” (1973), “Serb romantizmi və Şərq” (1987), “Koroğ-
lu”nun Çin qaynaqları” (1998), “Azərbaycan və cənubi slavyan ədəbiyyatlarının qarşılıqlı əla-
qəsi” (2003), “Klassik fransız ədəbiyyatından yeddi portret” (2014) monoqrafiyalarının öz yeri 
və çəkisi var.  

“Qədim Şərq ədəbiyyatı tarixi” dərsliyi (2009) Cəlil müəllimin uzun illər oxuduğu 
mühazirələrin mükəmməl sonucudur. O, İ.M.Tronskinin “Antik ədəbiyyat tarixi” dərsliyini di-
limizə tərcümə edərək yenidən işləmiş (2011) və nəşr etdirmiş, bununla da tədris prosesindəki 
mövcud boşluğu doldura bilmişdir.  

O, dünya ədəbiyyatı seriyasından bir çox kitab və antologiyaların tərtibçisidir. Məsələn, 
“Bolqar hekayələri (satira və yumor)”, “Bağban (Nobel mükafatı laureatlarının əsərlərindən 
seçmələr)”, “Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri”, iki cilddə “Rus uşaq ədəbiyyatı” kimi 
mühüm toplular onun redaktəsi və geniş ön sözü ilə oxucuların  istifadəsinə verilmişdir. 

1975-ci ildən bədii tərcümə sahəsində fəaliyyət göstərən Cəlil Nağıyev Azərbaycan Ya-
zıçılar Birliyinin üzvüdür. O, Joze Qomes Ferreyranın “Cəsur Joanın qəribə macəraları”, Qus-
tav Floberin “Sadəlövh”, İvo Andriçin “Drina körpüsü” kimi irihəcmli əsərləri orijinaldan dili-
mizə çevirmişdir. Azərbaycan oxucusu Vladimir Çərkəzin “Dişi qurd”, “Bosniya” kimi onlarla 
dünya ədəbiyyatı nümunəsini ilk dəfə məhz Cəlil Nağıyevin tərcüməsində oxumuşdur. 

Onun elmi rəhbərliyi altında onlarla doktorant və dissertant fəlsəfə və doktorluq disser-
tasiyası üzərində çalışır. Cəlil Nağıyevin elmi və pedaqoji fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən də 
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yüksək qiymətləndirilib, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əliyevin 30 okt-
yabr 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə o, “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülüb. 

Bu günlərdə ömrünün 75-ci baharına qədəm qoyacaq professor Cəlil Nağıyev həmişəki 
enerji ilə yenə də iş başındadır. Tez-tez onun hansısa əsəri tərcümə etdiyini, yeni monoqrafiya 
və ya kitab üzərində çalışdığı xəbərlərini alırıq. Biz də öz növbəmizdə sevimli müəllimimizi 
yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona uzun ömür, möhkəm can sağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq 
nailiyyətləri arzulayırıq.  

 
Aynur Nəcəfova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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JURNAL HAQQINDA 
 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Əlyazmalar yanmır” jurnalı 

2015-ci ildən nəşr olunur. Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 13.01.2015-ci 
il tarixli 3940 nömrəli qərarı ilə “Mətbu nəşrlərin reyistri”nə daxil edilmişdir. “Əlyazmalar 
yanmır” Fransada ISSN mərkəzində qeydiyyatından keçmişdir. 

Elmi toplu olan bu jurnalda filologiya elmləri (mətnşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq, 
folklorşünaslıq, dilçilik), tarix elmləri (ümumi tarix, vətən tarixi, mənbəşünaslıq və tarixə dair 
digər elmlər), kitabxanaşünaslıq,biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq, fəlsəfə (dinin tarixi və 
fəlsəfəsi) ixtisasları üzrə elmi məqalələr dərc olunur. 

“Əlyazmalar yanmır” jurnalının elmi redaktorları respublikada və onun hüdudları 
xaricində həmin ixtisaslar üzrə tanınmış alim və mütəxəssislərdir. Müəlliflərimiz sırasında 
Azərbaycan 

Hədəfimiz filologiya, tarix və kitabşünaslıq sahəsində ən mühüm elmi nailiyyətləri 
bölüşmək, daha geniş oxucu kütləsinə çatdırmaqdır. 

“Əlyazmalar yanmır” jurnalına məqalələr Azərbaycan, rus və ingilis dillərində qəbul 
olunur. Jurnalın son nömrəsi ilə www.manuscript.az/mdb saytında tanış olmaq olar. 

 
ABOUT THE JOURNAL 

 
The scientific journal “Manuscripts don’t burn” began to be published in 2015 year with 

the support of Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli ANAS and by the 
decision of the Ministry of Justice of Azerbaijan Republic dated 13.01.2015 No. 3940 has been 
approved and registered in Printing Publication Registry of Azerbaijan Republic. 

The journal includes articles about textual studies, literature, folklore, and linguistics), 
history (history of science), library, bibliography, philosophy (religion, history and philosophy) 

Scientific editors of the journal “Manuscripts don’t burn” are the well known scientists 
and specialists known in the republic and abroad in this field. 

Our target is to share our most important scientific achievements, to spread information 
to the large scale of readers about philology, history and bibliography. The journal website is: 
www.manuscript.az/mdb 

 
О ЖУРНАЛЕ 

 
Научный журнал “Рукописи не горят” Института рукописей имени Мухаммеда 

Физули Национальной Академии наук Азербайджана выходит c 2015 года. Аккредита-
ция журнала в реестре печатных изданий Азербайджанской Республики утверждена ре-
шением Министерства Юстиции Азербайджанской Республики (№. 3940 от 13.01.2015.). 

В журнале «Рукописи не горят» публикуются статьи по текстологии, источнико-
ведению, истории науки, фольклору, теории литературы, Азербайджанской литературе, 
библиотковдении, библиографии и книговедении, философии (религии, истории и фило-
софии). 

Научные редакторы журнала "Рукописи не горят", являются известными учеными 
и специалистами в этой области, известные, как и в республике, так и за рубежом. 

Наша цель заключается в обмене наших самых важных научных достижений с 
читателями, а также распространение информации в крупных масштабах о филологии, 
истории и библиографии. 

Статьи принимаются на азербайджанском, русском и английских языках. Со 
всеми выпусками журнала вы можете ознакомиться на сайте: www.manuscript.az/mdb 
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MÜƏLLİFLƏR ÜÇÜN TƏLİMAT 

"Əlyazmalar yanmır" jurnalı AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun nəşr 
etdiyi beynəlxalq elmi jurnaldır.  

Jurnal 2014-cü ildə İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə təsis olunmuş, 13.01.2015-ci ildə 
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin "Mətbu nəşrlərin reyestri"nə daxil edilmişdir 
(Reyestr № 3940). Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 
Rəyasət heyətinin 31.03.2017-ci il tarixli (Protokol № 06-R) qərarı ilə "Azərbaycan 
Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi 
nəşrlərin siyahısı”nın filologiya elmləri bölməsinə daxil edilmişdir.  

"Əlyazmalar yanmır" jurnalı ildə 4 dəfə nəşr olunur. Jurnalda kodikologiya, paleoqrafiya, 
mətnşünaslıq, mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq, dilçilik, elm tarixi, folklor, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, 
Azərbaycan ədəbiyyatı, əlyazmaların mühafizəsi və s. ilə bağlı məqalələr dərc olunur. 

 Jurnalda məqalələrin dərci ödənişsizdir. Məqalələr müvafiq şöbənin iclas protokolundan 
çıxarış və ixtisaslı mütəxəssisdən alınmış rəylə birlikdə təqdim olunmalıdır. Müəlliflər 
məqalələrini şəxsən redaksiyaya gələrək və ya "Onlayn məqalə göndərişi" sistemi vasitəsilə 
(www.manuscript.az/mdb ünvanlı veb səhifədən) təqdim edə bilərlər. 

 
Məqalələrin tərtibolunma qaydaları: 

 Məqalələrin mətni A4 formatında, 12 ölçülü "Times New Roman" şrifti ilə, 1 intervalla 
yığılmalı, 5-8 səhifə həcmində olmalıdır. Hər tərəfdən 2,5 sm. boş məsafə buraxılmalıdır. 

  Məqalədə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə(lər) və həmin müəssisənin (müəssisələrin) 
ünvan(lar)ı, müəllif(lər)in elektron poçt ünvan(lar)ı göstərilməlidir. 

  Elmi məqalənin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq, 
müəllif(lər)in gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. 
aydın şəkildə verilməlidir. 

  Məqalənin mövzusu ilə bağlı elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Məqalənin sonunda 
verilən ədəbiyyat siyahısı ya 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.  

 Ədəbiyyat siyahısında verilən hər bir istinad haqqında məlumat tam və dəqiq olmalıdır. 
İstinad olunan mənbənin biblioqrafik təsviri onun növündən (monoqrafiya, dərslik, elmi məqalə 
və.s) asılı olaraq verilməlidir. Elmi məqalələrə, 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 Kommisiyasının “Dissertasiyaların tərtibi 
qaydaları” barədə qüvvədə olan təlimatının “İstifadə edilmiş ədəbiyyat” bölməsinin 10.2-10.4.6 
tələbləri əsas götürülməlidir.  

 Məqalənin sonundakı ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, 
monoqrafiyalarına və digər etibarlı mənbələrinə üstünlük verilməlidir. 

 Dərc olunduğu dildən əlavə başqa iki dildə məqalənin xülasəsi verilməlidir. Məqalələrin 
müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin məzmununa uyğun 
olmalıdır. Məqalədə müəllifin və ya müəlliflərin gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tətbiqi 
əhəmiyyəti və s. xülasədə yığcam şəkildə öz əksini tapmalıdır. Xülasələr elmi və qrammatik 
baxımdan ciddi redaktə olunmalıdır. Hər bir xülasədə məqalənin adı, müəllifin və ya 
müəlliflərin tam adı göstərilməlidir.  

 Hər bir məqalədə UOT indekslər və ya PACS tipli kodlar və açar sözlər göstərilməlidir. 
Açar sözlər üç dildə (məqalənin və xülasələrin yazıldığı dillərdə) verilməlidir. 
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INFORMATION FOR AUTHORS 

 
The Journal "Manuscripts don’t burn" is published quarterly by the Institute of 

Manuscripts of Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS) since 2015.  
The Journal publishes the articles on textual study, manuscripttology, source study, 

history of science, folklore, theory of literature, Azerbaijani literature, preservation of 
manuscripts. 

 By the decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the 
President of the Republic of Azerbaijan as of March 31, 2017 (Protocol No. 06-R), the scientific 
journal "Manuscripts don’t burn" has been included on Philology, in the list of the scientific 
issues publishing the main scientific results of the dissertations.  

The papers could be sent via “Online submission form” (www.manuscript.az/mdb). 
 
Instruction for Authors: 
 
 The text of article must be printed in 1 interval with Times New Roman 12 font (for 

example Azerbaijan language with Latin alphabet, Russian language with Cyrillic alphabet, 
English language with English alphabet).  

 Each article must be provided on the new page and must contain the heading year, 
volume, number and the title of the periodical scientific publication at the top of the page.  

 It must be indicated the author’s organization and the address of organization, author’s 
email address (es).  

 At the end of scientific article must be clearly stated the author’s condussion, the 
scientific novelty of the work. And economic benefits of the author, must be clearly defined in 
accordance with the character of science field and article.  

 It must be refer to scientific sources related to the subject matter. The list of literature 
given at the end of article (for example, [1] or [1, p.119]) must be alphabetically sequenced. If 
the same literature is mentioned elsewhere in the text, it must be indicated by the previous 
number. 

 The information about each reference given in the list of literature must be complete 
and accurate. The bibliographic description of the reference source must be given depending 
on its type (monograph, textbook, scientific article). The report be cited when referring to 
scientific articles and theses of symposium, conference and other authoritative scientific events. 
In the bibliographic implycation of the reference source, students of literature department must 
use instructions of the Higher Attestation Commission under the President of the rules for 10.2 
– 10.4.6 drafting dissertations. 

 The list of literature in the end of the article must be preferred to monographs and 
other reliable sources for the last 5 – 10 years.  

 In addition to the language in which it is published, the summary of the article in 
different languages should be identical and must conform to the content of the article. The 
scientific result of the author and authors in the article must be summarized in the summary of 
the scientific novelty, the importance of application. The summary must be major change 
scientific and grammatical point of view. In each summary the title of the article must be the 
full name of the author or authors. 

 Each article must contain UOT indices or PACS type codes and keywords. Keywords 
should be given in 3 languages (in the languages of the article and summary).   
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ИНСТУРКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 
Учрежденный Институтом Рукописей им. Мухаммада Физули Национальной 

Академии Наук Азербайджана (НАНА) ежеквартальный журнал «Рукописи не горят» 
издается с 2015 года. В журнале публикуются научные статьи по кодикологии, палеогра-
фии, текстологии, источниковедению, истории науки, фольклору, теории литературы, 
Азербайджанской литературы, сохранения рукописей и т.д.  

Журнал был включен 13-го января 2015 года в реестр Печатных изданий Минюста 
Азербайджана. Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Прези-
денте Азербайджанской Республики от 31.03.2017 (Протокол № 06-R) научный журнал 
«Рукописи не горят» был включен по специальности «Филология», в перечень периоди-
ческих научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций.  

Статьи для Журнала возможно предоставить в Редакцию лично или отправить че-
рез систему " “Онлайн отправки статьи” (http://manuscript.az/mdb). 

 
Инструкция по составлению статей: 
 
 Текст статей набирается на Times New Roman, шрифт – 12, межстрочный интер-

вал - 1, формат – А4 (на азербайджанском языке - латинским алфавитом, на английском 
языке - английским алфавитом, на русском языке - кириллицей). 

 Каждая статья размещается с новой страницы, в верхней части страницы указы-
вается название научного издания, его том, номер, а также начальная и конечная стра-
ницы данной статьи.  

 В статье указываются место работы и адрес (адреса) автора (авторов) статьи, а 
также адрес (адреса) его (их) электронной почты. 

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

 Необходимы ссылки на научные источники по теме статьи. Список использо-
ванной 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 пронуме-
рованы последовательно в алфавитном порядке. В случае, если на какой-либо источник 
ссылка повторяется в другой части текста, то она указывается под предыдущим номером.  

 В списке использованной литературы сведения о каждом источнике должны 
быть полными и точными. Библиографическое описание использованной литературы да-
ется в зависимости от вида литературы (монография, учебник, научная статья и т.д.). 
Если источник, на который дается ссылка, является материалом симпозиума, конферен-
ции или других научный мероприятий, в этом случае дается полное название статьи, до-
клада или тезисов. При библиографическом описании используемой литературы за ос-
нову берутся требования, изложенные в пункте 10.2-10.4.6 раздела «Использованная ли-
тература» действующей инструкции Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте 
Азербайджанской Республики «Правила оформления диссертаций».  

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

 Резюме на статью дается на двух языках, помимо языка, на котором издается 
статья. Резюме на разных языках не должны отличаться друг от друга, они должны со-
ответствовать содержанию статьи. В резюме в краткой форме излагаются научный итог 
и новизна работы, значимость ее внедрения и т.д. Резюме должны быть тщательно отре-
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дактированы с научной точки зрения и грамматически. В каждом резюме указывается 
имя автора и название статьи (полностью).  

 В каждой статье указывается индекс Универсальной Десятичной Классифика-
ции (УДК) или коды типа PACS и ключевые слова. Ключевые слова даются на трех язы-
ках (на котором написана статья и резюме). 
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