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Jurnal haqqında 

 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 2015-ci ilin birinci yarısında 

fəaliyyətə başlayan və artıq iki ildir ki, nəşr olunan “Əlyazmalar yanmır” jurnalı Azərbaycan 

Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 13.01.2015-ci il tarixli 3940 nömrəli qərarı ilə “Mətbu 

nəşrlərin reyistri”nə daxil edilmişdir.  Jurnal İSSN 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 

Respublikası ilə yanaşı, Türkiyə Respublikası, Rusiya Federasiyası, Ukrayna Respublikası, İran 

İslam Respublikası və digər region ölkələrindən olan elm adamları var. 

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.elyazmalaryanmir.com saytında tanış olmaq olar. 
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О журнале 

 

        Научный журнал “Рукописи не горят” начал   выходить в 2015 году при поддержке 

Национальной Академии наук Азербайджана  и Института рукописей имени Мухаммеда 

Физули.  Журнал утвержден решением Министерства Юстиции Азербайджанской 

Республики  №. 3940  от 13.01.2015  и зарегистрирован в реестре печатных изданий 

Азербайджанской Республики. 

          В журнале «Рукописи не горят» публикуются статьи по текстологии, 

источниковедению,  истории науки,  фольклору, теории литературы, Азербайджанской  

литературе, библиографии, философии  (религии, истории и философии).  

          Научные редакторы журнала "Рукописи не горят", являются известными учеными и 

специалистами в этой области, известные, как и в республике, так и за рубежом. 

         Наравне  с нашими авторами, редакцией нашего журнала занимаются и специалисты 

из других стран, таких как Турецкая Республика, Российская Федерация, Республика 

Украина, Исламская Республика Иран. 

         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.elyazmalaryanmir.com 
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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. 

Along with our authors from Azerbaijan Republic, there are scientists from other regional 

countries as Republic of Turkey, Russian Federation, Republic of Ukraine, Islamic Republic of 

Iran. 

Our target is to share our most important scientific achievements, to spread information to 

the large scale of readers about philology, history and bibliography. 
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ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ 
 

UOT: 82 

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

 
QASIM BƏY ZAKİRİN MÜXƏMMƏSLƏRİ 

 
Açar sözlər: ədəbiyyat, realizm, satira, qoşma, müxəmməs 
Ключевые слова: литература, реализм, сатира, прицеп, мухаммас 

         Key words: literature, realism, satire, trailer, mukhammas 
 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə realizmin görkəmli nümayəndəsi, maarifçi realist satiranın 

banisi kimi düşmüş Qasım bəy Zakir (1784-1857) şifahi xalq ədəbiyyatının qoşma, təcnis, 
gəraylı, klassik Şərq ədəbiyyatının qəzəl, müxəmməs, müstəzax, tərcibənd, tərkibbənd, təmsil, 
mənzum hekayə janrlarında əsərlər yazmışdır. İstər lirik, istərsə də ictimai, satirik mövzulu 
qoşmaları ilə böyük şöhrət qazanmış şair klassik janrlarda yazdığı əsərlərində də dərin lirizmi, 
cəmiyyətin qarşısında duran problemləri təhlil, nöqsanları tənqid etmək məharəti ilə diqqəti cəlb 
edir. Qasım bəyin lirik yaradıcılığında Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif kimi klassiklərin 
təsiri aydın şəkildə nəzərə çarpır. Görkəmli ədəbiyyatşünas Firidun bəy Köçərli onun qəzəl və 
müxəmməslərini belə dəyərləndirmişdir: “Türk qəzəlləri var ki, Füzulinin qəzəllərinə bərabərdir. 
Müxəmməs və qafiyələri Vaqifinkindən əksik deyil.” (1,s.366). 
 Zakirin şifahi xalq ədəbiyyatı üslubunda yazdığı lirik şeirləri ilə klassik janrlarda yazdığı 
şeirlərini birləşdirən əsas cəhət onların hər ikisində həyati gözəlliyin, dünyəvi eşqin tərənnüm, 
real insani münasibətlərin təsvir edilməsindən ibarətdir. Şairin qəzəl və müxəmməslərində də 
qoşmalarında olduğu kimi, canlı danışıq dilindən gələn söz və ifadələrə tez-tez rast gəlmək olar. 
Qasım bəyin klassik janrlarda yazdığı şeirlər üçün xas olan nikbinlik bu əsərləri şifahi xalq 
ədəbiyyatı, aşıq poeziyası nümunələrinə yaxınlaşdırır. 
 Şairin 1984-cü ildə Kamran Məmmədovun tərtib və müqəddiməsi ilə çapdan çıxmış 
əsərlər toplusunda onun 16 müxəmməsi vardır ki, bunlardan da 12-si lirik-aşiqanə mövzudadır. 
Zakirin şifahi xalq ədəbiyyatı və klassik poeziya üslubunda yazdığı əsərlərinin əsas mahiyyəti, 
həyatiliyi etibarı ilə bir-birindən fərqlənmədiyini bildirən Kamran Məmmədov yazır: “Zakirin 
qəzəllərində də qoşmalarında olduğu kimi realizm güclüdür. Onun qoşmaları ilə qəzəlləri 
arasında fikri ayrılığa rast gəlmək olmaz. Şair qoşmalarında hansı mövzuya toxunmuşsa, 
qəzəllərində də eyni mövzuya toxunmuşdur. Bunları ayıran ancaq şəkli xüsusiyyətlər və dildə 
ərəb-fars ifadələrinin nisbətən çox işlədilməsidir.” (2, s.68). Tədqiqatçı burada şairin 
qəzəllərindən danışarkən onun klassik ədəbiyyatın digər janrlarında yazdığı şeirləri də nəzərdə 
tutmuşdur. Qasım bəyin klassik üslubda yazdığı şeirlərini, qəzəllərini qoşmalarına nisbətən 
sönük hesab edən Feyzulla Qasımzadə onun müxəmməs və müstəzadlarının qəzəllərindən üstün 
olduğunu göstərmişdir: “Zakirin müxəmməs və müstəzadları daha oynaq və şux bədii 
parçalardır. Bu parçalarda gözəlin vəsfi üçün canlı, təbii ifadə vasitələrindən istifadə etmişdir. 
Onun müxəmməslərində Füzulidən ziyadə Vaqif müxəmməslərinin şən ruhu duyulur... 
Müxəmməslərində şair daha sərbəst və müstəqil olaraq öz nikbin ruhunu tərənnüm etmişdir.” 
(3,s.219). Şairin hüsnünə heyran olduğu bir gözəlin oynamağına həsr etdiyi “Oynar” rədifli 7 
bəndlik müxəmməsini nəzərdən keçirdikdə bu fikri bir daha təsdiqləməli oluruq. Müxəmməsdə 
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nikbin əhvali-ruhiyyənin, oynaqlığın olduğunu görürük, əsərin dili məzmununa uyğun olaraq 
axıcıdır. Gözəlin rəqs etməsi şairdə belə bir təəssürat oyadır ki, bütün otaq, əllərdəki qədəhlər də 
rəqs edir. Şeir insan, insani münasibətlər, ünsiyyət gözəlliyinə, mehribanlığa, məhəbbətə 
deyilmiş himn kimi səslənir. Müəllif aşiq ömrünün sevinclə dolu bir məqamını qələmə almaqla 
həyatla bağlı, nikbin bir sənətkar olduğunu sübut etmişdir: 

Bu gün bir məhvəşi-sadə bizə gəlmiş qonaq, oynar,                                                 
Onun zövqi-vüsalından gəlib rəqsə otaq oynar,                                                  
Çalar mütnib, içər saqi, gülər mina, əyağ oynar,                                            
Nə xoşdur iki həmdən bir-birilən ittifaq oynar,                                                            
Öpüb gahi, qucub gahi, edib gahi məzaq oynar (4, s.292).                                             
Şeirin Füzulinin                                                                                                            
Səbadən gül üzündə sünbüli-pirpiçü tab oynar,                           
Sanasan pər asıb gülşəndə bir mişkin qürab oynar.                                                                 

 -mətləli qəzəlinə nəzirə kimi yazıldığını görürük (5, s.113). 
 Füzuli qəzəlində müəllifin xəyalında assosiasiyalar oyadan əsən yelin təsiri ilə gözəlin 
üzündəki qıvrım tellərin oynamasıdır. Zakirin xəyalını isə cuşa gətirən, qeyd etdiyimiz kimi, 
gözəlin özünün onun evində oynaması olmuşdur. Bu müxəmməsi oxuyarkən Qasım bəyin 
Füzulidən təsirlənərək yazdığı şeirlərində də Vaqifdən gələn üslubi xüsusiyyətlərin, 
Vaqifanəliyin olduğunu göstərən Tofiq Hacıyev şairin yaradıcılığına Molla Pənahın təsiri barədə 
yazır: “Bu dil Vaqif dilinə məxsus şirinliyi, mükəmməlliyi və emosianallığı ilə seçilir, aydın-
aşkar görünür ki, Zakir Molla Pənah Vaqifin məktəbində dərs alıb” (6, s.49). 
 Nəzərdən keçirilən bənddə, xüsusilə də sonuncu misrada xalq dilindən gələn canlı danışıq 
intonasiyası özünü göstərməkdədir. Şair gözəlin oynayarkən ayrı-ayrı hərəkətlər etməsini 
sintaktik vahidlərin köməyi ilə nəqletmə üsulu ilə təsvir edir ki, bu da həyatı realistcəsinə təsvir 
edən sənətkarlar üçün səciyyəvi haldır. 
 İkinci bənddə müəllif deyir ki, gözələ valeh olduğunun sirrini aşiq nə qədər gizlətməyə 
çalışsa da gözləri qan yaş tökərək bunu aşkar edir. Məşuqəsi ilə qarşı- qarşıya durmuş aşiqin 
gözündən axan yaşlar onun al qırmızı üzünü əks etdirdiyinə görə qan rəngində görünür. Bu hal 
novruz bayramında bəzənib oynayan uşağa bənzədilir: 

Bahari-hüsnünə qarşu gözümdə  səyrişir qan-yaş,                                        
Yetəndə eydi-novruzə geyər gülgün uşaq oynar  (4, s.292).           
Burada Füzulinin aşağıdakı beytindən təsirlənmə özünü açıq-aşkar göstərməkdədir: 
Güli-püxsarinə qarşu gözümdən qanlı axar su,                                              
Həbibim, fəsli-güldür bu, axar sular bulanmazmı  (5, s. 290). 
Üçüncü bənddə məşuqənin saçlarının sevdasından aşiqin bədəninin titrəməsi qarğa 

qonarkən budağın titrəməsinə, yerindən oynamasına bənzədilir. Burada  “oynamaq” sözünün 
çoxmənalılığından məharətlə istifadə edilmişdir. Dördüncü bənddə səmadakı Günəş gözəlin 
zövqi-vəslindən mələklərin oynayaraq suya vurduqları tabağa oxşadılır. Obrazın cəlbediciliyi 
ondan ibarətdir ki, Günəş ətrafa şüalar yaydığı kimi, suya tabaq vurularkən ətrafa su dalğaları 
yayılır. Beşinci bənddə məşuqənin qara saçları gülşənin, gülüstanın kənarından uçan qarğalara, 
gözəllik xəzinəsinin yanında baş-başa verib yatmış ilanlara, atəş ətrafında rəqs edən hindlilərə 
bənzədilir. Altıncı bənddə müəllif deyir ki, əvvəllər şərabdan ikrah etdiyi halda indi yolunu 
meyxanədən salmağa məcbur olmuşdur. Burada artıq oynayan konkret deyil, mücərrəd 
anlayışdır. Şair gözəlin al qırmızı üzünün xəyalı ilə ah çəkəndə onun daxili dünyasında hicran və 
fəraq atəşi oynamağa başlayır: 

Rüxi-alın xəyalilə çəkəndə ahlər könlüm,                                                            
Dərunum butəsində atəşi-hicrü fəraq oynar (4, s. 293). 
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Sonuncu, yeddinci bənddə müəllif özünün Məcnun kimi səhralara düşməsindən danışır. 
Məcnun Leylinin köçünü axtararkən özünü dəliliyə vurub oynadığı kimi, o da eşqindən dəli kimi 
oynamağa məcbur olmuşdur.  

Zakirin “oynar” rədifli müxəmməsi yüksək obrazlılığı, bədii kəşfləri, gözlənilməz 
təşbihlər ilə diqqəti cəlb edir. Firidun bəy Köçərli sənətkarın- şeirlərinin onun qəlbən yaşadığı 
təbii hisslərinin ifadəsi olduğunu qeyd edir: “Qasım bəyin başqa qism əşarü aşarına gələndə 
kəmalü surət ilə demək olar ki, bunların dəxi tamamisi eybü nöqsandan xali, ziyadə mövzun və 
həqiqi hissiyyatdan nəşət etmiş kəlamlardır. (1, s.405). Görkəmli ədəbiyyatşünas başqa bir yerdə 
şairin şeirləri barədə deyir: “Vaqifin əşarı kimi açıq və sadə dildə yazılmış, təbii hissiyatdan və 
dəruni zövqdən vücuda gəlmiş kəlamlardır. Bu cür kəlamlar şairin vətən dilini yaxşı bildiyinə şə-
hadət verir” (1, s.415). Fikrimcə, bu deyilənləri belə başa düşməliyik ki, uydurma deyil, həqiqi, 
dəruni, səmimi hisslərini ifadə etməsi Zakirin böyük istedadından xəbər verir. O, hiss və 
duyğularını, fikirlərini oxuculara çatdırarkən çox gözəl bildiyi ana dilinin geniş imkanlarından 
məharətlə istifadə etmişdir.   

Zakirin eyni zamanda Füzulidən və Vaqifdən təsirləndiyi müxəmməslərindən biri də “Bu 
gün yüz naz ilə sərvim çıxıb seyrə həvəs ilə” misrası ilə başlanır.  7 bəndlik bu şeirin birinci 
bəndində məşuqə təbiətin qoynunda, gül-çiçəklərin əhatəsində təsvir edilir. Qızıl gül, nərgiz, 
bənövşə gözəlin hüsnünə valeh olurlar, utandıqlarından bir kənara çəkilib boyunlarını aşağı 
əyirlər. Sonrakı bənddə müəllif belə bir nigarın dərdindən gecə-gündüz fəryad etdiyini deyir. 
Üçüncü bənddə şairin əsl dünyəvi gözəldən danışdığı, onun sözün həqiqi mənasında gözəlin 
vüsalına qovuşmaq istədiyi məlum olur. Müəllif deyir ki, əgər sevgilimə qovuşmasam, əlimlə 
əlini tutmasam, hicranında çəkdiklərimi ona anlatmasam ölümə can vermək fikrim yoxdur: 

Gözüm ta görməyə balinim üzrə çeşmi-şəhlam,                                                      
Əlim ta tutmaya dəsti-lətifi-şuxü rənanı,                                                                 
Ona ta etməyəm təqrir cövri-zülmi-hicranı,                                                        
Yəqin bil, ey əcəl, yoxdur sənə can vermək imkanı,                                           
Çəkib təblü ələm gəlsən əgər yüz min əsas ilə (4, s.294). 
Kamran Məmmədov Qasım bəyin lirik əsərləri barədə yazır:  “Zakirin lirikasını 

qiymətləndirərkən bu cəhətə xüsusi diqqət etmək lazımdır. Şairi real həyatdan aldığı materialı 
sənət süzgəcindən keçirmiş və orijinal şeirlər yaratmışdır” (2, s.47). Zakirin müxəmməslərini 
nəzərdən keçirdikdə bu sözləri təsdiqləməli oluruq. Şair, demək olar ki, həmişə əsərlərində real 
dünyəvi gözəldən, dünyəvi eşqdən bəhs etmişdir. Qasım bəy klassik üslubda yazdığı şeirə 
cəsarətlə danışıq dilindən gələn sözləri salır və bunu elə məharətlə etməyə çalışır ki, klassik dillə 
danışıq dili elementləri arasında qeyri-tarazlıq yaranmasın. Nəzərdən keçirdiyimiz müxəmməsin 
5-ci bəndində şair məşuqənin gözəl simasını əhatə etdiyinə, onu görməyə mane olduğuna görə 
zülflərini “mərdimazar” adlandırır. Əlbəttə ki, məsələn, Füzulinin şeirlərində belə hala rast 
gəlmək mümkün deyil. Lakin artıq Vaqifdə buna bənzər halları, klassik üsluba danışıq dilindən 
gələn müdaxilələri görə bilirik: 

Ağarmaz gecə-gündüz, gər çalışsa mərdümazarı,                                            
Əhatə eyləyib zülfi-siyəh ətrafi-rüxsarı,                                                     
Təmənnası budur, bərqi tuta köhnə palas ilə (4, s.294).  

 Müəllif göstərir ki nə qədər məşuqənin üzünü tutmaq istəsə də, qara saçlar onun 
gözəlliyini gizlədə bilməz. Necə ki, palazla işığı tutmaq olmaz. Danışıq intonasiyası bu şeirdə də 
mühüm yer tutur. Şeirin sonuncu misralarında gözəlin  ağzının müxtəlif adamlar tərəfindən 
şəkərə, qönçəyə, badəyə bənzədildiyindən danışılır. Müəllif  bu mübahisələrə belə yekun vurur 
ki, dəqiqini bilən yoxdur, hərə onun ağzını nəyə isə bənzədir: 

Kimi tüngi-şəkər der ağzına, kim qönçə, kim badə,                                                     
Bilən yoxdur, xülasə, danışır hər kəs qiyas ilə (4, s.294). 
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 Müəllif ayrı-ayrı rəy söyləyənlərin fikrini çatdırdıqdan sonra oxucusuna həmsöhbət kimi 
müraciət edir, əsərini belə bir səmimi ovqatla bitirir. Fikrimizcə, xalq dilindən istifadə, danışıq 
intonasiyasının şeirə gətirilməsi, bu üsulla oxucuya maksimum yaxınlaşma Zakir poeziyasının, 
bütövlükdə XIX əsr Azərbaycan lirikasının ən böyük nailiyyətlərindəndir. 
 Zakirin birbaşa Molla Pənah Vaqifin müxəmməslərinin təsiri ilə yazdığı müxəmməsləri 
içində “Ver müjdəmi, ey dil ki, nigarın gələcəkdir” və “Nə xoşdur bir nigarın müddət olmaq 
intizarında” misraları ilə başlanan şeirləri xüsusilə qeyd etmək istərdik. Birinci şeirdə Vaqifin 
“Ol mahi-münəvvər ki, səhərdən gedəcəkdir” misrası ilə başlanan müxəmməsinin təsiri hiss 
edilməkdədir. Molla Pənahın İbrahim xanın qızının Şuşanı tərk edərək ərə getməsinə həsr etdiyi 
“Gedəcəkdir” rədifli müxəmməsində ayrılıq səbəbindən sevinc qarışıq kədər məqamı güclüdür. 
Müəllif o qızla bərabər səadətin, xoşbəxtliyin də bu yerlərdən gedəcəyini deyir. Qasım bəyin 
şeiri isə, əksinə, sabahkı gün sevgili yarın gələcəyinə həsr edilib. Zakir Vaqifdən formanı 
götürərək “Gedəcəkdir” deyil, “Gələcəkdir” rədifli şeir yazmışdır. Qeyd edək ki, bu şeirdə də 
qarışıq hisslərin təsviri önəmli yer tutur. Müəllif bir tərəfdən özünü təbrik edir ki, yarından ayrı 
keçirdiyi hicran dolu günlərinə son qoyulacaqdır. Digər tərəfdən isə yardan ayrı keçirdiyi qəmli, 
kədərli günlərini yadına salır. Şeirin 7 bəndindən 6-sı beləcə sevinclə kədərin eyni zamanda 
təsvirinə həsr olunub: 

Pişi-nəzərindən gedəli ləbləri meygun,      
Peyvəstə gəzindin əli qoynunda cigərxun, 
Həm aciz idi çareyi-dərdində Fəlatun, 
Şükr eylə xudatəndi-təalayə ki, əknun, 
Məddi-nəzəri-leylü naharın gələcəkdir (4, s.297). 
Sonuncu bənddə şair özünə müraciətən deyir ki, yanlış fikrə düşmüsən, şah heç vaxt 

gədanın yanına gələ bilməz, o gözəl yalnız sən öləndən sonra qəbrinin üstünə gələ bilər. Kamran 
Məmmədov Qasım bəyin müxtəlif, qarışıq hissləri təsvir etməkdə sənətkarlığı barədə yazır: 
“Keçici kədər, iztirab, yaşadığı dövrdən narazılıq, bəzən ümidsizlik, bununla yanaşı olaraq ruh 
yüksəkliyi, peşmançılıq, hicran dərdi, vüsala çatmaq sevinci, bir sözlə, incə insani hisslər hər bir 
misrada özünü göstərir” (2, s.52). Bir sıra şeirlərində, o cümlədən müxəmməslərində şairin insan 
qəlbinin, əhvali-ruhiyyəsinin fərqli məqamlarını belə məharətlə ifadə etdiyini görürük. 

K.Məmmədov Vaqif lirikası ilə Zakir lirikasını müqayisə edərək aşağıdakı fərqli cəhətləri 
nəzərə çatdırır: “Vaqif şeirinə nisbətən Zakirin şeirində yaşadığı şəraitlə əlaqədar olaraq kədər 
çoxdur. Zakirin şeirində Vaqif lirikasında olan açıq, erotik təsvirlər, pərdəsiz hisslər yox kimidir. 
Vaqifin sarayda yaşaması onun şeirinə mənfi təsir göstərmişdir. Zakir isə Vaqifə nisbətən xalqa 
daha yaxın olmuşdur ki, bu da onun lirikasına təsir etməyə bilməzdi” (2, s.55). Qeyd etmək 
istərdik ki, Molla Pənah şeirlərindəki açıq-saçıq erotizm olmasa belə, Qasım bəyin şeirlərində, 
xüsusilə də müxəmməslərində müəyyən erotik təsvirlərə rast gəlirik. Bunları daha çox onun 
Vaqifdən təsirləndiyi əsərlərində görürük. Zakirin “Etdi Məcnun kimi şeyda məni bir 
Leylicəmal” misrası ilə başlanan 7 bəndlik müxəmməsində belə misralar vardır: 

Bədəni balişi-pərğu kimi, nazik, yumşaq, 
Qaynudur Kəbə-ziyarətgəhi-xeyli-üşşaq, 
Asılıbdır iki püstan ona qəndil misal  (4, s.298). 
Zakirin “Nə xoşdur bir nigarın müddət olmaq intizarında” misrası ilə başlanan 8 bəndlik 

müxəmməsi Vaqifin “Nə xoşdur baş qoymaq bir güləndamın qucağında” misrasıyla başlanan 5 
bəndlik müxəmməsinin təsiri ilə yazılmışdır. Hər iki şeirdə lirik qəhrəmanın məşuqə ilə xəlvəti 
intim görüşündən söhbət gedir. Təbii ki, burada romantik, xəyali görüş deyir, sırf fiziki qovuşma 
təsvir olunur. Vaqifdəki qədər erotik təfərrüatlar olmasa da, Zakir müxəmməsində də daha 
pərdəli şəkildə erotik mənzərə göz qabağındadır: 

Ənisi-dərdü qəm aşiq olub məşuginə vasil, 
Səqi-zülfün tutub, almaq üzündən buseyi-kamil, 
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Arada pirəhəndən qeyri əsla olmaya hail, 
Bəqədri-qüdrətü qüvvət edib məqsudi-dil hasil, 
Xülasə, qoymaya bir kəsrü kəm itmami-karında. (4, s.299).  
Müqayisə etdiyimiz şeirlərin süjet xətti də oxşardır. Hər ikisində əvvəl sevgililər 

görüşürlər, qovuşurlar, sonra mehriban söhbət edirlər, ayrılandan öncə isə biri-birilərini sədaqətlə 
sevəcəklərinə söz verirlər. 

Qasım bəyin “Ey qaşı kaman, kirpiyi ox, qəmzəsi xəncər”, “Ey dil, yapış al Əhmədi-
Muxtar ətəyindən”, “Ey dil, rəvişi-aşiqi pərvanədən öyrən”, “Ey hərdəm olan ariyəti-hüsnünə 
məğrur”, “Ey ruhi-rəvan, sən gələli tazədən almış” misraları ilə başlanan müxəmməsi-
müstəzadları da əsasən lirik-aşiqanə mövzudadır. 

Q.Zakirin “Ağarıbdır” rədifli 13 bəndlik müxəmməsində Vaqifin 5 bəndlik “İçinə” və 
“Saqqal” rədifli müxəmməslərinin təsiri görünməkdədir. Əgər Vaqif şeirində saqqalın onu 
göstərdiyindən, gözəllərdən uzaq saldığından danışır, saqqalının ağarıb onu daha da kifir 
göstərəcəyindən qorxduğunu deyirsə, Zakir şeirində artıq otuz  iki-otuz üç yaşlarından saqqalının 
ağarmağa başladığından danışır. Qeyd edək ki, hər iki şeirdə yumor, gülüş əsasdır. Müəllif elə 
bil ki, yaşıdları, həmsöhbətləri ilə zarafat edir. Şairin bu şeirində danışıq intonasiyası, məzəli 
söhbət əhvali-ruhiyyəsi daha çox nəzərə çarpır. Müəllif deyir ki, cavan olduğum zaman gözəllərə 
aşiq olardım. İndi saqqalımın ağardığını gördükdən sonra onların məndən zəhləsi gedəcək. Şeirin 
bəzi bəndlərində danışıq dilindən gələn sözlər, danışıq intonasiyası daha çox nəzərə çarpır: 

Demmi, deməyimmi ki, bu ildən ağarıb baş, 
Müşkül burasıdır ki, nihan sirr olacaq faş, 
Nifrət edəcək yarü rəfiq, həmsərü sirdaş, 
Yolmaq diləsən dəxi gərəkdir qoyasan aş, 
Çəkməkdən ötüb başı, bütün sal ağarıbdır (4, s.353). 

Burada saçın ağarması bilinməsin deyə onu toyuq tükü kimi yolmaqdan söhbət gedir. 
Şeirin bir neçə yerində “saqqal” əvəzinə heyvana məxsus bədən üzvü “yal” sözü işlədilir. Bu 
kinayəli təşbih, əlbəttə ki, gülüş doğurmaq üçündür. T.Hacıyev şairin dili barədə yazır: 
“Maraqlıdır ki, Zakir satirik kimi də lirikanın içində hazırlanır. Qoşma və gəraylılarının, qəzəl və 
müxəmməslərinin dilində zərif şəkildə bir satirik leksik qat nəzərə çarpır. Bu satirik leksikon 
bəzən lirik yumorla məhdudlaşır, bəzən isə az-çox ciddi şikayət və ictimai giley-güzar motivli 
bədii mühitə düşür” (6, s.52). Ədəbiyyatımıza Zakirdən sonra gəlmiş bir sıra şairlərimizin satirik 
leksikasında onun təsiri duyulur. Məsələn, saqqala “yal” deyən Qasım bəydən sonra “Üzüqırxıq 
deyilik, bir şələdir saqqalımız” deyən M.Ə.Sabir ona “şələ” təşbihini vermişdir. Hər iki şair 
gülüş yaratmaq üçün insan saqqalını heyvanın bədən üzvünə bənzədir. 

Zakirin 12 bəndlik “Qocalıq” rədifli müxəmməsi bir sıra cəhətlərinə görə onun “Ağarıbdır” 
rədifli şeirini xatırladır. Şair deyir ki, əlli yaşa çatana qədər özümü sağlam hiss edirdim, dişlərim 
daşdan yumşaq hər şeyi mum kimi əridirdi. İndi isə qocalıb əldən düşmüşəm, qaşıq aşından 
başqa bir şey yeyə bilmirəm. Şair qocalıq əhvalını bədən üzvlərinin əvvəlki keyfiyyətlərini 
itirməsi ilə müəyyənləşdirir, dişlərinin tökülməsindən, gözlərinin pis görməsindən, gücünün 
azalmasından danışır. Klassik ədəbiyyatın bir sıra nümayəndələri əsərlərində qocalıq mövzusuna 
toxunmuşlar. Nizami Gəncəvi qəsidələrindən birində qocalıqdan danışarkən dərin təəssüf hissi 
keçirir, fəlsəfi düşüncələrə dalır. Tanrıdan günahlarının bağışlanmasını istəyir. Zakirin şeirində 
də, cavanlığın əldən getdiyinə, qocalığın gəldiyinə görə müəllifin kədər ifadə etdiyini görürük. 
Lakin burada eyni zamanda yumor, gülüş vardır. Məşhur “bəşəriyyət keçmişindən gülüşlə 
ayrılır” kəlamını bu əsərə uyğunlaşdırsaq deməliyik ki, müəllif cavanlığından gülüşlə ayrılır, 
qocalığını yumorla qarşılayır. Şairin qocalığa dediyi “tüf sana” sözləri əslində satira leksikasına 
aiddir. Qasım bəyin öz həyatına, qocalığına aid şeirində də onun satirik istedadının potensialı 
özünü göstərir: 
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Tüf sana kim, məni sən zövqü səfadən saldın, 
Nəzəri-mərhəməti-mahliqadən saldın, 
Hər iki çeşmi-cahanbini ziyadən saldın, 
Şahbazi-həvəsi ovci-həvadən saldın, 
Sındıdın səngi-sitəmləpərü balım, qocalıq (4, s.351).  
Şeirin bəndərindən birində şair qocalarkən haldan düşüb əvvəlki hörmətini itirmiş Ağqız 

oğlu Piri, Qaralı Şəmmi, Hatəm ağa kimi adamların adını çəkir ki, bu da gülüş yaratmaq üçün 
edilmişdir. Oxucu bu şəxslərin qocalıqda gülməli vəziyyətə düşdüklərini gördüyü üçün, Qasım 
bəyin də halını təsəvvür etməkdə çətinlik çəkmir. Lakin bununla da iş bitmir. Şair Tanrıdan 
ölmək istədiyini bildirir ki, saqqalı oğul-uşaq əlinə düşməsin: 

İltimasım budı kim, öldü, xilas eylə məni, 
Oğul-uşaq əlinə vermə saqalım, qocalıq (4, s.352). 
İnsanın ölüm istəməsi ciddi, faciəli məsələdir. Lakin bu məqamda Zakirin ölüm istəməsi də 

gülüş yaratmağa xidmət edir. Arvadı tərəfindən döyülən Molla Nəsrəddinin “Mən saqqalı arvad 
əlinə verən kişilərdən deyiləm” dediyi məşhur lətifə yada düşür. 

 Müxəmməsin sonunda Qasım bəyin bütün şəraitlərdə, hətta həyatının sonunda, qocalanda 
belə nikbin sənətkar olduğunu görürük. Məlum olur ki, həyatda çəkdiyi əzab-əziyyətlərə 
baxmayaraq şair həyatından, bağından, evindən, övladlarından, qonaqları layiqincə qarşılaya 
bilməsindən razıdır. Qocalıqdan başqa onu heç nə narahat etmir: 

Zakirəm, türfə xiyaban ilə bağım vardır, 
Yatmağa, durmağa rəngin otağım vardır, 
Nə qədər aşü plov yesə qonağım, vardır,                                                                           
Yaxşı nəvvadələrim, oğul-uşağım vardır, 
Yoxdu bir özgə qəmim, fikrü xəyalım, qocalıq (4, s.352) 
Q.Zakirin ictimai mövzulu yeganə müxəmməsi onun “Görün bu çərxi-dunpərvər nə növ`i 

ruzigar eylər” misrasıyla başlanan 12 bəndlik şeiridir. H.Qayıbov özünün tərtib etdiyi toplusunda 
bu əsərə “Zəmaneyi-dunpərvərdən şikayətdir” (7, s.8) başlığını vermişdir. Zəmanədən şikayət, 
dövrünün nöqsanlarını tənqid pafosuna görə şeir M.P.Vaqif  “Görmədim” rədifli müxəmməsinə 
yaxındır. Firidun bəy Köçərli yazır: “Qasım bəyin bu kəlamı Molla Pənah Vaqifin “Mən cahan 
mülkündə mütləq doğru halət görmədim” misrasıyla başlanan müxəmməsinə mənən çox 
oxşardır. Hər iki şair ruzigari-kəcrəftarın və dövrani-dunpərvərin qəddar gərdişindən ahü nalə 
edib, öz əsərlərinin keyfiyyəti-halını bəyan qılırlar. Hər iki şair batilin haqqa, əyrinin doğruya, 
məsiyət və şərafətin zöhdü təqvaya, zülmati-cəhalətin nuri-hidayətə, büxlü həsədin mürüvvət və 
ədalətə, çirkinliyin hüsnü lətafətə qalib gəlməsini müşahidə və müayinə edib, alitəbləri dənilər və 
şəyyadlar pəncəsində dəstgirü məğlubü pərişanhal görürlər. Sahibi-şəriətə və hadiyi-hidayətə üz 
çöndərib, ondan kömək diləyirlər” (1, s.406). Vaqif  kimi Zakir də cəmiyyətin müxtəlif 
təbəqələrinə nəzər salır, insanların mənən pozulduğunu müşahidə edir və bundan pərişan olur: 

Olubdur xəlq zalım, qəlb xain, qəflət əyyamı, 
         Edirlər fisq zahir, kimsə çəkməz xovfi-bədnamı, 

Deyərlər qaziyə böhtan, bəzəllər şeyxül-islamı,                                                        
Soran yoxdur münəccimdən nədir bu əmrin ehkamı                                                    
Ki, hər mahi-məhərrəmdə bular bir səngsar eylər (4, s.72).   
Vaqif kimi Zakir də həyatı, ətraf mühiti nəzərdən keçirdikdən sonra yaranmış vəziyyətin 

əsas səbəbini imanın itməsindən, insanların şeytana tabe olmasından ibarət olduğunu bildirir: 
Açıb ibrət gözülə bir nəzər qılsan bu dövranə,                                             
Hücumi-məsiyət rəxnə salıbdır mülki-imanə,                                                  
Olub şeytanə tabe, baxmaz insan hurü qılmanə (4, s.71) 
“İlahi, görməsin gözlər bu əhvalı ki, mən gördüm!”-deyən şair şeirdə bir neçə dəfə həyatı 

diqqətlə müşahidə etdiyini vurğulamışdır. Müəllif ona görə dövrandan narazıdır ki, kifir ilə 
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gözəl, müsəlman ilə qeyri-müsəlman arasında fərq qoyulmamış, mənəvi-əxlaqi meyarlar 
silinmişdir. Belə bir şəraitdə Qasım bəy yeganə çıxış yolunu Məhəmməd peyğəmbərə üz tutub 
ondan kömək diləməkdə görür: 

Zühur et, ey şəriət təxtinin şayəstə sultanı,                                                              
Götür bürqə cəmalımdan, münəvvər eylə dünyanı,                                                  
Qalıb zülmətdə aləm, göz yolunda intizar eylər  (4, s.72). 
Şeirin sonunda Qasım bəy Molla Pənah kimi yarından da şikayət etməyi unutmur. Halı 

pərişan olanda məşuqəsi onunla maraqlanmamışdır. Hiss olunur ki, “Pərivəşlər məgər sormaz 
xəbər hali-pərişandan” deyən şairi bu laqeydlik çox düşündürmüşdür. Sonra fikrini davam 
etdirən müəllif deyir ki, rəqibin, əğyarın aşiqə ziyan vurması yalandır, ona nə zülm olursa, 
yarından olur. Lakin Vaqiflə müqayisədə Zakirin daha nikbin olduğu görünür. Sonuncu bənddə 
o, əvvəl-axır yarına qovuşacağına ümid etdiyini bildirir. 

Q.Zakirin “Eylər” rədifli müxəmməsi onun yaradıcılığında, ictimai məzmunlu 
poeziyasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Fikrimcə, sənətkarı milli şair, əsrin aynası adlandıran 
F.Köçərli onun, o cümlədən də bu əsərini nəzərdə tutmuşdur. Firidun bəy yazır: “Qasım bəy 
Zakir həqiqi bir milli şair imiş. Öz əsrinin aynası olubdur və məişəti-milliyyəsini – necə ki, var 
imiş – eyni ilə yazıb bizim üçün böyük bir yadigar qoyubdur. Öz əsrində şayani-diqqət olmuş bir 
şey qoymayıbdır ki, ona əl aparmamış olsun. O vaxtının adamlarının adabü əxlaqını və 
dolanacaqlarının övzavü əsasını mahir nəqqaş kimi özlərinə məxsus rənglərlə çəkib bizə 
göstərir” (4, s.377). 

Qasım bəyin İbrahim bəy Azərə ünvanladığı 18 bəndlik “Dügi” rədifli müxəmməsindən 
XIX əsrdə Qarabağda, şairin ailəsində düyü yeməklərinin, plovun çox sevildiyini öyrənirik. 
“Qocalıq” rədifli müxəmməsinin son bəndində Zakir maddi vəziyyətinin qənaətbəxş olduğundan 
danışarkən yazır ki, nə qədər qonaq gəlsə onları plova müsafirin etməyə imkanım vardır.Sən 
demə, düyünü əldə etmək Qasım bəy üçün də çətin olub və o, İbrahim bəy Azərə mənzum 
məktub yazıb bu məsələdə yardım istəyib. Məlum olur ki, Tərtərbasar tərəflərdə əhali düyü əkib 
becərir, Şuşada satır, özlərinə də saxlayırlar. Ağdam tərəflərdə isə bu mümkün deyil, ona görə də 
buranın camaatı düyüdən qıtlıq çəkir. Zakir müxəmməsində düyü yeməklərinin, plovun bir sıra 
üstünlüklərini ətraflı şəkildə şərh edir. Əvvəla düyü başqa nemətlərdən daha tez həzm olunur, 
onu yeyən yaşlı adamların mədəsinə əziyyət vermir. Bundan başqa, düyü yeməkləri bir sıra 
xəstəliklərin dərmanıdır. Müəllifə görə, düyü xörəyi yeyənlərin həkimə ehtiyacı olmaz. Milli 
xörəklərin bilicisi olan şair düyü yeməklərini müxtəlif xörəklərlə müqayisə edir, üstünlüyü 
düyüyə verir: 

İşgənə kimdir, onun yanında basdırma nədir?!                                                          
Ya bağırsaqdan dəxi büryan qavurma nədir?!                                                     
Qəlyə içi dop-dolu kişmiş, ərik, xurma nədir?!                                                  
Qatı ondan olmasa, küftə nədir, dolma nədir?!                                                      
Saxlasın Tanrı hər afətdən, qənimətdir dügi (4, s.360) 
Qasım bəy bəzən düyünü tərifləyərkən alleqorik dilə müraciət edib onu yaxşı bir dosta 

bənzədir, “Filməsəl, pakizə həmdərdü, xoşülfətdir dügi” deyir. Düyüdən, müxtəlif xörəklərdən, 
məclislərdən, xoş ünsiyyətdən danışan müəllifin yaşamaq eşqi, həyata vurğunluğu oxucunu 
valeh edir. Bir cəhət də varibdir ki, şeir yumorla yazılmışdır, müəllif oxucuda gülüş, xoş əhvali-
ruhiyyə doğurmaq məqsədini güdmüşdür. XVIII əsrdən başlayaraq anadilli poeziyamızda ayrı-
ayrı əşyalara, yemək məhsullarına həsr edilmiş şeirlər meydana çıxmağa başlayır ki, bu da, 
fikrimizcə, ədəbiyyatda həyatın mümkün olan bütün sahələrini əhatə etmək, onu realistcəsinə əks 
etdirmək meylinin artması ilə bağlı idi. Zakirin simasında Azərbaycan poeziyasında həyatın 
müxtəlif tərəflərinin realist qələmlə təsviri xeyli inkişaf etdi ki, onun müxəımməsləri də bu 
baxımdan istisna deyildi. Zakir Vaqif ənənələrini uğurla davam etdirdi, real gözəlləri, dünyəvi 
məhəbbəti mədh etdi, həyatda gördüyü nöqsanları , insanların mənfi cəhətlərini tənqid etdi. 
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Vaqifdən fərqli olaraq Qasım bəyin ictimai mövzulu şeirləri daha çoxdur. Şairin ictimai mövzulu 
cəmi bir müxəmməsi vardır. Onun müxəmməslərinin əsas hissəsi lirik-aşiqanə mövzudadır. Bu 
şeirlərində o, məşuqənin gözəlliyini, hicran əzabı çəkən aşiqin həyəcanlarını, ümumiyyətlə, insan 
qəlbinin ən müxtəlif duyğularını mahir bir sənətkar kimi təsvir etməyə qadir olduğunu sübut 
etmişdir. 
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  Наиля Мустафаева 
 

Мухаммасы Гасым бека Закира 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Известный азербайджанских поест XIX века  Гасым бек Закир (1784-1857) свои 
стихи писал в народного творчесва и классическый литературы. Несмотря на 
малочисленность его мухаммасы играют значительную роль в творчестве поэта, 16 
мухаммасов Закири 12 посвящены лирическо-любовной теме. В етих стихах поэт в 
отличие от многих классиков воспевает красоту реальной женщины, описвавает свои 
конкретные любовные переписывания. В одном из своих мухаммасов Гасым бек Закир 
критикует нестраведливость в обществе и все это объясняет тем, что  современные люди 
потеряли веру. 

 
Naila Mustafayeva  

Gasim bey Zakir`s mukhammases 

SUMMARY 

 Famous Azerbaijani poet of the XIX century Gasim bey Zakir (1784-1857) wrote his 
poems in the style of folk art and classical literature. Despite the small number of his 
mukhammas play a significant role in the poet's work from. 16 mukhammases 12 are devoted to 
the lyric-love theme. In these verses the poet, unlike many classics, sings the beauty of a real 
woman, describes her specific love replies. In one of his mukhammas, Gasim bey Zakir criticizes 
the injustices in society and all this explains the fact that modern people have lost faith. 
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Sadia Xanlarova 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutu, elmi işçi 

 
AMEA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNDA 

SAXLANAN ƏLYAZMA ŞEİR TOPLULARI 
 
Açar sözlər: əlyazma, şeir, toplu, ədəbiyyat, şair 
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda bir sıra Yaxın və Orta Şərq 

xalqlarının mədəniyyət, elm, ədəbiyyat və incəsənətinə dair ərəb, fars və türk dillərində 12 minə 
qədər əlyazma mühafizə edilməkdədir.Bu əsərlər içində Azərbaycan, Anadolu, özbək, türkmən 
və b. türk xalqlarının ədəbiyyatına dair əsərlər, şeir toplusu və divanlar böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Bakıda yerləşən Əlyazmalar İnstitutunda qardaş türk xalqlarının əlyazma divanlarının 
saxlanması faktının özü türk xalqlarının mədəni, mənəvi birliyinin sübutudur. 

İnstitutda saxlanan məsnəvilərdən Əlinin “Qisseyi-Yusif” (XIII), Suli Fəqihin “Yusif və 
Züleyxa”, Yusif Məddahın “Vərqa və Gülşah” (XIV), Ümmi İsanın “Mehri və Vəfa” (XIV), 
Şəmsin “Yusif və Züleyxa”  (XV), Əhmədi Təbrizinin “Əsrarnamə” (XV), Güvahinin 
“Pəndnamə” (XV-XVI) əsərlərini, Nəvai “Xəmsə”sinə daxil olan poemaları (XV), Süleyman 
Çələbinin “Vəsilət ən-nicat” əsərini, Həmdullah Həmdinin “Yusif və Züleyxa”sını, Füzulinin 
“Leyli və Məcnun”,  “Bəngü Badə” (XIX) və s. əsərlərini nümunə gətirmək olar. 

XIII əsr müəllifi Əlinin “Qisseyi-Yusif” məsnəvisi Azərbaycan türkcəsində yazılmış ilk 
məsnəvilərdəndir. Əsərin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan əlyazma nüsxəsi XIX əsrdə Abdulla 
bin Ədəş adlı katib tərəfindən nəstəliq xətti ilə köçürülüb, 70 vərəq həcmində olan əsərin əvvəli 
naqisdir. 

Suli Fəqih və ya Fəqiri adı ilə tanınan XIV əsr şairinin “Yusif və Züleyxa” poemasının 
institutda 2 nüsxəsi vardır. Bunlardan 179 vərəqlik birincisi nəstəliq xətti ilə XVI əsrdə, 203 
vərəqlik ikincisi Hafiz Məhəmməd Əli tərəfindən 1839-cu ildə Karsda köçürülüb. 

Yusif Məddah adlı XIV əsr şairinin “Vərqa və Gülşah” məsnəvisinin Əlyazmalar 
İnstitutunda 2 nüsxəsi saxlanır. Bunlardan 37 vərəqlik birincisi (cəmi 1092 beyt) XVI əsrdə 
nəstəliq xətti ilə köçürülüb, əvvəldən və sondan naqisdir. 366 vərəqlik ikincisi (cəmi:1081 beyt) 
XVII əsrdə nəstəliq xətti ilə Bədrəddin Dursun adlı katib tərəfindən köçürülüb. 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda türk xalqlarının ədəbiyyat tarixinin 
müxtəlif dövrlərinə dair bir sıra dəyərli əlyazma divanlar, külliyyatlar, şeir topluları 
saxlanmaqdadır. Bunlardan İmadəddin Nəsimi, Əlişir Nəvai, Kişvəri, Rövşəni, Şah İsmayıl 
Xətai, Məhəmməd Füzuli, Baqi, Əhməd Nədim, Qövsi, Əskəri, Naili, Qaimi, Niyazi Misri, Nabi, 
İsməti, Sabit, İbrahim Həqqi, Seyid Haşim, Nazim Əhməd Əfəndi Məxdumqulu, Hali Gəncəvi, 
Aciz, Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir, Heyran xanım Dünbüli, Kazım ağa Salik, Mirzə 
Nəsrullah Didə, Molla Zeynalabdin Sağəri, Mirzə İsmayıl Qasir, Şərəf xanım, Leyla xanım, 
Naci, Seyid Əbülqasim Nəbati, Mirzə Əbülhəsən Şəhid, Ziya paşa və başqalarının divan və şeir 
topluları daha böyük maraq kəsb edir. 

İmadəddin Nəsiminin Əlyazmalar İnstitutunda iki əlyazma divanı saxlanır.Birincisi XVI 
əsrdə nəstəliq xətti ilə, ikincisi 1700-ci ildə Mirzə xan vələdi Malik Şeyx Bünyad Salbani 
tərəfindən nəstəliq xətti ilə köçürülüb. 
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Əlyazmalar İnstitutunda Əlişir Nəvainin bütün divanlarının əlyazma nüsxələri 
saxlanmaqdadır. Bunlar qədimliyi, mükəmməlliyi, nəfisliyi ilə ilə diqqəti cəlb edir. 

Əlişir Nəvainin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan “Xəzain əl-məani” adlı ən əski divanı 
1642-ci ildə nəstəliq xətti ilə katib Dövlətşah bin Hüseyn Sərəsxi tərəfindən Məvrdə 
köçürülmüşdür. Sonradan bir sıra yerləri bərpa olunan əlyazmanın bir neçə yerində möhür 
vardır. 7b vərəqindəki möhürdən və qeyddən məlum olur ki, əsər 1812-ci ildə Azərbaycan 
tarixçisi, “Qarabağnamə” əsərinin müəllifi Mirzə Adıgözəl bəyin şəxsi kitabxanasına daxil olub. 
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan, Dövlətşah bin Hüseyn Sərəsxinin köçürdüyü digər Nəvai 
divanı 1645-ci ildə köçürülüb. Maraqlıdır ki, həmin katib 1644-cü ildə kitabda Füzulinin türk 
divanını da köçürmüşdür. Nəvai ilə Füzulinin türk divanlarının bir əlyazma kitabında 
köçürülməsinin səbəbi odur ki, Orta Asiyada Nəvai ilə bərabər Füzuli də sevilən şair olmuş, 
katib Füzulinin Nəvaidən bəhrələnən sənətkar olduğunu bilmişdir. 

Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan Nəvai “Xəmsə”-sinin yeganə tam nüsxəsi M-128 şifri 
altında qorunur. “Heyrət əl-əbrar”, “Fərhad və Şirin”, “Leyli və Məcnun” məsnəviləri 1897-ci 
ildə, “Səb’i-səyyari, “Səddi-İsgəndəri” məsnəviləri 1898-1899-cu illərdə köçürülüb. Kitab 1940-
cı ildə Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi münasibəti ilə Özbəkistan nümayəndə heyəti 
tərəfindən yubiley komissiyasına bağışlanmışdır. 

XV əsr Azərbaycan şairi Kişvərinin Əlyazmalar İnstitutunda təxminən XVI əsrdə naməlum 
katib tərəfindən gözəl nəstəlik xətti ilə köçürülmüş bir türkcə əlyazma divanı vardır. Məlum 
olduğu kimi, bu əsərin Səmərqənd, Daşkənd, Tehran və Türkiyədə əlyazmaları mövcuddur. 
Kişvəri Əlişir Nəvai yaradıcılığından təsirlənmiş, özündən sonrakı Azərbaycan şairlərinə təsir 
etmiş şairdir. Bu divanda 253 qəzəl, 9 müxəmməs, 26 rübai vardır. Əlyazmanın sonuncu 
vərəqinə başqa bir xətlə Sənainin “Qəribnamə” məsnəvisindən bir parça köçürülmüşdür. 

Osmanlı təsəvvüf şairi Kamal Ümmi Qaramanlının “Divani-ilahiyyat”ı katib Hüsnəddin 
bin Bəhaəddin tərəfindən 1874-cü ildə şikəstə elementli nəsx xətti ilə köçürülüb. Nüsxə 3208 
beytdən ibarətdir.  

XV əsrdə Türkiyənin Aydın elində dünyaya gəlmiş, sonradan Təbrizə köçərək 1486-cı ildə 
burada vəfat etmiş Dədə Ömər Rövşəni külliyyatı XV əsrdə nəsx xətti ilə köçürülüb. Buraya 
şairin, demək olar ki, bütün əsərləri-“Miskinnamə”, “Çobannamə”, “Neynamə” məsnəviləri, 
divan daxildir. 

Məhəmməd Füzulinin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan ən əski türk divanı əlyazması 
üzərində 2 tarix vardır. Qeyd olunur ki, əsərin köçürülməsi 1559-cu ildə başlanmış, 1572-ci ildə 
başa çatmışdır. Katib Mahmud ibn Davud əl-Ulanyəvi bu divanı nəstəliq xətti ilə XVI əsrə aid 
kağızlara köçürmüşdür. Buraya 295 qəzəl, 41 qitə, 2 müsəddəs, 5 müxəmməs, 3 mürəbbə, 75 
rübai daxildir. Vərəqlərin kənarında Mövlana Cəlaləddin Rumi, Sultan Vələd, Mövlana Asif, 
Baba Fəğaninin şeirləri, Füzulinin “Leyli və Məcnun” məsnəvisindən 2 qəzəl köçürülüb. 5a 
vərəqində əlyazmanın görkəmli Azərbaycan ədəbiyyatşünası Salman Mümtaz tərəfindən 1936-cı 
ildə AzFAN (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından öncəki elmi qurum) kitabxanasına 
bağışlanması barədə qeyd vardır. 

Görkəmli Osmanlı şairi Mahmud Əbdülbaqi Əfəndinin (1526-1600) Əlyazmalar 
İnstitutunda saxlanan divanı katib Yusif ibn Mustafa tərəfindən 1658-ci ildə nəsx xətti ilə 
köçürülmüşdür. 111 vərəqdən ibarət bu divana 320 qəzəl və 4 rübai daxildir. 

XVI-XVII əsrlərdə yaşamış Azərbaycan şairi Rəhməti Təbrizinin divanı XVII əsrin 
ortalarında nəstəliq xətti ilə köçürülüb. Buraya şairin farsca qəzəl, qəsidə və rübailəri, eləcə də 
türkcə 25 qəzəli və bir neçə rübaisi daxildir. 

Görkəmli Osmanlı şairi Əhməd Nədimin Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan türk divanı 
avtoqrafdır, müəllifin əli ilə köçürülüb. Buraya onun müxtəlif şəxslərə yazdığı mədhiyyə 
qəsidələri, tarixnamələri, rübai və qitələri, sonda ərəbcə qəzəli və bir beyti daxildir. Əlyazmanın 
29b, 46a, 89b, 94a vərəqlərində göstərilir ki, əsər Mustafa nəslindən olan Əhməd Nədim 
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tərəfindən Sultan İbrahim qazi dövründə 1726-cı ilə yazılıb. Müəllifin imza və möhürləri vardır. 
Mətn qara mürəkkəblə, nəsx xətti ilə iki sütunda yazılıb. 

Əlyazmalar İnstitutunda XVI-XVII yüzilliklərdə yaşamış osmanlı təsəvvüf şairi 
Məhəmməd Əfəndi Kütahyəvi Əsgərinin bir sıra divanları saxlanır. Onlardan daha əskisi 1862-ci 
ildə katib Əli bin Əbdüləzim Şəkili tərəfindən qara mürəkkəblə, nəstəliq xətti ilə köçürülüb. 
Buraya cəmi 175 şeir daxildir. 

XVII əsr Azərbaycan şairi Qövsi Təbrizinin Əlyazmalar İnstitutunda 918 beytdən ibarət 
şeirlər toplusu saxlanır. Burada cəmi 120 qəzəl vardır. 1834-cü ildə katib Əhməd bin Mahmud 
Əfəndi bin Bəd Əfəndi bin Nəbi Əfəndi min övladı-Şeyx Mahmud tərəfindən gözəl nəstəliq xətti 
ilə, qara mürəkkəblə köçürülmüşdür. Əsər Füzuli divanı ilə bir kitab halında tərtib edilib. 

XVII əsrdə yaşamış Osmanlı şairi Məhəmməd İsməti İstanbulinin Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanan divanı 1663-cü ildə şair həyatda olduğu zaman köçürülüb. Nət, Sultan Məhəmmədə 
həsr edilmiş mədhiyyə, qitə, 65 qəzəl, 5 rübai, 9 beyt və 2 maddeyi-tarixdən ibarətdir. 

XVII əsr osmanlı şairi Mustafa Əfəndi Naili İstanbuli divanının Əlyazmalar İnstitutunda 
saxlanan əlyazma divanı ən əski nüsxədir, XVII əsrdə nəstəliq xətti ilə köçürülüb. Nət, mərqəbə, 
Sultan Murada 2 mədhiyyə, Sultan Məhəmmədə 1 mədhiyyə, Məhəmməd Paşaya 3 mədhiyyə, 
Əhməd Paşaya 1 mədhiyyə, İsmayıl Paşaya 3 mədhiyyə, Xəttat Məhəmməd Paşaya 2 mədhiyyə, 
Şeyxülislam Bəhai Əfəndiyə 2 mədhiyyə, Rəisəlküttab Şamizadəyə 1 mədhiyyə, qardaşının 
ölümü münasibəti ilə mərsiyə, xəstənin halı barədə şeir, 49 tərkibbənd, 1 müsəddəs, 4 nət, Yusif 
Paşaya 2 mədhiyyə, 1 qitə, Əhməd Paşaya mədhiyyə Sultan Məhəmməd xana mədhiyyə, 166 
qəzəl, 24 rübaidən ibarətdir. 

XVII əst osmanlı şairi Şeyx Həsən Qaimi Banalının əlyazma divanına münacat, nət və 
mədhiyyələr daxildir, cəmi 6367 beytdən ibarətdir. Rüqə xətti ilə XIX əsrdə köçürülüb. 

XVII əsr osmanlı şairi Niyazi Misrinin əlyazma divanı XVII əsrdə nəsx xətti ilə köçürülüb, 
tövhid, münacat, nət və qəzəllərdən ibarətdir. Sonda şairin qardasşı Əhməd Əfəndiyə məktubu 
vardır. Katib Məhəmməd bin Əli Ərzurumidir. 

XVII-XVIII əsrlərdə yaşamış osmanlı şairi Yusif Nabi Ruhanın əlyazma divanı 49 qəzəl, 
29 rübai, qitə və təxmislərdən ibarətdir. Katib Məhəmməd Sadiq Əl-Vani tərəfindən XVIII əsrdə 
nəstəliq xətti ilə köçürülüb. 

XVIII əsr osmanlı şairi İbrahim Həqqi Ərzuruminin divanı aşağıdakılardan ibarətdir: 9 
qəsidə, “Eşqnamə”, nət, vəsfi-hal, 364 qəzəl, 7 müsəddəs, 64 müxəmməs, mədhiyyə qəzəli, 32 
fərd, 4 qitə, 83 rübai, ərəbcə 35 şeir, 6 qəsidə, 4 münacat, 2 vəsiyyətnamə, “Pəndnamə”, 
“Şükürnamə”, “Qiyafətnamə” və “İxtilacnamə” məsnəvilərindən parçalar. 1778-ci ildə katib 
Abdulla bin Yusif bin Ömər bin Mustafa tərəfindən köçürülüb. 

XVIII əsr osmanlı şairi Seyid Haşimin əlyazma divanı ərəbcə dibaçə, qəzəl, qəsidə, 
mədhiyyə, nət, müxəmməs, rübai, fərd və mərsiyələrdən ibarətdir, cəmi 2327 beydir. Nəsx xətti 
ilə köçürülüb. 

XVIII əsr osmanlı şairi Nazim Əhməd Əfəndi İstanbulinin divanı qəsidə, məsnəvi, təzmin, 
müsəddəs, təxmislərdən ibarətdir. 1726-cı ildə rüqə xətti ilə köçürülüb. 

XVIII əsr türkmən şairi Məxdumqulu Fəraqinin divanı 94 qoşma və qəzəllərdən ibarətdir. 
XIX əsrdə köçürülüb. Əvvəldən və sondan naqisdir.  

XVIII əsr Azərbaycan şairi Fətəli bəy Hali Gəncəvinin divanına 82 qəzəl, 5 rübai daxildir. 
1837-ci ildə nəstəliq xətti ilə köçürülüb. Əvvəldən və sondan naqisdir. 

XVIII əsr Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin şeirlər toplusuna 28 qoşma, 11 
müxəmməs, 15 mürəbbe və 6 qəzəl daxildir. Köçürülmə tarixi göstərilməyib.  

Əlyazmalar İnstitutunda XIX əsr Azərbaycan şairlərindən Qasım bəy Zakir, Məhəmməd 
Xəlifə Aciz, Heyran xanım, Kazım ağa Salik, Mirzə Nəsrullah Didə, Molla Zeynalabdin Sağəri, 
Mirzə İsmayıl Qasir, Mirzə Mehdi Naci, Əbülqasim Nəvati, Mirzə Ələsgər Növrəs, Mirzə 
Möhsün Xəyali, Mirzə Həsib Qüdsi, Hacı Mehdi Şükuhi, Məhəmməd Bağır Xalxali, Məhəmməd 
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Hüzni, Məhəmməd Tağı Qumri, Mir Möhsün Nəvvab, Hacı Əbdülhəsən Raci, Fəqir Ordubadi, 
Xurşidbanu Natəvan, Seyid Əzim Şirvani, Məzlum Şirvani, Həsən Yüzbaşı oğlu, Sədi Sani 
Qarabaği, İsmayıl bəy Nakam, Əbdülxaliq Yusif, Abbas ağa Nazir, Məhəmməd Əmin Dilsuz, 
Əbdürrəsul Fəna, Mirzə Baxış Nadim, Qənnadi Şirvani, Məhəmmədəli bəy Məxfi, Ağa Dadaş 
Sürəyya, Əbdülxaliq Cənnəti, Molla Cümə və başqalarının şeir toplularının əlyazmaları 
saxlanılır. 

XVIII-XX əslər Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsində AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutu ən vacib əlyazma xəzinəsidir. 
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Садия Ханларова 

 
Рукописные стихотворные сборники, хранящиеся 

 в Институте Рукописей НАНА  
 

РЕЗЮМЕ 
 

В Институте Рукописей имени Физули НАН Азербайджана хранятся большое 
количество рукописных поэтических сборников на арабском, персидском и тюркском 
языках. Среди них большое научное значение имеют рукописные поэтические сборники, 
относящиеся азербайджанской, турецкой, узбекской, туркменской и др. тюркским 
литературам. Сам факт наличия в институте поэтических сборников, диванов разных 
тюркских народов говорит о культурных, литературных связях между этими народами. 
Большое значение имеют хранящиеся в Институте Рукописей первые тюркоязычные 
памятники письменные XIII-XIV веков. Это поэмы «Кыссеи-Юсиф» Али, «Варга и 
Гюльшах» Юсифа Маддаха, «Юсиф и Зулейха» Сули Факихха, «Мехри и Вафа» Умми 
Иса. 

В институте хранятся ряд очень ценных рукописей произведений выдающихся 
турецких поэтов средневековья, великого узбекского поэта Алишера Навои, туркменского 
поэта Махтумгули Фраги и др. Все эти памятники письменности дают большой материал 
для изучения литературных связей между тюркскими народами. 

 
Sadia Khanlarova 

 
Manuscript poetic collections, stored in the Institute of Manuscripts of ANAS 

 
SUMMARY 

 
The Institute of Manuscripts named after Fuzuli of Azerbaijan National Academy of 

Sciences holds a large number of manuscript poetic collections in Arabic, Persian and Turkic 
languages. Among them, manuscript poetry collections relating to Azerbaijani, Turkish, Uzbek, 
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Turkmen, and other Turkish literatures have great scientific value. The fact of the presence in the 
institute of poetic collections, the divans of different Turkish peoples speaks of the cultural, 
literary connections between these peoples. Of great importance are the first Türkish-speaking 
monuments written in the Institute of Manuscripts written in the 13th-14th centuries. These are 
the poems "Kyssei-Yusif" Ali, "Varga and Gulshah" by Yusif Maddah, "Yusif and Zuleiha" by 
Suli Faqih, Mehri and Wafa by Ummi Isa. The institute holds a number of very valuable 
manuscripts of the works of outstanding Turkish medieval poets, the great Uzbek poet Alisher 
Navoi, the Turkmen poet Makhtumguli Fragi, and others. All these literary monuments give 
great material for studying the literary connections between the Turkish peoples.    
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UOT: 82 

Sevinc Paşayeva 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, 

baş mütəxəssis 
 
 

MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ FÜZULİ 
İRSİNİN TƏDQİQİ VƏ TƏBLİĞİ 

 
Açar sözlər: Füzuli irsi, sufizm, müstəqillik, füzulişünaslıq 
Ключевые слова: наследие Физули, суфизм, независимость, физуливедение 
Key words: Fuzuli heritage, Sufism, independence, Fuzuli studies 

 
Məhəmməd Füzuli yaradıcılığı Azərbaycan poeziyası ilə yanaşı, Şərq ədəbiyyatı, eləcə də 

dünya ədəbiyyatı üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Füzulinin zəngin ədəbi-fəlsəfi irsi, onun 
əsərləri dövrünün obyektiv poetik salnaməsidir.O, bütün Şərq ədəbiyyatında əsərləri dönə-dönə 
köçürülən, yaxud nəşr olunan, çox sevilən və çox oxunan ən tanınmış sənətkarlardandır.  

İslam Şərqinin üç möhtəşəm dili - türk, fars, ərəb dillərində bənzərsiz poeziya nümunələri 
yaradan, ümumtürk ədəbiyyatınin banisi olan Füzuli dühası haqqında bu sözləri deyə bilərik: 
Füzuli Şərq dünyasında dogmuş bir Günəşdir. Asiya ədəbi məktəbinin ən böyük lirik şairidir. 
Yaxın Şərqin yetişdirdiyi Xaqani, Nizami, Rumi, Nəsimi, Yunus Əmrə, Nəvai kimi ölməz 
dahilərin arasında əzəmətlə dayanan şəxsiyyətdir.  Füzulinin şerimizdə yeri ucalardan ucadir. O, 
misra-misra, beyt-beyt böyükdür. Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin heç birində ondan sonra onun 
səviyyəsində şair yetişmədi [1]. 

Dahi Füzulinin əsərlərinin tədqiqi tarixi, demək olar ki, bu nəhəng sənətkarın öz 
sağlığından başlamışdır. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının əsas istiqamətlərindən biri hesab 
olunan füzulişünaslığın əsası təzkirəçiliklə qoyulmuşsa da, sonralar bir çox şairlərimiz tərəfindən 
şeirlərinə nəzirələr, təxmislər yazılmaqla, poeziya məclislərində qəzəllərini şərh etməklə davam 
etdirilmişdir. Lakin XX əsrin əvvəllərindən ədəbiyyatşünaslığın digər sahələri kimi, 
füzulişünaslıq da inkişaf etməyə başlamış, dahi sənətkarın əsərlərinin tədqiqinə daha elmi şəkildə 
yanaşılmış, Azərbaycanda olduğu kimi, Türkiyə və bir çox Avropa ölkələrində də tədqiqatçılar 
tərəfindən sanballı əsərlər yazılıb ortaya qoyulmuşdur.  

Azərbaycanda Füzulinin əsərlərinin, çətin anlaşılan qəzəllərinin şərhinə həmişə ehtiyac 
olub və indi də var. Bu ehtiyacı ödəmək üçün məxsusi tərtib olunmuş şeir və poeziya 
məclislərində bu böyük sənətkarın yaradıcılığına müraciət edilər, belə qəzəlləri şərh olunardı. 
Həmin məclislər, əsasən, Bakıda və həmçinin Azərbaycanın digər rayonlarında və kəndlərində 
də fəaliyyət göstərirdi. XIX əsrdə Qarabağda «Məclisi-üns»,«Məclisi-fəramuşan», Lənkəranda 
«Fövcül-füsəha», Şamaxıda «Beytüs-səfa», Bakıda «Məcməüş-şüəra» və s. ədəbi məclislərinin 
vasitəsilə davam etdirilən bu ənənə sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra yarımçıq qalmış, belə 
məclislərin hamısı qapadılmışdı. Bu səbəbdən klassik poeziyamızın xiridarları, əruz vəznində 
yazan şairlər, Füzuli şeirinin vurğunları gizli surətdə təşkil olunmuş yığıncaqlarda bir yerə 
toplaşar, həmin ənənəni davam etdirərdilər [2, s.5]. 

Azərbaycanda Firidun bəy Köçərli, Salman Mümtaz, Əliabbas Müznib kimi sovet 
hakimiyyətindən öncə və onun ilk dövrlərində yaşamış alimlərlə yanaşı, sovet dövrü yaşayıb-
yaratmış tədqiqatçılar Həmid Araslı, Mircəlal, Feyzulla Qasımzadə, Mirzağa Quluzadə, 
Məmməd Cəfər Cəfərov və bir çox başqaları füzulişünaslığın inkişafında çox böyük xidmətlər 
göstərmişlər. Son dövrlərdə də Füzuli irsini araşdıran alimlərimiz çox dəyərli əsərlər ortaya 
qoymuşlar. Müasir Azərbaycan füzulişünaslığının hansı səviyyədə olmasını bariz şəkildə əks 
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etdirən G.Əliyeva-Kəngərli, Nəsib Göyüşov, Hacı Ələmdar Mahir, S.Xavəri, F.Qurbanov, Əlyar 
Səfərli, Möhsün Nağısoylu, Sabir Əliyev, Hacı Mail, Aida Qasımova və bir çox başqa 
alimlərimiz böyük sənətkarın əsərləri üzərində tədqiqat işləri aparmış, füzulişünaslığımızın 
inkişafına xidmət göstərmişlər. 

M.Füzulinin yaradıcılığının tədqiq və təhlili Sovet dövründə olduğu kimi, müstəqillik 
illərimizdə də müxtəlif elmi-tədqiqat işlərinin mövzusu olmuşdur. Bu sahədə AMEA-da və elmi-
tədqiqat müəssisələrində bir xeyli dissertasiyalar da müdafiə edilmişdir. Məsələn, Füzuli 
yaradıcılığının araşdırılması mövzusunda A.Mahmudovanın “Füzuli ədəbi məktəbinin təşəkkülü 
və erkən mərhələləri” [3], C.Ağayevin “Məhəmməd Füzulinin "Hədiqətüs-süəda" əsərində iman 
və əqidə uğrunda mübarizə” [4], S.Əliyevanın “Füzulinin türkcə "Divan"ının dilinin 
leksikası”[5], Ə.Nəcəfovun “Füzuli yaradıcılığında poetik fiqurlar” [6], N.Göyüşovun “Füzulinin 
sənət və mərifət dünyası” [7] dissertasiyalarını göstərə bilərik. 

M.Füzuli yaradıcılığında dini motivlərin araşdırılması baxımından V.Almasovun “Füzuli 
yaradıcılığında dini-mənqəbəvi anlayışların yeri və bədii ifadə yolları (Türkcə divan və "Leyli-
Məcnun" məsnəvisi üzrə)” [8] dissertasiyası xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Füzulişünaslığın tədqiqi mövzusunda J.Əliyevanın “Füzulişünaslığın təşəkkülü və inkişaf 
meylləri” [9] dissertasiyası önəmli yer tutur. 

M.Füzuli əsərlərinin nəşr tarixi haqqında X.Yusifovanın “Füzulinin türk "Divan"ının 
nəşri problemləri (Bakı nəşrləri)”[10] mövzu ilə bağlı qiymətli məlumatları özündə əks etdirir. 

M.Füzuli yaradıcılığının klassik ədəbiyyatımıza təsiri mövzusunda N.Mustafayevanın 
“XIX-XX yüzilliklərdə Məhəmməd Füzuli lirikası əsasında yazılmış təxmislər” [11], 
L.Əliquliyevanın “Məhəmməd Hadi yaradıcılığında Füzuli ənənələri” [12], E.Məmmədovun 
“XIX əsr Azərbaycan lirikasında Füzuli ənənələri” [13] kimi dissertasiyalar yazılıb. 

M.Füzuli yaradıcılığının sovet dövrü və müasir ədəbiyyatımıza təsiri mövzusunda 
A.Yusiflinin “Füzuli irsi və 1920-60-cı illər Azərbyacan poeziyası” [14], L.Məmmədovanın 
“Çağdaş Azərbaycan bədii nəsrində Füzuli təsirləri” [15], A.Mirzəyevin “Azərbaycan bədii tərcümə 
tarixində Füzuli mərhələsi” [16], Z.Bayramovun “Füzuli yaradıcılığı və çağdaş ədəbi-nəzəri 
fikir”[17] kimi dissertasiyalar var. 

M.Füzuli və dünya ədəbiyyatı klassiklərinin yaradıcılıqlarının müqayisəsi mövzusunda 
L.Məsimovanın “Füzulidə və Şekspirdə eşq mövzusu” [18], S.Qənimətoğlunun “Məhəmməd 
Füzuli yaradıcılığı və türk ədəbiyyatşünaslığı (1940-1980)” [19] dissertasiyaları maraqlı elmi 
araşdırmalardır. 

Füzuli irsinin tədqiqi mövzusunda filologiya elmləri doktoru, prof. G.Əliyeva və onun 
əsərləri xüsusi yer tutur. Elmi axtarışlarının başlıca istiqamətini füzulişünaslıq müəyyən edən 
alim 2000-ci ildə “Çağdaş Azərbaycan poeziyasında Füzuli ənənələri” mövzusunda namizədlik, 
2009-cu ildə “Azərbaycan füzulişünaslığının təşəkkülü və tarixi inkişaf mərhələləri” adlı 
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Alim 2003-cü ildə çapdan çıxmış “Füzuli sehri” 
kitabına görə “Yaddaş” milli mükafatına layiq görülmüşdür. O, müasir füzulişünaslığın və nəzəri 
poetikanın aktual problemlərini əks etdirən, Azərbaycanda, İranda, Türkiyə və Özbəkistanda çap 
olunmuş bir neçə monoqrafiya, kitab və 200-dən çox elmi-nəzəri məqalənin müəllifidir. Tarixlə 
nəzəriyyənin vəhdəti onun “Ədəbiyyatşünaslıqda Füzuli fenomeni” (2009), “Bədii düşüncə: 
tarixi gerçəklik və estetik ideal” (2011)  kimi əsərlərində əksini tapmış elmi üslubunu 
müəyyənləşdirir[20]. Alimin “Çağdaş Azərbaycan poeziyasında Füzuli ənənələri (70-90-cı 
illər)”[21], və s. əsərləri füzulişünaslığa qiymətli töhfələrdir. Onun “Füzuli poetikası” [22], 
üçcildlik “Azərbaycan füzulişünaslığının qaynaqları” [23], “Azərbaycan füzulişünaslığı” [24], 
“Azərbaycan füzulişünaslığının təşəkkülü” [25], “Физуливедение: история и теория” [26] 
əsərləri günümüzün ən dəyərli füzulişünaslıq nümunələridir. Alimin “Sufizm” [27] əsərində 
M.Füzulinin sufizm düşüncəsindəki rolu və təsir dairəsi tədqiq edilmişdir. M.Füzulinin dünyada 



 
                                                   

ƏLYAZMALAR YANMIR                                                    № 2 (5), 2017 

21 
 

təbliği mövzusunda da Gülşən xanımın böyük əməyi var. Onun “Azerbaycan Fuzuli 
araştırmacılığı”[28] əsəri Türkiyədə Füzuli irsinin tanıdılması sahəsində qiymətli nümunədir.  

Alimin üçcildlik “Azərbaycan füzulişünaslığının qaynaqları” əsərində biz Füzuli irsinin 
hərtərəfli tədqiqi və təsirləri  ilə tanış oluruq. Bu əsər ümumən füzulişünaslığın ilk toplum 
nəşridir. Gülşən xanım təzkirələrdən, XIX əsr maarifçilərinin əsərlərindən, XX əsr alimlərinin 
ərəb əlifbası ilə əlyazma çap materiallarından, “Füyuzat”, “Yeni yol”, “Kommunist”, “Maarif və 
mədəniyyət” kimi mətbu orqanlardan, 1925-ci ildə ədəbi fəaliyyətinin 400 illiyi ilə bağlı “Füzuli 
məcmuəsi”ndən transliterasiya edərək müəyyən izahlarla çapa hazırlamışdır. Məcmuəyə əsasən 
çətin tapılan materiallar, F.B.Köçərli, A.Sur, B.Çobanzadə, İ.Hikmət, M.F.Köprülü kimi 
görkəmli ədəbiyyatşünasların pərakəndə halında olan əsərlərindən Füzuliyə dair hissələr daxil 
edilmişdir. “Azərbaycan füzulişünaslığının qaynaqları” əsərində Azərbaycanın ümummilli lideri 
H.Əliyevin Füzuli irsini təbliğə dəvət edən bu sözləri də girişdə qeyd edilmişdir: “Füzulinin 
humanizm və ümumbəşəri dəyərlərlə mayalanmış yaradıcılığı bütün bəşəriyyət üçün böyük 
mənəvi qidadır”. 

G.Əliyeva-Kəngərli “Dahi sənətkarın dünyatutumunu, onun fəzasını, əsərlərinin yayılan 
hərarətini təyin etmək ədəbiyyatşünaslığın, tənqidi və nəzəri-estetik fikrin əsas 
vəzifələrindəndir” [23, I c., s.12-13] deyərək, Füzuli yaradıcığına olan məhəbbətini ortaya 
qoymuşdur. Müəllif hələ doktorluq dissertasiyası üzərində işləyərkən füzulişünaslığın 
pərakəndəliyindən rəncidə olmuş, ayrı-ayrı arxivlərdə, qəzet, jurnal səhifələrində səpələnmiş, 
müxtəlif kitablarda yer almış füzulişünaslıq nümunələrini məcmuə halında toplamağı, 
tədqiqatçıların istifadəsinə verməyi qarşısına məqsəd qoymuş [23, I c., s.16-17] və öz 
yaradıcılığında buna nail ola bilmişdir.  

G.Əliyeva-Kəngərlinin füzulişünaslıqdakı ən böyük araşdırmalarından biri Füzulinin 
sufizm və hürufilikdəki yeri mövzusudur. Özünün “Azərbaycan füzulişünaslığı” əsərində müəllif 
yazır: “Füzuli sözü peyğəmbərdən və ona nazil olmuş Qurandan əvvələ, Allahdan sonraya 
gətirir”. Füzuli ilə “Ənəlhəqq deyərək Allahı insanda əridən” hürufiliyin bu nöqtədə 
qovuşduğunu göstərən alimə görə, Füzuli “ərşdən gələn sözü “asimanın sirrini açan açar” hesab 
edir, yəni göylərin sirrini göylərdən – İlahidən gələn söz aça bilər. M.Füzuli sözün gözəlliyi ilə 
bərabər onun “libasi-mərifətlə” süslənməsini, sözün əxlaq və elmlə dolu olmasını önəmli sayırdı 
[27, s.57-58]. Füzulinin – 

“Ey mələk sima ki, səndən özgə heyrandı sənə 
Həqq bilər, insan deməz hər kim ki, heyrandır sənə” 

beytini nümunə verən alim Nəsiminin “Qorxdular Həqq deməyə, döndülər insan dedilər” beyti 
ilə bunu müqayisə edir və hər ikisində də eyni idealın “Haqq-təala insan oğlu özüdür” fikrinin 
ifadəsi olduğunu qeyd edir [27, s.61]. 

Füzuli şeirində təriqət məsələlərinin, dini, sufi-mənqəbəvi ideyaların yeni mövqedən şərhi 
baxımından Nəsib Göyüşovun 1997-ci ildə çapdan çıxmış “Füzulinin sənət və mərifət dünyası” 
kitabı da xüsusi maraq doğurur. Burada da müəllif digər tədqiqatçılar kimi, yeri gəldikcə, bəzi 
ənənəvi poetik fiqurlara münasibətini bildirir. Məsələn, Füzulidə təşbehin ilahinin qeyri-təbii 
hissi idrakla, mənəvinin maddiləşdirilərək dərkinə yönəldiyinin izahını verən alim yazır: “Bədii 
təxəyyüldə təşbeh qurumu adətən yuxarıdan aşağıya doğru yönümdə olur. Ona görə də məşuqun 
sifətləri dünyəvi anlayışlara verilir və rəmzi məzmun daşıyır” [29, s.25]. 

Füzuli yaradıcılığını orta əsrlər sufizm fəlsəfəsi baxımından araşdıran digər bir tədqiqatçı 
Sərxan Xavəri müsəlman Şərqinin poetik fikrinin vəhdəti sayəsində müsəlman renessansının 
yarandığını, bu kontekstdə Füzuli rezonansının bunun ən kamil nümunəsi olduğunu qeyd edir. 
"İlahi" və "təbii" dünyaların hər ikisi Füzulidə bir yerdədir, biri zahirdə görünəndə, digəri alt 
qatda görünür. "İki dünyada" yaşayan şairin bu dünyada yaşayan adi bəşərdən fərqi də elə budur. 
Füzulidə mənəvi vəhdət, kosmizm və qloballıq təzahür edir. Müəllifə görə, şairin hansısa sufi 
təriqətlərdən birinə mənsubluğunu və ya rəğbətini təsdiq edən heç bir tarixi fakt mövcud olmasa 
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da, əsərlərində ənənəvi sufi-panteist konsepsiya yığcam süjet xətti daxilində öz bədii ifadəsini 
tapmışdır. Bu əsərlərdə ayrı-ayrı obrazların alleqorik planda ifadəsi vasitəsilə şairin öz 
dünyagörüşünün təsiri altında qismən dəyişən sufi konsepsiya bütöv sistem xarakterlidir [30, 
s.140-142]. 

Füzulişünas şair Hacı Ələmdar Mahirin “Mənim tanıdığım Füzuli” kitabı da Füzuli 
irsinin dini nöqteyi-nəzərdən tədqiqi baxımından qiymətli tədqiqatdır. Müəllif Firdovsi, Rudəki, 
Xaqani, Nizami, Sədi, Hafiz, Nəvai kimi dahi şairlərə bərabər saydığı M.Füzulini “Azərbaycan 
şeirinin polad təməli, türk şairlərinin babası” [2, s. 9] kimi təqdim edir. Füzulinin əqidəsini izah 
edən  müəllif öz zəmanəsinin ən qüdrətli şairi, dövrünün Nəcəf təhsili almış din alimlərindən biri 
–Seyid Əzim Şirvaninin “O cənabın (Füzuli) məzhəbi-Cə`fəridən olduğu aşikardır” sözünü 
nümunə gətirir. Hacı Ələmdara görə həqiqətən Füzuli şeirlərində zahiri gözəlliklərlə yanaşı, 
batini gözəlliklər, yəni məna gözəllikləri də var” [2, s.11]. 

Tədqiqatçı Əzizağa Nəcəfovun 2012-ci ildə nəşr olunan “Füzuli – şairin yaradıcılıq 
psixologiyası” kitabında isə şairin yaradıcılığındakı nailiyyətlərin müxtəlif məzmun yenilikləri 
ilə yanaşı, üslubi tapıntılar və eyni zamanda şairin mövcud real aləmi poetik duyum və mücərrəd 
düşüncə yekunundakı estetik idealının nəzəri əsaslarının açıqlanması, hiss-həyəcanın ötürülmə 
anında söz və məzmunla bağlı müxtəlif bədii priyomların məcmusu olan poetik fiqurlarla da 
bağlılığı göstərilmişdir [29]. 

Füzuli yaradıcılığında tətbiq olunan poetik fiqurların şərhi sahəsində xüsusi işlər görən 
Firudin Qurbanovun da bu sahədə zəhməti danılmazdır. Alimin 1988-ci ildə dərc olunan “Füzuli 
şeirində məcaz” (“Şam” poetik obrazı)” adlı məqaləsində təşbeh, istiarə (təşxis və intaq) barədə 
müfəssəl məlumat verilir, onların Şərq şeirində işlədilən növləri və Füzuli irsində daha çox 
istifadə edilən çalarları şərh olunur. Firudin Qurbanov yazır: “Füzuli təşbehləri əsasən sabitdir - 
müvəkkəd şəkildədir. ...Füzuli şeirində əşyaları canlandıran istiarə - “təşxis” və “intaq” həmişə 
olur”. Sonrakı mülahizələrini “şam” poetik obrazı əsasında quran müəllif həmin məcaz vasitəsilə 
yaradılan təsəvvüfi-ürfani məzmunu açıqlayır. Firudin Qurbanovun “Füzuli şeirində poetik obraz 
və bədii təsvir vasitələri” adlı namizədlik dissertasiyasında isə alim Azərbaycan 
ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfə klassik Şərq poetikası işığında Füzuli sənətinə müraciət edib 
şairin hər üç dildə - türkcə, farsca və ərəbcə əsərlərini qarşılaşdıraraq müqayisəli şəkildə təhlil 
edir. Şairin irsində təzahür edən poetik fiqurların klassifikasiyasını aparan müəllif onları 
aşağıdakı prinsip üzrə: “kəskin həyəcan anlarını əks edən bədii fiqurlar”, “söz kəsimli anları əks 
edən bədii fiqurlar”, “kəskin dönüşlü anları əks edən bədii fiqurlar”, “mərtəbəli fiqurlar” və 
“sorğulu fiqurlar” olmaqla təsnif edir. Firudin Qurbanovun mövcud dissertasiyada ən böyük elmi 
nailliyyəti isə “Füzuli effekti”dir [29, s.26]. 

Təəssüf ki, sovet hakimiyyəti dövründə B.Çobanzadə, A.Şaiq nümunəsində Füzuli 
yaradıcılığını sufizm fəlsəfəsindən ayıraraq, onun eşq mövzusunda yazdığı şeirləri maddi və 
cismani zənn edərək[25, s.120], Füzuli sufizmini ancaq ictimai qaynaqlı, bu kimi problemlərə 
qarşı mübarizə aparan bir şair[25, s.103] kimi təqdimetmə cəhdləri olmuşdur ki, bu da dövrün 
sosializm ideologiyası təsirindən qaynaqlanan məsələlər olmuşdur. Hətta sovet dövrü 
filosoflarından akad. H.Hüseynov öz kitabında dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri 
M.Füzulinin “Mətləül-etiqad” (“Etiqadın qaynağı”) əsərindən də nümunələr vermiş, şairin guya 
materialist yunan filosoflarını tərənnüm etdiyini qeyd eləmişdir [31, c.26]. 

Füzuli yaradıcılığı multikultural dəyərlər baxımından da tədqiq edilmişdir. 2016-cı ildə 
nəşr olunan “Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” kitabında şairə xüsusi yer 
ayrılmışdır. Kitabda Füzulinin əsərlərinin mayasını, ana xəttini saf məhəbbət və şəxsiyyət 
azadlığının tərənnümünün təşkili, ümumbəşəri humanist ideyalara əsaslandığı qeyd olunur. 
Bütün bəşəriyyətə dil, irq, din fərqi olmadan eyni gözlə baxan Füzuli İsa, Musa kimi 
peyğəmbərləri də ehtiramla yad edir.  
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“Hər qanda qəm ola, qılma ehmal, 
 Cəm eylə, dili-həzinimə sal! 
 Həm ver mənə qəm yemək kəmali,  
 Həm aləmi qəmdən eylə xali!” 

deyən mütəfəkkir şair Allahdan təmənna edir ki, bütün dünyanın qəmini onun həzin 
ürəyinə salsın. O, dünyanı qəmdən xilas etmək missiyasını həyata keçirməyi öz boynuna götürür. 
Şairin həyati amalı da budur [32, s.79-81]. 

Günümüzdə M.Füzuli yaradıcılığının musiqişünaslıq baxımından tədqiqi sahəsində də 
araşdırmalar aparılır. Məsələn, AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, 
akademik Teymur Kərimlinin "Füzuli dünyası" mövzusundakı məruzəsi bu baxımdan maraq 
doğurur. O, 2017-ci il, 24 yanvar tarixində "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzində 
AMEA-nın Alimlər evinin və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının birgə layihəsi çərçivəsində 
"Füzuli dünyası" mövzusunda olan lektoriyadakı məruzəsində M.Füzulinin yaradıcılığında 
musiqi alətlərinin tərənnümünə rast gəlindiyini qeyd edib. Akademik onun rübab, ud, təbil 
haqqında fikirlərini diqqətə çatdırıb. O, söz ustadının bəzən əsl musiqişünas kimi oxucunu 
heyran qoyduğunu, onun musiqi alətlərindən bəhs edən "Yeddi cam" irihəcmli poemasının bu 
cəhətdən əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb [33]. 

Füzuli irsinin günümüzdə xaricdə tanıdılması istiqamətində də mühüm işlər görülür. 
Məsələn, görkəmli gürcü alimi, akademik Elizbar Cavalidzenin də bu məsələdə böyük rolu var. 
Onun “Məhəmməd Füzuli: həyatı, mühiti, yaradıcılığı” kitabı 2017-ci ildə AMEA-nın Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən Azərbaycanda ilk dəfə nəşr edilib. AMEA-nın 
vitse-prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akad. İsa Həbibbəyli kitaba “Akademik 
Elizbar Cavalidzenin Füzulinaməsinə” adlı esse janrında ön söz yazıb. Alim ənənəvi ön söz 
formatından fərqli şəkildə, poetik üslubda Azərbaycan-Gürcüstan ədəbi əlaqələrinin dünəni, 
müasir inkişafı, əsas simaları və gələcək perspektivlərini səciyyələndirib. Qeyd edək ki, 
E.Cavalidzenin “Məhəmməd Füzuli: həyatı, mühiti, yaradıcılığı” kitabı qüdrətli Azərbaycan 
şairinin yaradıcılığına kənardan baxışı ifadə edən əhəmiyyətli elmi əsərdir.  Yeni nəşr Mirzə 
Məmmədoğlunun tərcüməsində oxuculara təqdim edilib [34]. 

Füzuli irsinin tədqiq və təhlili təbii ki bunlarla məhdudlaşmır. Füzuli yaradıcılığı bitib-
tükənməz bir dəryadır. İllər keçdikcə bu sahədə yeni araşdırmalar, yeni tapıntılar ortaya qoyulur 
və davam da edəcək. Əsrlər keçəcək, dünyaya gələn yeni nəsillər Füzuli şeirlərini təkrar-təkrar 
oxuyub şərh edəcək, lakin şərhlər bitib-tükənmək bilməyəcək. Şairin qədim dünyaya və gələcəyə 
doğru gərilmiş xəyal şəhpəri sənət göylərində inamla süzəcək. Onun ölməz əsərləri əbədi olaraq 
insanlığın xidmətindədir. Nə yaxşı ki, tarixlər yaşamış bu keşməkeşli dünyaya bəzən Füzuli kimi 
insanlar gəlir. 

“Edəməm tərki-Füzuli səri-kuyin yarın, 
Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir, vətənim!” [35] 
deyən şair əsərləriylə Vətənimizin adını əbədiləşdirdiyi kimi, özü də əbədiləşdi. 

Alimlərimizin vəzifəsi də “Məndə tovfiq olsa, bu düşvarı asan eylərəm” deyərək, Azərbaycan 
türkcəsinin şah əsərlərini yazan bu böyük sənətkarın əsərlərini daim tədqiq və təbliğ etməkdir. 
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Севиндж Пашаева 

 
Об исследовании и пропагандировании наследия Физули в годы Независимости 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье приведены сведения о ведущихся исследованиях по творчеству Физули в 

период Независимости, с привлечением трудов в этой области Г.Алиевой-Кенгерли, 
Гаджи Алемдара Махира, С.Хавери, Ф.Гурбанова, А.Наджафова и др. Также 
подчёркивается значение исследования наследия Физули в период Независимости с точки 
зрения суфизма, в отличие от советского периода.  
 
 

Sevinj Pashayeva 
 

Investigation and dissemination of Fuzuli heritage in the years of independence 
 

SUMMARY 
 

 In the article is dealt with the studies of Fuzuli’s creativity in the period of independence 
and given information on the works in this theme of researchers, such as G.Aliyeva –Kengerli, 
Haji Alamdar Mahir, S.Khaveri, F.Gurbanov, A.Najafov and others.  At the same time it is noted 
an importance of investigation of Fuzuli heritage in the period of independence in terms of 
Sufism unlike Soviet period. 
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Azərbaycan şeirində XVIII əsrdən etibarən realizm ünsürləri getdikcə güclənməyə 

başlamışdır. Dövrün şairləri əsərlərinin mövzusunu, əsasən, xalqın həyat və məişətindən alır, 
eyni zamanda xalq şeirinin şəkli xüsusiyyətlərindən daha çox istifadə edir, öz obrazlı ifadələrini 
şifahi ədəbiyyatdan götürürdülər.  

Əsrinin böyük şairi Molla Pənah Vaqif poeziyasında isə bu məziyyətlər özünü daha çox 
büruzə vermişdir. Professor Araz Dadaşzadə yazır: “Qədim və orta əsrlərdə bütün dünya 
ədəbiyyatında gözəlin, məhəbbət hissinin tərənnümünə şeir həsr etməmiş şair tapmaq çətindir; 
orta əsr Azərbaycan şeirində də məhəbbət mövzusu əsas yer tutmuşdur. Aydın məsələdir ki, 
məhəbbət lirikasının belə bolluğu şəraitində oxucunu təəccübləndirmək və maraqlandırmaq o 
qədər də asan deyildir. Bu, yalnız o zaman mümkündür ki, şair özündən əvvəl deyilənləri 
təkrarlamasın, yeni, təzə boyalar tapsın, dəfələrlə deyilmiş fikirlərə, işlənmiş mövzuya orijinal 
üsulla yanaşsın, sözlərə yeni can və ruh versin” (1,68). Ədəbiyyatşünas alimin qeyd etdiyi bütün 
bu xüsusiyyətlər Molla Pənah Vaqif poeziyasında öz əksini tapmışdır.  

Vaqif şeirinin yeniliyi özünü ilk növbədə onunla səciyyələndirir ki, əvvəlki dövrün 
poeziyasından fərqli olaraq burada lirikanın ən gözəl nümunələri əruz vəznində yox, xalqımıza 
daha doğma olan heca vəznində yaradılırdı. Bununla yazılı ədəbiyyat ilə şifahi xalq ədəbiyyatı 
arasında qarşılıqlı əlaqələr möhkəmlənirdi. Görkəmli ədəbiyyatşünas alim Əziz Mirəhmədov 
qeyd edir ki, “Heç şübhəsiz, Vaqifin şeir kitabını oxuyub başa vuran hər bir kəsin aldığı ən 
qüvvətli həyat sevgisi təbiətə, qadın gözəlliyinə sonsuz məhəbbət, dostluq, sədaqət, vəfa, dəyanət 
kimi nəcib hislər olacaqdır; bütün bunlar insanı mənəvi-əxlaqi cəhətdən yüksəldir, onda dərin bir 
nikbinlik, həyata bağlılıq, gözəllik eşqi yaranmasına kömək edir” (5). 

Vaqifin şeirlərində müasirlərini ruhlandıran, onlara həyat eşqi, yaşamaq həvəsi aşılayan 
nikbin ruh və gələcəyə ümid çox güclüdür. Biz bunu onun dövrünün böyük şairi Molla Vəli 
Vidadi ilə deyişməsində aydın görürük: 

                                  
 Toy-bayramdır bu dünyanın əzabı, 

                                  Əqli olan ona gətirər tabı, 
                                  Sənintək oğlana deyil hesabı 
                                  Hər şeydən eyləyib qubar ağlarsan! (3,220) 
 
Molla Pənah Vaqif uzun müddət həyatında, cəmiyyətdə movcud olan çətinlikləri göz 

yaşı, qəm, kədər ilə deyil, mərdliklə qarşılamış, gələcəyə olan ümidini daim qoruyub-saxlamağı 
bacarmışdır. Canlı real aləmə bağlılıq, dünya gözəlliklərinə məftunluq, kədərə, pərişanlığa üstün 
gəlmək, məşəqqət və məhrumiyyətlərin qarşısında məğrur dayanmaq onun lirikasının başlıca 
mövzusudur. 
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                           Bidəmaq olmaqdan nə düşər ələ, 
                           Şükr eylə Allaha, gəz gülə-gülə! 
                           Uşaq ha deyilsən tez-tez habelə 
                           Könlünün şişəsi sınar, ağlarsan! (3,221) 
Məlum olduğu kimi, Molla Pənah Vaqifin irsində ictimai məzmunlu şeirlər mühüm yer 

tutur. Öz zəmanəsinin siyasi həyatında böyük rol oynamış, keşməkeşlərdən keçmiş şairin 
yaradıcılığına ictmai motivlər dərin nüfuz etmişdir. 

                            Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim,  
                            Bizim evdə dolu çuval da yoxdur. 
                            Dügiylə yağ hamı çoxdan tükənmiş,  
                            Ət heç ələ düşməz, motal da yoxdur (3,113). 
Sənətkar şeirində bolluq içində yaşayan varlılarla yoxsul xalq nümayəndələrini müqayisə 

edir, sanki onların dili ilə öz etirazını hakim təbəqələrin gözü önünə gətirir.  
                            Allaha bizmişik naşükür bəndə, 
                            Bir söz desəm dəxi qoymazlar kəndə. 
                            Xalq batıbdır noğla, şəkərə, qəndə,  
                            Bizim evdə axta zoğal da yoxdur (3,113). 
 “Bayram oldu” qoşmasının Vaqifin həyatında olan rolu barədə maraqlı məlumat vardır: 

“Novruz bayramı günü münasibətilə şairin yazdığı məşhur “Bayram oldu” şeiri əl-əl gəzib, 
axırda gedib İbrahim xana çatır. Xan onun hazırcavab, zirək və tizfəhm olduğunu görüb saraya 
dəvət edir” (4,51). 

Qeyd etdiyimiz kimi, şair təkcə heca vəzninin deyil, əruzun da klassik nümunələrini 
yaratmışdır. Onun klassik formada yazdığı qəzəllər, müxəmməslər, müstəzadlar ilə aşıq şeiri 
formasında qələmə aldığı qoşmalar, gözəlləmələr, təcnislər mükəmməliyinə görə bir-birindən 
fərqlənmir.  

Molla Pənah Vaqifin ictimai-siyasi məzmunlu “Görmədim” müxəmməsi şeir xəzinəmizin 
nadir incilərindəndir. Haqq və ədalətin ayaqlar altına salınması, tapdanması aqil kəslərin kölgədə 
qalması, cahillərin  ön planda olması, dəyənət, məğrurluq, ilqar və sədaqətin ikiüzlülük və 
yaltaqlıqla əvəz edilməsi ülvi hislərə malik sənətkarı düşündürmüş, qanunsuzluğa, haqsızlığa, 
hərc-mərcliyə qarşı kəskin etirazına səbəb olmuşdur. 

                              Mən cahan mülkündə, mütləq, doğru hələt görmədim, 
                              Hər nə gördüm, əyri gördüm, özgə babət görmədim. 
                              Aşinalar ixtilatında sədaqət görmədim, 
                              Biətü iqrarü imanü dəyanət görmədim, 
                              Bivəfadan lacərəm təhsili-hacət görmədim (3,185).  
Vaqifin ictimai lirikasındakı etirazlar xalqın, zamanın etirazlarıdır. Bu şeirdə vətənini 

dərin məhəbbətlə sevən şair xalqının kədərini, dövrünün ictimai eybəcərliklərini ürək ağrısı ilə 
açıb göstərmişdir: 

                             Xah sultan, xah dərvişü gəda bilittifaq,  
                             Özlərin qılmış giriftari-qəmü dərdü fəraq, 
                             Cifeyi-dünyayədir hər ehtiyacü iştiyaq, 
                             Munca kim, etdim tamaşa, sözlərə asdım qulaq, 
                             Kizbü bötandan səvayı bir hekayət görmədim (3,185). 
Vaxtilə şeirlərində sarayın şən həyatını vəsf edən sənətkar ömrünün müdrik çağlarında 

xan sarayının iç üzünü, çirkinliklərini görüb buradan üz çevirir, ədalətsizlikdən şikayətlənir. 
Həyatda heç bir kəsdə doğruluq, düzgünlük, əhdə vəfa görməyən şair dünyadan əl üzür, tanrıya 
sığınır.  

                          Müxtəsər kim, belə dünyadən gərək etmək həzər, 
                          Ondan ötrü kim, deyildir öz yerində xeyrü şər,  
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                          Alilər xaki-məzəllətdə, dənilər mötəbər, 
                          Sahibi-zərdə kərəm yoxdur, kərəm əhlində zər, 
                          İşlənən işlərdə ehkamü ləyaqət görmədim (3,186). 
 Vaqif “Görmədim” müxəmməsində sanki öz zəmanəsinin bütün nalayiq cəhətlərini 

toplayıb, onlara birdən nifrət yağdırır. Yüksək bədii təsir qüvvəsi, cəsarətli və amansız ictimai 
məzmunu ilə gözəl bir vəhdət təşkil edən bu şeir, demək olar ki, Molla Pənah Vaqif poeziyasının 
ən yüksək zirvəsidir. 

                           Baş ağardı, ruzigarım oldu gün-gündən siyah, 
                           Etmədim, səd heyf kim, bir mahi rüxsarə nigah, 
                           Qədr bilməz həmdəm ilə eylədim ömrü təbah, 
                           Vaqifə, ya rəbbəna, öz lütfünü eylə pənah, 
                           Səndən özgə kimsədə lütfü inayət görmədim (3,186). 
Dahi Füzulinin XVIII əsr şairlərinə təsirini araşdıran M.Quluzadə yazır: “Vaqifin Füzuli 

ənənələrinə hüsn-rəğbəti onun “Görmədim” müxəmməsində də müəyyən izlər buraxmışdır. 
Dərin fəlsəfi-ictimai məzmuna, böyük bədii ümumiləşdirmə qüvvəsinə malik olan bu gözəl əsər 
klassik Azərbaycan şeirinin ən yaxşı nümunələrindən biri olmaqla bərabər, Nəvai və Füzuli 
ənənələri ilə daha çox səsləşməsi cəhətindən də səciyyəvidir. Bu əsər şairin yaşadığı cəmiyyətə, 
orada hökm sürən feodal zülmünə və özbaşınalığa qüvvətli bir ittihamnamədir” (2,369). 

Vaqifin yaradıcılığında dövrünün ictimai-siyasi, tarixi motivləri ilə fəlsəfi 
ümumişəldirmələr öz yüksək bədii həllini tapır. Sənətkarın poeziyasında önəmli yer tutan “Bax” 
qəzəli bu baxımdam diqqətəlayiqdir. Ümumiyyətlə, onun lirikasının cazibə qüvvəsi çox güclü və 
nəhayətsizdir. Vaqif poeziyası ürəkləri ilk andan ram edə bilir, yaddaşlara həkk olunur, çünki bu 
şeirlərdə xalqın fərəhi, kədəri ifadə olunur. Təsadüfi deyil ki, Molla Pənah Vaqifin ədəbi irsi 
müasir zamanımızda da sevilərək oxunur və tədqiq edilir. 
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                                                                                                                        Айтен Kулиева  
                                                                                               

         Общественные вопросы в наследии Молла Панах Вагифа     
  

                                                             РЕЗЮМЕ 
 

Изучение наследия Молла Панах Вагифа было актуальным во все времена. 
Разнообразное по форме и содержанию наследие великого поэта имеет важноe значение 
для истории литературы. В статье, написанной по случаю 300-летия выдающего поэта, 
рассматривается его творчество в широком аспекте.   
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                                                                                                                           Aytan Guliyeva  
 
                                       The social issues in Molla Panah Vaqif’s heritage  
 
                                                                SUMMARY 
 

The studying of Molla Panah Vaqif”s heritage is relevant for all times. Being diverse in 
form and content of the great poet's heritage is important from standpoint of the history of the 
Azerbaijan literature. The article which is written on the occasion of the 300th anniversary of the 
outstanding poet researches in a broad aspect of his works. 
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Sevər Cabbarlı 
 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,  
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

 
XIX ƏSR BAKI ŞAİRİ SEYYİD ZƏRGƏR  

BADKUBİ VƏ ONUN YARADICILIĞI 
 

Açar sözlər: Seyyid Zərgər Badkubi, qəzəl, qəsidə, ədəbi məclislər 
Ключевые слова: Саид Заргяр Бадкуби, газель, касыда, литературное собрание 
Key words: Sayyid Zargar Badkoubi, ghazal, qasida, literary councils  

  
Zəngin və çoxəsrlik tarixi olan Azərbaycan bədii mədəniyyətinin ideya-estetik nailiy-

yətlərlə seçilən mərhələlərindən biri də XIX əsrdir.Yeni tarixi şəraitin inikası kimi yetişən bu 
ədəbiyyat klassik irsin həmişəyaşar ənənələri zəminində yaranıb inkişaf etmiş, həm xronoloji 
hüdudlarına, həm sosial-fəlsəfi məzmununa, həm də bədii keyfiyyətlərinə görə tamam orijinal və 
özünəməxsus bir hadisə olmuşdur. 

Əsrin ilk illərindən ictimai-siyasi həyatda baş verən əsaslı dəyişikliklər, Azərbaycanın 
Şimal hissəsinin Rusiya tərəfindən işğal olunması ölkənin mədəni həyatına, o cümlədən ədəbi-
estetik fikrin inkişafına da təsir göstərdi.O dövrdə Avropa ədəbiyyatı ilə sıx əlaqəli olan rus 
ədəbiyyatı ilə yaxından tanış olan Azərbaycan ziyalılarının – şair və yazıçıların Qərbə, Avropaya 
marağı daha da gücləndi. Bu isə öz növbəsində bədii ədəbiyyatda yeni rənglərin, çalarların, 
cərəyanların, xəlqiliyin, həyatiliyin, sosial pafosun güclənməsinə səbəb oldu.Ədəbiyyatın mövzu 
arealı genişləndi, ictimai-siyasi məzmunu dolğunlaşdı.Bədii təcrübədə yeni, orijinal ədəbi forma 
və janrlar yarandı (1,5). 

XIX əsr ədəbiyyatı özündən əvvəlki və sonrakı dövrlərin ədəbiyyatından təkcə ideya-
məzmun əlvanlığına görə yox, həm də həyatı bədii əksetmənin forma və üsullarına, metod, üslub 
keyfiyyətlərinə, bütövlükdə ideya-estetik sisteminə - poetikasına görə seçilir.Klassik ədəbi 
janrlar (qəzəl, qəsidə, rübai, müxəmməs) bu dövrdə güclü təkamül prosesi keçirir, bədii dil 
əvvəlki dövrlərdən fərqlənən yeni bir inkişaf məcrasına düşür.Nəsr, dram üslubları, publisistika 
meydana gəlir.Qədim və orta əsrlərdə olduğu kimi XIX əsrdə də ədəbiyyatda başlıca yeri 
poeziya tuturdu. O, üç mühüm ideya-üslubi istiqamətdə davam və inkişaf edirdi: lirika, epik şeir 
və realist satira. Bu üç xətdən ən qüvvətlisi lirika idi. Əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərmiş 
Zakir, Bakıxanov, Vazeh, Nəbati, Heyran xanım, daha sonralar Şükuhi, Bixud, Bahar, Seyid 
Əzim, Natəvan, Kəminə, Nakam, Sərraf kimi şairlər öz əsərlərində insanın mənəvi dünyasının, 
təbii hiss və duyğularının, sevinc və həyəcanlarının təsvir və tərənnümünə geniş yer verirdilər. 
Onların yaradıcılığında məhəbbət mövzusu xüsusi yer tuturdu. Nizami, Füzuli, Saib, Vaqif kimi 
klassik sənətkarların yaradıcılıq ənənələrini davam etdirən XIX əsr şairləri  insan həyatında 
məhəbbətin rolunu yüksək qiymətləndirir, ona dərin fəlsəfi məna verirdilər. 
            Azərbaycan ədəbiyyatında, mədəniyyətində, incəsənətində xüsusi yerə malik olan olan 
ədəbi məclislərin tarixi qədim əsrlərə gedib çatır. Təzkirəçilərin və şer həvəskarlarının 
topladıqları məcmuələrdən aydın olur ki, hər bir dövrdə ölkənin mərkəzində saray şairləri ilə 
yanaşı xalqın özünün yaratdığı şairlər məclisi də olmuşdur. Həm də bu məclislər yalnız paytaxda 
deyil, irili-xırdalı şəhərlərdə və qəsəbələrdə də var idi. Həmin ədəbi məclislərin, şübhəsiz ki, 
ədəbiyyatın inkişafına müsbət təsiri olmuşdur. Bu məclislərdə şairlər bir-birinin yaradıcılığı ilə 
tanış olmuş, yeni yazılmış əsərlər haqqında fikir söyləmişlər. 
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  Ədəbi məclislərin yaranması və inkişaf tarixinə ötəri nəzər saldıqda aydın olur ki, bu 
kimi mədəni-maarif ocaqları ölkənin və əhalinin dinc və firavan yaşayışı şəraitində daha münbit 
zəmin tapmış, əmin-amanlıq günəşi parladıqca fəaliyyət çevrəsini genişləndirmişlər. 
          Hələ on ikinci əsrdə Xaqani başda olmaqla Şirvan şairləri ilə Xorasan və İsfahan 
şairlərinin müşairəsi, on dördüncü əsrdə Herat şairlərinin Əmir Hüseyn Herəvi vasitəsi ilə Şeyx 
Mahmud Şəbustəriyə mənzum məktubla müraciət etmələri və Şeyx Mahmud Şəbustərinin 
“Gülşəni-raz”məsnəvisini həmin məktubun cavabında yazması, XIX əsrdə Azərbaycanda 
yaranmış ədəbi məclislərin –“Divani-hikmət”, “Gülüstan”, “Əncümənüş-şüəra”, “Fövcul-
füsəha”, “Beytus-səfa”, “Məclisi-uns”, “Məclisi-fəramuşan”, “Məcməuş-şüəra” və s. 
arasındakıədəbi əlaqələri, Seyid Əzim Şirvanin Ərdəbilə gedib oradakı məclis şairləri ilə tanışlığı 
və öz “Təzkirə”sində onların yaradıcılığı və tərcümeyi-halı haqqında geniş məlumat verməsi 
ədəbi məclislər arasında sıx yaradıcılıq əlaqlərindən xəbər verir (1,7). 
          Onu da qeyd edək ki, bu ədəbi məclislər bir növ ədəbiyyat məktəblərinə çevrilmişdir. 
Onlarca istedadlı şairlər həmin ədəbi məktəblərdə yetişmiş, ilk şerlərini bu məclislərdə 
oxumuşlar, məclisin başında duran ustad şair gənc istedadların qayğısına qalır, müəyyən şer 
formalarının yaranmasında  onlara istiqamət verir, aralarında bir növ yarış təşkil edirdi. Bunun 
üçün o, klassik şairlərin məşhur qəzəlinə nəzirə, təxmis yazmağı onlara tapşırır və məclisin 
yığıncaqlarında oxutdurub qiymət verirdi. 
   XIX əsrdə Azərbaycanda yaranmış ədəbi məclislərin iştirakçılarının çoxu Füzuli və 
Vaqif ədəbi məktəblərinə mənsub olmuşlar. Onların əksəriyyəti nəzirlər yazsalar da, hər birisinin 
özünəməxsus bədii ifadə tərzi, sözü və naxışı olmuşdur. Vaqif ədəbi məktəbinin nümayəndələri 
isə əsasən qoşma şəklində yazmağa meyl göstərmişlər. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, bu 
şairlərin böyük əksəriyyətinin adı ədəbiyyat tarixlərinə düşməmiş, əslində onların çoxunun 
yaradıcılıq səviyyəsi də belə bir mövqeyə yüksəlməyə imkan verməmişdir.           

XIX əsrin 30-cu illərindən sonar Azərbaycanın ictimai-iqtisadi həyatında olduğu kimi, 
mədəniyyət və maarif sahəsində də bir yenilik nəzərə çarpır. Əsrin ikinci yarısında məktəb və 
mədrəsələrində təlim-tərbiyənin ərəb və fars dilləri əvəzinə doğma ana dilində aparılması 
qabaqcıl ziyalılarımızı daha çox düşündürürdü. XIX əsrin ikinci yarısında yeni tipli məktəblərin 
yaranması ilə Azərbaycanda tədricən ictimai-pedaqoji hərəkat formalaşmağa başladı. Tədrisdə 
yeni üsul (üsul-cədid) ideyası ortaya çıxdı. Mollaxanalarla yanaşı yeni tipli məktəblərin açılması, 
ərəb və fars dilləri ilə bərabər Azərbaycan dilinin tədris edilməsi bu dövrün əlamətdar 
hadisələrindən idi (1,9).  
      O dövürdə mətbuatın hələ o qədər də geniş olmadığı, yolların və rabitə vasitələrinin inkişaf 
etmədiyi bir şəraitdə ədəbi məclislərin fəaliyyəti böyük əhəmiyyət daşıyırdı. 
 Bu dövrdə Rusiyanın böyük şəhərlərində təhsil alan, eləcə də rus ordusunda zabit kimi 
qulluq edən azərbaycanlıların sayı da getdikcə çoxalırdı. Onların dünyagörüşü genişləndiyi kimi, 
təbii olaraq, şüurlarındakı mütərəqqi ideyalar da qüvvətlənir, vətənə qayıtdıqdan sonar onlar 
xalqın məişətinə, ictimai həyatına müsbət təsir göstərdilər. Bundan əlavə, A.Bakıxanov, 
M.F.Axundov, M.Ş.Vazeh və başqaları Rusiyanın yazıçı, şair və ictimai xadimləri ilə yaxından 
dostluq edir, onların qabaqcıl ideyalarından bəhrələnirdilər. Öz növbəsində bu azərbaycanlı 
ziyalıların da rus şair və yazıçılarına təsiri olmuşdur. Bu qarşılıqlı təsir M.Y.Lermantovun “Aşıq 
Qərib”, B.Marlinskinin “Molla Nur”, “Amalat bəy” və s əsərlərində əksini tapmışdır.  
 Beləliklə, Azərbaycanın bir çox yerlərində ədəbi qüvvələr tədricən dərnəklər şəklində 
birləşməyə başladı. Getdikcə çoxalan belə dərnəklər müntəzəm şəkil aldığı üçün onlara 
toplandığı yerinə, şəraitinə yaxud iştirakçıların tərkibinə görə müvafiq adlar verilirdi. 
 XIX əsrdə “Divani-Hikmət” (Gəncə-Tiflis). “Gülüstan” (Quba), “Əncümənüş-şüəra” 
(Ordubad-Naxçıvan), “Fövcül-füsəha” (Lənkəran), “Beytüs-səfa” (Şamaxı), “Məcmuə-üş-şüəra” 
(Bakı), “Məclisi-üns” və “Məclisi-fəramüşan” (Şuşa) adlı məclislər yaranmışdı. Lakin bu məşhur 
məclislərlə yanaşı, Dərbənd, Şəki şəhərlərində, həmçinin Qazax və Ağdaşda da kiçik ədəbi 
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dərnəklər fəaliyyət göstərirdi. Bu şəhərlərin alim, şair və arifləri tez-tez bir yerə toplaşar, şeirə və 
ədəbiyyata, maarif və mədəniyyətə dair arifanə söhbətlər keçirərdilər.  
 XIX əsr ədəbi məclislərində iştirak etmiş şairlərdən yalnız bəzilərinin haqqında tədqiqat 
işi aparılmışdır. Lakin ədəbi məclislərin yığıncaqlarında fəal iştirak etmiş, onların gedişinə 
qüvvətli təsir göstərmiş Mirzə Həsən Yüzbaşov, Həsənəli xan Qaradaği, Məmo bəy Məmai, 
Məhəmmədəli bəy Məxfi, Mirzə İsa Xəyali, Mirzə Mehdi Naci, Mikayıl Seydi, Mir Möhsün 
Nəvvab, Molla Ağa Bixud və başqaları kimi onlarca şairlər vardır ki, onların ayrı-ayrı tədqiqat 
əsərlərində sadəcə adları çəkilir. S.Əzim, X.Natəvan, A. Bakıxanov, M.Şəfi, M.T.Sidqidən başqa 
məclis üzvlərindən heç birinin əsəri toplanıb nəşr edilməmişdir.  
Prof. F.Qasımzadə “Məcməüş-şüəra”nın 1880-ci illərdə yarandığını göstərir. Müəllifi məlum 
olmayan bir əlyazmada isə onun 1860-cı ildə təşkil olunduğu qeyd edilmişdir. H.Zeynallı da 
“Məcməüş-şüəra”nın 1860-cı ildə təşkil edildiyini söyləyir. “Şairlər məclisi” məcmuəsində isə 
“Məcməüş-şüəra”nın adı 1860-1870-ci illərdə təşkil edilən məclislər sırasında çəkilir.  
 Təşkil edildiyi ilk vaxtlarda beş-on nəfər üzvü olan “Məcməüş-şüəra”nın sonralar 
otuzdan artıq iştirakçısı olmuşdur. Fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərində aşağıdakı adları göstərənlər 
həmin məclisdə iştirak etmişlər: Məhəmməd ağa Cürmi (sədr), Ağadadaş Sürəyya (1850-1900), 
Mirzəağa Dilxun (1870-1912), İbrahim Zülali, Vəhab Vahib, Mirzə Rzaqulu Həzarə, Mirzə 
Mehdi, Əlabbas Müştaq, Mirzə Məhəmməd Müsəvvir (1855-1901), Mirzə Əbdülxalıq Yusif 
(1853-1924), Mikayıl Seydi (1862-1916), Mirzə Əbdülxalıq Cənnəti (1855-1931), Ağadadaş 
Müniri (1863-1940), Mirzə Hadi Sabit, Hüseyn bəy Vəhdəti, Əbdülhəsən Vaqif (1845-1914), 
Ağakərim Salik (1849-1910), Haşım bəy Saqib (1870-1931), Seyid Zərgər (1880-1920), Məşədi 
Azər Buzovnalı (1870-1951), Şahin Nardarani (1862-1909), Mirzə Məhəmmədəli Binəva (1822-
1892), Məhəmməd İsmayıl Asi Buzovnalı, Nüsrət, Hacı Muxtar Müznib Zabrati, Mirzə Həsib 
Qüdsi (1828-1908), Balasadıq, Ahi, Qail, Qızxanım, Müztər, Mirzə Yusifli, Xürrəmi, Rahil, 
Sadiq Həsənzadə, Mirzə Bağır (1810-1882), Mina və başqaları.   
      Bakıda təşkil olunmuş şairlər məclisindən “Məcməüş-şüara”nın üzvü olan və “Seyyid 
Zərgər” təxəllüsü ilə tanınan Mirəbdülvahab Hacı Mirağazadə Mirhəsənov 1880-ci ildə Bakıdan 
anadan olmuşdur. Şairin ulu babası vaxtilə Cənubi Azərbaycanın Səbzəvar şəhərlərindən köçərək 
Bakıya gəlmiş və burada yaşamışdır (4,2). 
 AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitunun Seyid Zərgərin qısa tərcümeyi-
halı yazılmış bir dəftər mühafizə olunur. Burada yazıldığına görə, Mir Əbdülvahab Hacı Mir 
Ağazadə Mir Həsənov (Seyid Zərgər) hələ altı yaşında ikən bir qadından əlifba öyrəndikdən 
sonra Molla Ağa Mehdi Səlyaninin mədrəsəsinə getmiş, bir qədər orada oxuduqdan sonra Molla 
Ağababa və Molla Salam Badikubənin mədrəsəsində Sədinin “Gülüstan”, Mirzə Məhəmməd 
Mehdi xan Astarabadinin “Tarixi-Nadir” və qeyri əsərləri oxumuşdur. Daha sonra Molla Əli 
Badikubə və Mirzə Mahmud Ərdəbilidən dövrünün bir çox elmlərini təhsil etmişdir. Lakin atası 
onun təhsilini yarımçıq qoymuş və gənc Əbdülvahabı ticarətə gətirmişdir. Atasının təkidi ilə 
Əbdülvahab, Kərbəlayi İbrahim adlı bir nəfərlə şərikli baqqal dükanında alver edir. Bir qədər 
sonra şəriki ilə aralarında mübahisə düşür, oradan çıxıb bir papaqçıya şagird olur. Əbdülvahab 
atasına nə qədər yalvarmışsa, onu təhsilini davam etməyə buraxmamışdır. Sonra o, bir nəfərin 
zərgər dükannda şagird olmuş və bu sənəti öyrənmişdir. Beləliklə, özü bir dükan açaraq, 
zərgərliklə məşğul olmuşdur. Onun Seyid Zərgər təxəllüsü də bu sənətlə əlaqədardır (4,2). Şair 
1920-ci ildə vəfat etmişdir. 
 Klassik janrlarda poetik nümunələr, əsərlər ərsəyə gətirmiş Seyyid Zərgərin ziddiyyətli və 
rəngarəng yaradıcılığı vardır. Əsərləri əsasən qəzəl, sinəzən, növhələrdən və fars klassiklərindən 
edilmiş tərcümələrdən ibarətdir.  Onun aşiqanə qəzəlləri də xüsusi bacarıq və zövqlə qələmə 
alınmışdır. Özü dindar olsa da, din xadimlərinin bəd əməllərini görməyə gözü olmamış, hətta 
Xorasana ziyarətə gedərkən oranın məşhur alim və xadimləri ilə mübahisədən çəkinməmişdir. 
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 Zərgər Həştərxan, Aşqabad, Petrovski, Rostov, Armavir, Krasnovodsk, Gəncə, Car 
Balakən və sair yerlərə səyahət etmiş, gəzdiyi şəhərlərin ürəfa və şairləri ilə həmsöhbət 
olmuşdur. O, Sədinin didaktik-tərbiyəvi hekayələrindən bir çoxunun Azərbaycan dilinə tərcümə 
edərək, “Mizanül-ədalət” adı ilə 1912-ci ildə Bakıda əski ərəb əlifbası ilə nəşr etdirmişdir. Qeyd 
olunan bu əsərin AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda dörd çap nüsxəsi 
qorunur. Seyyid Zərgər bir faciəvi dram əsəri də qələmə almışdır. Lakin haqqında söz açdığımız 
bu əsər senzuradan keçmişsə də, səhnələ.dirilməmişdir. Burada  qeyd edildiyinə görə, onun 244 
səhifəlik divanı və daha iki cild nəsr əsəri olmuşdur ki, “bəzi səbəblərə görə çap edilməmişdir”. 
Araştırmalar zamanı məlum oldu ki, AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunda Seyyid zərgərə aid daha iki əlyazma vardır. Bunlardan birincisi A-24/467 şifri 
altında qeydiyyatda olan əlayzamadır. Rusiya istehsalı olan dəftər vərəqlərindən hazırlanmış bu 
kitabça əbru kağızla üzlənmi karton cildə tutulmuşdur. Qeyd olunan bu əlyazmanın ölçüsü 11x13 
sm, həcmi isə 151 vərəqdən ibarətdir. Əlyazmanın əvvəli qara mürəkkəblə on dördüncü 
vərəqdən sonra isə sadə karandaşla qələmə alınmışdır nəstəliq xəttilə qələmə alınmışdır. Katibi 
Seyyid Zərgər özüdür. Burada şairə aid yüzdən artıq qəzəl və növhələr yer almaqdadır (3). Adı 
çəkilən ikinci əlyazma isə Avropa istehsalı olan fliqranlı saya kağızdan düzəldilmiş və dəri cildə 
tutulmuşdur. Ölçüləri, 17x22 sm, həcmi 30 vərəqdir. Nəstəliq xəttilə qələmə alınmışdır, 
avtoqrafdır. Burada şairə aid 30-dan artıq növhə və sinəzən, 15-dən artıq isə qəzəl yer 
almaqdadır (2). Bunlardan əlavə, şairin qardaşı Mir Cavadda 382 səhifəlik ümumi dəftərdə onun 
şeirləri vardır. Burada qəzəllər və vaxtilə dövrü mətbuatda dərc edilmiş bir sıra şeirləri, Mirzə 
Ələkbər Çakər Lənkərani ilə mənzum məktublaşmaları və sairə vardır. Çox təəssüf ki, qardaşı 
həmin dəftəri istifadə üçün verməmişdir. 
 Seyid Zərgər dövri mətbuatda çap etdirdiyi şeirlərinin bir qismində xalqı maarifə, təhsilə 
çağırır, millətin geridə qalmasını Sabiranə tənqid edirdi. “İrşad” qəzetindən başlamış bir çox 
mətbuatda mütərəqqi ideyaları çıxış etdiyi üçün camaat arasında ləkələnir və “Kimyagər”. 
“Qızılçı”, “Daruşgənə”, “Mehtər Nəim” (“Məzəli”, “Babayi-Əmir”), “Əbülbəşər” (Arı”) kimi 
gizli imzaları çıxış etməyə məcbur olur. 
 Seyid Zərgər Mirzə Ələkbər Çakər Təbibqulubəyov Lənkərani ilə yaxın dost olmuşdur. 
Qatı dindarlar Çakərin dinsizlikdə təqsirləndirib cana doydurduqları zaman evini satıb Bakıdan 
köçmək istərkən Zərgər ona mane olub demişdi: “Avam camaat içindən bilikli adamın çıxıb 
getməsi, rəyimcə, ən xainlik, məsləksizlik, bəlkə, şəcəri-tərəqqiyi-ismalı abı nəmək ilə qurutmaq 
deməkdir”. Çakər 1911-ci ildə vəfat etmişdir.  
        Onu da qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsr şairlərini əksəriyyəti kimi Seyyid Zərgər də bir 
tərəfdən dünyəvi məhəbbəti tərənnüm edir, fanatizmi və yalançı ruhaniliyi tənqid, elm və 
mədəniyyəti tərifləyir, xurafata qarşı çıxırdısa da digər bir tərəfdən isə dinimərasimlərdə oxunan 
mərsiyə, növhə, sinəzənlər də qələmə almışdırş. Apardığımız araşdırmalar zamanı AMEA-nın 
Məhəmməd Füzuli Adına Əlyazmalar İnstitutunda Seyyid Zərgərin qələmə aldığı çox sayda 
növhə, mərsiyyə və sinəzənlərdən ibarət əlyazmalar ortaya çıxdı. Məlum idealogiyanın hökm 
sürdüyü dövrlərdə bu tip nəzm əsərləri mövzu baxımından ciddi poeziya nümunələri 
sayılmadığına görə tədqiqatdan kənarda qalmışlar. Hətta o dövrdə Seyyid Zərgərin əlyazmaları 
təsvir olunarkən qeyd olunan poetik nümunələrin üzərindən göy qarandaşla çarpaz xətlər 
çəkilmişdir (2). Sonrakı tədqiqatlarımızda biz müəllifin bu sahədə olan yaradıcılığına işıq 
salmağı da nəzərdə tuturuq.   
 Seyyid Zərgər burjua məfkurəsi ilə demokratik məfkurə arasında tərəddüd edən romantik 
ziyalılardan olmuşdur. O, bir tərəfdən “Babayi-Əmir” və “Arı”da demokratik ideyalı, xalqı 
maarif və mədəniyyətə səsləyən şeirlərlə çıxış edir, digər tərəfdən “tərki-dünya”, “vəhdəti-
vucud” ideyasına bağlı qalır, həyata bədbin, ümidsiz nəzərlə baxırdı. Xorasanda xüddamları 
tənqid və maarifi, elm-sənət öyrənməyi təbliğ etsə də, bir çox məsələlərdə zamanla, yeni həyatla 
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ayaqlaşa bilməyirdi. Şeirlərinin çoxunda “İslam milləti”, “İslam dini” kimi ideyalarının 
təbliğatçısına çevrilmişdir.       
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Знаменитый поэт XIX века Саид Заргяр Бадкуби и его творчество 
 

 РЕЗЮМЕ  
 

 Данная статья подробно описывает азербайджанскую литературу в начале 19-го 
века, а именно, азербайджанских поэтов, которые создавали различные лирические 
произведения, такие как касыды, газели и рубаи. Помимо этого, описываются 
литературные собрания и господствующие эстетические идеи того времени, присущие 
азербайджанской литературе. Стоит отметить, что большая часть статьи рассказывает об 
одном из знаменитых поэтов своего времени Саиде Заргяре Бадкуби и его творчестве.    

 
Sevar Jabbarly 

 
The famous poet of the XIX century Sayyid Zargar Badkoubi and his works 

 
SUMMARY 

 
This article describes in detail Azerbaijani literature in the early 19th century, especially, 

Azerbaijani poets who created various lyrical works, such as qasids, ghazals and rubais. In 
addition, article provides information about the literary collections and the prevailing aesthetic 
ideas of that time, which were inherent in Azerbaijani literature. It is worth noting that most of 
the article tells about one of the famous poets of his time Said Zargarya Badkoubi and his work. 
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Неоценимый вклад в развитие азербайджанского литературоведения внёс из-

вестный учёный, с 1953 года постоянно проживавший в Москве, доктор филологических 
наук (1974), прославленный воспитанник московской востоковедческой школы, член 
Союза писателей СССР (1978), профессор Газанфар Алиев – Газанфар Юсиф оглы Алиев. 
Он родился 15 мая 1930 года в семье рабочего-мельника в древнем городе Гяндже –  на 
родине гениального азербайджанского поэта с мировым именем Низами Гянджеви (1141–
1209). Отец его происходил из знатного гянджинского рода Зиядханоглу, в совершенстве 
владел персидским языком, сносно знал арабский язык, свободно читал и понимал Коран. 
Любил часто повторять отдельные отрывки на персидском из разных произведений 
великого земляка Низами, и это оказалось определяющим фактором будущей профессии 
маленького Газанфара.Окончив известную гянджинскую среднюю школу №5, в 1947–
1952 годах учился в Азербайджанском государственном университете на факультете 
востоковедения по специальности персидская и арабская филология. По завершении 
высшего образования с красным дипломом, по специальному приглашению знаменитого 
востоковеда, члена-корреспондента Академии наук СССР Евгения Эдуардовича Бертельса 
(1890–1957) он был принят в том же году исследователем-практикантом в Институт 
востоковедения АН СССР, а в 1953 году поступил в очную аспирантуру. Газанфар 
совершенно свободно владел персидским, арабским, русским, немецким и родным 
языком. Но Е.Э. Бертельс настойчиво предложил ему заниматься английским языком, 
аргументируя тем, что для становления высокопрофессионального востоковеда 
английский не менее важен, чем сами восточные языки, ибо на английском имеются 
множество научных материалов, которые составляют первостепенную важность для 
настоящего востоковеда... Уместно отметить, что сам легендарный востоковед в 
совершенстве владел всеми основными тюркскими языками, древним санскритом, 
латынью, персидским, арабским, немецким, французским и английским. Под научным 
руководством Е.Э. Бертельса за три года молодой соискатель подготовил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Сравнительное изучение поэмы Низами Гянджеви «Хосров и 
Ширин» и одноимённая поэма Амир Хосрова Дехлеви». Кстати, эта работа в более 
доработанном и расширенном варианте была опубликована в монографии «Легенда о 
Хосрове и Ширин в литературах народов Востока» (Москва, 1960, «Восточная 
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литература»).           
 В 1957 году легендарный учёный, истинный знаток персоязычной и тюркоязычной 
литературы Востока, один из самых авторитетных иранистов и тюркологов Советского 
Союза Е.Э. Бертельс был тяжело болен. Он торопил своего ученика с завершением 
диссертационного исследования, очень хотел увидеть кандидатскую защиту талантливого 
воспитанника, и в начале сентября работа была предоставлена в научный 
диссертационный совет Института для определения дня защиты. После ряда процедур, 
день защиты был назначен на 28 января 1958 года, но Евгений Эдуардович поступил 
иначе: как научный руководитель написал распространённое заключение на завершённую 
работу Газанфара и заранее передал в диссертационный совет института. К огромному 
сожалению, великий и мудрый Учитель не ошибся в своих предчувствиях, поступая столь 
предусмотрительно, 7 октября 1957 года его большое, светлое и доброе сердце 
остановилось навсегда. В день защиты, под самый конец, когда зачитали заключение 
научного руководителя, все присутствующие стоя аплодировали адресованным своему 
любимому ученику тёплым, по-отцовски заботливым и напутственным словам великого 
учёного, всемирно известного востоковеда и тюрколога Бертельса Евгения Эдуардовича.
 Благодарный ученик всю жизнь бережно относился к имени Бертельса, с особым 
трепетом, прилежно старался выполнить моральный долг перед светлой памятью своего 
незабвенного учителя. После похорон великого востоковеда, Газанфар Алиев немедленно 
приступил к составлению и систематизации его научных трудов и в 1958 году 
опубликовал в Москве в научном сборнике «Советское Востоковедение» №1 (стр. 115-
124) кропотливую работу «Библиография научных трудов члена-корреспондента АН 
СССР Е. Э. Бертельса». В этой библиографии указан хронологический перечень 295 книг, 
статей, переводов, рецензий и редакторских работ учёного за 1918–1957 годы [1, с. 147]. 
Азербайджанский учёный всегда со всей ответственностью и благодарностью занимался 
изучением и популяризацией богатого научного наследия своего наставника. Назовём его 
некоторые наиболее значимые исследования: «Е.Э. Бертельс и изучение творчества 
Низами» (Москва, «Восточная литература», 1962); «Е. Э. Бертельс – исследователь 
туркменской литературы» (Ашхабад, газета «Адабият и сунгат», 09.05.1965); «Вклад Е.Э. 
Бертельса в изучение литературы народов Востока» (Москва, 1975. Материалы научной 
сессии, посвящённой памяти Е. Э. Бертельса, «Вопросы восточной текстологии и истории 
литератур народов Ближнего и Среднего Востока») и др. Он был одним из основных 
составителей, редакторов и научных комментаторов «Избранных трудов» Е.Э. Бертельса в 
шести томах, изданных в 1960-е годы в Москве. Составление, комментарии и научная 
редактура фундаментальной монографии Е.Э. Бертельса «Низами и Физули» принадлежат 
Г.Ю. Алиеву совместно с академиком Гамидом Араслы. Повторное издание 
филологического перевода на русский язык поэмы «Искандернаме» («Шарафнаме» – пер. 
Е.Э. Бертельса, «Игбалнаме» – пер. А.К. Арендса) Н. Гянджеви, выпущенного в 1983 году 
издательством «Элм» в Баку, также сопровождено обстоятельным предисловием научного 
редактора Газанфара Алиева,  с высокой оценкой качества переводных текстов, 
осуществлённых в 1939–1940 годы известными учёными-ориенталистами. Он 
справедливо отмечал, что эти переводы отличаются не только стремлением к 
филологической скрупулёзности, но и постоянным желанием переводчиков оставаться 
верными букве оригинала. Тем не менее, учёный однозначно высказался о необходимости 
новых, более совершенных русских переводов последнего шедевра «Искандернаме» 
гениального азербайджанского поэта в будущем.  

Автором предисловия и научным редактором фундаментального избранного труда 
Е.Э. Бертельса «История литературы и культуры Ирана», изданного в 1988 году 
издательством «Наука», был также Газанфар Алиев, к великому сожалению, покойный 
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ученик покойного учителя. Ещё один объёмный, значимый, фундаментальный труд 
«Тюркология» Е.Э. Бертельса, снабжённый обстоятельным и объёмным предисловием, 
скрупулёзно и тщательно научно отредактированный, полностью подготовленный к 
изданию верным учеником Г.Ю. Алиевым, до сих пор ждёт своего издателя. 
 Надо отметить, что ещё при жизни Газанфар Алиев считался самым ведущим 
исследователем и популяризатором огромного научного наследия Евгения Эдуардовича 
Бертельса во всём Советском Союзе. Он вдохновлял на изучение вклада великого учёного 
в разных областях востоковедения и тюркологии, и своих авторитетных коллег, и 
молодых исследователей в Москве, Баку, Ашхабаде, Душанбе и Ташкенте. Автор этих 
строк также стал с 1980-х годов вплотную заниматься исследованием творчества Е.Э. 
Бертельса благодаря дружеской рекомендации и настоянию профессора Газанфара 
Алиева. По этому поводу не лишним будет цитировать известного писателя, профессора 
Чингиза Гусейнова: «Газанфар, ученик нашего заведующего Е.Э. Бертельса, стал крупным 
низамиведом; под его редакцией вышло собрание сочинений Бертельса; более того: 
верный памяти учителя, он нацелит и своего ученика Абузара Багирова написать 
диссертацию о Бертельсе, – такая вот эстафета» [2, с. 306]. Хочется добавить, что это не 
только эстафета, это искренние, человеческие отношения на высоком духовно-
контактологическом уровне, из которых и зарождаются между народами настоящие 
культурологические взаимообогащающие связи. В моей книге портретов-очерков 
«Москвичи азербайджанцы» в грустной, душевной, объёмной, научно-популярной статье 
«Весной пришёл, весной ушёл…» обстоятельно описан жизненный и творческий путь 
моего учителя Газанфара Алиева, а также вкратце охарактеризована его обширная 
деятельность в изучении научного наследия своего учителя Евгения Бертельса [3, с. 7-22]. 
В моей рецензии «Новый перевод «Искандернаме», опубликованной в газете «Адабият вэ 
инджесенет» («Литература и искусство») 31 августа 1984 года, проанализирован новый 
филологический перевод поэмы «Искандернаме» (Баку, 1983, «Элм»): первая часть – 
«Шарафнаме» перевод, пояснения и примечания профессора Газанфара Алиева; вторая 
часть – «Игбалнаме» перевод профессора Вагифа Асланова, пояснения и примечания 
профессора Изумруда Гулузаде и профессора Вагифа Асланова. Эта маленькая статья 
была моей первой публикацией о творчестве своего учителя, к моему горькому 
сожалению, после его смерти ровно спустя 4 месяца и 7 дней.    Пять 
научных статей, опубликованных мною в начале 2000-х годов в разных академических 
изданиях и рассказывающих об изучении азербайджанской литературы Е.Э. Бертельсом: 
«Е.Э. Бертельс и переводы «Хамсе» на русский язык», «Е.Э. Бертельс – исследователь 
персоязычной азербайджанской поэтической школы», «Востоковедческая деятельность 
Е.Э. Бертельса», «Деятельность Е.Э. Бертельса в низамиведении», «Е.Э. Бертельс – 
исследователь наследия Физули» и изданная в Баку серьёзная монография «Е.Э. Бертельс 
и Азербайджанская литература» [4] на азербайджанском языке являются результатом 
многолетних исследований. А также полностью завершённую свою объёмно-обзорную 
монографию «Е.Э. Бертельс и Восточная литература» на русском и азербайджанском 
языках, готовую к изданию, считаю, выполнением малой толики своего морального долга 
перед своими Великими Учителями: Евгением Эдуардовичем Бертельсом и Газанфаром 
Юсиф оглы Алиевым. Но предстоит впереди завершить ещё одну важную работу для меня 
– «Видный низамивед с родины Низами», начатую мною и посвящённую обстоятельному 
изучению жизненного пути и творческого наследия близкого друга, духовного отца и 
Учителя Газанфара Алиева. А собрание сочинений его научных трудов можно осилить 
лишь совместно с остальными воспитанниками его научной школы, слава Богу, многие из 
них ныне в Азербайджане являются поистине флагманами востоковедения, 
литературоведения, а также и низамиведения. С гордостью назову из той научной когорты 
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только двоих своих близких друзей, старших коллег, моих научных ориентиров, 
настоящих учёных-энциклопедистов: академики Национальной Академии наук Азер-
байджана Теймур Керимли (02.10.1953) и Рафаэль Гусейнов (12.08.1955).  
 Газанфар Алиев в 1960-е годы, работая в разных советских учреждениях 
переводчиком с персидского и арабского языков в Иране, Ираке, Сирии, Афганистане, 
Индии, всё своё свободное время занимался в библиотеках, архивах и научных центрах 
этих стран, собирал богатый фактологический материал для дальнейшей научной 
разработки. Монография «Персоязычная литература Индии», выпущенная в Москве в 
1968 году издательством «Восточная литература» и подготовленная на её основе 
докторская диссертация «Проблемы становления и развития персоязычной литературы 
Индии (XI–XIV веков)», защищённая в диссертационном совете Института 
востоковедения АН СССР в 1973 году, несомненно, являются достойным итогом 
многолетних научных изысканий и кропотливой текстологической работы учёного. 

Профессор Газанфар Алиев оставил, без преувеличения, обширное творческое 
наследие, он автор 6 фундаментальных монографий, более 150 научных статей в области 
востоковедения. Благодаря его неустанному переводческому, составительскому труду и 
подвижнической деятельности, в разных городах Советского Союза вышли из печати 
около 50 книг на русском языке персоязычных поэтов народов Востока. Все эти издания 
были снабжены обстоятельными предисловиями или послесловиями, научными 
комментариями, примечаниями, пояснениями и словарями. Г.Ю. Алиев был научным 
редактором более десяти серьёзных изданий в области ориенталистики. 
Фундаментальный ценный труд академика АН СССР Агафангеля Ефимовича Крымского 
(1871–1942) «Низами и его современники» впервые увидел свет исключительно по его 
активной инициативе и непосредственном участии. В этой книге он был автором глубоко 
научного аналитического обширного предисловия «Академик А.Е. Крымский и его 
сочинение «Низами и его современники», а также объёмной библиографии и указателя 
имён, научным редактором издания вместе с известным историком, арабистом, 
академиком Зия Мусаевичем Буниятовым (1921–1997) [5, с. 5-20, 442-486]. 
Филологический перевод второй поэмы Низами Гянджеви «Хосров и Ширин» с 
персидского на русский язык с обширными научными комментариями, увидевший свет 
после его смерти в 1985 году в Баку, также принадлежит перу Г. Алиева совместно с 
близким другом и коллегой М.Н. Османовым. В этом издании автор предисловия 
профессор Газанфар Алиев считает поэму «Хосров и Ширин» новым явлением не только в 
азербайджанской, но и во всей ближневосточной литературе. Научный вывод учёного 
вызывает удивление своей точностью и глубиной познания главной сути поэмы: «В поэме 
«Хосров и Ширин» впервые в литературах народов Востока был всесторонне раскрыт 
внутренний мир человека. Гениальный мыслитель и один из ярких представителей эпохи 
Ренессанса на Востоке, Низами углубил свою концепцию человека, которого он неустанно 
призывал познать самого себя, человека, которого он последовательно защищал от 
средневекового деспотизма. <…> Поэма «Хосров и Ширин» Низами оказала огромное 
воздействие на развитие литературы народов Востока от Индии до берегов 
Средиземноморья. И это благотворное влияние мы ощущаем, прежде всего, в 
возникновении и распространении романтического направления в этих литературах» [6, с. 
18]. Учёный немало внимания уделял изучению произведений, таких известных 
персоязычных классиков Востока, как: Амир Хосров Дехлеви (1253–1325) и Абул Файз 
Файзи (1547–1596). В 1961 году в издательстве «Восточная литература» был выпущен 
научно критический текст поэмы «Хосров и Ширин» А.Х. Дехлеви, подготовленный 
молодым учёным Газанфаром Алиевым с его обстоятельным предисловием. К творчеству 
Дехлеви он возвращался не раз: «Амир Хосров Дехлеви. Избранные газели (составление, 
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перевод с фарси и примечание Г.Алиева. Москва, 1975, «Наука»); «Амир Хосров Дехлеви. 
«Восемь райских садов» (перевод с фарси и примечание Г. Алиева. Москва, 1975, 
«Художественная литература»); «Хосров Дехлеви. Хамса. Поэма 2. «Ширин и Хосров» 
(составление текста и предисловия Г. Алиева. Москва, 1979, «Наука»). Жемчужина 
персоязычной литературы Индии поэма «Наль и Даман» – трогательная баллада о 
сокровенной любви и возлюбленных – крупного представителя этой литературы А.Ф. 
Файзи на русском языке в Москве звучала в поэтическом переводе Германа Плисецкого в 
одноимённой книге благодаря подстрочному переводу с персидского на русский язык 
профессора Газанфара Алиева. Учёный составил краткие примечания и в 
распространённом предисловии профессионально анализировал творческий путь автора 
поэмы, его ведущую роль в развитии средневековой персоязычной литературы Индии и 
чётко определил место этого произведения в контексте мировой литературы среди 
любовных поэм: «Автор поэмы «Наль и Даман» был современником великого Шекспира, 
заключившего свою бессмертную трагедию словами: «Нет повести печальнее на свете, 
чем повесть о Ромео и Джульетте». Эти стихотворные строки гениального английского 
поэта могли бы завершить столь же печальное повествование и о другой любящей паре – 
но уже на сей раз с Востока: радже Нале и его возлюбленной Даман» [7, с. 5].  

Сборник видного суфийского поэта из города Хамадана древнего Ирана Баба Тахира 
(983–1059) «И небу, и земле… Четверостишия» в поэтическом переводе Дмитрия Седых 
первый раз вышел в свет в издательстве «Наука» в 1971 году, не без участия 
трудолюбивого востоковеда Газанфара Алиева, он был составителем книги, переводчиком 
подстрочных текстов с фарси, автором предисловия о жизненном и творческом пути 
поэта, а также примечания. Повторное издание этой книги было осуществлено массовым 
тиражом без каких-либо изменений в 1977 году издательством «Художественная 
литература».    

Персоязычная индийская поэтесса Зебуннисо Махфи (1638–1702) преимущественно 
писала газели, в которых отражались трагедии личной жизни, мрачная атмосфера 
окружающей действительности, тяжесть бесправия женщин перед религией ислама и 
законами феодального деспотического государства. В её стихах, проникнутых мукой и 
слезами, обречённых на одиночество женщин, нередко светится огонь надежды, мысль об 
освобождении личности. Все эти думы и чаянья Зебуннисо стали известны в 1977 году 
русскоязычному читателю лишь после выхода её поэтического сборника «Огонь и слёзы» 
в Москве в издательстве «Художественная литература». Подстрочный перевод с фарси и 
содержательная вступительная статья принадлежали профессору Г.Ю. Алиеву, а 
поэтический перевод был осуществлён известной переводчицей Татьяной Стрешневой. 
 Яркий представитель персоязычной литературы Индии XIX века Мирза Асадулла 
хан Галиб (1797–1869).  Был авторитетным знатоком Корана и суфизма. Тем не менее, 
стихи Мирзы Галиба были удачным симбиозом классической традиции и современной 
гуманной поэзии, а также органическим выразителем индийских и персидских 
общечеловеческих художественных идеалов. Его объёмный том «Избранное» (790 стр.)  в 
составлении Зои Ансари включал в себя месневи, кыты, газели, рубаи в русском переводе 
с фарси Г.Ю. Алиева и Н.И. Пригариной, а с урду Н. В. Глебова. Это издание было 
осуществлено издательством «Наука» в 1980 году в Москве. В научном коллективном 
сборнике «Мирза Галиб – великий поэт Востока», выпущенном в Москве в 1972 году 
издательством «Наука», под общей редакцией директора Института востоковедения 
(1956–1977), академика АН СССР Б.Г. Гафурова (1908–1977) были опубликованы аж три 
статьи Газанфара Алиева: «Мирза Асадулла хан Галиб и традиции персоязычной 
литературы Индии» (с. 48−62); «Изучение Галиба в СССР» (с. 262−270); «Произведения 
Галиба на фарси, изданные при жизни поэта» (стр. 271−276). Предание об Иосифе 
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Прекрасном, Иосиф и его братья, легенда о Юсуфе и Зулейхе известно всему 
цивилизованному миру. Это сказание живёт уже много веков и принадлежит к числу 
мировых сюжетов, получивших распространение и в восточной, и в европейской 
литературе. Огромная популярность этой легенды связана не только с тем, что она нашла 
отражение в Ветхом завете, а затем и в Коране, где история Юсуфа названа 
«прекраснейшим из преданий». Распространение легенды в фольклоре и письменной 
литературе многих народов обусловлено тем, что в её драматичной и трогательной фабуле 
отражены общечеловеческие начала гуманистических идеалов, благородная идея о 
всепобеждающей силе добра, о неизбежной наказуемости и поражении зла, а также о 
социальном смысле высокой нравственности. По этим причинам в разные эпохи к ней 
обращались, и продолжают обращаться поэты многих народов мира. В книге 
средневекового узбекского поэта Дурбека (1395–1457) «Юсуф и Зулейха» профессор 
Газанфар Алиев в послесловии «Дурбек и его поэма «Юсуф и Зулейха» чётко определил 
ареал распространения на Востоке этого сюжета: «Особую популярность как литературно-
художественный сюжет легенда о Юсуфе и Зулейхе приобрела на Востоке. Достаточно 
сказать, что в литературах народов Востока насчитывается более ста пятидесяти 
известных произведений на эту тему; художественные обработки этого сюжета 
встречаются в литературах народов Средней Азии и Закавказья, Поволжья и Казахстана, 
Ирана и Афганистана, Индии и Пакистана, Турции и Арабского Востока» [8, с. 264].
 Одним из авторов большого двухтомного «Персидско-русского словаря» (60000 
слов), изданного в Москве в 1970 году в «Советской энциклопедии» (повторное издание 
1983 г.), является Газанфар Алиев. И эта лексикографическая работа учёного в научном 
кругу оценивается очень высоко за обстоятельные пояснения восточных 
фразеологических лексем.    

Ещё раз подчеркнём, что из вышеприведённых нами примеров ясно видно одно – в 
этих изданиях учёный-энциклопедист, ничем не чураясь, выступал в разных, даже иногда 
и для себя неожиданных ипостасях: составителем, переводчиком подстрочных и 
художественных переводов, автором предисловий, примечаний, пояснений, словарей, 
комментариев, скрупулёзным текстологом научно-критических текстов, а также научным 
и ответственным редактором, просто организатором и т.д.   
 Неоценимые заслуги Газанфара Алиева в развитии литературоведения братского 
туркменского народа принесли, ему ещё при жизни, достойную славу и уважение среди 
учёных Туркменистана. Работая в архивах Индии в 1960-е годы, учёный обнаружил 
ценный материал об одном средневековом туркменском поэте-полководце и в своей 
статье «Поэт – полководец Байрам хан», опубликованной в газете «Адабият и сунгат» – 
«Литература и искусство» 20 мая 1964 года в Ашхабаде, впервые информировал об этой 
находке научную общественность Туркмении. В последующие годы, продолжая свои 
настойчивые поиски, Газанфар Алиев собрал о жизни и творчестве Байрам хана 
достаточно достоверных фактов для написания лаконичной монографии «Байрам хан – 
туркменский поэт» (Ашхабад, 1969, «Советский Туркменистан», 95 с.). Все факты были 
подтверждены оригинальными архивными материалами. Тем самым, Газанфар Алиев, как 
бы, «состарил» чуть ли не на два века историю письменной туркменской литературы. 
Также азербайджанский учёный является одним из авторов 4-х томника «История 
туркменской литературы» (Ашхабад, 1975–1979, «Советский Туркменистан»). В этом 
академическом издании перу Газанфара Алиева принадлежит именно период древнего и 
среднего веков туркменской литературы. Правительство Туркменистана, высоко оценив 
весомый вклад в развитие туркменского литературоведения доктора филологических 
наук, профессора Газанфара Алиева, в 1979 году присвоило ему звание Лауреата 
Государственной премии Туркменской ССР в области науки. Уместно отметить, что 
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профессор Газанфар Алиев годами расширял охват своих научных поисков, исследуя 
огромный пласт индийской персоязычной литературы, классическое наследие народов 
Средней Азии, а также занимался титанической научно-текстологической работой над 
образцами множества поэтических памятников персоязычной литературы народов 
Востока, но всё же родное ему низамиведение за всю тридцатилетнюю творческую 
деятельность, непременно, оставалось центральной тематикой в его научных интересах.
 По мере надобности, выше мы в обзорах затронули отдельные значимые 
низамиведческие труды учёного, а сейчас хотелось бы вкратце остановиться, к великому 
сожалению, в буквальном и переносном смысле, на последнем крупном научном труде 
профессора Г.Ю. Алиева, увидевшего свет после его ухода из жизни. Фундаментальная 
монография «Темы и сюжеты Низами в литературах народов Востока» оказалась итогом 
всего творческого пути учёного в области низамиведения, и эта работа по сей день 
является ценным научным источником, настольной книгой для тех исследователей, 
которые занимаются проблемами поэтической школы Низами. Автор сам рассматривал 
эту монографию, как плацдарм для дальнейших фундаментальных исследований 
некоторых проблем низамиведения и в расширенной программной вступительной статье 
писал: «Всесторонняя же характеристика самой поэтической школы великого 
азербайджанского поэта Низами Гянджеви – предмет отдельного исследования и дело 
будущего. Здесь же, во введении, делается попытка установить роль творчества Низами в 
возникновении и развитии долговременных межлитературных и внутрилитературных 
взаимосвязей на Востоке, сыгравших, в свою очередь, определяющую роль в самом 
историко-литературном процессе на мусульманском Востоке» [9, с. 3]. Для подготовки 
такого масштабного источниковедческого труда автору понадобилось десятилетиями 
тщательно, с незаурядным терпением исследовать, изучать и систематизировать 
бесчисленное количество разных древних, средних, современных архивных и 
библиотечных первичных материалов, охватывающих более 700 летний период, 287 
авторов разных национальностей, проживавших на огромной территории от Тибета до 
Малой Азии. Из библиографической справки монографии явствует, что тема и сюжеты 
первой поэмы Низами «Сокровищница тайн» использованы 99 авторами; «Хосров и 
Ширин» – 98; «Лейли и Меджнун» – 123; «Семь красавиц» – 55; «Искандернаме» – 34. 
Профессор Газанфар Алиев в области теоретических проблем восточного классического 
стихосложения был одним из самых авторитетных востоковедов страны. В этой 
монографии он убедительно прояснил различия и общность разных форм поэтического 
подражания, распространённых в классической поэзии: обращение, ответ, послание, 
диалог на расстоянии, вопрос-ответ и др. А также учёный, определяя художественно-
культурную подоснову понятия «поэтической школы Низами», выдвигает свежую идею о 
существовании в поэзии народов Востока целого поэтического творческого процесса, 
объединённого общей идеей гуманизма и общечеловеческими справедливыми идеалами, 
который определяет творческие направления многих восточных литератур. Ибо главный 
тезис поэтического кода Низами заключается в том, что мы, люди всего мира, сильны 
духом, созиданием, у всех нас единый небесный купол, единое Солнце, единая Вселенная 
и единая Земля, и только в единстве всех народов – наш духовный путь к свету, к 
будущему. Учёный именно в таком общемировом контексте рассматривает творчество 
великого Низами Гянджеви, и верно определяет, что оно как яркое и мощное 
литературное событие, непременно оказывает веками неослабевающее влияние на 
поэтический творческий процесс всего Ближнего и Среднего Востока. Доктор 
филологических наук, Лауреат Международной премии имени Дж. Неру, известный 
индиолог И.Д. Серебряков в прощальном слове «Памяти друга» в конце данной 
монографии Газанфара Алиева, оценивая привязанность учёного к изучению творчества 
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Низами, точно отметил: «Великий Низами всегда особо привлекал исследовательские 
интересы Г.Ю. Алиева, особенно традиции поэта, которые оказались столь жизненными 
на средневековом Востоке» [9, с. 301].      В заключение 
хочется надеяться, что обширное и многогранное творческое наследие крупного 
низамиведа, известного востоковеда, профессора Газанфара Алиева в ближайшем 
будущем в Москве и Баку увидит свет, в виде подготовленного его благодарными 
последователями и учениками, как минимум, в трёх, а может и в пяти объёмных томах 
собрания сочинений. 
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Abuzər Bağırov 

Görkəmli şərqşünas Qəzənfər Əliyev 
 

XÜLASƏ 
 

Məqalədə Moskva medievistika məkətəbinin tanınmış nümayəndəsi, görkəmli Azərbaycan 
şərqşünası Qəzənfər Əliyevin zəngin elmi irsi təhlil edilir. Alimin tərcümeyi-halından bəhs 
olunur, onun sovet dövrü nizamişünaslığının inkişafındakı rolu obyektiv təsvir edilir. Şərqşünas 
alimin Hindistanın farsdilli ədəbiyyatının tədqiqi sahəsindəki fəaliyyəti hərtərəfli nəzərdən 
keçirilir. Azərbaycan aliminin orta əsrlər Orta Asiya xalqlarının, xüsusilə türkmən xalqının 
ədəbiyyatının öyrənilməsindəki xidmətləri işıqlandırılır. Qısaca olaraq onun tərcüməçilik 
fəaliyyəti də nəzərdən keçirirlir.  
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Abuzhar Baghirov 
Famous orientalist Gazanfar Aliyev 

 
SUMMARY 

 
This article examines the extensive artistic heritage known representative of the Moscow 

medievistichesky school, prominent Azerbaijani orientalist Ghazanfar Aliyev. Briefly describes 
the biography of the scientist, objectively evaluated its role in the development of 
nizamivedeniya of the Soviet period. Detail medievistichesky studies in the field of persian 
literature of India. The article also highlights the merits of Azerbaijani researcher in the study of 
the literature of the middle ages people of Central Asia, especially the Turkmen people. Brief 
review mentioned an outstanding orientalist and translation activities. 
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ƏLYAZMALAR İTMİR - İSA MUĞANNANIN "TÜRFƏ"  

ROMANI VƏ ONUN NƏŞRİ PROBLEMLƏRİ 
 

Açar sözlər: Türfə, roman, İsa Muğanna, din, təhrif 
Ключевые слова: Тюрфа, роман, Иса Муганна, религия,искажение. 
Key word: Turfa, novel, Isa Muganna, religion, distortion 
 
Böyük ustad sənətkar İsa Muğannanın əlyazma variantının sonunda öz əli ilə yazdığı tarix 

20 fevral 2009-cu il tarixində  yazdığı, lakin hələ də nə mətbuatda, nə də kitab kimi çap olunan 
ƏsƏrini-“Türfə”ni çapa hazırlayıb oxuculara təqdim etmək mənim qismətimə düşməsinin 
misilsiz sevinci içindəyəm. Bir zamanlar  müsahibələrinin birində ömür-gün yoldaşı Firuzə 
xanımın “bəlkə də, bu romanın çapını görməyə İsa Hüseynovun ömrü çatmayacaq” (1) fikrinə 
yazıçının “Mənim sağlığımda çap olunmalıdır” deməsi ilk baxışda baş tutmamış görünə bilər, 
lakin söhbətlərimizin birində Firuzə xanımın “kaş Allah mənə o qədər ömür verə idi ki, İsa ölənə 
qədər ona özüm qulluq edərdim”(2) fikrinə “o, mümkün deyil, çünki mən əbədi yaşayacağam”,– 
deyib gülümsəməsi onu ifadə edir ki, bəli, Muğanna ölməyib,  əbədi yaşayır və bu gün də 
ƏsƏrinin çapını görüb sevinir. 

“Ədəbiyyat gözü ilə baxanda “İdeal” mücərrəd görünür. Lakin “İdeal” romanı çap 
olunduqdan sonrakı şəxsi həyatı və yaradıcılığı göstərdi ki, İsa Hüseynov bu qəbildən olan 
əsərlərində inandığı və hətta yaşadığı dünyanı təsvir edir” (3, 5). Akademik İsa Həbibbəylinin İsa 
Muğanna haqqındakı onun “Türfə” romanına da aid edə bilərik. Çünki bütün əsərlərində olduğu 
kimi çap olunma problemi yaşayan bu əsər “İdeal”dan sonrakı yaradıcılığında ideyalarının 
təqdimatı baxımından çox önəmlidir. 

“Türfə” ƏsƏrinin Muğannanın cismani sağlığında çap edə bilməməyimin yeganə səbəbi 
ƏsƏrin əlyazmasının özündə də qalmaması idi. Bir gün mənə dedi ki, İntiqam Qasımzadəyə 
(“Azərbaycan” Jurnalının baş redaktoru) veridiyim nüsxə Nizamidədir (AMEA-nın müxbir üzvü 
Nizami Cəfərovu nəzərdə tuturdu.). Nizami müəllimlə görüşüb romanı istədim. İsa Muğannaya 
olan rəğbətimi bilən Nizami müəllim sorğu-sualsız verdi. Nadir bir tapıntı əldə etdiyimi 
düşünürdüm. Onun bütün oxucuları kimi, onun SafAğ elmi konsepsiyasında yazılan yeganə əsəri 
idi ki, oxumamışdım. Ətrafında o qədər söz-söhbət gəzirdi ki, sanki bunu tapıb oxumaq bir 
həyatı məsələyə çevrilmişdi. Müsahibələrinin birində “Amma əsərlərimin hamısı çap olunmayıb. 
Bir povestim çap edilməyib. Orda çox ciddi məsələlər qaldırmışam. O povest çap olunsa, bizim 
həyatımızda böyük dəyişiklik ola bilər. “Azərbaycan” jurnalına təqdim etdim, İntiqam 
Qasımzadə bildirdi ki, sən bu əsərlə inqilab edirsən, bunu çap etsək, başım bəla çəkər. Bu əsəri 
bir alimə oxumaq üçün verdim. O alim də Dövlət Təhlükəsizlik orqanında işləyirmiş, aparıb 
verib ora. Onlar da mənə deyirlər ki, əsərin çap olunacaq. Nə vaxt çap olunacaq, bilmirəm. 
Ancaq özlərinin işçiləri var ki, ədəbiyyatla maraqlanırlar, elmli adamlar kimi tanınırlar, onlar 
hamısı bunu oxuyublar” deməsi Xalq şairi Zəlimxan Yaqub demiş, “sirr qoxuyan” kişinin sirr 
qoxuyan əsərinin dəyərini bir daha artırırdı. 

Sonra əlbəttə ki, həyat yoldaşı Firuzə xanımla, qızı Sevinc Muğanna ilə məsləhətləşdim. 
Firuzə xanımın sevinclə qarşılaması və bunu hökmən etməli olduğumuzu deməsi ilə əsəri 
oxuculara təqdim etdik. 
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Roman ətrafında çoxlu söz-söhbət gəzir indiyə qədər. Çap edilməməsində də səbəb 
cəmiyyətimizin həssaslığını nəzərə almaq idi. İntiqam Qasımzadə romanın üzərində çap 
olunmama səbəbini sayğı ilə bu cür ifadə etmişdir: “Qocaman yazıçımız İsa Muğannanın bu 
əsəri redaksiyamızda mübahisə doğurduğuna görə, olduğu kimi çap edib oxucuların 
müzakirəsinə verməyi lazım bildik” (Azərbaycan jurnalının Baş redaktoru İntiqam Qasımzadə). 

Romanı oxudum və “İdeal” kimi bir roman müəllifinin ikinci bir dalğa yaradacaq əsəri 
hesab etdim. Əzizə Cəfərzadə hələ 1978-ci ildə “Məşhər” romanına yazdığı ön sözdə dediyi kimi 
“Oxucu özü üçün romanın səhifələrində böyük bir ziddiyyətlər aləmi kəşf edəcək, ictimai fikir 
və mübarizə tariximizin ən gərgin anları, görkəmli şəxsiyyətləri ilə tanış olacaq”(4,6)İsa 
Muğanna bir yazar idi. Heç bir zaman birbaşa tarixçi, araşdırmaçı olması iddiasına düşməmişdi. 
Ədəbiyyat nümayəndəsi isə öz fikirlərini deməkdə azad və və sərbəstdir. Qulu Ağsəsin dili ilə 
desək: “Muğannanın SafAğ və OdAğÜz planetlərinə səfərindən arxayınam; o, gedir və qayıdır. 
Hətta bəzən gündə 2-3 dəfə. Ancaq geri qayıdanda Muğannanın ayaqları YERƏ DƏYMİR. 
Yəqin ona görə dedikləri havadan asılı qalır”.(5,330)Düşüncə inqilabını da, məhz bu cür böyük 
sənətkarlar yaradırlar. Əminəm ki, oxucular intellektual şəkildə ƏsƏrə yanaşacaq və müəllifin 
subyektiv (düşünürəm ki, yazarın böyüklüyü məhz onun subyektivliyindədir) fikirlərinə hörmət 
edəcəklər. İsa Muğannanın dinin batininə enməsi, onu cahil “mollalar”ın əlindən alması və Saf 
Ağ bir elm kimi təqdim etməsi maraqla qarşılanacaqdır. 

“Türfə” romanının çap olunması... 
2015-ci il Aprelin biri Azərbaycan ədəbiyyatının özünəməxsusluğu ilə seçilən sənətkarı, 

magik realizm məktəbinin yaradıcısı İsa Muğannanın dünyasını dəyişməsinin bir ili tamam 
olurdu. Ən böyük, ən yaşlı, ən müdrik, ən sehrli, ən səmimi dostumdan ayrılmaq mənə çətin 
olmuşdu həmin gün. Əruz elmini mənə öyrədən ustadım Zülfəli Zülfəliyev rəhmətə gedəndən 
sonra İsa Muğanna ilə tanışlıq həyatımın ədəbiyyatına, fəlsəfəsinə, gündəminə sehrli bir rəng 
qatmışdı. Bu elə bir sehrli rəng idi ki, dünyanı o rənglə boyasa idilər, gözlərimiz yalnız Ağ 
görərdi. Həm də Saf Ağ işığı. Elə İsa Muğannanı da mənə bir yazıçı kimi Zülfəli müəllim 
tanıtmış, “İdeal” əsərini oxumamışdan öncə o danışmışdı İsa Muğannanın sehrli gerçəkliyindən. 
Sanki onunla bir gün tanış olacağımı da bilirdi.  

İsa Muğannasız keçirdiyimiz bir neçə il ərzində müxtəlif səviyyələrdə yazıçı haqqında 
yazılar yazıldı, müzakirələr edildi. Muğannadan danışanlar ya onu anlamayıb, sadəcə 
böyüklüyünü etiraf edə bildilər, anlayanlar da bu böyüklüyü ifadə edəcək söz və cümlələr 
tapmaqda çətinlik çəkdilər. Zənn edirəm ki, Muğanna yaradıcılığı üçün ən böyük hadisə “Türfə” 
romanının çapı idi ki, ona da nail ola bildik.  

Onunla tanış olduğum bir neçə il müddətində ən az ayda bir dəfə görüşər, dərdləşər, kefin 
soruşar, yanında olmağa çalışardım. Bütün bu məqamlarda isə İsa-Firuzə bötüvlüyü ilə bir yerdə 
olurduq. Lakin İsa Muğannanın gedişindən sonra o evə getmək mənim üçün çox çətin oldu. 
Düzdür, Firuzə xanım, da sanki İsa müəllimin missiyasını üzərinə götürmüşdü, o da mənimlə 
maraqlanırdı. Bu da o müqəddəs ocağa gedib-gəlməyimi asanlaşdırırdı. Amma hər dəfə Firuzə 
xanımı görməyə gedəndə sözlərin xirtdəyimdə asılıb qaldığını, tıxandığını hiss edirdim. Bu 
müdrik Azərbaycan qadınının böyüklüyünü gördüyüm halda, onun İsa Muğanna üçün necə 
darıxdığının şahidi olub ona necə təsəlliedici nəsə deyərdim?! 60 ildən çox ömrü  bir başa vuran 
bütövun yarısına necə dəstək ola bilərdim. Tək gücüm dinməz, söyləməz, hər dəfə də gözlərinin 
içinə baxıb yeni çap etdiyimiz kitabı verib, tez də sağollaşıb getmək olurdu vəzifəm. Əvvəlki 
vaxtlardakı kimi daha yeni nəşrlərə həvəslə baxmadığını, sadəcə “sağ ol, bala” deyib kitabı 
kənara qoymasını, sonra da əlini çənəsinə qoyub gözünün görə bilmədiyi, beyninin isə çox 
uzaqlara qədər baxdığı ənginliklərə zilləndiyini hiss edirdim. 

Firuzə xanım Əhməd Cavadın Şükriyyəsi, Hüseyn Cavidin Müşkünazı kimi İsa 
Muğannanın Muğanna olmasında sevgi ilə fədakarlıq göstərmişdir. İsa Muğannanın bəşəri 
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mübarizəsində yanında olan bu böyük insanın Muğannaya olan sevgisini bircə kəlmə “İsa” 
sözünü eşidənlər daha yaxşı anlayar, məncə.   

60 ildən çox bir zamanda bir evi, bir açarı, bir işığı, bir havanı, bir təbəssümü, bir kədəri 
bölüşən bu ailə insanlıq tarixi üçün bir örnəkdir. Çünki İsa Muğannanın Muğanna olmasında 
Firuzə xanımın rolu, əməyi, səyi, səbri danılmazdır. Əslində, bu saydıqlarım birtərəfli olmayıb. 
Firuzə xanımın son illərin ən böyük arzusu İsa Muğannadan sonra vəfat etməsi idi. Belə də oldu. 
Deyirdi, ay Allah, sən məni İsadan sonra apar, barı ona sona qədər də olsa, özüm qulluq edim. 
Bu sözləri deyəndə, bəlkə, Firuzə xanım fərqində deyildi ki, onsuz yastığa baş qoymaq, divanda 
tək-tənha oturub ağı qaradan çətinliklə seçən gözlərini gah bir nöqtəyə zilləmək, gah da xatirələr 
yağmurunda islanan gözlərini silmək dünyanın ən çətin zindanı olacaqdı ona. Firuzə xanım 
böyük məhəbbətini ifadə edirdi “ay Allah, sən məni İsadan sonra apar, barı ona sona qədər də 
olsa, özüm qulluq edim” cümləsi.  Atası, əri, qardaşı, oğlu kimi sevib əzizlədiyi İsaya kiminsə 
qulluq etməsinə razı ola bilmirdi. Amma onsuz yaşamağın bu qədər çətin olduğunu bilsəydi, 
bəlkə də, o, həyata keçmiş duasını geri çağırardı. Elə Muğannasını da. “Şəmil.... İsa üçün 
darıxıram” deyib qəhərlənmələrini görərək deyə biləyəcəyin bir tikə sözün belə tapılmaması nə 
qədər soyuq və qan donduran imiş, ay Allah! 

Muğannası haqqında xatirələrinin səs yazısını yazmağı təklif etdim, razılaşsaq da, 
bacarmadı. Ürək getdi, gəldi dəfələrlə. Bir gün zəng edib dedi ki, “Şəmil, bacarmayacağam”.  

Bu yaxınlarda arxivimə göz gəzdirəndə Firuzə xanımın “Türfə” romanının çap olunması 
üçün AMEA-nın Müxbir üzvü Nizami Cəfərova yazdığı bir məktubu gördüm. Oxudum və 
heyrətə gəldim. Çünki Firuzə xanım həyat yoldaşına nə qədər rəğbətlə və heyranlıqla inanırdı. 
Məhz bu olmalı idi İsa Hüseynovu Muğannanaedən böyük amillərdən biri də. 

Firuzə xanımın həmin məktubunu oxuculara təqdim etməyin böyük faydası olacağına 
inanıram.  

İsa Muğannaya aid qeydlər 
İsa nə qədər böyük yazıçıdırsa, bir o qədər də böyük insandır. Altmış illik birgə 

həyatımızda ondan bir kəlmə də acı söz eşitməmişəm. 
Atalarımız dünyalarını çox erkən dəyişdilər. Altı uşaq İsanın anası Xədicənin, altı uşaq da 

mənim anam İnşanın yanında qaldı. Böyük məhrumiyyətlər, dəhşətli kasıblıq içində on iki uşaq 
böyütdük. Təhsil verdik, evli-eşikli elədik.  

 Uşaqlar haqqında danışmağımın səbəbi var. 
 1968-ci ildə alihəzrət Dəmirəlin zamanının başlandığında, Azərbaycan yazıçıları 

nümayəndəliyinin tərkibində Türkiyəyə getdik. İstanbulu, İzmiri, Ankaranı, Bursanı və sair 
yerləri gəzdik, Bolu bəyin kəndini, Koroğlunun Çənlibelini gördük. İstanbula qayıdanda 
məscidləri gəzdik. Ayasofiya məscidində İsa üzünü göyə tutub dedi: “Biz çoxlu uşaq saxlamışıq, 
özümüzə övlad istəməmişik. Mən səni tanımıram. Əgər varsansa, Firuzəyə bir övlad ver. Oğlan 
da istəmirəm. Bircə qız. Bircə qız!” (Ş.S. Tanrı ailəyə yeganə övladı Sevinc Muğannanı 19 ildən 
sonra bəxş etmişdir). 

 Hotelə qayıtdıq. Yorulmuşdum, divanda uzanıb yatdım. İsa kresloda oturdu. Bir azdan 
məni oyadıb dedi: “İndicə, ayıq-sayıq vaxtımda bir altı-yeddi aylıq, gözəl, gombul qız uşağı 
gördüm. İməkləyib gəlib dizlərimdən yapışdı, qucağıma mindi, burnunu boğazıma söykəyib 
mışıl-mışıl nəfəs aldı.  Səni oyatmaq istədim, uşaq yox oldu. Nəfəsini indi də boğazımda hiss 
edirəm. Qızımız olacaq”. Mən inana bilmədim. Bakıya qayıtdıq. Bir ildən sonra İsanın o 
gördüyü qız – Sevincimiz doğuldu. Bundan sonra mənim həyatıma fərəh gəldi. İsanın da işləri 
yaxşılaşdı. Dalbadal əsərləri çap olundu. İsa məni Rusiyanın şəhərlərində kurort zonalarında 
gəzdirdi. Bolqariyada, Qara dəniz sahillərində, Pribaltika ölkələrində, bir neçə Avropa 
ölkəsində gəzdirdi. Sonra isə birdən-birə ruhi xəstəliyə bənzər bir cür anlaşılmaz xəstəliyə 
tutuldu. Daha sonra xəstəlik qurtaranda yetmişinci illərdə çox qəribə hadisə baş verdi: İsa 
birdən-birə kainatla bağlandı, özünün dediyi kimi, EySarla danışmağa başladı. EySar, İsUsun, 
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İsa peyğəmbərin həqiqi adı – odu – rütbəsidir. “Ey” Uca deməkdir. “Sar” – hökmdar deməkdir. 
EySar – uca hökmdar deməkdir. Bu Od – Həqiqət qədim türk dilində – OdƏr dilindədir. EySar 
İsaya OdƏr dili öyrətməyə başladı. OdƏr dilində indiyə qədər heç yerdə, heç kəsə məlum 
olmayan məlumatlar verməyə və tamam yeni ruhda əsərlər yazmağa kömək etdi. “İdeal” 
romanı, “Peyğəmbərin möhürü”, “Məhşər” və bir sıra başqa əsərlər belə yarandı. İndi 
oxuculara təqdim olunan. “Türfə” əsəri də bu qəbildəndir.  

 Bu əsərdə “axırıncı peyğəmbər”, “Muhamməd – Məhəmməd”, İslam peyğəmbəri 
adlandırılan, OdƏrcə rütbəsi BağHəmOd (Vahid həqiqət bağı) olan nadir insan haqqında 
həqiqət verilib. İsa şahiddir ki, EySar İşıq gəmisində Yer planetinin üzərində gəzib müşahidələr 
aparır. Tezliklə vaxt yetişəcək, EySar, BağHəmOdla və rütbəli OdƏrlərlə birlikdə Yerə enəcək. 
Mən o günün gələcəyinə inanıram və həyat yoldaşım İsa Muğannanın yazdığı əsərləri təqdir 
edirəm.  

Firuzə Muğanna. 03.VII.2009.  
Məktubdan da görünür ki, İsa Muğanna əsəri 2009-cu il fevralın 20-də bitirib və həmişəki 

kimi Firuzə Xanım oxuyandan sonra aprelin 7-də çapa təqdim edilmişdir. Bu məktub bir də onu 
sübut edir ki, Firuzə xanım Muğanna yaradıcılığını izləyir, oxuyur və tövsiyələrini həmişə 
verirdi. Bir çox təqdiqatçılar, oxuculardan fərqli olaraq həyat yoldaşı olan Firuzə xanımın da 
Ustad sənətkarı İsa Muğanna kimi qəbul etmiş, “Hüseynov” təxəllüsündən imtinasını da 
anlayışla qarşılamışdır.  

Romanın çap olunması ailəsinin sevincinə səbəb oldu. Ustad sənətkarın qızı Sevinc 
Muğanna romanın ön sözündə sevincini bu cür izhar edir: “ Sənin də gözün aydın, Göylərdən 
bizə baxıb gülümsəyən canım Muğannam” “Türfə”n mübarək!”(6,4) 

 Onu da qeyd edim ki, “Türfə” romanı müəllifin yeganə əsəridir ki, Muğanna ikinci dəfə 
üstündə işləməyə vaxt və imkan tapmamışdır. Muğannanın əsərlərinə yenidən qayıdaraq 
düzəlişlər etməsi və ya ümumiyyətlə dəyişdirməsi hamımıza məlumdur. Sadəcə bir variantının 
qalması və o da əlində olmaması üçün heç nə edə bilməmişdi. Əminəm ki, roman əlində olsa idi, 
biz yenidən çapa verəndə hökmən yeni əlavələr edəcək və ya nələrisə dəyişdirəcəkdi.  

 “Türfə” romanı Muğannanın ölümündən iki il sonra 2015-ci ildə redaktorluğumla Hədəf 
Nəşrləri tərəfindən çap olunmasına baxmayaraq, dostluq və qruplaşmalara başı qarışmış ədəbi 
tənqidimiz tərəfindən öz layiqli qiymətini almamış, indiyə qədər heç bir tənqidi yazı 
yazılmamışdır. Sanki heç nə baş verməmiş kimi susur ədəbi tənqid və ədəbiyyatsevərlər.  

 Bu laqeydliyin səbəbini anlamaq çox çətindir. Bir səbəbi hər kəsin Muğanna meydanına 
girə bilməməsidirsə, digər bir səbəbi cəsarətsizlikdir. Məhz bu səbəbdən də “Türfə” romanını 
təhlilə cəlb etməkdənsə, məzmununu yazmağı lazım bilirik.  

“Türfə” romanı əsərin qəhrəmanı, Muğanna nəslinin varisi Astan bəyin dilindən xatirə 
şəklində danışılır.“Əsərdə yazıçının xatirələr vasitəsi ilə keçmişə nüfuz etməsinin şahidi oluruq. 
... Daha çox qəhrəman düşüncəsində, xatirələrin bədii ifadəsində əksini tapır” (7,167) Astan bəy 
GEPO nümayəndəsi Zalımoğlu tərəfindən öldürülməmişdən əvvəl xatirəsini bu cür 
tamamlayır:Stolun kənarında  üstünə “Türfə” yazdığım qalın dəftər bozarırdı. Gücümü toplayıb 
dəftəri qabağıma çəkdim. Pencəyimin döş cibindən karandaşımı çıxarıb, axırıncı səhifəni açıb bu 
dediyim sözləri yazdım, sonra gözlərim qarala-qarala, əlim titrəyə-titrəyə əlavə etdim: “Əlvida, 
əziz anam! Əlvida, əziz Callam. Əminəm ki, arxamca gələcəksən və əbədiyyətdə yenidən xoşbəxt 
olacayıq. Hələlik, əzizim. Allahdan qorxun! Allahdan qorxun, – deyən müfti xislətli GEPO1 
cəlladlarına lənət  yağdırıram.! Astan” (6,126). 
                                                             
16 fevral 1922 -ci ildə ÜFK ləğv edilib, əvəzində RSFSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığı (НКВД) nəzdində Dövlət 
Siyasi İdarəsinin (Государственное политическое управление-ГПУ) əsası qoyuldu. "QPU" adı "KQB" adından 
əvvəl yaranmış və onun kimi geniş yayılıb, Qərb ölkələrinin antisovet təbliğatında geniş istifadə edilmişdir. Alman 
dilində "GPU" kimi səslənən sözün abreviaturası "Grauen, Panik, Untergang" (Qorxu, Təlatüm, Ölüm) formasında 
açılırdı 
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“Türfə” Qazadakı İncə dərəsinin Astanbəyli kəndinin qəbiristanlığındakı nəqşibəndilik 
türbəsidir. Muğannaya görə, “mənası gözəl deməkdir”. Ərəbcədən gələn bu ifadənin hərfi 
mənası: “Tapılmayan, nadir, misli-bərabəri olmayan, qəribə, əcaib”(8,411) deməkdir.  

Romandakı hadisələr Sovet dövrünün quruculuq illərindən, represiya dövründən bəhs edir. 
Bütün hadisələr “Türfə” ətrafında cərəyan edir: “Hacı Mahmud əfəndi son illərdə Qarabağın 
Zəngəzur qəzasının Cejimli kəndində yaşayan Şair Şeyx Seyid Nigarinin şagirdi olub, 
Nəqşibəndi elmini öyrənib qəbul edib, Qarabağda, Qazax, Borçalı, Qaraçöp mahallarında çoxlu 
mürid-dərviş yetirib, Qazağın İncə dərəsindəki Astanbəyli kəndinin qəbiristanında Türfə – 
ziyarətgah yaradıb”.(6,5) 

İsa Muğannaya görə, “Nəqşibəndi”lik Yer, İnsan elminin başlanğıcının-SafAğ elminin 
davamıdır. “Yer”də elmin düşmənlərinin təzyiqi nəticəsində eramızın on dördüncü əsrində 
«Hürufi» adı altında gizlədilib, sonrakı əsrlərdə “Sufi”, “Səfi”, “Səfa” sözləri altında gizlədilib, 
nəhayət, “Nəqşibəndi”liyə gəlib çıxıb” (6, 7). 

 Əsərin qəhrəmanı Astan Nəqşibəndilik elminin davamçısı olmuş üç böyük övliyadan biri 
olan Kiçik Mahmud Əfəndinin oğludur. Həmin bu üç alimdən biri Əsəd bəydir ki, Hacı Mahmud 
Əfəndi rəhmətə getdikdən sonra Ələs kənd natamam orta məktəbdə direktor işləyib, kiçik 
Mahmud əfəndi isə bir müddət Qazax məscidində molla adı altında nəqşibəndiliyi tədris edib və 
sonradan xəstələnərək vəfat edib. Türfəni işlətmək isə İsmeyil əfəndiyə qalıb. İsmeyil əfəndi 
Qazax mahalının sayılıb seçilən müdriklərindən olub. Düzdür, əsər boyu heç bir möcüzəsini 
görmədiyimiz İsmeyil Əfəndi KQB tərəfindən həbs ediləndən sonra təcridxanasının qapılarını 
istədiyi zaman açması bir möcüzədir. Lakin ismeyil Əfəndidən bunu kim edir soruşanda da, onu 
Yerin sahibi bilər deyərək yalançı peyğəmbərlik iddiasında olmur heç bir zaman. İsmeyil əfəndi 
Türfəyə gələn insanlara SafAğ elmindən, bu elmə agah olan Nəsimidən, Yunis İmrədən, Seyid 
Nigaridən möizələr oxuyur, gizlin və təhrif edilmiş elmin şifrələrini açır camaata. Türfənin 
Məsciddən fərqi onda idi ki, burda qətiyyən ölülərlə məşğul olunmur, Qəbiristanlıqda olsa belə. 
İnsanlara elmdən, fəlsəfədən, əxlaqdan dərslər verir, müşkküllərini bir müdrik kimi həll etməyə 
çalışır. Məhz elə bu səbəbdəndir ki, Astan bəy təhsilini bitirib evlərinə dönəndə ilk olaraq onunla 
görüşür, nə edəcəyi tapşırığını ondan alır, hətta sevdiyi qızı ona vermək istəməyəndə belə ilk 
olaraq onun yanına gedir. İsmeyil Əfəndinin Astana tapşırığı bu olur ki, məktəbdə müəllim 
işləsin və Türfənin gələcəyi üçün, vərəsənin yaşaması naminə tez-tez ora da gəlməsini istəyir.  

 İsa Muğannanın “İdeal”dan sonrakı bütün əsərlərində bu xətt davam etdirilir. Vərəsinin 
ağsaqqalı və gənc davamçı... “İdeal” romanında Sultan və Mədəd Əmirli ustad dərslərini alan 
Səməd, “Cəhənnəm” romanındakı mistik obraz Səməd Muğanna ilə gənc Bünyad bəy, 
“Qəbiristan romanındakı Səməd Əmirlinin oğlu polis geyimli Səmiyə gizlin elmi izah edən 
Pünhan Əmirli obrazı kimi, “Türfə” romanında da Astan bəy İsmeyil əfəndinin nəzarəti və 
ustadlığı ilə əsərin qəhrəmanı, vərəsənin nümayəndəsi, İsa Muğannanın prototipidir.  

 1929-cu ildə Qazax Pedaqoji Məktəbini-Seminariyanı bitirəndən sonra kəndlərinə dönən 
Astanın gördükləri və yaşadıqları əsərin süjet xəttini təşkil edir. Əsəd müəllimin yanında 
məktəbdə dərs deməyə başlayan Astana camaat “Türfə”yə getdiyinə görə birtəhər baxır, bəzən 
ironiya ilə “Molla” da deyir. Amma əsərdə İsmeyil Əfəndinin dilindən dəfələrlə eşidirik Türfə 
mollalığı qəbul etmir. Hətta o Astana deyir ki, oğul, mən istəmirəm, Türfəyə mollalar ayaq açsın, 
Türfəmiz molla düşüncəsi ilə idarə edilsin.  

Astan elə ilk gündən dərs dediyi şagirdlərdən Callaya vurulur. Qarşılıq aldıqda isə bu 
məhəbbət daha güclənir. Düzdür, müəllifin məqsədi bir aşiq obrazı yaratmadığından əsərdə 
Astanı çox tərəddüdlü, eşqi yolunda çox az mübarizə aparan, hətta bir az qorxaq da görürük. 
Buna baxmayaraq, müəllif ara sıra əsərdəki məhbbət süjetinə dönür, bir-iki epizodla mövzunu 
bağlayır. Hətta Callanın atası Zaloğlu onu qamçılayanda da ciddi bir etiraz etmir, taleyi ilə 
barışır sanki. Və bir müddət sevgilisindən uzaq da durur. Qızın ondan daha cəsarətli olması 
toyunda belə elin qabağına çıxıb Astanı sevdiyini etiraf etməsi, evi tərk edib Astana gəlməsində 
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açıq aydın görünür. Astan bir elm daşıyıcısı idi. Bu elm daşıyıcısını sanki bir qadın, sevgi uğruna 
qurban verməyə qıymayan müəllif sonda taleyin axışının, reallığın qarşısını ala bilmir. Zaloğlu 
həm şəxsi qisasını, həm də Sovet ideologiyasının qisasını nəqşibəndilik elminin son 
nümayəndəsini öldürür. Tarixdə də görürük ki, Nəqşibəndiliyin bir çox nümayəndələri, 
dərvişləri, tərəfdarları 30-cu illər represiyasında tariximizdən silinir.  

Aslan obrazı əsərdə üç böyük sarsıntı xətti ilə yaşayır. Sevgilisinə qovuşa bilmək, Anasının 
ona xəyanəti və Saf Ağ elminin üzə çıxardığı tarix.  

Astan anasını çox istəyir. Ananın yetim oğlunu böyütdüyü zaman çəkdiyi əzab-əziyyət, 
təhsil verməsi Ananın oğula olan məhəbbətinin göstəricisidir. Lakin Astan biləndə ki, Molla 
Əhəd gizlincə anası ilə görüşür və hətta heç kimə demədən evləniblər də, bunun ağırlığından bir 
müddət qurtula bilmir. Bu süjet “Tütək səsi” əsərini andırır. Sadəcə burda məsələ bir az başqadır. 
Molla Əhəd əsərin mənfi obrazlarından biridir. Özünü Muğanna nəslinin nümayəndəsi kimi 
göstərən Molla Əhədin iç üzünü Sovet kəşfiyyatında vəzifə sahibi olan General Məhərrəmov 
açır.  

Molla Əhəd tez-tez Sənəmin, Astanın anasının evinə gələrək meyxana məclisi qurur, 
oxuyaraq qadınları özündən keçəcək hala gətirir və sonda da cəzb olmuş Sənəmlə yatır. Biz bu 
meyxanə adətini İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanında daha geniş təsvir edilmiş görürük. 

Astan bu cür məclislərdən birinin sonunda evə girir və anasını Molla Əhədin qoynunda 
görür. Onu döyüb qovmaq istəyəndə də Astanın zəifliyinin şahidi oluruq. Burda da Astanın 
çılğın və gözü dönmüş bir oğul yox, sanki daxilində gerçəkliklə barışan, amma etiraz etməsi də 
vacib olan bir insan görürük. Molla Əhəd cibində bükülmüş kəbin kağızını Astana göstərib 
qeyri-qanuni heç nə olmadığını deyəndə Astan bir az sakitləşir. Əslində, bu kəbin kağızını görən 
Astan heç bir zaman onun Muğannalardan olduğuna inanmamalı idi. Çünki Muğannalar  
Quranın təhrif olunduğunu deyir. Onu GurÜn adlandırır, hətta əslini qaytarmaq üçün yenidən 
tərcümə də etmişdilər. İsmeyil Əfəndinin Quranı “GurÜn” olaraq tərcümə etmişdir. Molla Əhəd 
sonra Astana danışır ki, onun oxuması üçün bütün pulları o, göndərib,  o olmayanda anasına 
dəstək olub, ona görə ki, o da Muğannadır. Özü gizlənir ki, heç bilməsin. Halbuki İsmeyil 
Əfəndi də ona Türfədə üz vermirdi. Buna baxmayaraq sadəlövh Astan onu bağışlayır və onların 
evində qalmasına belə razılıq verir. Hətta barışdıqları üçün Şir Abbasın Molla Əhədə verdiyi 
erkəyi də evdə kəsib kabab edirlər.  

“Türfə” romanının çap olunmama səbəbi  “Quran”a münasibət idi. İsa Muğanna “Türfə”  
romanında “İdeal” əsərində tezislər şəklində qoyduğu mətləbləri daha geniş şəkildə aydınlaşdırır. 
“İdeal” romanında təhrif edilmiş faktların adını çəkir, əslini deyəcəklər və ya gizlədilib deyə 
hayqıran Muğanna “Qırx kisə qızıl” povestində “Aşıq Qərib” dastanının əslini təqdim etdiyini 
iddia edirdisə,  bu romanda “Quran”ın heç də Allah kəlməsi olmadığını, onun batininə yad 
əllərin dəydiyini faktlarla sübut etməyə çalışdığı üçün onlarla ayəyə şərh vermədən seçib təqdim 
edir və bunu “Allah deməz, Allah bu cür düşünə bilməz” deyə fəryad edir. Amma bu əsərdə də 
əvvəlkilərdə olduğu kimi Məhəmməd peyğəmbərə qarşı simpatiyasını gizlətmir, Bağ Atanın 4 
oğlundan biri kimi BağHəmOd deyə təqdim edir. Ümumiyyətlə, onu qeyd etməliyik ki, 
kimlərinsə Muğannanı dinsiz, inancsız kimi qəbul etməsi və təqdim etməsi böyük yanlışdır. 
Muğanna Yerin idarəçilyinin Bağ Atanın oğlanlarında olması iddiası və bu oğulların məhz 
müqəddəs kitabların təqdim etdiyi peyğəmbər olması onun Mirzə Cəlil yolunda gedərək Hüseyn 
Cavid fəlsəfəsindən çıxış etməsinin tərənnümüdür. Rezlizmi romantik və fantastik yolla təbliğ 
etməklə magik realizmin carçısı kimi çıxış edir. Allah və Peyğəmbərləri öz yozumu ilə bu cür 
təqdim edir: “Bu, ərəbcə "Allah" deyilən, OdƏrcə Odu –  həqiqəti, adı ƏlAğ olan "Allah"ımızın 
ünü imiş. ƏlAğ tək deyil, Kainatda ƏlAğlarımız çoxdur. ƏlAğların bir adı da Bağdır. İnsanı 
insana, bəşəriyyətimizi Kainatın OdƏr bəşəriyyətinə bağlayan Bağlar həm də SafAğ insan 
adlanırlar. Kainatda Bağ Atamızın dörd Əli –  Oğlu var. Oğul OdƏrcə AğƏldir. Bağ Atanın 
dörd oğlundan – AğƏlindən birincisinin adı Ulu Bağ ƏsƏlməndir. OdƏrcə Əs –  yarat, yaradan 
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deməkdir, Əl həm də Oğul və yaradan deməkdir. ƏsƏlmənə Yerdəki təhrif dillərdə "Solomon", 
"Süleyman" da deyilir. Bağ Atanın özü kimi Oğlu ƏsƏlmən də ƏlAğdır və Bağdır. 

 Bağ Atanın ikinci Oğlunun Odu –  həqiqəti, adı, rütbəsi SarÜnEydir. Sar OdƏrcə 
hökmdar deməkdir, Ün, dedim, səs deməkdir, Ey –  uca deməkdir. Sar ÜnEy –  uca Ün hökmdarı 
deməkdir. SarÜnEy Yerdəki təhrif dillərdə "Nuh", "Noy" adlanır. 

 Bağ Atanın üçüncü Oğlunun OdƏrcə Odu –  həqiqəti, rütbəsi, dedim, EvƏrimdir. 
Yerdəki təhrif dillərdə EvƏrimin adı "İbrahim"di, "Avram"dı. Biz Ərəbin "İslam" dinini 

qəbul  eləyəndən sonra EvƏrimə Ərəbcə "İbrahim" deyirik. 
Bağ Atanın dördüncü Oğlunun Odu –  həqiqəti, adı, rütbəsi ƏlAğ EySardır. Yerdəki təhrif 

dillərdə ƏlAğ EySara "Allah" EySar –  "Allah" uca hökmdar, "İsa" peyğəmbər, "İsayi Məsih", 
"İisus" deyilir, "İsa" peyğəmbər vaxtilə, otuz yaşı ilə otuz dörd yaşı arasında Yeri –  "Kürreyi 
ərzi" gəzib təhrif dillərin hamısını öyrənə-öyrənə, SafAğ elmi haqqında moizələr oxuya-oxuya 
millətlərə ən çox bələd olan ƏlAğ –  "Allah" olduğuna görə Bağ Atamız onu Yer üzünün "Allah"ı 
–  ƏlAğı təyin eləyib”.(6,11)Göründüyü kimi Süleyman peyğəmbər, Nuh peyğəmbər, İbrahim 
peyğəmbər və İsa peyğəmbər müxtəlif dini kitablarda da məhz müqəddəs kimi təqdim edilir.  

Birmənalı olaraq Nəsimi kimi qanın, şiddətin, radikalizmin əleyhdarı olan Muğanna bu 
əsərdə Allahın dilindən “Quran”da səslənən "Bəqərə" surəsinin 40-cı ayəsində deyilir: "Qorxun 
məndən". 67-ci ayədə deyilir: "Allah sizə əmr eləyir…" 131-ci ayədə deyilir: "İslam ol (təslim 
ol)". 150-ci ayədə deyilir: "Zalımlardan qorxmayın, məndən qorxun ki, tamamlayım sizə 
nemətimi". 154-cü ayədə: "Allah yolunda öldürənlərə "ölülər" deməyin, diridir onlar, siz  bunu 
duymazsınız". 155-ci ayədə: "Sizi mütləq sınağa çəkirik, bir az qorxu, bir az da aclıq ilə". 179-cu 
ayədə: "Ey ağıl yiyələri, qisas alırsınızsa, deməli, yaşayırsınız, deməli qorxursunuz Allahın 
əzabından." 189-da: "O adam yaxşıdır ki, Allahdan qorxur, Allahdan qorxun ki, qəzəbinə düçar 
olmayasınız". 194-də: "Qorxun Allahdan"”  tipli fikirlərə etirazını bildirir, bunları Uca Tanrının 
deyə bilməyəcəyi fikirlər kimi qəbul etdiyini ehtimal edir”.(6,11) Əsəri müəllif özü povest(9)janrı 
kimi təqdim etsə də, romanın bütün tələblərinə cavab verdiyi üçün biz də “Türfə”ni roman kimi 
qəbul edib bu cür də təqdim etdik.  Bütün magik romanlardakı mistika və gerçəklik olduğu kimi 
“Türfə”də də mistika və gerçəklik var. Lakin bu mistika və gerçəkliklə bərabər romana tarixi 
roman kimi də yanaşmaq mümkündür. Çünki əsərdə yetərincə tarixi şəxsiyyətlər var və onların 
həyatı müxtəlif məqamlarda izah edilir. Nəqşibəndilik təriqətinin XX əsrdəki vəziyyətini siyasi 
və məişət məsələləri fonunda təqdimatın özü birbaşa tarixiliklə müasirliyin vəhdətini 
göstərməkdədir.  
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Шамил Садыгов 
 

Рукописи не изчезают – Роман Исы Муганны “Тюрфа” и его проблемы издания 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В  статье «Рукописи не изчезают – Роман Исы Муганны “ Тюрфа ” и его проблемы 
издания” произведение великого писателя  Азербайджанской литературы Исы Муганны 
неизданный  при жизни встретившийся причины объяснены историческими фактами, 
неоценённые по достоинству в литератураведении ставит в центр угла справедливые и  
несправидливые проблемы.Несмотря на то что роман не издавался в течении 6 лет после 
написания ,объясняет критику по отношению к нему.Это произведение из ряда романа  
«Идеал» представляет анализ и содержание доказывает что находится в одном ряду с 
другимипроизведениями. 

 
Shamil Sadıgov 

 
Manuscripts don’t get lost – Isa Mughanna’s “Turfa” novel and its edition problems 

 
SUMMARY 

 
In the article called “Manuscripts don’t get lost – Isa Mughanna’s “Turfa” novel and its 

edition problems” the reasons of the problems in the publishing process of “Turfa” were 
explained by historical facts, the reasonable and unreasonable excuses of not being sufficiently 
appreciated by Study of Literature were discussed. According to the fact, the novel was 
published after the death of the writer.  The analysis and the plot of the novel was presented  in 
the article and proved to be one of the novels included in “Ideal” series. 
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FÜZULİNİN “HƏDİQƏTÜS-SÜƏDA” ƏSƏRİNİN  
VƏ TÜRKCƏ “DİVAN”ININ ALBANİYADA YAYILMASINA  

TƏSİR EDƏN AMİLLƏR 
 

Açar sözlər: Məhəmməd Füzuli, Hədiqətüs-süəda, Albaniya dövləti, Albaniya, tənqidi 
mətn, türkcə divan 
          Ключевые слова: Мухаммед Физули, Хагигатус-суада, Албанское государство, 
Албания, критический текст, диван на тюркском языке.  
           Key words: Muhammed Fuzuli, Hakikatu-s Suada, Albania, Tenkitli-metin, Türkce 
Divan, Arnavut 
 
       Tədqiqatçılar “Hədiqətüs-süəda” əsərinin Məhəmməd Füzulinin orijinal yoxsa tərcümə əsəri 
olması haqqında çox müzakirələr aparmışlar.  Hətta A. Mirzəyev Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” 
əsəri orta əsrlər tərcümə abidəsi kimi” kitabını nəşr etdirmişdir (12,181). Mövzumuza aid 
olmadığı üçün bu haqda geniş məlumat vermirik. Sadəcə, bu müzakirələrə səbəb olaraq keçmişə 
günümüzün metodları ilə baxılmamasıdır deməklə kifayətlənirik. 

Bizim məqsədimiz Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinin və türkcə 
“Divan”ının Avropada, əsasən də Albaniyada yayılmasına diqqət çəkməkdir. “Hədiqətüs-süəda” 
əsəri və türkcə “Divan”ı sadəcə Albaniyada deyil, Çexiya Respublikasının kitabxanalarında da 
mövcuddur. Çexiya Respublikası Milli kitabxanasında mühafizə olunan farsca 149 əlyazmanın 
22-si Azərbaycana aiddir ki, bunlardan biri də Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsəridir 
(13:6 oktyabr). 

Dünyanın bir çox kitabxanalarında və şəxsi kolleksiyalarda mühafizə olunan bu əsər ilk 
dəfə 1253-cü ildə (h.q.) Bulagda, 1271-ci ildə (h.q) Misirdə və 1284-cü ildə (h.q) İstanbulda nəşr 
olunmuşdur. Türk “Divan”ının ilk dəfə elmi-tənqidi mətni isə Füzulinin öz vətənində, onun 
həmvətənləri tərəfindən, yəni 1944-cü ildə Bakıda Həmid Araslı tərfindən nəşr olunmuşdur. 
Sovet İttifaqı dövründə Bakıda Məhəmməd Füzulinin 6 cilddə əsərləri nəşrə hazırlanıb çap 
olunsa da, kommunizm rejiminin təzyiqi ilə “Hədiqətüs-süəda” buraya daxil edilməmişdir. Sovet 
höküməti devrildikdən sonra Əlyar Səfərli, Möhsün Nağısoylu və Nəsib Göyüşov “Hədiqətüs-
süəda”nı Bakıda çap etdirməyə nail olmuşlar (10, 368). 

Məhəmməd Füzuli haqqında danışarkən onun sadəcə şair, yazıçı deyil, həm də filosof, 
fəqih və Əhli-beyt (ə) aşiqi olduğunu da vurğulamaq lazımdır. Əhli-beyt məktəbinə etiqadı və 14 
məsuma dərin sevgisi onun əsərlərində açıq şəkildə özünü göstərir. Xüsusilə də türkcə və farsca 
yazdığı mənzum və mənsur əsərlərində etiqad məsələlərinə yönəldiyi aydın şəkildə 
görünməkdədir. Bu baxımdan Kərbəla müsibətindən bəhs edən “Hədiqətüs-süəda” əsərini şairin 
yaradıcılığının zirvəsi hesab edə bilərik (http://www.islamtimes.org/az/doc/article/130181/). 

“Hədiqətüs-süəda” həcmcə Füzulinin ən böyük əsəri olmaqla yanaşı, Kərbəla hadisəsinə 
həsr olunmuş ən möhtəşəm əsərdir. Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Türk ədəbiyyatında Kərbəla 
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hadisələrinə, İmam Hüseyn müsibətinə həsr olunmuş ona bənzər vəya onunla eyni səviyyədə 
dura bilən ikinci bir ədəbi əsər yoxdur. 

Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsəri, ümumiyyətlə, Azərbaycan-türk və müsəlman aləmin-
də Kərbəla hadisələrinə həsr olunmuş məqtəllər içərisində “katarsis etabı”dır, mərhələsidir. Buna 
səbəb isə hər şeydən əvvəl Füzuli sənətkarlığının, Füzuli qələminin cazibəli qüdrətidir. Şair özü 
əsərin janrı haqqında bunları yazır: “Həzə məqtəlnameyi-imam Hüseyn əl-müsəmma bihi Hədi-
qətüs-süəda raziyallahu anhum”  (“Hədiqətüs-süəda” adı ilə bilinən bu kitab İmam Hüseynin 
məqtəlnaməsidir. Allah ondan razı olsun.) 
 (http://static.bsu.az/w8/Xeberler%20Jurnali/Humanitar%20%202012%20%203/22-27.pdf). 

Məhəmməd Füzulinin nəzm və nəsr ilə yazdığı “Hədiqətüs-süəda” əsəri məqtəl janrında 
yazılan əsərlər arasında şah əsər kimi qəbul edilmişdir. “Hədiqətüs-süəda” Kərbəlada baş vermiş 
faciəni əks etdirir. Şairin dini düşüncəsi, əqidə və duyğularının bədii təcəssümü burada öz əksini 
tapır. Şair belə bir əsəri yazmağa milli-dini borcu kimi baxmış və bunu özünəməxsus şəkildə 
əsaslandırmışdır: “Bütün çağlarda məclis və yığıncaqlarda Kərbəla vaqiəsi və şəhidlərin müsibəti 
ərəblərin şərəfli adamları və əcəmin böyükləri tərəfindən söylənilir. Ancaq aləmin tərkibi və 
bəşəriyyətin böyük bir hissəsi olan türklər kitabların səhifələrinin əlavə sətirləri kimi məclislər 
səfindən kənarda qalıb və həqiqətlərin idrakından məhrum qalırdılar. Bu səbəbdən matəm 
macərası işarə ilə mən zəlilə hücum etdi və əli ilə yaxamdan tutaraq dedi ki, Kərbəla şahının 
nemətinin süfrəsində böyüyən vurğun Füzuli! Nola ki, yeni tərzdə yazasan və comərdlik edib 
türkcə bir məqtəl yazasan ki, fasihlər (gözəl danışanlar) türk dilində dinləyərək faydalanalar və 
məzmunu anlayaraq  ərəb və əcəm dillərinə möhtac olmayalar”  
(http://www.anl.az/down/meqale/525/2013/sentyabr/324925). 

Tədqiqatçılar “Hədiqətüs-süəda” (“Xoşbəxtlər baxçası”) məqtəlini Azərbaycan ədəbiy-
yatında sənədli-tarixi-bədii, vahid sujetə malik olan ilk roman nümunəsi kimi qəbul edirlər. Əsər 
vahid sujetə malik olsa da, on bab (bölüm) qissələr – hekayələr şəklində,  əsas məzmun – 
Kərbəla vaqiəsi ilə əlaqələndirilir. 

"Hədiqətüs-süəda" dibaçə, 10 babdan və xatimədən ibarətdir. Əsərdə bəla və müsibətlər, 
Kərbəla şəhidlərinin əhval-ruhiyyəsi haqqında söhbət etdikdən sonra kitabın yazılma səbəbləri 
açıqlanır. 1-ci baba 8 bölüm daxildir. Bu bölümdə peyğəmbərlərin (ə) həyat hekayətlərindən, 
başlarına gələn bəla və müsibətlərdən , qarşılaşdıqları imtahanlardan bəhs edilir. 

2-ci bab 4 bölümə ayrılır və Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) başına gətirilən müsibətlər və onun 
bu əzaba səbrlə dözməsi təsvir edilir. 

3-cü bab – Hz. Məhəmmədin (s) rehləti və Qədir-Xum hadisələri; 
4 -cü bab – Xanım Fatimənin (s. ə) şəhadəti və Mövla Əlinin (ə) kədəri; 
5- cü bab – Həzrət Əlinin (ə) şəhadəti; 
6-cı bab – İmam Həsənin (ə) şəhadəti; 
7-ci bab – İmam Hüseynin (ə) Mədinədən Məkkəyə səfərə çıxması; 
8-ci bab – Müslim ibn Əqilin şəhadətinin bəyanı; 
9-cu bab – İmam Hüseynin (ə) Məkkədən Kərbəlaya gəlməsi; 
10-cu bab – Hürr ibn Yezid Riyahinin və İmam Hüseynin (ə) digər yaxınlarının şəhadəti 

və İmam Hüseynin (ə) Əhli-beyti ilə bərabər şəhid olması bəyan edilir” 
(http://www.islamtimes.org/az/doc/article/130181/). 

Xatimənin mövzusu isə Əhli-beyt xanımlarının (s.ə) əsir düşməsi və onların Şama 
gətirilməsindən ibarətdir. Xatimədən sonra kiçik bir hissədə “İzhari-təvəllüdi-immə ğeyrə 
raziyəllahu ənhum” gəlir. Əsər nəsr və nəzmlə verilmiş kiçik bir münacatla bitir. “Hədiqətüs-
süəda”nın birinci babında yerləşən  qissələr klassik hekayə janrımızın nümunələri hesab edilir. 
Kərbəla hadisəsindən götürülən mövzunun əsasında eşq, ilahi eşq və Allah sevgisi durur (7, 22). 

Bəktaşi təkyələrində dini ədəbiyyat kimi Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinin 
surəti çoxaldılır və yayılırdı. Hətta “Gənc türklər hərəkatı”nın qurucusu olan Namiq Kamal ana 
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tərəfindən Bəktaşi olmaqla yanaşı cavanlığında həqiqi bir Ələvi-Bəktaşi olmuşdur, hətta İmam 
Əliyə ithafən şeirlər yazmış, Məhəmməd Füzulinin fəlsəfi əsəri olan “Hədiqətüs-süəda” dan da 
bəhrələnmişdir. http://kayzen.az/blog/din/11793/%C9%99l%C9%99vilik-n%C9%99dir.html 

Dünyada Füzuli adı ilə məşhur olan Məhəmməd bin Süleyman (ö. 963/1556) təsəvvüf şairi 
kimi də tanınmışdır. Onun türkcə, farsca və ərəbcə yazdığı əsərləri hər zaman oxucuların böyük 
rəğbətini qazanmışdır. Balkanların fərqli etnik və mədəni cəhətdən zəngin olan qrupları arasında 
onun “Hədiqətüs-süəda” əsəri mühim yer tutur. Bu da Osmanlının Balkanları işğal etməsindən 
və orada islam mədəniyyətini, təhsilini inkişaf etdirməsindən sonra baş verir. Osmanlı 
mədəniyyəti ilə qarşılaşmaq, bölgədə mövcud olan siyasi və sosial-mədəni sahədə mühüm 
dərəcədə dəyişikliklərin yaşanmasına səbəb olur. Bunu Albaniya dövlət arxivlərindəki “Osmanlı 
əlyazmaları katalogu” da təsdiq edir. Kataloqda Məhəmməd bin Süleymanın dörd “Hədiqətüs-
süəda” əsərinin olduğu göstərilmişdir.  

Arxivdə 1484–1950-ci illəri əhatə edən  türkcə 261, ərəbcə 200, farsca 34 əsərdən 
dördünün Füzuliyə aid olması diqqətəlayiqdir. Ass. Prof. Dr. Qiyasəddin Aytaş və Dr. Hacı 
Yılmazın hazırlayıb 2001-ci ildə Ankaradakı Türk hava qurumu nəşriyyatında nəşr etdikləri 
“Albaniya dövlət arxivləri Osmanlı əlyazmaları kataloqu” kitabında Məhəmməd Füzulinin 
“Hədiqətüs-süəda” əsəri haqqında bu məlumat verilir: “Müəllifi Məhəmməd bin Süleyman (ö. 
963/1556) olub, Füzuli adı ilə tanınmışdır. Əsər, Kərbəla hadisəsinin “Rövzətüş-şühəda” kimi bu 
mövzuda yazılmış əsərlərdən bəhrələnərək 10 bab üzrə tərtib edilmişdir. Türkcə, 20x13 
ölçüsündə, 240 vərəq olan əsər H. 1180/1669 –cu ildə Girokastrlı Murad Muxtar tərəfindən üzü 
köçürülmüşdür”( 2, 92). 

Bu Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinin Albaniyada arxivdə qeyd olunan 
ilk nüsxəsidir. Kitabın katibinin Girokastralı Murad Muxtar olmağı Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” 
əsərinin bölgədə mövcud olduğunu, oxunduğunu və çoxaldılmasına ehtiyacın olduğunu deməyə 
əsas verir. 

Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinin Albaniya Dövlət Arxivindəki ikinci nüsxəsi h. 
1204/1789-cu ildə köçürülmüşdür. Türkçə olan bu əlyazma da 10 bab üzərində tərtib edilmişdir. 
19x11 ölçüsündə, 267 səhifədən ibarət olan bu əlyazmanın harada və kim tərəfindən 
köçürüldüyü məlum deyildir (2, 92). Nüsxələr üzərində elmi tədqiqat aparılmadığından hansı 
nüsxədən köçürüldüyünü deməyimiz də imkansızdı.  

Albaniya Dövlət Arxivində “Hədiqətüs-süəda”nın üçüncü nüsxəsi Əli Əfəndi tərəfindən 
köçürülmüşdür. 32x20 ölçüsündə, 190 vərəqdən ibarət olan əsər də 10 bab üzərində tərtib 
edilmişdir. H. 1305/1888-ci ildə köçürülmüş bu əsər bölgədə Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-
süəda” əsərinə marağın çox olduğunu sübut edir (2, 92). Yəni 17-ci əsrdən başlayaraq hər əsrdə 
bir dəfə üzü köçürülmüşdür. 

19-cu əsrin əvvəllərindən Avropa dövlətləri Osmanlını tarix səhnəsindən silmək üçün 
planlar qururdular.  20-ci əsrin əvvəllərində Balkanlarda Osmanlıya qarşı bir qiyam başladı. 
Osmanlıya qarşı düşmənçilk o qədər möhkəmləndi ki, hətta qardaş kimi əsrlər boyu birgə 
yaşadıqları, eyni inama sahib olan yüzlərlə türk ailəsini məhv etdilər. Yüzlərlə ailə isə köçüb 
getmək məcburiyyətində qaldılar. 

Bölgə yenidən formalaşmağa başlayır. Buna baxmayaraq, adət-ənənə də qorunub 
saxlanılırdı. 20-ci əsrin əvvəllərindən bölgədə olan xalqlar bir-birindən asılı olmayaraq müstəqil 
şəkildə yeni dövlət və sistemlər altında yaşasalar da, Osmanlı imperiyasının keçmişindən gələn 
mədəni irs bu dövrdə, xüsusilə də, dini etiqadların müəyyən edilməsi məqamında əhəmiyyətini 
qorumağa davam etmişdir. 

Olsi Jazexhi yazır ki; “Bəktaşilik tarixi, ikinci qayıdış nöqtəsinə Kamal Atatürk Türk 
Cumhuriyyəti qurulduğu zaman şahid oldu. 1925-ci ildə Sufi təriqətlərinin qadağan edilməsi ilə 
Bəktaşilər Hacı Bəktaş da (Kayseri və Kırşehir arasında) olan özlərinin pir – evlərini tərk etmək 
və Albaniyaya köçmək məcburiyyətində qaldılar. Bəktaşilərin özlərinin ikinci “gjeme” – 
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fəlakətləri kimi adlandırdıqları bu dövr təriqətin Albaniya bölməsinin Türk-Osmanlı təriqətindən 
Albaniya təriqətinə çevrilməsinə səbəb oldu. Təriqətin alban əsilli banisi Sali Niyazi Dədə Tirana 
getmək üçün 1931-ci ildə Ankaranı tərk etdi. Yeni qurulan Alban dövləti Bəktaşi islamın anti-
türk versiyasını səmimi bir şəkildə qəbul etdi. Təkkənin Anadoludan Albaniyaya köçürülməsi 
məqsədi ilə 28 sentyabr 1929-cu ildə alban Bəktaşilər Albaniyadakı Prişta Təkkəsində Baba 
Qəmbərin liderliyi ilə böyük bir konfrans təşkil edərək təriqətin ilk müasir konstitutsiyasını təsis 
etdilər və Albaniya höküməti tərəfindən də qəbul edildi. ” 

Bunu 1928-ci ildə naməlum biri tərəfindən üzü köçürülmüş, 10 bab üzrə tərtib edilmiş, 
32x20 ölçülərində, 234 səhifə olan əsər də təsdiq edir. (2, 70–72). 

Bunlardan başqa Albaniya Dövlət Arxivlərində “Kitab fi Kərbəla və Şühədayi-Kərbəla” 
adlı bir əlyazma da vardır. Əhli-beyt və Kərbəla hadisəsindən bəhs edən əsər qaynaqlarda eyni 
adla vəya bənzər adlarla göstərilmir. Ona görə də bu əsərin original olub olmadığı dəqiq olaraq 
bilinmir (2, 152). 

Dünyanın bir çox kitabxanalarında Füzulinin türkcə “Divan”ının əlyazma nüsxələri 
mövcuddur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunda təxminən 30-a 
yaxın nüsxəsi saxlanır. Biz məqalədə bu nüsxələrin hamısından deyil, ancaq Bakıda nəşr 
olunmuş divanların elmi-tənqidi mətnlərinin əsasında duran, ən çox istifadə edilən əlyazmadan 
bəhs edəcəyik və bu əlyazma haqqında tərtibçilərin verdikləri məlumatları nəzərdən keçirəcəyik. 
Bizə elə gəlir ki, bu cəhətdən yanaşdıqda tərtibçilərin hansı əsaslarla bu nüsxələrə söykəndiyini 
müəyyənləşdirmək və onların mötəbərliyi haqqında fikir söyləmək mümkündür. Haqqında bəhs 
edəcəyimiz divanın dibaçəsində onun hicri tarix ilə 977-ci ildən yazılmağa başladığı qeyd 
edilmişdir. Dibaçənin sonundakı 5b vərəqində tarix verilmişdir. 

م  فی  شھور  سنھحا ن  تمام  شد  دیباچھ  دیوان  فضولی  فی  یوم  الثالث  شھر  محرم  الحراستوال  
 سبح  و سبحین  تسحمائھ

(Füzuli divanının dibaçəsi 977-ci il məhərrəmül-həram ayının üçüncü günü tamam oldu). 
Miladi tarix ilə 1569-cu ilin iyun ayına təsadüf etməkdədir. Füzuli əsərlərinin Bakı 

nəşrlərinin I cildində bu tarix yanlışlıqla hicri 979-cu il olaraq göstərilmişdir. 79 vərəqdən 
ibarətdir. Nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. 15x26,2 ölçüsündədir. 

Divanın sonunda 71b vərəqindəki qeyddən isə həm katibin adı, həm də əlyazmanın 
bitdiyi il aydın olmaqdadır.  

لک الوھاب  علی  ید  محمود  بن  داود  االولونیھ وی  الشھیر  بالسحیدی  غفراهللا تمت  ھذا  الکتاب  بحون  عنایت  ال
٩٨.لھ ولوالدینھ  و  احسن  الیھا  والیھ  فی  لواخر رجب  الرجب  سنھ  ثمانین  وتسع  مایھ     

(Bu kitab Allahın rəhmətiylə rəcəbül- mürəccəb ayının sonunda, 980-ci ildə Səid ləqəbi 
ilə məşhur olan Mahmud ibn Davud Ulunyəvinin əli ilə tamam oldu. Allah onu valideynlərinə 
bağışlayıb əcrini versin). 

Miladi tarix ilə 1572-ci ilin noyabr ayına təsadüf edir. Bu tarix də Füzuli əsərlərinin I 
cildində 1573-cü il olaraq göstərilmişdir. Eyni zamanda katibin adı Uluyyəvi kimi oxunmuşdur. 
Əslində Ulunyəvi (  االولونیھ وی  ) kimi oxunmalıdır. 

Mənbələrdə Ulunyəvinin adını 1417-ci ildən Osmanlı torpaqlarına daxil olmuş, Rumeli 
Yanı əyalətinin Avlona (sancaq) şəhərinin (qədim adı Aulon İlliriyi) adı ilə əlaqələndirirlər. 
Halhazırda Albaniyanın 3 böyük şəhərindən olan Vlyora, Albaniyanın cənubunda yerləşir. 

Divanın təəsüf ki, avtoqraf nüsxəsi yoxdur. Bu nüsxə hələ elm aləminə məlum deyildir. 
Şairin özü tərəfindən hazırladığı külliyyat Həmid Araslının gəldiyi qənaətə görə XVII əsrin 
əvvəllərində Səfəvi sarayının kitabxanasında mövcud olmuşdur. Buna sübut olaraq, Şah Abbasın 
kitabdarı olan “Sadiqinin “Məcməül-xəvas” təzkirəsində Sadiqi Füzilidən bəhs edərkən 
“təxminən otuz min beyt əşar bar kim bu həqir  öz xəttim ilə mütaliə qıldım” – deyir ki, bu da 
onun Füzulinin əsərlərini saray kitabxanasında olduğunu deməyimizə imkan verir” (Füzuli 
divanı. Azərbaycan SSR EA-nın nəşri. Bakı. 1958, səh. 3). Həmid Araslının istər 1944-cü il, 
istərsə də bu çapın ilk olaraq mükəmməl variantı hesab olunan 1958-ci il nəşrlərini nəzərdən 
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keçirmək lazım gəlir. Bunlar Füzuli “Divan”ının ilk elmi-tənqidi nəşrləri olmaqla yanaşı, 
“Divan”ın ən qədim əlyazma nüsxəsi sayılan Bakı nüsxəsinə və digər nüsxələrə əsaslanmışdır. 
Biz ilk növbədə bu nəşrlərdən və Bakı nüsxəsindən bəhs etmək istərdik. Bu nüsxənin qədimliyi 
və mükəmməlliyindən danışarkən Həmid Araslı yazır: “Hələlik bütün dünyada bizim nəşr 
etdiyimiz nüsxə kimi qədim və mükəmməl nüsxə tanımırıq. Bu divanın qədimliyindən əlavə 
mükəmməlliyi, xəttatın savadlı olması və Füzuli qəzəllərinin mühüm hissəsini əhatə etməsi kimi 
məziyyətləri vardır ki, bunlar müvafiq nüsxəni Füzuli əsərlərinin elmi-tənqidi mətnində əsas 
götürmək üçün zəruri şərtdir” (18, 3). Həmid Araslının istər bu kitaba ve 1958-ci il çapına 
yazdığı ön sözlərdə, istərsə də digər mənbələrdə , məsələn, Mail Əliyevin 1996-cı ildə nəşr 
etdirdiyi Füzuli “Divan”ının elmi-tənqidi mətninə yazdığı müqəddimədə bu nüsxə haqqında 
məlumatlara rast gəlirik. Belə ki, həmin təsvirlərdə eyni bir əlyazma haqqında müxtəlif fikirlər 
söylənməkdədir ki, biz bu kiçik detallara toxunmadan, sadəcə olaraq,  onun haqqında 
ümumiləşmiş elmi qənaətləri təqdim etməyi lazım bilirik. 

Bu “Divan”ın üzü şairin ölümündən 16 il sonra köçürülmüşdür. Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunda M-236 şifrəsi altında saxlanır. Həmin bu tarixlər adı 
çəkilən əlyazmanın “Divan”ın ən qədim nüsxəsi olduğunu sübut edir. Qeyd edək ki, əlyazmanın 
haşiyələrində istər Füzulinin, istərsə də digər Şərq şairlərinin – Sədi, Sultan Vələd, Asifi, Əmir 
Xosrov və başqalarının müxtəlif şeirləri də yer almışdır. Eyni zamanda, bu əsərlər arasında 
Füzuliyə məxsus olduğu ehtimal edilən bir qəzəl də vardır. Biz bu qəzəli “Divan”ın digər 
əlyazmalarında və nəşr olunmuş elmi-tənqidi mətnlərində görsək də, “Divan”ın haşiyəsində 
yazıldığı üçün Həmid Araslı onu tənqidi mətninə daxil etməmişdir. Həmid Araslı əlyazmanı 
təsvir edərkən bu barədə yazır: “Yüzüncü səhifədə haşiyədə Füzuli adından aşağıdakı qəzəl 
yazılmışdır:  

Dil  ğarətinə tazə xətin çəkdi ləşkəri, 
Sındırdı bin könüllü səfin bir yeniçəri... 
Başqa bir xəttlə haşiyədə yazılmış bu qəzəli şübhəli hesab etdiyimizdən şairin divanına 

salmamışıq” (18, 6). 
Beləliklə, gördüyümüz kimi, bu əlyazmanın haşiyələrində yazılmış digər şeirlər haqqında 

söz açmaq və onların Füzuliyə məxsus olub-olmaması barədə mübahisələr etmək olar. Təbii ki, 
əlyazmadan istifadə edən bir çox alimlər bu məsələlərə geniş şəkildə toxunduğu üçün biz onların 
üzərində ətraflı şəkildə dayanmırıq. Sadəcə olaraq yuxarıdakı qəzəli xatırlatmağımızın səbəbi 
başqa katiblər və alimlər tərəfindən Füzuliyə aid edilən bu qəzəlin Həmid Araslı tərəfindən qəbul 
edilməməsinin səbəblərinə aydınlıq gətirməkdir.  

Ancaq onu da əlavə edək ki, bu nüsxənin qədimliyinə və mükəmməlliyinə baxmayaraq, 
tərtibçilər onun haqqında bəzən öz tənqidi fikirlərini bildirmişlər. Belə ki, Həmid Araslı bu 
nüsxənin nöqsanlarından danışarkən yazır: "Lakin bu heç də o demək deyildir ki, nəşr etdiyimiz 
divan nöqsansızdır. Əvvəla, biz burada katibin əsəri köçürdüyü zaman bir sıra yanlışlıqlara yol 
verdiyini görürük. Bəzən söz buraxmaq, bəzən sözləri yanlış yazmaq, hətta ötürülmüş qəzəlləri 
sonradan haşiyədə vermək  kimi təshihləri də vardır. Bu divanda Füzulinin başqa divanlarında 
təsadüf etdiyimiz bəzi qəzəllərini də görmürük. Xüsusən Daşkənd (m. 1581) və Sankt-Peterburq 
(m. 1589–90) nüsxəsində olan dörd qəzəl, habelə İstanbul (m. 1571) nüsxələrində olan və bizim 
XVII əsr əlyazmalarında təsadüf etdiyimiz iki qəzəl burada yoxdur. Bu da çox təbiidir. Çünki 
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Füzuli özü də "Divan"ını tərtib edərkən qəzəllərinin hamısını 
daxil edə bilməmişdir. Çox ehtimal ki, əlimizdəki divan şairin özü tərəfindən tərtib olunmuş 
divanın üzündən köçürülmüş və təkmilləşdirilmişdir. Katib bu barədə bir söz deməsə də, mövcud 
divanlarla apardığımız müqayisə bunu aydın sübut edir" (18, 8). Mail Əliyev isə nüsxə haqqında 
öz iradlarını belə bildirir: "...Bakı nüsxəsi də ... nöqsanlardan xali deyil. Təsvirdən göründüyü 
kimi, burada şairin yaddan çıxıb kənarda qalmış və ya köçürülən nüsxədə olmayan şeirləri 
sonradan haşiyələrdə yazılmış, Füzuliyə dəxli olmayan və katibin zövqünü oxşayan ayrı-ayrı şeir 
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parçaları, Füzulinin divana daxil etmədiyi və başqa əsərlərində verdiyi şeir parçaları əlavə 
edilmişdir" (14, 12). 

Azərbaycan və türk ədəbiyyatı tarixində divan şairləri arasında Füzulinin xüsusi yeri 
vardır. Bu mənada, qəbul olunmuş prinsiplərə uyğun divan yazan şairlərdən biri Füzulidir. Orta 
əsr divan ənənələrinə əsasən Füzulinin anadilli divanı dibaçə ilə başlayır. Bu ənənə Məhəmməd 
Füzulinin dövrümüzə qədər gəlib çatmış, üzü 1569–1572-ci illərdə köçürülən türkcə divanlarının 
ən qədimi olan Bakı nüsxəsində özünü göstərir. Əlyazma qəzəllər, tərcibənd, tərkibənd, 
müxəmməs, mürəbbe, qitələr və rübailərdən ibarət bir divandır. Qəzəllər sırasında ilk növbədə, 
Allah Təalaya həmd və Məhəmməd peyğəmbərin (s.) tərifinə həsr olunmuş qəzəlləri, sonra isə 
müxtəlif məzmunlu qəzəlləri gəlir. Divanın əlyazmasını araşdırdıqda aydın olur ki, burada 292 
qəzəl vardır və onlar divanın tərtib prinsiplərinə uyğun olaraq, qafiyələrinin və ya rədiflərinin 
son hərflərinin əlifba sırasına görə düzülmüşdür. Füzuli divan tərtib edərkən demək olar ki, ərəb 
əlifbasında olan bütün hərflərdən istifadə etmiş və ya başqa sözlə desək, qafiyələrinin və ya 
rədiflərinin son hərfləri ərəb əlifbasının sıralanmasına uyğun şəkildə qəzəllər yazmışdır. 

Qüdrətli qələm sahibi olan Füzulinin "Divan"ı hələ öz dövründə məşhur olmuş, üzü 
köçürülərək bütün Şərqdə yayılmışdır. Bu mənada, indinin özündə də dünyanın müxtəlif 
kitabxanalarında Füzuli "Divan"ının onlarla əlyazma nüsxəsi mövcuddur. Füzulinin əsərləri, eyni 
zamanda, divanı çox sevildiyi üçündür ki, öncə əlyazma şəklində yayılmış, XIX əsrdən etibarən 
daşbasması və mətbəə üsulu ilə çap olunmağa başlamışdır.  

19–20-ci əsrlərdə xarici qüvvələrin, bəzi xristian din xadimlərinin Albaniyadakı insanları 
Osmanlı dövlətinə qarşı üsyana qaldırmalarından sonra ərəb əlifbası ilə yazılmış kitablar, məzar 
daşları, daş kitabələr də nəsiblərini alırlar. Onlarla kitab və daş kitabələr şüursuzcasına məhv 
edilir. İkinci dünya müharibəsindən sonra Albaniyada qurulan hökümətin Sovet İttifaqının 
təzyiqi ilə özünü ateist elan etməsi onlarla ərəb hərfləri ilə yazılmış kitabın yandırılmasına, 
atılmasına və baxımsızlıqdan məhv olmasına səbəb olmuşdur. Bu qədər kitabın məhv edilməsinə 
baxmayaraq, Ass. Prof. Dr. Qiyasəddin Aydaş və Dr. Hacı Yılmazın Albaniya dövlət 
arxivlərində 1484–1950-ci illəri əhatə edən türkcə 261, ərəbcə 200, farsca 34 əsərdən ibarət 
kataloq tərtib etmişlər. Onların nəşr etdirdiyi kitabda (2, 152) 37cüngün, 2 Bəktaşi nəfəslərinin, 3 
Bəktaşi şeir antologiyasının, 7 şeir antologiyasının, 8 əşarın, 2 şeir dəftərinin, 2 Məcməül-əşar, 1 
Bəktaşi cüngünün, 1 Cüngi-Düsturun, 1Gülbanklanır, 1 Kitabi-Medala, 1Qəsaid və Əşarin və b. 
kitabların adı keçir. Bu şeir məcmuələrində çoxlu orijinal nəfəslər, qəzəllər, qəsidələr, qoşmalar, 
nitqlər və müxtəlif mövzularda yazılan türkcə şeirlər vardır. İndiyə qədər dərindən tədqiq 
edilməmişdir və müəllifləri məlum olmayan bu şeirlərin çoxusunun mövzusu İmam Əli və Əhli-
beytə həsr edilmişdir. 

Albaniya dövlət arxivlərindəki bu əlyazmalar ciddi tədqiqata cəlb edilməlidir. Çünki 
buradakı əsərlərin müəlliflərinin Osmanlı dövlətindən xaricdə, İranda, Azərbaycanda və b. 
regionlarda yaşaması tədqiqatçılar üçün ədəbi əlaqələri öyrənmək şansı yaradır. 

Məhəmməd Füzuli sadəcə şair, alim, filosof deyil, həm də böyük Əhli-beyt aşiqidir. Əhli-
beyt məktəbinə etiqadı və 14 məsuma dərin sevgisindən dolayı vəfat edəndə Həzrət Əba 
Əbdillahil Hüseynin (ə) qəbrinin yaxınlığında dəfn edilməsini vəsiyyət etmişdir. 1975-ci ildə 
İmam Hüseynin (ə) hərəminin ətrafındakı xiyabanların genişləndirilməsi səbəbi ilə şairin nəşi 
məzardan çıxartılaraq, hərəmin kitabxana və xəttatlıq binasında dəfn edilmişdir. 
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Факторы влияющие на распространение в Албании произведения Физули 
«Хадигатус-суада» и «Диван»а на тюркском языке 

 
                                                                   РЕЗЮМЕ  
 

Известный в мире под именем Физули Мухаммед бин Сулейман (д.с.963/1556) был 
известен также как и мистический поэт. Его произведения на тюркском, арабском и 
персидском языках всегда завоёвывали огромную симпатию читателей. Во многих 
библиотеках мира имеются рукописные экземпляры «Диван» а Физули на тюркском 
языке. В этой статье повествуется только о экземплярах напечатанных диванов на 
тюркском языке на основе научно-критических текстов, о рукописи которая используется 
больше всего и просмотрим сведения составителей об этой рукописи.   

Рукопись была написана в июне 1569 года по лунному календарю милади. Состоит 
из 79 листов. Почерк –насталик. Размер-15х26,2см.  
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Среди отличающихся этнических и культурных групп Балканов, рукописные 
экземпляры произведения Физули «Хагигатус-суада» и «Диван» на тюркском языке 
занимают особое место. Это произошло после захвата Балкан Османской империей и 
развития здесь исламской культуры и образования. Столкновение с Османской культурой 
является причиной возникновения перемен в значительной степени в политической и 
социально-культурной сфере региона. Это подтверждает «Каталог Османских рукописей» 
Албанского государственного архивов. В каталоге отмечено что имеется четыре 
произведения Мухаммеда бина Сулеймана «Хагигатус-суада». В архиве имеется 261 
произведений на тюркском языке, 200 на арабском и 34 на персидском языках 
охватывающие 1484-1950 годы. Четыре из этих произведений относятся к Физули и это 
достойно большого внимания. Самый древний экземпляр «Хагигатус-суада» был 
переписан в 1180/1669 году по лунному календарю хиджри переписчиком Гирокастрали 
Мурадом Мухтаром, состоит из 10 глав, 240 листов, в размере 20х13см. Другая рукопись 
состоит из 10 глав, 267 листов, в размере 19х10см переписана в 1204/1789 году по 
лунному календарю хиджри. Переписчик неизвестен. Другая рукопись переписана в 
1305/1888 году по лунному календарю хиджри переписчиком Али Афанди.  

Начиная с начала ХIХ века регион заново начинает формироваться. Наряду с этим 
все обычаи и традиции сохраняются. Начиная с ХХ века народы жившие в этом регионе 
жили независимо друг от друга в новом государстве и под новыми системами, но 
несмотря на это культурное наследие пришедшее с давних времён Османской империи, 
даже в этот период в особенности во время определения религиозных убеждений 
продолжало сохранять своё значение. Это доказано в копии рукописи состоящей из 10 
глав, 234 листов, в размере 32х29см написанной в 1928 году неизвестным переписчиком. 
Все эти четыре экземпляра на тюркском языке имеющиеся в Албанском государственном 
архивах ещё раз являются доказательством. И это свидетельствует о том, что даже в 
начале ХХ века в Албании считающейся образцом культурного наследия Османской 
империи интерес к «Хагигатусу-суада» не уменьшился. Для того чтобы написать историю 
нужно начинать с корней культуры и цивилизации.   

                                                                                                                     Ali Shamil 
                                                                                                                         KhatiraYusifova 
 

The Influence of Spreading of Fuzuli`S “Hakikatus Suada” 
and “Divan” In Turkishin Albania 

 
SUMMARY 

 
        Fuzuli known by name Muhammed bin Seyid in a world (b. 963/1556) is known as the 
sufism poet. His poems in Turkic, Persian, Arabian languages are always effected. In a number 
of libraries of the world there are manuscript copies of Fuzuli’s Divan in Turkish. In the article 
we are going to deal with not all the copies,but only the most spread, used ones on the base of 
critical texts and look throw the knowledges given us by compilers of these manuscripts. The 
manuscript copy we are going to deal with is dated from 1569, Haziran. It consists of 79 pages. It 
was written in Nastalik, size is 15x26,2 sm. 
His work Hadikatu’s-Sueda is always effective belongs the cultural and ethnic groups of 
Balkans. This has happenned under the developent of Islamic culture and education in Balkans 
afther the Ottoman’s occupation. The Ottoman culture has led to important changes on political 
and socio-cultural structure in the region. The catalogue of Ottoman’s Manuscripts of Albania 
State Archieves proves it. Namely, the Hadikatu’s-Sueda the work of Muhammed bin Suleyman 
shown on catalogue. 
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       It’s notable that, four poems belong to Fuzuli among the 261 Turkic, 200 in Arabian, 34 
in Persian works in 1484-1950 in archive. 
       The region was formed again from the beginning of 19 century. But still the traditions has 
been kept alive. The cultural heritage from the Ottoman past continue to kept the essence in 
identification of religion identifies when the population of region lives in new states and systems 
from the beginning of 20 century. All the Turkish copies in Albania State Archives proved it. 
This shows that, the interest to Hadikatu’s-Sueda has not diminished even at 20 century. It was 
resumed from the axis of history, culture. 
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Nəzrin Rzayeva 
AMEA  Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,  
baş mütəxəssis 

 
SÖHRAB TAHİRİN ROMANLARINDA SAVAŞ VƏ 

İSTİQLALİYYƏT (“SEVGİSİNDƏ İTƏN QIZIN TALEYİ”  
ROMANI ƏSASINDA) 

 
Açar sözlər: Roman, Cənub, Cavadzadə 
Ключевые слова: роман, восток, Джавадзаде 
Key words: Romance, east, Javadzadeh 
 
Məlumdur ki, XX əsrdə baş qaldırmış irili-xırdalı bir neçə müstəqillik hərəkatı kimi Sət-

tarxan, Şeyx Məhəmməd Xiyabanidən sonra Pişəvəri də məğlub oldu. Dünya siyasətçiləri 
arasında, dünyanın düzənini dəyişməyə qadir olan hegemon güclərdən heç biri Cənubi Azər-
baycanın həyəcan təbilinə, müstəqillik qışqırığına hay vermədi. Pişəvəriyə hər cür köməyin 
kəsilməsi və bir növ onun əlinin-qolunun hər yerdən üzülməsi Milli Hökumətin süqutuna səbəb 
oldu. 

Pişəvəri İranda həyata keçirə bilmədiyini doğma Vətəni Cənubi Azərbaycanda həyata 
keçirdi. O,  burada Demokratik Azərbaycan Partiyasını yaratdı və onun əsasında Azərbaycan 
Milli Hökumətini qurdu. Milli Hökumətin qısa bir zamanda həyata keçirdiyi tədbirlərsə uzun 
illər soydaşlarımızın yaddaşından silinməyəcək, ölçüyə, miqyasa gəlməyəcək qədər böyükdür.  

S.Tahir hələ 18-19 yaşlarında Cənubda baş verən siyasi hərəkata qoşulmuş və bu 
hərəkatın fəal üzvü olmuşdur. Birbaşa üsyan rəhbərləri ilə tanışlıq isə onun baş verən hadisələrə 
dərindən bələd olmasının səbəbidir. Bunun da nəticəsidir ki, müəllif həm “Sevgisində itən qız”, 
həm də digər romanlarında təkcə eşitdiklərini, oxuduqlarını deyil, həm də bilavasitə iştirakçısı 
olduğu məqamları və tarixi hadisələri təhkiyəyə gətirir. Onun romanlarının əsas 
məziyyətlərindən biri də elə budur – səmimilik. 

“Sevgisində itən qız” lirik başlıq kimi görünsə də, ciddi, tarixi-siyasi mövzudadır. 
Romanda XX əsrin birinci yarısında Azərbaycan xalqının mübarizəsi, tarixi və taleyi əks olunur. 
Roman üç hissədən ibarətdir: “Bakı”, “Tehran”, “Təbriz”. 

Birinci hissədə Azərbaycanın şimalında baş verən hadisələr, ikinci hissədə Araz çayının 
Cənubunda yaşanan olaylar təsvir olunmuşdur. Əslində hadisələrin bu formada keçidi 
qəhrəmanların taleyi üçün dəqiq deyil. Çünki tale onları gah şimala, gətirir, gah da yenidən 
cənuba çəkib aparır. Cənub - əsərdə mübarizə yolu, savaş və istiqlaliyyət yeri kimi təsvir olunur.  

Əsərdə iki insanın taleyi qabardılır: Müəllim Cavadzadənin – Pişəvərinin və onun şagirdi 
Əqidənin. Varlı bir ailədən olan, balıq taciri Loğman ağanın qızı olan Əqidə Sovet 
hakimiyyətinin qələbə çaldığı və sinfi mübarizəyə qalxaraq varlıları “ləğv etdiyi” bir zamanda 
atası ilə İrana köçməyə qərar verir – məcbur olur. Burada, dəyişən həyat şəraitində, bir şəhərdən 
digərinə yol aldıqca və Şimali – Cənubi Azərbaycan arasında qaldıqca Əqidənin başına müxtəlif 
fəlakətlər gəlir. Əqidə atasını itirdikdən sonra müəllimin axtarışı ilə Təbrizə üz tutur, inqilabi 
hərəkata qoşulur. 

Öz müəlliminə məhəbbəti Əqidəni daim təqib edir. O, məhəbbətin gücü ilə yaşayır, 
çətinlikləri bu məhəbbətin gücü ilə dəf edir. Əqidə bir müddət yaxşı insan kimi tanıdığı Şərifiyə 
ərə gedir. Lakin bəxtin bu dəfə də Əqidənin üzünə küsməsi nəticəsidir ki, Şərifini də itirir. O, 
təskinliyini Tərs Əri kimi talesizlərə, Şirəli kimi azadlıq aşiqlərinə baxdıqca tapır. Xüsusilə, 
qanla suvarılmış azadlıq ağacı – azadlığın böyük rəmzi Əqidənin ən böyük təskinliyidir.  



 
                                                   

ƏLYAZMALAR YANMIR                                                    № 2 (5), 2017 

62 
 

Bir sıra sakral mətnlərdə rast gəldiyimiz ağac totemi, qədim hunlardan, yunanlardan 
qalma bir inancın tərkib hissəsidir. Bu gün də davam edən pirlərdə ağaclara lent bağlamaq, dua 
yazıb ağac budağından asmaq, bəzi ağacların şeytan yuvası olduğuna inanc, bəzi ağacların ruzi-
bərəkəti simvolizə etməsi, bəzilərinin isə əksinə evin bərəkətini aparması inancları mövcuddur. 
Heyva ağacının göz qaytaran olması, yasəmənin evə uğursuzluq gətirməsi, qoz ağacının şeytana 
aid olması kimi qəribə inanclar günümüzə qədər bölgələrimizdə mövcuddur. Azərbaycan klassik 
ədəbiyyatında da ağac arxetipi ilə bağlı bir sıra nüanslar gizlənmişdir. “Kitabi Dədə Qorqud” 
dastanında Qazan xanın oğlu Uruz əsir düşərkən ağacla dərdləşir, ağrısını, arzusunu ağaca 
söyləyir.  

Söhrab Tahirin romanında isə ağac arxetipi yeni məzmunla yüklənir. Burada qanla 
suvarılmış ağac azadlıqdır, mübarizədir, istiqlala gedən yolun başlanğıcıdır. “S.Tahir sözləri o 
qədər işıqlıdır ki... O qədər işıqlı ki, bu işıqlı sözlərin hərəkəti, cazibəsi, saflığı onun yazdığı hər 
şeyə haqq qazandırır. Gəlin biz də bu cazibədən, bu saflıqdan bəhrələnərək pay alaq” [ 1, 3 ]. 

Əqidənin taleyi həm sevgi, həm də məhrumiyyətlərlə dolu əzablı həyat yoludursa, 
müəllim Cavadzadənin taleyi məhəbbət taleyi deyil, siyasi taledir. Lakin bu tale də vurğunluqla, 
ideyaya sədaqətlə aşılanmışdır. Cavadzadənin – Pişəvərinin sevgisi-sevgilisi hürriyyətdir. O, 
hürriyyətinə sadiqdir, haqq yolunda dönməzdir, sevgisində cəfakeşdir, onun vüsalı azadlıqdır. 
Cavadzadənin ömür yolu inqilablardan, məhbəs və sürgünlərdən keçir. Hələ gənc ikən Səttarxan 
hərəkatına yardımçı olan Pişəvəri könüllü Gilan inqilabına köməyə gedir. 11 il Qəsri-Qacarda 
yatır, qüdrətli bir mübariz siyasətçi ömrü yaşayır. Səbrin və dözümün mükafatıdır ki, Cavadzadə 
Təbrizə gəlib çıxır. Burada Demokrat Firqəsini yaradır, Azərbaycan Milli hökümətini təşkil edir.  

Maraqlıdır ki, obrazları çox parlaq şəkildə yaradılan bu iki vurğun insan İranda 
görüşmürlər. Lakin oxucu onların taleyini paralel şəkildə izləyir, onlarını görüşməsini gözləyir. 
Sonda Əqidə müəllimi Cavadzadənin artıq tərk olunmuş iqamətgahına gəlir və azadlıq ağacının 
qurumuş budaqlarından bir neçəsini onun stolunun üstünə qoyur. Bu nədir? Tale 
bənzərliyidirmi? Bəlkə elə vahid aqibət də budur. Azadlıq ağacı kimi azadlıq ideyaları da 
qurumuşdur? Yazıçı bu suala cavab verməyə tələsmir. Bəlkə də tarixin bu mərhələsi üçün, 
sözügedən dövr üçün hər şey bitmişdir. Qəhrəmanların mübarizəsi qurumuş ağac kimi bəhrəsini 
verə bilməmişdir. Bütün zəhmət boşa getmiş, arzular həyata keçməmiş, Əqidənin Cavadzadə 
vüsalı, Cavadzadənin də azadlıq vüsalı baş tutmamışdır. Amma ağacın – Azadlıq ağacının – 
quruyan və yaşıllaşan vaxtları olur. Bu həm ümid, həm inam, həm də gələcəyin gerçəkliyidir. 

Roman qəhrəmanlarının ümumən azadlıq, inqilab və s. haqqında mülahizələri maraqlıdır. 
Bakıda bir gənc müəllim ikən Cavadzadə vətən haqqında, onun taleyi haqqında daha ağrılı 
düşüncələrə dalır. “Vətən hər kəsin evidir. Hamı evində necə sərbəstdirsə, Vətənində də o cür 
sərbəst və ixtiyar sahibi olmalıdır. Yoxsa yaşadığın məmləkətdən vətən olmaz”. 

Gənc Cəfər Bakıdakı mühacirət həyatını “mənasız azadlıq” kimi yaşayır. Bununla belə 
əsərdə onun mübarizəsi istər Bakıda, istərsə də Tehranda və Təbrizdə olduqca dolğun 
göstərilmişdir. O, Nəsrulla bəy, Ziya xan, Konsul Said Marağayi kimi adamlarla görüşdə 
Səttarxan inqilabını, məşrutəçiliyi və demokratikliyi cəsarətlə müdafiə edir, öz fikirlərini sərt və 
qəti şəkildə bildirməkdən çəkinmir.  

Cəfər Cavadzadə Pişəvərinin ictimai siyasi fəaliyyətində təmasda olduğu görkəmli 
şəxsiyyətlər çox olub: Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əsədulla Qafarzadə, Heydər Əmioğlu və 
başqaları. 

Söhrab Tahir yeri gəldikcə əsərdə Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əsədulla Qafarzadə və 
başqa şəxslərin fərdi cizgilərinə yer verir. Xüsusilə bu məqamda “Ədalət” partiyasının lideri 
olmuş Ə.Qafarzadənin mənəvi-siyasi cizgiləri qabarıqdır. Pişəvərinin öz xatirələrində 
Ə.Qafarzadənin həyat detallarına toxunmuş, xüsusən, 1919-cu ildə Bakıda baş vermiş hadisələri 
öz fikir süzgəcindən keçirmiş, Qafarzadənin mübariz şəxsi xarakterik xüsusiyyətlərini və ideya-
siyasi məqsədi yolunda etdiyi fədakarlıqları faktlarla qeyd etmişdir. Mircəfər Pişəvərinin həyatı, 
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fəaliyyəti və mübarizəsi nəinki bədii əsərlərdə, həmçinin elmi tədqiqatlarda da layiqincə əksini 
tapmayıb. Bu baxımdan bir neçə kitab və tədqiqatı, habelə bir neçə məqaləni çıxmaq şərtilə 
Pişəvərinin həyatı ilə bağlı hadisələrin əksinə rast gəlmirik. 

“Sevgisində itən qız” romanında Cavadzadə Pişəvərinin zindan həyatının təsirli 
epizodları çoxdur. “Zindan dəftərində” Cavadzadə Pişəvəri özü haqqında deyil, daha çox Qəsri-
Qacar məhbusları haqqında söz açmışdır. Bu baxımdan romanda siyasi məhbus Pişəvəri ilə şah 
müstəntiqi Firuzəş arasında gedən mübarizə aparıcı qəhrəmanın yenilməz xarakterini nümayiş 
etdirməkdədir. Firuzəş nə qədər çalışırsa da, Pişəvərinin mübarizə ruhunu sındıra bilmir.  

Romanda sovet qoşunlarının İrana girməsi, ölkədə siyasi vəziyyət, siyasi qruplaşmalar 
arasında hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə, xarici dövlətlərinin siyasətinin İranda 
fəallaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə yer verilmişdir. Belə bir məqamda Müxtəsərzadə, Seyidzadə, 
Qəvamüssəltənə və başqaları Pişəvərini öz tərəflərinə çəkməyə çalışır, onun bacarıq və 
təcrübəsindən istifadə etməyə səy göstərirlər. Əsərin qəhrəmanının siyasət dəllalı 
Müxtəsərzadəyə dediyi sözlər onun mübariz ruhunu, ölməz azadlıq eşqini aydınlaşdırır: “Mən 
hakim olmaq üçün mübarizə aparmıram, azadlıq ədalət və həqiqət yolu mənim mübarizə 
yolumdur. Nə qədər ki, bu xalqın istədiyi bir hökumət iş başına gəlməyib, onun istəklərini həyata 
keçirməyib, mən öz mübarizəmdə dayanmayacağam”. 

Əsərin sonunda müəllif öz düşüncələrini ümumiləşdirir və Pişəvəri – Cavadzadənin 
dilindən bu tarixi məqamı belə izah edir: “Dünyanın bu vaxtında arxa və kömək lazım idi. 
Azərbaycan xalqının arxası yox idi. O, öz inqilabi şəhaməti, qəhrəmanlıq əzmi və böyük arzuları 
ilə tək qalmışdı” [2, s. 430]. 

Əsərin sonunda generallardan biri Pişəvəriyə öz postunu tərk etməyi və yenidən Şimala 
qayıtmağı təklif edir. Pişəvəri bunu rədd edir. Çünki qəhrəman bilir ki, bu artıq son gedişdir, bu 
gedişin dönüşü olmayacaq. O, bir daha mübarizələrə qatılmayacaq. Əfsanəvi qəhrəman, Milli 
Hökumətin yaradıcısı, istiqlal mübarizəsinin ideoloqu Pişəvərinin mübarizəsi zorakı mühacirətin 
iztirabları və məhrumiyyətləri ilə başa çatır. 

“Sevgisində itən qız” həcmi geniş olan, dramatik səhnələrlə dolu, məhəbbət – müxtəlif 
formalarda təzahürü ilə - mövzusunu ələ alan, eyni zamanda tarixi faktlarla zəngin əsərdir. 
Romanda Azərbaycan xalqının əzabın burulğanında, zülmün pəncəsində yaşadığı çətin və əzablı 
günləri izləyirik. Tale qəhrəmanları yollarda qoyur, gah Şimala, gah da Cənuba sürükləyir. “Öz 
nakam məhəbbəti ucbatından baş götürüb gedən və Səttarxan hərəkatına qoşulan Harun 
Mücahid, qardaşlarının yaratdığı sıxma-boğmaya görə doğma kəndini tərk edən Cavad, təhsil və 
dolanışıq dalınca Bakıya üz tutan və sonra da geri qayıdan Salamulla Cavid, Gilan inqilabına 
köməyə gedən və orada düşmənlərin əli ilə öldürülən Əsədulla Qafarzadə - əsərdə yaradılan 
mühacir talelərin bir qismidir. Dirisinə pasport, ölüsünə isə dəfn yeri ala bilməyən mühacir ağrısı 
romanda çox təsirli detallarla təsvir olunur” [3, s. 170]. 

Azərbaycan ədəbiyyatında XX əsrin həm birinci, həm ikinci yarısında Cənubi 
Azərbaycan mövzusu dəfələrlə müəlliflərin əlyazmalarını doldurmuşdur. İnqilabi mübarizə 
yolları və görkəmli şəxsiyyətlər haqqında A.Pənahi, M.İbrahimov, F.Xoşginabi, Ə.Nəimi və 
başqaları maraqlı nəsr nümunələri yaratmışlar. Səttarxanın, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin, 
Heydər Əmioğlunun tale yolları eyni adlı tarixi romanlarda əbədiləşdirilmişdir. 

“Sevgisində itən qız” romanı da Mir Cəfər Pişəvərinin dolğun qəhrəman taleyinə güzgü 
tutan, dərin və çoxşaxəli axtarışların nəticəsi olan bir romandır. Söhrab Tahirin 50 illik 
düşüncələrinin ədəbi yekunu, fikir və qanaətlərinin bir tarixi dövr üçün məcmusu olan bu roman 
Pişəvəri haqqında ilk ədəbi-bədii lövhə olmaqla yanaşı, xalqımızın azadlıq mübarizəsinə, onun 
mənəvi-siyasi təşəkkülünə, nailiyyətlər və itkilər salnaməsinə gur işıq salır. Əsərin tarixi 
əhəmiyyəti Cənubi Azərbaycanın bugünkü gənc nəslinin yaradacağı yeni istiqlaliyyət mübarizəsi 
ilə daha da alovlanacaq. 
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Борьба и независимость в романах Зохраб Тахира (на основе романа  

“Судьба девушки, которая потеряла свою любовь”) 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Как известно, в двадцатом веке Саттархан, а также несколько независимых 
меньшинств, был побежден Пишавари после Шейха Мохаммеда Хиябани. Среди мировых 
политиков ни одна из гегемонистских сил, способных изменить порядок мира, не 
упустила из виду волнения Южного Азербайджана и крики независимости. Убийство 
Пищария и всякая помощь Пищарье привели к краху Национального правительства. 

С. Тахир присоединился к политическому движению на юге в возрасте 18-19 лет и 
стал активным членом этого движения. Знакомство с непосредственными лидерами 
повстанцев является причиной его глубокого понимания событий, которые произошли. В 
результате автор произведения «Девушка, потерявшиеся в любви», а также и другие 
романы, в которые включено не только то что они слышат, а также и события, которые 
непосредственно связанные с историей. Одной из главных особенностей его романов 
является  - искренность. 

 
                                                                                                                Nazrin Rzayeva 

 
War and independence in the novels of Zohrab Tahir (based on the novel  

“The fate of a girl who lost her love”) 
 

SUMMARY 
 

As we know, in the twentieth century Sattarkhan, as well as several independent 
minorities, was defeated by Pishavari after Sheikh Mohammed Khiyabani. Among the world 
politicians, none of the hegemonic forces capable of changing the order of the world, did not 
overlook the unrest of Southern Azerbaijan and the screams of independence. The assassination 
of the Pishavari and all the help of Pishavari led to the collapse of the National Government. 

S. Tahir joined the political movement in the south at the age of 18-19 and became an 
active member of this movement. Getting to know the immediate leaders of the insurgents is the 
reason for his deep understanding of the events that have occurred. As a result, the author of the 
work "The Girl Lost in Love", as well as other novels, which includes not only what they hear, 
but also events that are directly related to the story. One of the main features of his novels is 
sincerity. 
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Azərbaycan xalqının mədəniyyət xadimlərinin qədim dövrlərdən başlayaraq zəma-

nəmizədək yazıb-yaratdıqları elm və ədəbiyyat abidələri ölkəmizin coğrafi ərazisi ilə 
məhdudlaşmayaraq, bütün dünyaya yayılmışdır. Bununla bərabər klassiklərimizin bir qismi Şərq 
ölkələrinin ayrı-ayrı mədəniyyət mərkəzlərində fəaliyyət göstərdiklərindən və əsərlərini həm də 
ərəb və fars dillərində yazdıqlarından onların əsərlərinin əlyazma nüsxələri bu ölkələrin 
kitabxanalarında və ayrı-ayrı ziyalıların şəxsi kolleksiyalarında özünə yer almışdır. Təsadüfi 
deyildir ki, Azərbaycan klassiklərinin elmi və bədii irsini mükəmməl tədqiqatlara cəlb edərkən 
dünyanın müxtəlif mədəniyyət mərkəzlərində yerləşən kitabxana və muzeylərə müraciət etməli 
oluruq. Bir sıra hallarda bəzi müəlliflərin əsərlərinin orta əsr əlyazmalarının ölkəmizdə bir və ya 
iki nüsxəsi əldə edilirsə, başqalarının əsərlərinin əlyazma nüsxələrinin ancaq xarici ölkələrin 
kitabxanalarında axtarmaq məcburiyyətində qalırıq. Ən yaxşı halda belə abidələrin bir və ya iki 
əlyazma nüsxələrini əldə etməyə müvəffəq ola bilirik. Əgər “Kitabi-Dədə Qorqudun 
zəmanəmizədək gəlib çatmış iki əlyazma nüsxəsini Vatikan və Drezdendən əldə etmək mümkün 
olmuşsa, XVII əsr Azərbaycan nüsxəsindən birini Məşhəd kitabxanasından , ikincisini Tibilisi 
Əlyazmalar İnstitutundan, üçüncüsünü isə Misrin “Dərül-kutub vəl-Vəsaiqil-qaumiyyə” 
kitabxanasından (1; 2, 6-7) aşkar etmək mümkün olmuşdur. XVI-XVII əsrlərdə yazıb yaratmış 
Rəhməti Təbrizinin divanının isə yalnız bir nüsxəsi əldə edilmişdir (3).    

Dünya, xüsusən Şərq ölkələrinin kitabxana və muzeylərində Azərbaycan klassiklərinin 
əsərlərindən ibarət əlyazma kolleksiyalarının olduğu elm aləminə yaxşı məlumdur. Belə 
kitabxana və muzeylərdə saxlanılan Azərbaycan klassikləri əsərlərinin əlyazma nüsxələrinin əldə 
edilərək, tədqiqatlara cəlb edilərsə, mədəniyyət tariximizi daha dərindən öyrənmiş olarıq. Bir sıra 
alimlərimizin ayrı-ayrı əsərləri xarici ölkələrdə çoxdan tədqiq və nəşr olunsa da, ölkəmizdə 
onların irsi hələ tədqiqat obyektinə çevrilməmişdir. Azərbaycan klassiklərinin çoxlu sayda orta 
əsr əlyazmalarını öz fondunda toplamış belə kitabxanalardan biri də Səudiyyə Ərəbistanının 
Məkkə şəhərində yerləşən “Məktəbət əl-Haram əl-Məkki əş-Şərif” (“Şərafətli Məkkə ocağının 
kitabxanası” əlyazma kitab xəzinəsidir. Bu xəzinədə bir sıra Azərbaycan müəlliflərinin ayrı-ayrı 
əsərlərinin çox dəyərli əlyazma nüsxələri saxlanılır. Onların yaratdıqları elmi irsi bu kitabxanada 
qorunub saxlanmaqla bərabər, həm də ərəb alimləri tərəfindən tədqiq və nəşr olunsa da, hələlik 
bu əlyazma abidələri bizim alimlərin maraq dairəsindən kənarda qalmışdır. Elmi irsi ölkəmizdə 
hələlik lazımınca öyrənilməmiş alimlərdən biri də XII-XIII əsrlərdə yaşayıb yaratmış Siracəddin 
Mahmud bin Əbu Bəkr bin Əhməd bin Hamid Urmavi Azərbaycanidir. (1198-1283). O, 
görkəmli mütəfəkkir, filosof, məntiqçi, şair, müfəssir, fəqih və mütəkəllim kimi şöhrət tapmış və 
özündən sonra zəngin elmi irs qoyub getmişdir. (4, IX, 462; 5; 6; 7,344-347) Alim “Mətali əl-
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ənvar fil-məntiq vəl-hikmə”, “Bəyan əl-haqq fil-məntiq vəl-hikmə”, “Şərh əl-işarət vət-tənbihat 
fil-məntiq vəl-hikmə”, “Mənahic fil-məntiq vəl-hikmə”, “ər-Rəsail fi-ilmil-cədəl”, “Təhzib ən-
nukat fi ilm əl-cədəl”, “Lətaif əl-hikmə fil-məntiq”, “Şərh əl-mucəz fil-məntiq”, “Ərbəin fi 
üsuldin”, “Ləvamiül-mətali”, “Risalə fi əmsilətit-təarüd fi üsul əl-fiqh”, “əl-Əsilə”, “ət-Təhsil 
minəl-məhsul” “Muxtəsər əl-məhsul”, “Şərh əl-vaciz lil-Qəzali” və başqaları kimi fəlsəfəyə, 
məntiqə və fiqhə aid traktatların müəllifidir.  

Hicri 594 (1198)-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Urmiya şəhərində dünyaya gəlmiş bu 
böyük şəxsiyyət ilk təhsilini doğma şəhərində aldıqdan sonra, Mosula gedərək orada İbn əs-
Subkinin yazdığı kimi 24 fənni dərindən bilən, Tövrati, İncili yəhüdilərə və xaçpərəstlərə onların 
yepiskoplarından və din xadimlərindən daha yaxşı şərh edən, ensiklopedik zəka sahibi olan 
Kamaləddin Musa ibn Yunisdən (ö. 639/1241) elm öyrənmiş və elmdə ən böyük şöhrəti burada 
qazanmışdır. Yaqub əl-Həməvi özünün “Mucəm əl-buldan” əsərində dövrünün tanınmış alimləri 
olmuş Əbu Abdullah əl-Hüseyn bin Abdullah bin Məhəmməd əş-Şuveyx (268/881), Əbul-Fadl 
Məhəmməd bin Ömər bin Yusif əl-Urməvi (1177-1255) və Müzəffər bin Yusif əl-Urməvinin 
(XII əsr) də bu şəhərdən olduğunu qeyd etmişdir. 

Siracəddin Urməvi Mosulda fiqh, məntiq, fəlsəfə, kəlam və başqa elm sahələri üzrə 
mükəmməl təhsil almışdır. Bəzi mənbələrdə onun görkəmli alim Fəxrəddin Razinin (ö.606/1209) 
tələbəsi olduğu qeyd edilir. Lakin Fəxrəddin Razi vəfat edərkən onun ömrü 10 yaşdan bir qədər 
çox olmuşdur. Lakin ehtimal etmək olar ki, o, göstərilən elmlər üzrə Fəxrəddin Razinin 
tələbələrindən dərs almışdır. Bununla bərabər Fəxrəddin Razinin tələbəsi olmuş, bir müddət 
Koniyada yaşayıb, sonra Bağdad şəhərinə köçərək 1258-ci ildə orada vəfat etmiş, əllamə 
Tacəddin Əbul-Fəzail Məhəmməd Urmavinin (1177-1255) tələbəsi olduğunu da ehtimal etmək 
olar. 7,344-345 Alim elmlərə dərindən yiyələnmədən, böyük şöhrət qazanmadan Mosul şəhərini 
tərk etməmişdir. O, Misrə gedib orada müəyyən müddət qaldıqdan sonra Anadoluya Malatyaya 
gəlmişdir. Malatiyada Səlcuq sultanı Əlaəddin I Keyqubadın əmrilə mədrəsədə müdərris təyin 
edilmişdir. Daha sonra Konya qazisi, ardınca isə Səlcuq dövlətinin baş qazisi təyin edilmişdir. 
Siracəddin Urməvi təlim-təhsil, elmi yaradıcılıq və çoxlu səfərlərlə zəngin olan bir həyat 
yaşamışdır. Məhəmməd bin Əbdürrəhman bin Məhəmməd əş-Şeyx Səfiəddin əl-Urməvi onun 
şagirdi olmuşdur.    

Siracəddin Urməvinin məntiqə, fəlsəfəyə, fiqhə, kəlama və başqa elm sahələrinə dair 
yazdığı əsərləri elm aləmində böyük şöhrət qazanmışdır. İbn Bibi onun haqqında belə yazır: 
“Qazilər qazisi, alimlərin hökmdarı, imamların sultanı, dövrün şərhçisi, məliklər və sultanların 
atası, islamın hüccəti Siracəddin Əbüs-Səna Mahmud əl-Urməvi alimlərin və mütəfəkkirlərin 
qabaqcıllarından idi. Bütün fənni və nəzəri elmlərdə, üsul, məntiq, fiqh və cədəl elmində 
yaşadığı dövrdə onun misli bərabəri yox idi” (8, 700). 

Zəngin elmi irsi hələ öz Vətəni Azərbaycanda ayrıca demək olar ki,  öyrənilməmiş bu 
görkəmli alimin Məkkə şəhərindəki “Məktəbət əl-Haram əl-Məkki əş-Şərif” (“Müqəddəs 
Şərafətli Məkkə kitabxanası”) kitabxanasında Siracəddin Mahmud Urməvinin iki məşhur, yəni 
1219-cu ildə tamamladığı “ət-Təhsil minəl-məhsul” traktatının və 1228-ci ildə ərəb dilindən fars 
dilinə tərcümə etdiyi Razinin “Risalə fil-fərq beynə moudu əl-ilm əl-ilahi vəl-kəlami” tərcümə 
əsərinin əlyazma nüsxələri saxlanılır.  

Siracəddin Urməvinin üsuli fiqhə həsr olunmuş bu əsəri görkəmli alim Fəxrəddin ər-
Razinin “əl-Məhsul” əsəri əsasında yazılmış (9, II, 1615-1616) və böyük şöhrət qazanmışdır. 
Əsərin orta əsr əlyazma nüsxələri yalnız Şərqdə deyil, eyni zamanda Qərbdə də yayılaraq, ayrı-
ayrı kitabxanaların çox dəyərli mirasına çevrilmişdir.  

Alimin “ət-Təhsil minəl-məhsul” əsərinin beş orta əsr əlyazma nüsxəsi Türkiyədə 
saxlanılır. Bu əlyazmalardan biri Süleymaniyyə kitabxanasında, digəri Süleymaniyyə 
kitabxanasının nəzdindəki “Yeni Came” kitabxanasında, üçüncüsü Süleymaniyyə kitabxanasının 
nəzdindəki Vəliəddin Cərullah əfəndinin kitabxanasında, dördüncüsü yenə Süleymaniyeyə 



 
                                                   

ƏLYAZMALAR YANMIR                                                    № 2 (5), 2017 

67 
 

kitabxanasının nəzdindəki “Laləli”, beşincisi isə İstanbuldakı Murad Molla kitabxanasının 
nəzdindəki “Damadzadə” kitabxanasında saxlanılır. Əsərin başqa bir nüsxəsi isə Mədinədə 
“Şərafətli Peyğəmbər Məscidi”nin nəzdindəki “əl-Mahmudiyyə” kitabxanasında mühafizə 
olunur. Əsərin özünə yer aldığı kitab xəzinələrindən biri də Misir Ərəb Respublikasının ən 
məşhur və ən zəngin “Dərül-kutub vəl-vasaiq əl-qoumiyyə” kitabxanasıdır. Bağdadın Şeyx 
Əbdülqadir Gilani cameinin nəzdindəki “Qadiriyyə” kitabxanasında saxlanılan əlyazması əsərin 
ən dəyərli nüsxələrindəndir. Şimali Afrikada Məğribin Fas şəhərindəki “Qərəviyyin” 
kitabxanasında da əsərin bir əlyazması vardır. Qeyd edildiyi kimi Siracəddin Urməvinin bu əsəri 
Avropa kitabxanalarında da Şərəfli yerlərdən birini tutmuşdur. Onun bir nüsxəsi Oksford 
Universitetinin “Bodlyan” kitabxanasında, başqa bir əlyazması isə Almaniyanın “Qota” kitab 
xəzinəsində mühafizə olunur. 

Siracəddin Urməvinin “ət-Təhsil minəl-məhsul” əsəri islam Şərqində böyük şöhrət 
qazandığından çağdaş ərəb alimlərinin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Ərəb alimi doktor 
Əbdülhəmid Əli bin Zənidin əsər üzərində apardığı mükəmməl araşdırmalar böyük maraq 
doğurur. O, “ət-Təhsil minəl-məhsul” əsərini tədqiq edərkən müəllifin fikir və mülahizələrində 
heç bir yanlışlığa yol verməmək məqsədilə, hər şeydən öncə traktatın elmi-tənqidi mətnini tərtib 
etmək qərarına gəlmişdir. Doktor Əbdülhəmid Əli bin Zənid əsərin dünya kitabxanalarında 
saxlanılan əlyazma nüsxələrini əldə edərək, traktatın elmi-tənqidi mətnini tərtib etmişdir. 
Bununla bərabər o, Siracəddin Urməvinin dövrü, həyatı və yaradıcılığını ətraflı şəkildə 
işıqlandırdıqdan sonra, verdikdən sonra, elmi-tənqidi mətn əsasında əsərlə bağlı geniş 
araşdırmalar vermişdir. Bu mükəmməl tədqiqat əsəri elmi-tənqidi mətnlə birlikdə 1988-ci ildə 
Beyrutda iki cilddə nəşr olunmuşdur (10).  

Siracəddin Urməvinin fəlsəfəyə və məntiqə aid “Mətali əl-ənvar fil-məntiq vəl-hikmə” 
traktatı ən çox yayılmış və hələ orta əsrlərdə böyük şöhrət qazanmış əsərlərindəndir. Alimin bu 
traktatına orta əsrlərdə onlarla şərqin görkəmli mütəfəkkirləri tərəfindən şərh və haşiyələr 
yazılmışdır (9, II, 1715-1717). Onlara misal olaraq Qütbəddin Məhəmməd bin Məhəmməd ər-
Razi ət-Təhtani (706/1306-1307), əs-Seyyid əş-Şərif Əli bin Əhməd əl-Cürcani (816/1413), 
Əhməd bin Süleyman Kamal Paşa (940/1533), Cəlaləddin Məhəmməd bin Əsəd əd-Dəvvani 
(908/1502), Şəmsəddin Əbus-Səna Mahmud bin Əbdürrəhman əl-İsfahani (749/1348 və 
başqaları kimi alimləri göstərmək olar. Bu əsərə şərh və haşiyələr yazan şəxsiyyətlərin sırasında 
iki azərbaycanlı alimlər də vardır. Onlardan biri Şəmsəddin Məhəmməd bin Şihab Şirvani 
(892/1487), digəri isə Əbdürrəhim Şirvanidir (1134/1722). Onların hər ikisi dövrünün tanınmış 
alimləri olmuşlar.    

Siracəddin Urməvinin “ət-Təhsil minəl-məhsul” əsəri kimi “Mətali əl-ənvar fil-məntiq 
vəl-hikmə” əsəri və ona yazılmış onlarla şərh və haşiyələrin orta əsr əlyazma nüsxələri də Şərqdə 
və Qərbdə geniş yayılmışdır (9, II, 1715-1717). Həmin əlyazmalar Səudiyyə Ərəbistanındakı 
“Kral Əbdüləzizin ümumi kitabxanasında, Misrin “İskəndəriyyə kitabxanası”nda, “Zeydan” 
kitabxanasında, Paris Milli kitabxanasında, Qahirənin “Dərül-kutub vəl-vəsaiqül-qaumiyyə” 
kitab xəzinəsində, Londonun “Hind” mərkəzində, London kitabxanasında, Leyden 
kitabxanasında, Berlin kitabxanasında və başqa mərkəzlərdə, kitab xəzinələrində mühafizə 
edilməklə bərabər, həm də araşdırılaraq nəşr etdirilir. Misal olaraq göstərmək olar ki, “Mətali əl-
ənvər fil-məntiq vəl-hikmə” əsərinə Qütbəddin ər-Razinin yazdığı şərhə Şərqin görkəmli 
mütəfəkkiri əs-Seyyid əş-Şərif Əli bin Əhməd əl-Cürcaninin həsr etdiyi böyük həcmli, 
mükəmməl haşiyə iki dəfə nəşr olunmuşdur. Birinci dəfə 1303 (1885)-cü ildə İstanbulda iki 
cilddə, 1314 (1896) –cü ildə isə Tehranda nəşr olunmuşdur. 

Göstərilən “Şərafətli Məkkə ocağının kitabxanası”nda başqa Azərbaycan alimlərinin 
əlyazmaları da saxlanılır. Onlara nümunə olaraq Kamaləddin Məsud Şirvaninin (600/1203-
1204), Şərqin görkəmli mütəfəkkiri Məhəmməd bin Əşrəf əl-Hüseyni əs- Səmərqəndinin 
(600/1204) “Ədəb əl-Fadil Şəmsəddin” əsərinə yazdığı məşhur şərhinin əlyazmasını göstərmək 
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olar. Bu şərh Məhəmməd Səmərqəndinin göstərilən əsərinə yazılmış ən məşhur və ən mükəmməl 
tədqiqat əsəridir. Bircə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Məsud Şirvaninin bu şərhinə Cəlaləddin 
Məhəmməd bin Əsəd əs-Siddiqi əd-Dəvvani (908/1502), Dinqoz adilə tanınmış Mövlanə 
Əhməd, Usaməddin İbrahim bin Məhəmməd əl-Əsfəraini (943/1536), Musənnifək adilə tanınmış 
Əlaəddin Əli bin Məhəmməd (871/1466), Şair Sinan adilə tanınmış Sinanəddin Yusif ər-Rumi və 
başqaları kimi 17-dən şox Şərq alimləri bu şərhə haşiyələr yazmışlar. Bu haşiyə müəllifləri 
sırasında Əbdürrəhim Şirvani, Məhəmməd Naxçivani də vardır. Şirvaninin göstərilən şərhinin 
daha bir neçə əlyazması Dubayda “Cuma əl-Macid mədəniyyət və irs” mərkəzində saxlanılır. 

Məkkə kitabxanasında dünya elminin fəxri Nəsirəddin Tusinin “Risalə fi ilm əl-fələk”, 
Cəmaləddin Məhəmməd bin Əbdülqəni əl-Ərdəbilinin (647/1249) “ər-Risalə əl-ilmiyyə”, 
Abdulla bin Məhəmməd əl-Ərdəbilinin “ər-Risalə əş-Şəmsiyyə”, Sədəddin Sədulla Bərdəinin 
“Hədaiq əd-dəqaiq”, Xətib Təbrizinin “Mişkət əl-məsabih”, Həsən əl-Hüseyni Xalxalinin 
“Haşiyə alə şər əl-əqaid ən-Nəsəfi” və “Risalə fi mərifət vaqt əz-zəval” əsərlərinin əlyazmaları 
saxlanılır. Azərbaycanın görkəmli alimləri Əbdülqadir bin Abdulla əs-Suhrəverdinin “Ədəbül-
muridin”, Əbu Bəkr əl-Mərağinin (727/1327-816/1413) “Təhqiq ən-nusra bi təlxis məalim dəril-
hicrə”, Xətibi Diməşq adilə tanınmış Cəlaləddin Məhəmməd bin Əbdürrəhman əl-Qəzvininin 
“Təlxisül-miftah fil-məani vəl-bəyan”, Əbu Abdullah bin Zəkəriyyə əl-Qəzvininin “Havadis fi 
əşruh əs-sənə”, Nəsirəddin Tusinin tələbəsi, Dəbiran əl-Katibi əl-Qəzvini adı ilə şöhrət tapmış 
Nəcməddin Əbul-Həsən Əli bin Məhəmmədin “Hikmətül-ayn”, Əhməd bin Əbdürrəzzaq ət-
Tantaraninin “əl-Qəsidəət-təntəraniyyə” və başqalarının əsərlərinin əlyazmaları bu kitabxananın 
ən dəyərli abidələrindəndir. 

Qeyd edilənlərdən başqa Məkkə kitabxanasında Azərbaycan müəlliflərinə mənsub olan, 
çoxlu sayda əsərlərin orta əsr əlyazma nüsxələri saxlanılır.   
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                    Азербайджанские рукописи в библиотеке Мекки 
                                                

РЕЗЮМЕ 
 
В этой статье описываются средневековые азербайджанские рукописи, которые 

были сохранены в библиотеке Мекки, а также исследование этих рукописей арабскими 
учеными. 
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Azerbaijani manuscripts in the Mecca library 
 

SUMMURY 
 

This article describes the medieval Azerbaijani manuscripts that were preserved in the 
Mecca library and also the research of these manuscripts by Arabian scientists. 
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TEYMUR BƏY BAYRAMƏLİBƏYOVUN  (1862-1937)  

“LƏNKƏRAN QƏZASINDA MÜSƏLMANLAR ARASINDA  
XALQ TƏHSİLİ” ADLI ƏLYAZMASI HAQQINDA 

 
 Açar sözlər: Görkəmli maarifçi-pedaqoq T.B.Bayraməlibəyov, xalq təhsili 
 Ключевые слова: Видный просветитель-педагог, Т.Б.Байрамалибеков, народное 
образование 
 Key words: Prominent enlightener-pedagogue Teymur Bek Bayramalibekov, public 
education 

 
 Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun fondunda  dünya 
ədəbiyyatı klassiklərinin əlyazmaları ilə yanaşı (Orta Asiya və Yaxın Şərq), xalqımızın XIX-XX 
əsrlərdə yaşayıb-yaratmış şair və yazıçılarımızın, ziyalılarımızın və digər yazarlarımızın 
əlyazmaları da onların şəxsi arxivlərində qorunub saxlanılır. Belə yazarlardan biri də bütün 
həyatını həmvətənlərinin təhsilə, elmə, maarifə və mədəniyyətə yiyələnməsinə həsr etmiş 
görkəmli ziyalı, maarifçi, pedaqoq, publisist, folklorşünas Teymur bəy Məmməd bəy oğlu 
Bayraməlibəyov (1862-1937) olmuşdur. Onun xalqımıza miras qoyub getdiyi elmi irsi (rus 
dilində yazdığı bütün əlyazmaları)  Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində qorunub saxlanılır. 
 Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil almış (1879-1881) Teymur bəy Bayraməlibəyov 
1881-ci ilin ilk dərs günündən (sentyabr ayından) Lənkərandakı 2 sinifli rus məktəbində rus dili 
və riyaziyyat müəllimi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 
 Müəllim işlədiyi müddətdə sinifdə azərbaycanlı şagirdlərin cəmi 4 nəfər olması onu çox 
narahat etmiş və o, kəndbəkənd gəzərək valideynlərlə görüşüb, onların narazılıqlarına və 
təhqirlərinə baxmayaraq təhsilin, elmin əhəmiyyətini onlara başa salaraq inandırmağa çalışmışdır 
ki, yalnız bu yol ilə onların həyat tərzi yaxşılasa bilər, hüquqları qoruna bilər. Bu böyük 
zəhmətin nəticəsi öz işini gördü. Müəllimin dərs dediyi birinci ildə məktəbdə təhsil alan 
azərbaycanlı şagirdlərin sayı 4 nəfərdən 16 nəfərə, daha sonra 36-ya çatdırılmış, sonrakı illərdə 
isə bu artım təhsil alanların 90 faizini təşkil etmişdir. 
 Görkəmli maarif xadimi məktəbə şagirdləri cəlb etmək üçün böyük zəhməti bahasına 
1884-cü ildə “Xeyriyyə Cəmiyyəti” yaratmağa nail olur. Bu cəmiyyətin xətti ilə aztəminatlı 
şagirdlərə məktəbdə oxumaq haqqının ödənilməsi, onların yemək, dərslik və lazım olan məktəb 
əşyaları ilə təmin olunması işləri həyata keçirilirdi. Hətta Teymur bəyin təkidi ilə 2 sinifli 
məktəbi bitirən və orta təhsil məktəbinə daxil olmaq istəyənlərə “Xeyriyyə Cəmiyyəti” yol 
xərcini belə ödəməyi və bu işlə əlaqədar digər məsələlərlə bağlı köməkilk göstərməyi öz üzərinə 
götürmüşdür. 
 Teymur bəy Bayraməlibəyov 1881-1899-cu ilədək Lənkərandakı 2 sinifli şəhər 
məktəbində müəllimlik etmişdir. O,1906-cı ildə öz vəsaiti hesabına Lənkəranda elmdən, 
təhsildən kənarda qalan həmvətənlərinə kömək etmık məqsədilə, onların dünyagörüşüsünü 
artırmaq, onlara müstəqil yazıb-oxumağı öyrətmək üçün bir qiraətxana açır. Qiraətxananın yerli 
əhali tərəfindən çox rəğbətlə qarşılanmasına baxmayaraq onu dövlətə qarşı yönəldilən təbliğat 
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yuvası adlandırırlar və bu bəhanə ilə Bakı qubernatoru Alışevskinin əmri ilə qiraətxana bağlanılır 
və o, işdən azad edilir. Qiraətxananın bağlanması onun oxucularına vurulan böyük zərbə oldu.  
 Böyük pedaqoq ruhdan düşməyərək Lənkəranda yaşayan iranlı uşaqların ana dilində 
təhsil almaları üçün bütün xərcləri öz üzərinə götürmək şərtilə 5 sinifli “Behcət” adlı fars-türk 
ibtidai məktəbinin 15 sentyabr, 1907-ci ildə İran səfiri İsmayıl xanın səlahiyyəti ilə açılmasına 
nail olur. Teymur bəy bu məktəbdə rus dili fənnini tədris edirdi.  
 Məktəb cəmi 4 il fəaliyyət gəstərdikdən sonra 1910-cu ildə uydurma bəhanələrə əsasən-
guya çar hakimiyyətinin ideyaları əleyhinə təbliğat işi apardığına, şagirdlərə pis nümunə  
göstərdiyinə və inqilabi yuva rolunu oynadığına görə bağlanılır. Lakin ruhdan düşməyən, 
maarifçilik ideyalarının təbliği ilə mübarizəsini davam etdirən Teymur bəy 1909-cu ildə “Ziya” 
adlı ilk rus-tatar (Azərbaycan) məktəbini açır. Cəmi 8 ay fəaliyyət göstərən məktəbin qapıları 
tezliklə yenə Bakı qubernatoru Alışevskinin əmri ilə bağlanılır. Bu məktəbin səsi-sorağı 
Dağıstana qədər gedib çatır və onun zəmanəti ilə Dağıstan qubernatorunun əmrinə əsasən  
Dağıstanda “Ziya” adlı məktəb açılır (1910) və Teymur bəy Bayraməlibəyov bu məktətəbin 
müdiri təyin olunur. 
 Teymur bəy Bayraməlibəyovun böyük ziyalı, pedaqoq və maarifpərvər olması onu 1910-
cu ildə Lənkəran Dumasına gətirib çıxarır. Dumadakı fəaliyyəti nəticəsində o, Lənkəranda  4 
sinifli ibtidai məktəbin açılmasına (1910) nail olur. Daha sonra isə bu məktəb 3 sinifli 
gimnaziyaya çevrilir.  
 1913-1914-cü illərdə Teymur bəy Bayraməlibəyovun şəxsi təşəbbüsü ilə onun evində 3 
sinifli ibtidai məktəb açılır və Teymur bəy bu məktəbin müdiri olur 
 Beləliklə, çox yığcam da olsa  yuxarıda gətirdiyimiz nümunələrə əsasən biz Teymur bəy 
Bayraməlibəyobun pedaqoji fəaliyyəti ilə tanış olduq. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, 
Teymur bəy Bayraməlibəyov irsinin araşdırılaraq elmi-tədqiqata cəlb edilməsi işi obyektiv 
olmasa da müəyyən səbəblərə görə XX əsrin son onilliklərindən başlanmışdır. T.B.Bayra-
məlibəyov haqqında monoqrafiyalar və elmi-tədqiqat xarakterli məqalələr çap olunmuşdur 
 Bu baxımdan Teymur bəy Bayraməlibəyovun Əlyazmalar xəzinəsində qorunan və bu 
vaxta qədər tədqiq olunmayan  “Lənkəran qəzasında müsəlmanlar arasında xalq təhsili” adlı ( rus 
dilində olan) bir əlyazması  haqqında məlumat verməyi özümüzə borc bilirik. Əlyazmanın 
yazıldığı tarix 1 aprel, 1913 il göstərilmişdir. 
 Əlyazmada Teymur bəy Bayraməlibəyov ürək  ağrısı ilə yazır ki, Lənkəran qəzasının 
olunmasından bir əsrdən çox keçsə də (1 yanvar 1913-cü ildən 1915-ci ilə qədər) yerli əhalinin 
istər mədəni təbəqəsi olsun, istərsə də kənd əhalisi olsun elə xan dövründəki gerilikdə 
qalmışdılar. Yerli aboregen əhali arasında təhsilin yayılması məsələsi elə bir əsrdən çoxdur ki, 
tərpənməz qalmışdır, amma dini tələbatlara qarşı irəliləyiş ön cərgədə olmuşdur. Baxmayaraq ki, 
hər bir xalqın həyatında, eləcə də müsəlmanların həyatında onların elm, təhsil yolunda 
maariflənməsi əsas vacib faktorlardan biridir, çox əfsus ki, bu məsələyə önəm verilmirdi.  
 Halbuki xalqın maariflənməsi onun həyatında bir çox dəyişikliklərin olmasına təkan verə 
bilər. Əvvəla onlar fiziki varlıq kimi deyil, əsl insani xüsisiyyətlərə malik olanlar kimi bir-biri ilə 
davranarlar, onların arasında kök salan soyğunçuluq, öldürmə halları, aradan qalxar, əhali halal 
zəhmətlə dolanmağa vərdiş edər, təsərrüfatı genişlənər, nəticədə o varlanar, onda onun ruhu da 
təmiz olar, bu xüsusiyyətlərə malik olan xalqın dövləti də qüvvətli və qüdrətli olar.  
 Gözdən pərdə asmaq üçün Rus dövləti guya əyalətlərdə xalq maarifinin təbliğ olunmasına 
diqqət ayırırmış kimi Bakı quberniyasında xalq maarifinin təbliğ olunmasında 30.000 manat pul 
ayırmışdır bu şərtlə ki, ayrılan məbləğ toxunulmaz qalsın, yalnız əlavə gələn faizlərdən istifadə 
edilərək yeni məktəblər açılsın. Bakı qubernatoru Roqqenin sərəncamı ilə 1 noyabr, 1897-ci ildə 
Lənkəranın Zuvand ərazisində yerləşən Kəlvəzi və Hevdorda iki məktəb açıldı. Müsəlman kənd 
cəmiyyəti bu maarifçilik yeniliyini rəğbətlə qarşıladılar. Onlar məktəbin açılması üçün binalar 
seçdilər, hətta məktəbin təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsi üçün də müəyyən məbləğ ayırdılar. 
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Qeyd etdilər ki, ayrılan məbləğin bir hissəsi isə müəllimlərin məvaciblərinin verilməsinə 
yönəldilməlidir. Hevdorda açılan məktəb cəmi 4 il fəaliyyət göstərdikdən sonra orada təhsil alan 
şagirdlərin sayının azlığı ilə əlaqədar məktəb Lənkəran sahilinə yaxın ərazidə yerləşən rus kəndi 
olan Burcalıya köçürüldü. Kəlvəzdə yerləşən məktəb haqqında isə onu deyə bilərik ki, o 
yarandığı gündən həmişə müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərmişdir. Belə ki, bu məktəbdə 40-a 
yaxın şagird təhsil alırdı. Bu məlumat sinif jurnalında adları yazılan şagirdlərin siyahısından bəlli 
olmuşdur. Məktəb İranla həmsərhəd olan ərazidə yerləşdiyindən bu ərazilərdən də məktəbə təhsil 
almağa gələnlər olurdu. Məktəbdə rus dili fənni təkcə züvandlılar arasında deyil, eləcə də 
iranlılar  arasında da təbliğ olunurdu. Bu isə rus dilinin xarici ölkədə də təbliğ olunması demək 
idi.  
 Lakin, Kəlvəzi məktəbinin də aqibəti yaxşı olmadı. Kəlvəzi kənd məktəbi yerli 
kəndlilərin həyatında onlara çox vacib olan maarifçilik işinin həyata keçirilməsi ilə məşğul 
olurdu.   
 Gözlənilmədən Lənkəran tədris müdriyyəti tərərəfindən qərara alınmış 6 yanvar 1907-ci 
il 46 № li əmrinə əsasən məktəbin müəllimi Andrey Yeqoroviç Novikova belə bir məlumat 
çatdırılırdı: “Sizin dərs dediyiniz Kəlvəzi məktəbində şagirdlərin kifayət qədər olmaması 
üzündən və yerli əhali arasında vəziyyətimizin çox ağır olması səbəbindən sizi Molla-Həsənli 
kənd məktəbinə müəllim vəzifəsinə köçürürəm. Ona görə də məktəb şeylərinizi yığışdırıb yeni 
təyinatlı iş yerinizə yola düşün. 
 Kənd müəlliminə qışın ən oğlan çağında-hər yerin keçilməz qar örtüyü ilə örtüldüyü bir 
vaxtda, soyuğun şiddət etdiyi bir vaxtda onun iş yerinin dəyişdirilməsi haqqında verilən əmr çox 
gözlənilməz idi. Belə bir vaxtda kənd yolları keçilməz olur. Bu çətinliklərə baxmayaraq müəllim 
Novikov Kəlvəzidən Lənkərana qədər gündə 10 verst yol gedərək altı günə 60 verst yolu sıldırım 
qayalardan keçən dağ yolu ilə getməli oldu. Bu ensiz dağ yolu ilə getmək nəinki qışda, həm də 
yayda belə çox təhlükəli idi.  Bu yolu sakinlər həmişə atla getməli olurdular. Yol o qədər ensiz 
və sıldırımlı qayalardan ibarət idi ki, bəzən atdan düşüb onun yüyənini tutaraq yol getməli 
olursan. Dərs ilinin ortasında, qışın sərt vaxtında kənd müəlliminin dərs yerini dəyişmək tədris 
işləri müdriyyətini heç də narahat etmirdi. Bizi isə ona görə narahat edirdi ki, məktəbdə oxuyan 
40 şagird məktəbdən uzaqlaşdırılaraq küçəyə atıldı. Bu isə onların mənəviyyatına , tərbiyəsinə 
təsirsiz qalmayacaq idi. İşi yoluna qoymaq üçün kənd cəmiyyəti Kəlvəzi məktəbinin fəaliyyətini 
bərpa etdirmək üçün kəndin ağsaqqallarından, kənd hakimindən və kəndin mollası Axund Molla 
Axundzadədən ibarət bir nümayəndə təşkil edərək tədris rəhbərliyinin yanına Kəlvəzi 
məktəbinin yenidən fəaliyyət göstərməsinə icazə verilməsi xahişi iıə yollandılar. Amma onların 
xahişinə və sözünə heç məhəl qoyan olmadı. Onlar suyu süzülmüşlər kimi geri evlərinə 
qayıtdılar. Çünki bu məktəb artıq rus kəndinə köçürülmüşdür. 
 Baxmayaraq ki, bir çox tatar (Azərbaycan) kəndlərində- Qızılağac, Masallıda, Molla-
Həsənlidə, Asullu və Təklədə  rus-tatar (E.C.-Azərbaycan) məktəbləri fəaliyyət göstərirdi, lakin 
bu məktəblərdə doğma (E.C.-Azərbaycan) tatar  dili tədris olunmurdu. Bu məktəblər 1881-ci ildə 
qəbul edilmiş qərara əsasən açılmışdı, qərarda göstərilirdi ki, məktəblərdə öncə ana dili (sentyabr 
ayının əvvəlindən, yanvar ayına qədər), sonra isə rus dili tədris olunmalı idi, çox əfsus ki, bu 
məktəblərdə doğma tatar (Azərbaycan) dili tədris olunmadığına görə də yerli əhalinin tələbatını 
ödəmirdi.  
 Qeyd etməliyik ki, bu məktəblər elə müsəlman cəmiyyətlərinin təşəbbüsü ilə 1881-ci ilin 
qərarını əldə rəhbər tutaraq 1896-cı ildə öz vəsaitləri hesabına İmperator Həzrətlərinin ad günü 
şərəfinə təsis edilmişdir.  
 Məktəbdə təhsil üçillik olsa da məktəbi qurtaran uşaqlar nə tatar (Azərbaycan-E.C.) nə də 
rus dilində yazmağı-oxumağı bacarmırdılar. 
 Ona görə də müsəlman valideynlər uşaqlarının məktəbdə mənasız vaxt keçirdiklərini 
gördükdə onları məktəbdən çıxardıb köhnə dini mıktəblərə göndərməyi lazım bildilər. Belə ki, 
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məktəblərdə dərs deyən müəllimlər heç tatar (Azərbaycan-E.C.) dilini bilmədikləri üçün uşaqlara 
rus dilinin mənimsənilməsi üçün lazımı təsir göstərə bilmirdilər. Böyük pedaqoq Yan Amos 
Kamenski bu haqda yazaraq belə demişdi: “Ana dili başqa dilin öyrənilməsində əsas vasitəçi 
rolunu oynayır”. Onun bu fikri tərbiyəçi-pedaqoqun yazdığı  «Великая дидактика» əsərində 
belə işıqlandırmışdır: “Birincisi xalq məktəbinin məqsəd və vəzifəsi bütün gəncliyi öyrətməkdir 
ki, bu ona həyatı boyu lazım olur, ona görə də xalq məktəbi şagirdlərə ana dilində sərbəst 
oxumağı və yazmağı öyrətməlidir; ikincisi o kəs ki, başqalarını öyrədə bilmir, kim ki, uşaqların 
dilini bilmir o, elə bu işin öhdəsindən də gələ bilmir; üçüncüsü o, çalışmalıdır ki, başqa 
xalqaların dilini  öyrətdiyi dil ilə bərabər bilsin, ondan yan ötüb keçməsin; dördüncüsü uşaq öz 
dilini bilmədən özgə dili öyrənə bilməz-bu ona bənzər ki, uşağa gəzməyi öyrətmədən ona at 
üstündə gəzməyi öyrədəsən”. 
 Görkəmli maarifçi-pedaqoqun dediklərindən aydın olur ki, Lənkəran qəzasında mövcud 
olan rus-tatar (Azərbaycan-E.C.) məktəbləri öz məqsədlərinin öhdəsindən lazımı səviyyədə 
gəlmədiklərindən xalqın ümidlərini doğrultmur, çunki, bu məktəblərdə tədris işləri lazımı 
səviyyədə qurulmamışdır. Lənkəran qəzasında yerləşən rus-tatar (Azərbaycan-E.C.) məktəbləri 
kənd həyatından çox uzaqdırlar. Ona görə də uşaqlarının üçillik məktəbdə oxunmasının 
əhəmiyyətsiz olduğunu dərk edən valideynlər bərkdən deyirlər: “rus-tatar (Azərbaycan-E.C.) 
məktəbləri bizim kənd həyatımıza lazım olanları öyrətmir”. Bu işdə əlbəttə valideynlər doğru 
olaraq şikayət edirlər. Çünki, adları çəkilən məktəblərdə tədris olunan fənlər uşaqları kənd 
həyatından ayırır, ona heç bir təcrübə qazandırmır, öyrəndilən dil isə uşaq məktəbdən ayrılan 
kimi unudulur. Çox əfsus ki, tədris rəhbərliyi dərslərdə ana dilinin öyrədilməsinə kifayət qədər 
diqqət yetirmədiyindən, öyrədilən dil uşaqlarda yaradıcılıq fəaliyyətini öldürür, onlara ana 
dilində başa düşmədikləri fənni (rus dilini) tutuquşu kimi əzbərlətməklə öyrətmək üsuluna 
üstünlük verir, uşaqlarda əqli inkişaf qabiliyyətini heçə endirir. Buna «Немой метод» (Lal üsul) 
deyirlər. Bu üsul elmi-pedaqoji metodların tələblərinə cavab vermir və bu üsulla aparılan təlim 
ziyandan başqa heç bir xeyirdə vermir (nə indi, nə də gələcəkdə). Lakin deyə bilərik ki, 
Lənkəranda açılan rus-tatar (Azərbaycan-E.C.) kənd məktəbləri maarifçiliyin inkişafına az da 
olsa təkan verən bir ocaq olmuşdur. Onları yeni pedaqoji tələblərə cavab verən şərtlərlə inkişaf 
etdirmək lazımdır: birincisi üçillik məktəb kursu arzu olunan nəticələri vermir, yaxşı olar ki, 
orada keçirilən proqramı genişləndirərək (rus və tatar-Azərbaycan-E.C.) beşillik kurs təşkil 
edilsin; ikincisi onu nəzərə almaq lazımdır ki, tatar (Azərbaycan –E.C.) dilində yazmağı 
öyrənmək o qədər də asan deyil, ona görə də yaxşı olar ki, ilk növbədə bir il ərzində Azərbaycan 
dili yalnız ensiklopedik dərslər-lüğət vasitəsilə, öyrədilsin sonra isə rus dilinin öyrənilməsinə 
keçirilsin; ikinci dərs ilindən başlayaraq isə artıq artıq rus dilinin qrammatikası və yazısının 
öyrənilməsinə keçmək olar; birdə bu məktəblərə elə müəllimləri cəlb etmək lazlmdır ki, onlar 
nəinki rus dilində eləcə də tatar (Azərbaycan-E.C.) dilində dərs deməyi bacarsınlar. Əgər bizim 
təkliflərimizi nəzərə alaraq rus tatar (Azərbaycan- E.C.)  məktəbləri fəaliyyət göstərsə, deməli 
onlar kənd əhalisinə rus dilini təbliğ etməklə yanaşı, tatar (Azərbaycan-E.C.) dilinin də savadlı 
öyrənilməsinə səbəb olacaqlar. 
 Teymur bəy Bayraməlibəyov əlyazmada nəticə olaraq vurğulayır ki, hal-hazırda yoxsul 
kənd əhalisinin maddi və mənəvi durumunu nəzərə alaraq onların ibtidai təhsil almasına (həm 
ana dilində, həm də rus dilində) böyük ehtiyacı vardır, çünki bu onların yaşayış təsvirinin, 
yaxşılaşdırımasına dünyagörüşünün genişlənməsinə kömək edə bilər bu şərtlə ki, bu təlabata 
çatmaq üçün bu yolda ciddi səy və fədakarlıq göstərsinlər.  
 Belə ki, yaşadığımız dövrdə təhsilə təlabat çox olduğu qədər, onun təlabatının ödənilməsi 
isə hələ də çox azdır. Acınacaqlı nəticələr çox şeylərin arzu olaraq qaldlğına və gələcəkdə həyata 
keçiriləcəyinə ümid verir. Təhsil, qoy lap ibtidai formada olsun, çox əfsus ki, Lənkəran 
qəzasında yaşayan müsəlmanlar arasında hələ də ümumi hal olaraq yayılmamaşdır. 
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 Qeyd: Bu əlyazma görkəmli maarifçi, pedaqoq, publisist Teymur bəy Bayraməlibəyov 
tərəfindən 30 illik pedaqoji fəaliyyətinin (1881-1911) nəticəsi olaraq 1913-cü ildə qələmə 
alınmışdır. 
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Рукопись Теймур Бека Байрамалибекова про “Народное  
образование среди мусульман в Ленкоранском уезде» 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье говорится о рукописи видного просветителя, педагога, публициста Теймур 

Бека Байрамалибекова “Народное образование среди мусульман в Ленкоранском уезде», 
датированной 1-м апреля 1913 года и являющейся итогом 30 летней педагогической 
деятельности (1881-1911) автора.  

В рукописи опытный педагог на основе фактов описывает удручающее состояние 
народного образования среди мусульман в Ленкоранском уезде и приводит свои советы 
для его улучшения.  

 
 

                                                                                                   Esmira Javadova 
 

Manuscript of Teimur Bek Bayramalibekov about "Education  
among Muslims in Lenkoran" 

 
SUMMARY 

 
The article refers to the manuscript "Education among Muslims in Lankaran district" 

written by a prominent educator, teacher, publicist Teymur Bek Bayramalibekov, dated 1st April 
1913. The manuscript is the culmination of 30 years pedagogical activity of the (1881-1911) 
author.            
 In the manuscript experienced teacher (T.B.Byramalibekov) on the basis of the facts 
describes the sad situation of public education among the Muslims in the Lankaran district and 
leads his advices to improve that situation. 
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Əzizə Ələkbərova 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,  

elmi işçi 
 

EY MOLLA DAYI, GƏL  
BU MÜSƏLMANƏ DOLAŞMA 

 
Açar sözlər: Əliqulu Qəmküsar, Molla Nəsrəddin, cəmiyyət, din, təhsil 
Ключевые слова:Алигулу Гамгюсар, Молла Несреддин,  общество, религиозная,       

образование 
Key words: Aligulu Gamkusar, Molla Nasraddin, society, religious, education 

 
XIX əsrin 80-90-cı illərindən Naxçıvan ədəbi mühitinin ağsaqqalı, maarifçi, şair, 

publisist, pedaqoq Məhəmməd Tağı Kərbəlayi Səfər oğlu Səfərovun (Sidqi təxəllüsüdür) 
“Tərbiyə” (“Məktəbi-Tərbiyə”, 1894) məktəbinin yetirmələrindən biri də Əliqulu Nəcəfov 
Qəmküsardır. 

Azərbaycan tarixinə aktyor, şair və publisist kimi adını yazdırmış Əliqulu Qəmküsar 
1880-ci ildə Naxçıvan şəhərində papaqçı Məşədi Ələkbər Hacı Nəcəf oğlunun ailəsində anadan 
olmuşdur. AMEA Naxçıvan bölməsinin əməkdaşı Musa Quliyev “Naxçıvanlı məşhur 
Nəcəfovlardan biri-Nəcəfqulu Nəcəfov haqqında öyrəndiklərimiz” adlı məqaləsində qeyd edir: 
“Onun tədqiqatçılarının yazdıqlarından məlum olur ki, Nəcəfovlar Naxçıvan Culfasına 
Ərdəbildən köçüb gəliblər. Əliqulu Qəmküsarın babası Məşədi Ələkbər Hacı Nəcəf oğlu az bir 
zamanda Culfanın məşhur tacirlərindən biri olur. Ələkbər Nəcəf oğlunun Əliqulu, Rzaqulu, 
Məmmədqulu adlı oğlanları olmuşdur. Adlarını bilmədiyimiz qızlarının da olduğunu söyləyirlər” 
(5, s.7). Qəmküsarın bacısı oğlu, yazıçı Ənvər Yusifoğlu haqqındakı məqalələrdən məlum olur 
ki, şairin bacısının adı Xanımdır. 

Ədibin anası Bilqeys xanım özlərini Şeyx Səfi nəslindən hesab edən, Culfa 
gömrükxanasında işləyən və yüksək mənfəətli “komisyon mağazalara” sahib Hacı İsmayılın oğlu 
Məşədi Əsədin qızıdır. Başlıca məşğuliyyətləri ticarət işi olan nəsilə mənsub Məşədi Əsəd 
əsasən dini mövzuda “Məddah” imzasıyla şeirlər də yazırdı. Dindar olmalarına baxmayaraq 
Ə.Qəmküsarın atası və dayıları Şeyxovlar elmə və mədəniyyətə böyük dəstək göstərmişdi 
(Şeyxovlar nəslin hazırda ən məşhur nümayəndəsi dayısı nəvəsi və Azərbaycan Respublikasının 
Xalq artisti Natəvan Şeyxovadır). 

1887-1893-cü illərdə ərəb-fars dillərini Naxçıvan şəhərindəki məhəllə məscidində 
mollaxana təhsili alarkən öyrənən Qəmküsar 1894-cü ildə  Məhəmməd Tağı Sidqinin “Məktəbi-
Tərbiyə” adı ilə məşhurlaşan üsuli-cədid məktəbinə daxil olmuşdur. Cəlil Məmmədquluzadənin 
“böyüklər üçün darül-ürfan”, yəni akademiya adlandırdığı və Azərbaycan, rus, ərəb, fars dilləri, 
dini və dünyəvi elmlərin tədris olunduğu bu məktəb Hüseyn Cavid, Əziz Şərif, Rza Təhmasib, 
Əli Səbri və başqaları ilə yanaşı Əliqulunun da formalaşmasında mühüm təsirə malikdir. 
Məhəmməd Tağı Sidqi uşağın formalaşmasında əxlaqi keyfiyyətlərin, biliklərin, tərbiyənin 
rolunu qiymətləndirərkən yazırdı: “hər halının nəticəsi uşaq vaxtından verilən təlim və tərbiyənin 
səməri və əsəridir... Uşaqlıq yaş ağaca bənzər. Təzə yaş ağac nə qədər əyri olsa da, onu 
düzəltmək asandır. İnsanın kiçiklikdən tərbiyə qəbul etməsi vazeh mətləblərdəndir”. Bu 
məktəbdə iki il öz dövrünə görə mükəmməl təhsil alması, dayıları Mirzə Nəsrulla və Mirzə 
Abdulla Şeyxovların 1892-1909-cu illərdə Culfada teatr tamaşalarında aktyorluq etməklə bərabər 
maarifçiliklə məşğul olmaları, ailənin Azərbaycan şairi, dramaturqu, publisisti, tərcüməçisi 
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Məmməd Səid Ordubadiylə münasibətləri, ümumiyyətlə əlverişli ziyalı mühiti ədibin 
yeniyetməlik yaşlarından ədəbi yaradıcılığa başlamasına zəmin yaratmışdır. Əliqulu Qəmküsarın 
qızı, Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoru, ssenari müəllifi Qəmər Salamzadə “Kiçik 
pəncərədən görünən dünya” xatirələr kitabında yazır: “Çox vaxt Naxçıvan ziyalılarının hörmətli 
yazıçımız M.S.Ordubadinin Culfada açdığı çayxanada görüşləri olardı. Xaricdən çayxana kimi 
görünən bu yer əslində Naxçıvan və Culfa tərəqqipərvər ziyalılarının, necə deyərlər, bir növ, 
qərargahı idi” (6, s.7). 

Ədibin inkişafında tərbiyə və mühitlə bərabər, əlbəttə, irsiyyət faktoru inkar edilməzdir. 
Babası Məşədi Əsədin “Məddah”, əmisi Məmmədhüseyn Nəcəfov “Fani” təxəllüsü ilə qəzəl, 
qəsidə yazması şairə irsən keçmiş və bəlkə də onun bu cür yaradıcı şəraitdə böyüməsi  şairdə də 
irsi olan bədii yaradıcılıq qabiliyyətinin onlardan daha çox inkişaf etməsinə təsir göstərmişdi. 

  1896-cı ildə Culfa gömrükxanasında komisyonçu (ticarət işlərində müəyyən faiz almaq 
şərtilə vasitəçilik edən) işləyən atası Məşədi Ələkbər xəstələnir və müalicə olunmaq üçün 
Təbrizə gedərkən oğlu Əliqulu Nəcəfovu da özü ilə aparır. Burada gördükləri onun düşüncəsini 
dəyişdi,  şeirləri üçün xeyli mövzu verdi. Təbrizdəki ağır qayda-qanunları, nadanlığı, cəhaləti, 
mövhumatı, insanları fırıldaqlarla istismar edən ruhaniləri və məhərrəmlik mərasimləri zamanı 
gördüklərini  “Qurtarmadımı bu ağlamağın axırı, yarəb?” şeirində qələmə almışdır: 

Qurtarmadımı ağlamağın möhsümü, ya rəb? 
Hər gündə münacat oxunur məscidimizdə. 
Ağlar günə qaldıq yenə əl çəkməyəcəklər, 
Bu mərsiyəxanalar nə görüblər biləmizdə? (1, s.5) 

Dörd ay ərzində həkimlərin müalicəsinə baxmayaraq atası rəhmətə gedir və gənc atasın 
orada dəfn edib Naxçıvana qayıdır. Atasının vəfatından sonra ailənin çətinliklərinin həll 
edilməsi, anası, bacısı, qardaşları Rzaqulunun, Məmmədqulunun dolaşınığı Əliqulununun 
üzərinə düşdüyü üçün o, məktəbdən həmişəlik ayrılmağa və Culfaya qayıdıb işləməyə məcbur 
olur. Atasının ticarət işlərini idarə edən gənc şair həm ictimai işlərlə, həm də bədii yaradıcılıqla 
da məşğul olur. 

1861-ci ilin 19 fevral tarixində imperiyanın bütün hüdudlarında yaşayan kəndliləri 
köləlikdən azad edilməsi haqqında Rusiya İmperiyasının XII imperatoru II Aleksandrın  
təhkimçilik hüququnun ləğv olunmasıyla bağlı fərman imzaladı. Bu fərman Rusiyada 
kapitalizmin inkişafına müsbət təsir etsə də, fərman Qafqaza və Azərbaycana aid edilmədi. 
İnkişafa, zülmə və əsarətə səbəb təhkimçilik hüququ 1864-cü ilin oktyabr ayında Kaxetiyada 
(Şərqi Gürcüstan), 1870-ci ilin mayın 14-də Yelizavetpol, Bakı, İrəvan, Tiflis quberniyalarında 
ali müsəlman silkindən olan şəxslərin, həmçinin erməni məliklərinin torpaqlarında yaşayan 
dövlət kəndlilərinin torpaq quruluşu haqqında “Əsasnamə” çar II Aleksandr tərəfindən 
imzalandı. Belə ki, “Əsasnamə” Şimali Azərbaycanda feodal-asılı münasibətlərə əhəmiyyətli 
dərəcədə zərbə endirdi və kapitalist münasibətlərinin sonrakı inkişafı üçün əlverişli şərait 
yarandı. 1878-ci ildə isə Şimali Azərbaycanda şəhər islahatı keçrildi. Şəhər islahatı haqqında 
“Əsasnaməyə” əsasən Bakı şəhər duması və özünüidarəsi yaradıldı, şəhər idarələri və dumalara 
seçkilərdə silki məhdudiyyətlər ləğv olundu. Bu cür islahatlar və Bakı nefti Azərbaycanda ilk 
teatrın, ilk teatr binasının, ilk kitabxananın yaranması, ilk Azərbaycan dilli qəzetin nəşri və digər 
mədəni yeniliklərə səbəb oldu. XIX əsrin ortalarında başlanmış bu inkişaf XX əsrdə yüksələn 
xətt üzrə davam etdi. Keçən əsrin ilk on illiklərində artıq Azərbaycanda fərdi azadlıq və ideyaları 
müdafiə edən siyasi ideologiya ilə yanaşı qəti hərəkət və tədbirlərin, demokratik prinsipləri əks 
etdirən ideyalar geniş yayılmağa başladı. Bu cür ideyalar əsasən kapitalist cəmiyyətində istehsal 
alət və vasitələrinə sahib olan, muzdlu əməyi istismar etməklə izafi dəyər alaraq kapitalist gəliri 
ilə yaşayan mülkədar-burjua sinifinin dövri mətbuatında, həmçinin “Molla Nəsrəddin” 
jurnalında, “Hümmət” və başqalarında yayılırdı. Bu qrupların Azərbaycan dilinə, milli 
mədəniyyətə, elm, təhsil, qadın probleminə, dinə münasibətə ümumi və oxşar cəhətlərinə 
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baxmayaraq, xüsusi mülkiyyət, onun yenidən bölünməsi, işçi qüvvəsinin mülkiyyət hüquqlarının 
real təminatı, onların parlament və hakimiyyətdə təmsil olunmaları və s. sosial-sinfi problemlərin 
həlli ilə əlaqəli ciddi fikir ayrılığı var idi. Liberal milli-demokratiklər milləti, ümumiyyətlə milli 
maraqları, millətin türk-islam bölgəsi ilə əlaqələrini, istiqlal uğrunda həmrəylik ideyalarını təbliğ 
edirdisə, radikal cərəyan tərəfdarları sinif və silklərin qarşılıqlı münasibətindən, fəhlə, kəndli, 
kapitalistlərin sosial vəziyyətindən, insanların adından çıxış edib onların mənafeyini tapdalayan 
milli siyasətçiləri tənqid edib, xalqın maariflənməsi üçün bütün həqiqətləri onların başa düşəcəyi 
dildə çatdırmağa çalışırdı. Bu məsələlər dövrün radikal cəryanın tərəfdarı olan digər ziyalıları 
kimi Əliqulu Qəmküsarın da məqalə, felyeton, şeirlərində əksini tapmışdı. 

Cəmiyyətdə o dövrdə baş verən proseslərə Qəmküsar biganə qalmamış, həmin 
hadisələrdə fəal iştirak etmişdi. “Əliqulu Qəmküsar. Seçilmiş əsərlər” kitabında “1912-ci ilə kimi 
Culfada və bəzən də Naxçıvanda yaşayan Qəmküsar o dövrdə bir-birini təqib edən mürəkkəb 
ictimai hadisələri diqqətlə izləyir, siyasi həyatda və mətbuatda yaxından iştirak edirdi. Əldə olan 
arxiv sənədlərində “Hümmət”in Culfa qrupunda çalışanlar sırasında M.S.Ordubadi ilə yanaşı 
Ə.Qəmküsarın da adı çəkilir” qeyd edilmişdir (1. s.5-6). Həmin illərdə Culfa gömrükxanasında 
komisyonçu işləyən Əliqulu 1905-1911-ci illərdə İranda baş vermiş Məşrutə hərəkatı, xüsusən 
müstəbid rejimə qarşı mübarizəyə başçılıq edən Səttər xanın dəstəsiylə əlaqə saxlamış və 
köməklik göstərmişdi. Dəfələrlə evində axtarışlar aparılmasına, məsuliyyətə cəlb edilməsinə 
baxmayaraq Qəmküsar əqidəsindən dönməmiş, öz ideyalarına sadiq qalmışdır. 

Əliqulu Qəmküsar ictimai işlərin fəal iştirakçısı olmaqla yanaşı, həm də cəmiyyətdəki 
çatışmamazlıqlara qarşı öz yaradıcılığı ilə münasibət bildirmişdi. Onun müəllimi Məhəmməd 
Tağı Sidqi orta əsrlərin vaxtı ötmüş mövzularının və janrlarının, qəzəl-qəsidə ədəbiyyatının 
xalqın diqqətini müasir vəzifələrdən yayındırdığını, bunun əvəzində qələm sahiblərini bilik, 
bacarıq və istedadını xalqın yüksəlişinə təsir göstərəcək mövzularda əsərlər yazmağa dəvət 
edirdi. Həm müəlliminin düşüncəsi, həm də dövrünün məşhur jurnalı “Molla Nəsrəddin”də çap 
edilən Mirzə Ələkbər Sabirin satiraları onun Sabirin davamçısı kimi yaradıcılıq yolu seçməsinə 
səbəb oldu. Hətta  Sabir istedadının heyranı olan ədib satirik şairin zəngin ədəbi irsinin kitab 
şəklində çap edilməsi üçün “Yeni İrşad” qəzetinin 1911-ci il 18 sentyabr 15saylı nəşrində 
yazırdı: “Zəmani-həyatında Sabir əfəndiyə külli mayələr qoyub dərdinə əlac aramadıqsa da, 
laməhalə şimdi çalışıb onun məcmuəsinin çap olunub kitab şəkilinə girməyinə bəzli-himmət 
edəlim, ta bəlkə həmi millətimiz onun abdar kəlamlarından müstəfyiz və bəhrəmənd olsunlar və 
həmi bu mərmərdən onun növbavəsinə bir təriqi-məaş və imkani-təhsili-elm və tərbiyə fərahəm 
olub, o biçarənin də ruhu şad olsun. Yoxsa gündə qəzetədə “Sabir belə gəldi, belə getdi, belə 
yazdı, belə dedi” sözlərini təkrar etməkdən heç bir fayda hasil olmaz” (3, s.8). 

Qırxa yaxın satirik şeir yazan müəllifin seçdiyi mövzular rəngarəngdir: 
Qoydun əmmamə başına, dandın həqiqəti, 
Alat-həcvü məsxərə qıldın şəriəti, 
Udvan olub ülumə, sevdin cəhaləti! 
Saldın əsarət altına biçarə milləti, 
Dinin fədayi-dirhəmü dinar edən axund, 
Millətlər içrə millətini xar edən axund (1, s.18). 

və ya “Dolaşma” adlı şeirdə: 
                                               Ey Molla dayı, gəl bu müsəlmanə dolaşma, 

İnsaf elə, hər sahibi-iymanə dolaşma. 
İmdi ki bizim əksərimiz şeyxidi, molla, 
Yazma onların eybini, hər yanə, dolaşma (1,s.14). 

Qəmküsar satirasında millətin dini və mənəvi həyatına peyğəmbərlərin, imanların 
adından istifadə edib xalqın zehni və düşüncəsinə, dünyagörüşünə təsir edib biçarələri əsarət 
altına alan yalançı din adamları tənqid atəşinə tutmuşdur. 
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1914-cü il 20 may tarixli “Molla Nəsrəddin” jurnalında “Gülməsin” şeirində dünyada 
elmin, mədəniyyətin inkişafına qəsdən edilən əngəllərdən, kəndlinin, əkinçinin, məzlumun 
hüquqlarının pozulmasından yazırdı: 

Gülsün ol kəslər ki, dünyanı xərabistan sevər, 
Hər nə var şeytan gülərsə gülsün, insan gülməsin. 
Sonyalar gülsün, açılsın qönçətək şirin ləbi, 
Dərd içində qoy qala Fatma, Tükəzban, gülməsin. 
Elm, sənətlə gülərsə qonşular, baxma ona, 
Cəhd elə, qardaş, maariflə müsəlman gülməsin (1, s.59). 

Əliqulu  Qəmküsarın həcvlərinin əsas mövzularından biri də İran, orada baş verən 
məşrutə inqilabı, Təbrizdəki üsyançılara divan tutan Məhəmmədəli şah, Azərbaycanda şahın 
dayağı Rəhim xan, eləcə də avam, hər cür iztiraba dözən, cahil kütlələrdir: 

Altı min illik hökumət millətə əyməz boyun, 
Heç görübsənmi, çobansız otlaya bilsin qoyun? 
Düşdü meydanə beş-on dinsiz çıxardı min oyun, 
Ol oyundan, iştə, bağrı qandılar iranlılar (1, s.29). 

İranlıların Özbəkistan xalqı ilə müqayisəsini nəzmə çəkən şair Buxarada rəiyyətin 
güzəranını, hüquqların tapdanmasını, insanların mövcud acınacaqlı vəziyyətini, yaşamağın çətin 
olduğunu ustalıqla göstərmişdi: 

İran demə, İranda genə cüzi ədəb var, 
Misir əhli maariflidi, çün başqa səbəb var, 
Tunisdə, Sudanda nə qədər vəhşi ərəb var, 
Pisdir hamısından genə min pay Buxara (1, s.39). 

  “Millətinin halı pərişan ola” adlı şeir Qəmküsarın əsəri kimi “Əliqulu Qəmküsar. 
Seçilmiş əsərlər” kitabına daxil edilmişdi. Eyni şeir 2004-cü ildə “Mirzə Ələkbər Sabir. 
Hophopnamə” kitabının ikinci cildinə də daxil edilmiş və “İzahlar və şərhlər” bölməsində şeirin 
tarixi haqqında izahat yazılmışdı: “İlk dəfə “Molla Nəsrəddin” jurnalında (18 yanvar 1911, №3) 
“(.....)” imzası ilə çap olunmuşdur. Bu satira şair Əliqulu Qəmküsarın 1959-cu ildə Azərnəşr 
tərəfindən buraxılmış “Seçilmiş əsərləri”nə salınmışdır. “Hophopnamə”yə ilk dəfə daxil edilən 
bu şeir nə üçün Qəmküsarın yox, məhz Sabrindir? Əvvələn, ona görə ki, “(.....)” imzası 1910-
1911-ci illərdə “Molla Nəsrəddin” jurnalında yalnız Sabirin işlətdiyi gizli imza idi və bu imza ilə 
çıxan satiraların 24-ü “Hophopnamə”nin Abbas Səhhət tərəfindən hazırlanmış ilk nəşrlərindən 
başlayaraq Sabir külliyyatının bütün sonrakı çaplarına daxil edilmişdir. Əliqulu Qəmküsarın isə 
bu imza ilə nəşr olunmuş başqa bir əsəri elm aləminə məlum deyildir. İkincisi, 1911-ci ilin mart 
ayında xəstəliyinin şiddətlənməsi ilə əlaqədar olaraq Sabir “Molla Nəsrəddin”dən ayrıldığı 
zaman həmin imza da xalq şairi ilə birlikdə jurnalın səhifələrini tərk etmişdir. Əliqulu Qəmküsar 
isə yaşayırdı, Sabirin vəfatından sonra o, bir satirik şair kimi daha qızğın fəaliyyət göstərir, bir 
müddət hətta “Molla Nəsrəddin”in redaktorlarından biri olur. Həmin imza Əliqulu Qəmküsarın 
olmuş olsaydı, jurnalın səhfələrindən tamailə çıxmazdı. Nəhayət, əsərin dili, üslubu ilə xalq 
şairinin satirik ifadə tərzi arasındakı sıx əlaqə də bu şeirin məhz Sabir qələminə məxsus 
olduğunu bir dha təsdiq edir. O da maraqlıdır ki, son vaxtlara qədər tədqiqatçılar həmin şeirdən 
adətən Əliqulu Qəmküsarın Sabiranə şeirlərindən biri kimi danışmış və bu şeir üzərində böyük 
şairin “Səbr elə” satirasının “aydın təsrini” qeyd etmişlər...”(4, s.270-271). 

Azərbaycan yazıçısı Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev isə “Molla Nəsrəddin haqqında 
xatiratım” adlı məqaləsində yazır: “...Sabirin təbinə, qafiyəpərdazlığına, bədahətən şeir 
söyləməsinə heç bir söz olmazdı. Sabir həqiqət şeirdə böyük məharət yetirmiş bir şair idi. Sabir 
“Molla Nəsrəddin”dən çox qabaq şeirlər yazardı. Nəhayət, Sabiri “Sabir” edən “Molla 
Nəsrəddin” oldu. Təb Sabirin idi, qafiyəpərdazlıq Sabirin idi, istedai-şeriyyə Sabirin idi, fəqət 
mövzu verən “Molla Nəsrəddin” və Mirzə Cəlil idi. 
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1913-cü sənədə Mirzə Cəlil şair Əliqulu Nəcəfzadə “Qəmküsar” təxəllüsü özünə redaktor 
yoldaşı qəbul etdi. Nəcəfzadə qabil, mövzu təbli, dərin ittilatlı və son dərəcədə hafizəli idi ki, 
uşaqlıqdan o günə kimi oxuduğu cəmi əşar onun hafizəsində idi. Əliqulu Nəcəfzadə ondan da 
qabaq “Molla Nəsrəddin”ə “Cüvəllağı” imzası ilə şeirlər yazıb göndərərdi. 

Onun ikinci redaktor olması jurnalı daha da ruhlandırdı. Nəhayət, 1919-cu sənədə onun 
vəfatı “Molla Nəsrəddin”ə böyük bir zərbə vurub, hətta jurnalın üç il dayanmasına səbəb oldu” 
(2, s.374). 

Şairin “Millətinin halı pərişan ola” adlı şeirdən əvvəl Əliqulu “Molla Nəsrəddin” 
jurnalına şeirlər göndərmiş və şeirləri jurnalında nəşr olunmuşdu. “Əliqulu Qəmküsar. Seçilmiş 
əsərlər” kitabında şairin “Dolaşma”şeiri 30 avqust 1909-cu il №35, “Axund” 15 noyabr 1909-cu 
il №46, “Nəzirə” 14 fevral 1910-cu il №7, “Eyləmə qəm” 14 dekabr 1910-cu il №40, “Gəldi 
yenə Rəhim xan İranə,barəkallah!” misrasıyla başlanan şeiri isə 22 dekabr 1910-cu il №41-də 
çap olunmuşdu. Jurnal maddi cəhətdən çətinliklə üzləşdiyi zaman isə nəşrini dayandırmış və 
yenidən nəşrə başlayanda tez-tez hədələrə məruz qalan Cəlil Məmmədquluzadə özünə köməkçi 
olaraq Ə.Qəmküsarı Tiflisə dəvət edir. Təklifi qəbul edib Tiflisə gedən ədib “Molla Nəsrəddin” 
jurnalının ikinci redaktoru kimi fəaliyyətə başlayır: “...gələcəkdə hökumətdən izin hasil olandan 
sonra məcmuəmiz irəliki baş mühərrirdən səvayı dəxi yoldaşımız Əliqulu Nəcəfovun imzası ilə 
çıxacaqdır” (1, s.6). 

Yaradıcılığında yalnız satirayla məhdudlaşmayan Əliqulu Qəmküsar sosial ədalətsizliyə, 
haqsızlığa, düşüncədə ədalətsizliyə, mənfiliklərə, ənənəçiliyə qarşı mübarizəsini “Dəyənək” 
sərlövhəsi altında nəşr etdirdiyi taziyanləri, müxtəlif janrlı şeirləriylə aparmışdı. XX əsrin 
əvvəllərində dünyada, o cümlədən Azərbaycanda ictimai-siyasi dəyişikliklər ədibin nəzərindən 
qaçmamış və öz mövqeyini açıq-aşkar nümayiş etdirmişdi: 

Bizləri osmanlı, alman, rus gətirdi heyrətə, 
Zərbə vurdu hər biri mümkün qədər hürriyyətə, 
Özləri axırda düşdü gör nə cahi-zillətə. 
İştə vazehdir, olar axırda xar, İngiltərə (1, s.92) 

Azərbaycanın müstəqillik qazanmasıyla xalqın siyasi mədəniyyətə yiyələnməsi, vətəndaş 
azadlığı, insan hüquqları haqqında ideyalar millətin inkişafına mütərəqqi təsir göstərirdi. Rusiya 
kimi nəhəng dövlətin təsirindən çıxıb yenicə müstəqillik qazanan Azərbaycan Demokratik 
Cumhuriyyətinin apardığı çox sayda müsbət islahatlar, yeniliklər, naliyyətlərlə bərabər qüsürları 
işıqlandırması şairin nöqsanlara həssas yanaşmasının nəticəsidir: 

Bir hökumət tazə çıxmış, ismi-Azərbaycan, 
Şəkli cümhuri, idarə üzvü yeksər bəylə xan, 
Heç görübsüzmü ki, olsun kəlləyə qurtdan çoban? 
Bir nəfər xalis rəiyyət kabinədə yoxdur, inan, 
Əlaman bu müstəbidlərdən, ilahi, əlaman (1, s.89)! 

Sözün qüdrətindən istifadə etməklə dövrünün aktual problemlərinə öz fikirlərini bildirən 
Əliqulu Qəmküsar Mirzə Ələkbər Sabirdən sonra ən yaxşı taziyanə, satira müəlliflərindən biri 
kimi Azərbaycan ədəbiyyat tarixində iz qoymuşdur. 
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Азиза Алекперова 
                                       
                                    Эй, Молла, не связывайся с этим мусульманином 
 

РЕЗЮМЕ 
 

«Молла Насреддин» автор журнала Алигулу Гамкусар, в воинственную историю 
азербайджанской литературы вн сший сатиры, фельетоны, написал в качестве 
соболезнующего автора. В своем творчестве невежество, религиозные предрассудки были 
подвергнуты критике, к развитию национального мышления были описаны призывающие 
идеи. 

 
Aziza Alekperova 

Hey, Molla, do not mess with this Muslim 
 

SUMMARY 
 

“Molla Nasreddin” magazine writer Aligulu Gamkusar to warlike history of Azerbaijani 
literature putting satire, topical satire wrote the name as the condolent author. In his creativity, 
ignorance, religious prejudice were met to criticizm, calling ideas were described for the 
development of national thinking. 
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XVII ƏSR SƏFƏVİLƏR DÖVLƏTİ TARİXİNƏ DAİR 
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İmadüddövlə Mirzə Məhəmməd Tahir Vəhid Qəzvini XVII əsrin görkəmli dövlət xadimi, 

tarixçisi və şairi olmuşdur. O, həmin əsrin əvvəllərindən sonuna qədər doxsan beş ilə yaxın ömür 
sürmüş, beş Səfəvi şahının hakimiyyəti dövründə hökümət idarəsində çalışmış, mühasib və 
vəqayenəvislik – saray tarixçisi vəzifəsindən vəzirlik və sədri-əzəmliyə qədər yüksəlmişdir. 
Tədrqiqatlaçılar göstərirlər ki, Məhəmməd Tahir h.1015-ci ildə (1606-1607) Qəzvində, orta 
təbəqədən olan dövlət xidmətçisi Mirzə Hüseyn xanın ailəsində dünyaya gəlmiş, uşaqlıq və 
gənclik illərini burada keşirmişdir.(1,s.79). ”Təzkirətüş-şüəra” müəllifi M.T.Nəsrabadinin 
verdiyi məlumata görə, təhsilini qurtardıqdan sonra Vəhid “divani-alinin tövcih idarəsinin başçısı 
Mirzə Salehin rəhbərliyi altında işə qəbul edilir və rəsmi dəftərlərdən birində qeydlər aparmaq 
ona tapşırılır. Mizə Salehin ölümündən sonra onun yerinə keçən Məhəmməd Tahir bir azdan Sarı 
Təqi adı ilə tanınan dövrünün görkəmli dövlət xadimi, Şah Səfinin (1629-1642) və II Şah 
Abbasın (1642-1666) baş vəziri olmuş Mirzə Məhəmməd Təqi Etimadüssəltənətinin yanında 
işləməyə başlayır” (2,s.26). Sarı Təqi yüksək vəzifəli sərkərdələrin sui-qəsdi nəticəsində 
öldürüldükdən sonra Xəlif sultan ikinci dəfə dövlətin baş vəziri vəzifəsinə təyin olunur (m.1645) 
və o, bəzi tərəddüdlərdən sonra Məhəmməd Tahirin dövlət vəzifəsini təsdiq edir. Xəlif sultanın 
zəmanəti ilə Məhəmməd Tahir vəqayenəvis-saray tarixçisi təyin olunur. Ona  II Şah Abbasin 
hakimiyyəti illərinin tarixini yazmaq tapşırılır. II Şah Abbasın oğlu Şah Süleymanın hakimiyyəti 
dövründə (1666-1694) Şeyx Əli Zəngənənin vəfatından sonra, h.1101-ci ildə (m.1689-1690) 
Vəhid “Etimadüddövlə” titulu ilə şahın baş vəziri-sədri-əzəmi təyin olunur. Şah Sultan Hüseynin 
(1696-1722) hakimiyyətinin ilk illərində Mirzə Məhəmməd Tahir dövlət işlərindən uzaqlaşır və 
h.1112-ci ildə (m.1700-1701) vəfat edir. Lütfəli bəy Azər Vəhidin çox sağlam adam olduğunu 
qeyd etmişdir (3,s.234). 

Məhəmməd Tahirin maraq dairəsinin cox geniş olduğunu, tarix, ədəbiyyat fəlsəfə, hərb 
elmini əhatə etdiyini göstərən tədqiqatçı Ə.Rəhmani onun aşagıdakı əsərlərinin adını şəkir: 

“Riyaz ət-təvarix” (“Tarixlər bağçası”) Səfəvilər sülaləsinin başlanğıcından h.1070-ci ilə 
(m.1663-1664) qədərki dövrü əhatə edən tarixi əsərdir. II Şah Abbasın tarixi - “Abbasnamə” bu 
əsərin üçüncü, sonuncu hissəsini təşkil edir. 

“Münşəat” - dövrün müxtəlif rəsmi və qeyri-rəsmi şəxslərinə yazılmış məktublar 
məcmusudur. Vəhid dövrünün görkəmli stilisti sayılır. “Münşəat” müəllifinin zərif, lakin 
mürəkkəb, təmtəraqlı üsluba malik olduğu görünür. Bu əsər XIX əsrdə Hindistanda dəfələrlə çap 
edilmişdir. (Kəlküttə, 1826; laknau 1844, 1868, 1873). 

Şairin iri həcmli farsca divanı dünyanin bir sıra kitabxanalarında mühafizə olunur. 
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Vəhid bir sıra poemaların da müəllifidir: “Xəlvəti-raz” (“Sirrin xəlvəti”), “Nazü niyaz”, 
“Gülzari-Abbasi” (“Abbasın güllüyü”), “Dər vəsfi-Humayin təpə” (“Humayun təpənin vəsfi”), 
“Dər tərifi nərd” (“Nərd barədə”), “Fəthnameye-Qəndəhar” (“Qəndəharın fəthi barədə”), “Dər 
zikri və məsrəfi ədəvate-cəngi” (“Hərb alətlərinin adları və istifadəsi barədə”) (1,s.81). 

Son illərdə Məhəmməd Tahirin Berlin Dövlət Kitabxanasında saxlanan 1842 beytdən ibrət, 
1707-ci ildə köçürülmüş anadilli divanının əlyazması aldə edilmiş, bizim tərəfimizdən geniş ön 
sözlə nəşr etdirilmişdir (4). 

Ə.Rəhmaninin fikrincə, Vəhidin “Abbasnamə” əsəri XVII  əsrin ortalarına dair tarıxı 
mənbə kimi Səfəvi dörü  tarixşünaslığında layiqli yer tutur. II Şah Abbasın əmri ilə bu əsəri 
yazmış Məhəmməd Tahir iyirmi ildən artıq bir dövr ərzində nəhəng Səfəvilər dövlətinin siyasi, 
iqtisadi və mədəni həyatının ən vacib məsələlərini əhatə etmişdir. Bu əsəri eyni mövzuda 
yazılmış digər tarixi mənbələrdən fərqləndirən başlıca cəhət elə bundan ibarətdir (1,c.81). 

Vəhid Qəzvininin “Abbasnamə” əsərində diqqətimizi cəlb edən cəhətlərdən biri də iki 
dövlət arasında cərəyan edən hərbi əməliyyatlardan sonra Səfəvi hökmdarı Şah Səfi və Osmanlı 
Sultanı IV Murad arasında 1639-cu ilin 17 mayında imzalanmış Qəsri-Şirin sülh sazişinin 
mətninin buraya daxil edilməsindən ibarətdir. Maraqlı cəhət orasındadır ki, Vəhid Qəzvininin 
farsca yazdığı “Abbasnamə” kitabına daxil etdiyi bu müqavilənin mətni türkcədir. Belə qərara 
gəlmək olar ki, iki dövlətin başçılarının imzaladıqları sülh sazişi ərəb-fars söz və ifadələrinin 
coxluğuna baxmayaraq türk dilində yazılmışdır. Müəllifin əsərini fars dilində yazdığı halda onun 
kişik bir hissəsini türkcə verməsini başqa cür izah etmək mümkün deyil.  Məlum olduğu kimi, I 
Şah İsmayılın (1501-1524), I Şah Abbasın (1587-1629), hakimiyyəti illərindən şiələrinin 
müqəddəs məkanları olan Bağdad, Kərbəla, Nəcəf uğrunda Səfəvilərlə Osmanlılar arasında 
çoxsaylı müharibələr olmuş, bu yerlər əldən ələ keşmişdir. Səfəvilər dövrünün istedadlı şairi 
Tərzi Əfşar II Şah Abbasa həsr etdiyi qəsidəsində onu Bağdada yeni hərbi yürüş etməyə çagırır: 

Pərvazlandı dil yenə bağdadlanmağa,  
Ol bürci-övliyayə qonub şadlanmağa... (5,c.151). 

Osmanlı hökmdarları da Bağdada böyük əhəmiyyət verirdilər, buna görə də Səfəvi-
Osmanlı qarşıdurmasında bu məkan həmişə mübahisə obyekti olmuşdur. Xüsusilə IV Sultan 
Murad (1623-1640) Bagdad şəhərini ələ keçirmək üçün cox çalışmış, bir sıra uğursuz cəhdlərdən 
sonra 1639-cu ildə məqsədinə çatmışdır. Tarixdən məlumdur ki, göstərilən dövrdə Səfəvi 
sarayındaki mürəkkəb vəziyyət, ölkənin  müxtəlif yerlərində qaldırılan üsyanlar, Moğol dövləti 
ilə aparılan hərbi əməliyyatlar Səfəvi dövlətini zəiflətmişdi. Belə bir vəziyyətin yarandığını 
görən IV Murad 1638-ci ilin 20 noyabrında Bağdad şəhərini mühasırəyə aldı. Səfəvi qoşun 
hissələri Bəktaş xanın komandanlığı altında şəhəri dekabrın 25-dək müdafiə edə bildilər. 
Osmanlı qoşunları tərəfindən Bağdadın tutulması nəticəsində uzun illər davam edən Osmanlı-
Səfəvi müharibəsi sona çatdı. IV Murad Bağdada hakim təyin etdiyi Məhəmməd ağanı sülh 
danışıqlarını aparmaq üçün Səfəvi sarayına göndərdi və Şah Səfi sülh təklifini qəbul etdi. 

1639-cu il mayın 17-də Qəsri-Şirində (müqavilədə bu yer Zühab adlandırılmışdır – P.K.) 
Səfəvi elçisi Sarı xan Osmanlı Qara Mustafa Paşa ilə üç günlük danışıqlardan sonra sülh 
müqaviləsini imzaladılar. Müqaviləyə görə, Osmanlı-Səfəvi müharıbələrinə son qoyuldu, İraqi-
ərəb osmanlılalarda, Zəncir  qalasından şərqə doğru torpaqlar Səfəvilərdə qaldı. Müqavılənin 
şərtlərinə görə, Səfəvilər Van və Qars qalalarına, Axalsıxa hücum etməyəcəklərinə dair təminat 
verirdilər. İki tərəf arasında “bitərəf” zona yaradılması, Qotur, Maku, Magazburd qalalarının 
dağıdılması nəzərədə tutulurdu. Sülh müqaviləsi - 1639-cu ilin 20 mayında Şah Səfi tərəfindən 
təsdiqlənərək Məhəmmədqulu xan vasitəsi ilə İstanbula gondərildi və IV Murad  tərəfindən də 
təsdiq edildi. “Beləliklə, 1639-cu il Səfəvi-Osmanlı sülhü XVIII əsrin ikinci rübünə kimi hər iki 
dövlət arasındakı münasibətləri nizama saldı, Azərbaycanda qismən sakitliyi bərqərar etdi, on 
illərlə boşalmış şəhərlərin bərpası, iqtisadiyyatın inkişafı üçün şərait yaratdı” (6, c.263). 
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Dilinin mürəkkəbliyinə baxmayaraq dövrün iki qüdrətli türk dövləti arasında imzalanan 
müqavilənin türkcə olması bir daha sübut edir ki,  bu dil Səfəvi və Osmanlı dövlətlərində həm də 
rəsmi diplomatik sənəd dili olmuşdur. 

Müqavilənin dilindəki bir cəhət də diqqəti cəlb edir. Sənədin mətnindən bir hissəyə 
baxaq: “Zəncirqala ki, dağın qülləsində vaqe olmuşdur, yıqılıb tərəfi qərbində olan köylər canibi-
xudavəndigar və tərəfi-şərqində olan qəryələr canibi-şahdan zəbt oluna...” (7,c.53). Burada 
maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, burada osmanlı tərəfində qalan, kəndlərə osmanlıcadakı kimi 
“köy”, Səfəvi tərəfindən qalan kəndlərə isə dövrün Azərbaycan ədəbi dilindəki kimi “qəryə” 
deyilir. Mətni nəzərdən keşirdikdə görürük ki, bu rəsmi sənəd osmanlıların başa düşməsini 
asanlaşdırmaq üçün osmanlıca deyil (osmanlı diplomatları farscanı da gözəl bilirdilər), məhz 
Azərbaycan türkcəsində yazılmışdır. 

  XVII əsr yazılı abidələrimizin təhlili göstərir ki, Azərbaycan türkcəsi bu dövrdə yalnız 
danışıq,  ordu, poeziya dili kimi deyil, rəsmi diplomatik sənədlərin dili kimi də inkişaf edirdi. 

Müqavilənin mətnini “Abbasnamə” əsərinin İran (Ərak, 1339) nəşrindən götürərək 
olduğu kimi təqdim edirik. 

 
Ədəbiyyat: 
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исторический источник. Известия Академии Наук Азербайджанкой ССР. Серия истории, 
философии и права. 1974, №2. 

2. Nəsrabadi Məhəmməd Tahir. Təzkireyi-Nəsrəbadi. c.I. Tehran: “Əxtər”, 1378. 
3. Azər Lütfəli bəy. Atəşkədə. Tehran, 1337. 
4. Qəzvini Vəhid. Divan. Nəşrə hazırlayanlar: Paşa Kərimov, Arif Ramazanov. Ön sözün 

müəllifi: Paşa Kərimov. Bakı: “Nurlan”, 2009. 
5.  XVII əsr Azərbaycan lirikası (Antologiya). Bakı: “Nurlan”, 2008. 
6. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. Üçüncü cild. Baki: “Elm”, 1999. 
7.Qəzvini Vəhid. Abbasnamə. Ərak, 1339.  
 

Aliməqam Rum padşahının göndərdiyi elçinin  
dünyanın pənah gətirdiyi saraya gəlişi 

sülhün əsaslarını möhkəmləndirmək məqsədilə 
   
   Cənnətməkan nəvvab xaqanın dövrünün “bars yıl” ilində cənnətməkan nəvvab xaqanla  Rum 
xandigarı2 Sultan Murad arasında sülh və əmin-amanlıq əlaqələrinin Allaha ibadət edənlərin 
rifahı və xoşbəxtliyi naminə möhkəmləndiyini nəzərə alaraq aşağıdakı tərzdə sülhnamə                                                  
yazılmışdır: 
     “Əlhəmdülillahil-əzizil-kərimil-fəttahil-ləzi əftəhə əbvabəs-sülh vəs-səlah vərtəfə’ə zəlaməl-
məsaf vəl-kifah bimisbahil-fövz. Vəl-fəlahü vəs-səlatü vəs-səlamü əla rəsulihil-ləzi əzhərə və 
əvzəhəd-dinə bikəmalil-izah vənşərəhə sədrəl-islam bitəl’ətihis-səidətil-inşirah və əla alihi və 
övladihi və əshabihil-ləzinə hümül-əşbahül-ləzi ərvahün ma fahə nəşrəz-ziya və lahə nurəs-
səbah. 
    Əmma bə’d. Məşiətü iradəti-rafe’üs-səma biğeyri-imadü hikmətü qüdrət məbdə’ül-
mürəkkəbat ənil-əzdad cəllə şə’nəhü ən məşakilətil-indad ilə mədari-nizami-əhvali-ibad və 
mənşə’i-səbat və dəvami-aləmi-icad padşahani-baədlü dad və şəhriyarani-mükərrəm ə’dəli-
hüsni-ittifaqü ittihadlarına mənut və əvamirü nəvahiyi-ilahiyyəsinə (?) ittiba’vü inqiyadlarına 

                                                             
2 Xandigar – xudavəndigar, xodkar. 
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mərbutdır ki, “fəttəqullahə və əsləhu zatə beyniküm”3 fəhvayi-şərifi üzrə səlatini-şövkətayin 
himməti-islahi-müstövcibül-fəlaha əzimət və canibi-xüsumətü kifahdan övdət buyurdıqlarda tiği-
xilafi-tərəfeyn dər ğilaf və ərbabi-məsafi-canibeyn bir-birlərinə... (?) saf ola gəlmişlərdir. “Zalikə 
fəzlüllahi yütihi mən yəşa vəllahü zülfəzlil-əzim”4. Bina’ən əla zalikə bir əz’əfi-ibadillah, 
cənabi-cəlalətməab, padşahi-dinpənah və zati-səadətdəstgahi-Süleymanbargah, xəlifətülllah fil-
aləmeyn, ma sədəqə misdaqü-sultani-zillüllah fil-ərzeyn, məazi-ə’azimüs-səlatin, məadi-
əkarimül-xəvaqin, nasirül-islam vəl-müslimin, qahirül-küfrə vəl-müşrikin, sultanül-bərreyn vəl-
bəhreyn, xaqanül-məşriqin vəl-məğribin, xadimül-hərəmeyn vəş-şərifeyn, eynül-insan və 
insanül-eyn, əlmüəyyəd bitəyidatil-mülkil-müstəan vəl-müvəffiq bitovfiqil-əzizil-mənnan, la 
zalət silsilətül-xilafətihi mümtəddən ila axiriz-zəman və ma bərihət ətnabi-xiyami (?)- səltənətihi 
məşdudətən ila intəha’id-dövran həzrətlərinin tərəfi-ə’la’i-cəlalətməqrun və canibi-əsnayi-
səadətməşhunlarından halü əqdi-ümuri-mülkü millət mə’murü mə’zunü ixtiyari-sülhü cəng 
xüsusında tovfiqyaftə icazeyi-hümayun olmağla vəkaləti-mütləqə və niyabəti-mühəqqəqə mər 
hisbilə əsakiri-islami-nüsrətəncamı Bağdaddan qaldurıb mütəvəkkilən əlallahi-təala5 Əcəm 
vilayətinə əziməti-mətin ilə teyyi-mənazilü mərahil ahəngü ağaz olınub Haruniyyə nam mənzilə 
nüzul oldıqda zinətəfruzi-təxtgahi-Əcəm, rövşənaiyi-məmaliki-cəmm, xürşidi-ələmi-darahəşmi- 
xədivi-müəzzəmü xudavəndi-mükərrəm, dürri-yektayi-bəhri-tacdari, zəka’i-asimani-şəhriyari, 
hüjəbri-ərseyi-şövkətpənahi, güzideyi-şahbazi-övci-şahi, şahi-alicahi-səadətdəstgah, Xosrovi-
fələkbargah, səttari-sipah ə’lallahü ə’lamə qədrihi minəs-səmək ilas-simak və rəfəə bünyanə 
məcdihi ila qübbətil-əflak6 canibi-şəriflərindən səadətlü və əzəmətlü padşahımız həzrətlərinə 
namələri və löv həqərəhü(?) məktubi-mülatifət xamələri ilə ümdətül-üməra, qüdvətül-kübəra 
Şəmsəddin Məhəmmədqulı big eşikağası elçilik təriqətlə gəlüb, şah həzrətləri islahi-zatül-beyn 
və sülhü səlahi-canibeyni-xüsusiyyəteyn iradə edüb təskini-atəşi-cəngü cidal və dəf’ü rəf’i-
qübari-hərbü qital və iltimas tələb etməgin, biz dəxi “və in cənəhu lis-səlmi fəcnəh ləha”7 nəssi-
şərifilə əməl etməgə mə’xəz hər mücməlü məfsəl bir olub əmnü istirahəti-ibadillah içün sülhə 
riza verüb layiqi-dövləti-tərəfeyn və müvafiqi-ərzü-namusi-canibeyn olan vəchü-vəcih üzrə 
sülhə feysəl verilmək payəndə şahi-valacah həzrətlərinin tərəfi-qərinüş-şərəflərindən bir 
mötəmidəleyh kimsəyə təvəkkül buyurılub irsal olmaq içün cəmcahi məktub göndərilmişdi. 
Əlhalət hazihi büsati-sülhü-səlah və rübtü irtibati-masaliheyi-müstövcibül-fəlah və istiqrari- 
məvasiqü-ühud və tə’yini-əhvali-süturü hüdud içün bu sülhü səlah əncam iləs-samə (?) nəhci-
şər’i-qədimi-mö’təbər üzrə tərəfi-şərəf və həzrəti-şahından vəkili-mö’təmidəleyh olub in’iqadi-
məsalihə və müahidiyə məmurü namzədü müfəvvəz olana və müqəddər olan cənabi-
imarətməabi-əyalətnisabi-müsadiqətünvan Saruxan damə sa’iya (?) biməsalihil-iman vəl-aman 
Zühab nam mənzilində gəlüb orduyi-hümayuni-xudavəndigariyə daxil olduqda mərasimi-
mehmannəvazi riayətindən sonra hicriyyəti-nəbəviyyətin (əleyhi əfzəlüs-səlat vət-təhiyyət!) bin 
qırq toquz sənəsində vaqe olan məhərrəmül-həramın (ə’zəməllahü qüdrətə beynəl-ənam!) on 
dördünci güni8 bir vəqti-xürrəm və saəti-meymənəttoəm idi ki, orduyi-hümayunda olan vüzərayi-
izam və mirmirani-aliməqam və üməray-giram və ağayani-zül-ehtiram və yeniçəri ağası və ulan 
müluk(?) ağaları və sair kübərayi-əsgər və üzəmayi-ləşgəri-zəfərpeykər ilə divani-ali olınub, 
müşari-ileyha vəkili-mö’təmidəleyh Saru xan və elçi Məhəmmədqulı big divani-hümayuna 
gətürilüb  bil-müşaqihə nizami-əhvali-füqərayi-rüaya və intizami-hali-vədaye’i-xaliqül-bəraya 
                                                             
3 Allahdan qorxun, aranızdakı münasibətləri düzəldin. Ənfal. 1 
4 Bu, Allahın istədiyinə əta etdiyi mərhəmətdir. Allah çox böyük mərhəmət sahibidir. Cüm’ə. 4 
5 Allah-təalaya təvəkkül edərək. 
6 Allah oz qüdrətinin ələmini Səməkdən Simakadək ucaltdı və öz ululuğunun təməlini göyün qübbəsinə 
qədər qaldırdı. Burada “Səmək” Yerin guya üzərində dayandığı balıq, “Simak” isə Şir bürcündə olan  
parlaq ulduzun adıdır. Səməkdən Simakadək – yəni, yerdən göyədək.  
7 Əgər onlar sülhə meyl etsələr, sən də sülhə meyl et. Ənfal. 61 
8 Miladi təqvimilə 17 may 1639-cu il. 
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içün tərəfeyndən tərtib olan müqəddəmati-səhiheyi-müahidə bu vəchilə nəticəbəxşayi-şəkli-
hüsni-qəbuli-canibizdən əbraz olınan hücəcü bərahini-qəzayayi-məsalihə bu növlə mümzayi-
qələmi icabətşümul olmışdır ki, Bağdad vilayətində Həssan, Bədrə (Mədrə?), Məndiliçin, 
Dərtəng və Dərnə səadətlü padşahımıza mütəəlliq ola, Məndiliçindən Dərtəngə varınca səhra 
olan məhəllər bu tərəfdən zəbt olınub dəxi şah tərəfinə mütəəlliq ola və Dərtəng ilə Dərnə sünurı 
Sərmənəl nam məhəll təyin olmışdır və Hanikin, Ziyaəddin və Haruni padşahi-gərdunvüqar 
həzrətlərinə mütəəlliq olub Hərəvərduni(?) şah tərəfinə qala və Zəncirqala ki, dağın qülləsində 
vaqe olmışdır yıqılub9 tərəfi-qərbində vaqe olan köylər canibi-xudavəndigardan və tərəfi-
şərqində olan qəryələr canibi-şahdan zəbt olına və Şəhriruzi10-fürsdə Zalımqalasının balasında 
olan dağın qəl’eyi-məzburə nazir olan tərəfi canibi-padşahidən və qəl’eyi-Orman təvabe’i olan 
qəryələr ilə tərəfi-şahından zəbt olına və Şəhriruz... (?) sünur olub Qızılcaqala və təvabe’i canibi-
əşrəfi-şəhənşahi və Mehriban və təvabe’i tərəfi-şərifi-şahından təsərrüf olına. Van sərhəddində 
Qotur, Maku və Qars canibində Məğazberd nam qəl’ələr tərəfeyn təqdirilə məvaddi-məzbureyi-
mötəbərdən maəda Axısqa, Qars, Van, Şəhriruz, Bağdad və Bəsrəsin sair sünurlarına daxil olan 
qila, biqa, nəvahi, ərazi, səhari, bərari, tilal və cibal madam ki, şah həzrətlərinin tərəfdən və 
biərz(?) olmıyub əlfazi-nəfsə bais olacaq bir haləti-müvəhhəş sadir olmıya bu canibdən dəxi 
səadətlü və əzəmətlü padşahi-məzbur sülhi məqbul tutub tərəfi-hümayunlarından xilafi-əhdü 
misaq ol tərəfin sünurları daxilində olan məhəllər bu canibdən təərrüz olmıyub ətrafından tüccar 
və əbna’üs-səbil gəlüb-gedüb dostlıq olmağçun uşbu vəsiqeyi-əniqeyi-müştəmələtül-həqiqə 
vəkaləti-ammə və niyabəti-mühəqqəqə hazır mövcibincə keşideyi-silki-təhrir olınub irsali-
hüzuri-şövkətpənahi-sami və əblaği-məclisi-şamixi-eyvani-dövlətpənahi qılınmışdır ki, bu şərhü 
üqudi-mərqumə mötəbər tutılub tərəfi-şəriflərindən “və la tənqüzul-eymanə bə’də tövkidiha”11 
nəssi-şərifin məfhumı riayət olundıqca dövlətlü və əzəmətlü padşahımıza həzrətlərinin dəxi 
canibi-əşrəflərindən “və övfu bil-əhd, innəl-əhdə kanə məs’ulə”12 əmri-şərifinə mütabiət olınub 
biiznillahil-malikil-əllam sülhi-xeyrəncam ila yövmil-qiyam səbatü dəvam bula. “Fəmən 
bəddələhü bə’də ma səmi’əhü fəinnəma isməhü əlal-ləzinə yübəddilunəhü”13. Əlhəmdülillahi 
vəhdəhü vəssəlatü əlan-nəbiyyi min bə’dihi əvvələn və axirən və zahirən və batinən”. 

 
Паша Керимов 

 
Дипломатический документ, написанный на азербайджанском языке, 

относящийся истории Сефевидского государства XVII века: Мирный договор Гасри-
Ширин 1639 года 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Выдающийся азербайджанский государственный деятель, историк, поэт Мухаммед 

Тахир Вахид Газвини является автором многочисленных произведений. Среди его 
произведений для изучения истории XVII века большое значение имеет книга 
«Аббаснаме». Здесь описываются ряд исторических событий, в том числе дается текст 
мирного договора 1639 года между Сефевидским и Османским государствами. Большой 
интерес вызывает то, что текст договора был составлен на азербайджанском языке.  

                                                             
9 Yəni dağıdılıb 
10 Şəhriruz və ya Şəhrizor 
11 And içdikdən sonra onu (əhdi) pozmayın. Nəhl. 91 
12 Əhdə vəfa edin. O (insan), əhd barəsində cavabdehdir. İsra. 34 
13 Onu eşidəndən sonra dəyişdirənlər günah sahibidirlər. Bəqərə. 181 
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Pasha Kerimov 
  

A diplomatic document written in Azerbaijani, referring to the history of the Safavid 
state of the XVII century: Peace contract of Gasri-Shirin, 1639 

 
SUMMARY 

 
The outstanding Azerbaijani statesman, historian, poet Muhammad Tahir Vahid Ghazvini is 

the author of numerous works. Among his works for studying the history of the XVII century, 
the book "Abbasnama" is of great importance. A number of historical events aredescribed here, 
including the text of the 1639 peace contract between the Safavid and Ottoman states.Great 
interest is the fact that the text of the contract was drawn up in the Azerbaijani language. 
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UOT: 09 
Yusif bəy Babapur 

Azad İslam Universiteti Marağa filialı, 
elm tarixi üzrə fəlsəfə doktoru 

 
SABUNÇUOĞLUNUN “CƏRRAHNAMƏ”  

ƏSƏRİ HAQQINDA 
 

Açar sözlər: Sabunçuoğlu, islam dövrü, “Cərrahnamə”, Əbülqasim Zəhrəvi, 
“Mücribnamə”  

Ключевые слова: Сабунчуоглы, мусульманский период, «Джаррахнаме», 
Абулгасим Захрави, «Муджрибнаме»   

Keywords: Sabunchuoglu, period of Islam, “Carrahname”, Abulqasim Zahravi, 
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 Məlum olduğu kimi, orta əsrlərdə Yaxın və Orta Şərqdə üçdillilik (türk, fars, ərəb) 
mövcud olmuş, bir çox alim və şairlərimiz öz əsərlərinin ya hamısını, ya da bir hissəsini fars, 
yaxud da ərəb dillərində yaratmışlar. Ona görə də başqa dildə yazılmış ədəbiyyatımızın ana 
dilinə tərcüməsi, nəşri və təbliği, eləcə də ərəb qrafikası ilə qələmə alınmış əsərlərin 
transliterasiyası qarşıda duran dövlət əhəmiyyətli milli məsələlərdən biridir (1, 4). Bu baxımdan 
bu yazıda tədqiqata cəlb olunan Şərəfəddin Sabunçuoğlunun yaradıcılığı, xüsusən də onun 
“Cərrahnamə” əsəri (2, 572) xüsusi maraq doğurur. Diqqəti cəlb edən məqam isə əsərin türk 
dilində qələmə alınmasıdır. Düzdür, bu əsər Əbülqasım Zəhravinin “Əltəfsir” əsərinin cərrahlıq 
və cərrahi vasitələrə dair 30-cu cildinin tərcüməsi hesab olunur. Buna baxmayaraq, Sabunçuoğlu 
tərcümə ilə kifayətlənməmiş, öz əsaslı müşahidələrini və təcrübələrinin nəticələrini də bura əlavə 
etmiş və yeni və mükəmməl bir iş ortaya qoymuşdur. Təbii ki, o, özündən əvvəlki təbiblərin və 
həkimlərin təhlil və təcrübələrindən də yararlanmışdır.    

Şərəfəddin Sabunçuoğlu 1386-cı ildə Sultan Fatehin zamanında, şahzadələr şəhəri kimi 
tanınan Amasyada nəsillikcə məşhur həkim ailəsində anadan olmuşdur. Özünün verdiyi 
məlunatlara əsasən, babası Hacı İlyas Çələbi 1408-1421, atası Əli Çələbi isə 1421-1451-ci illərdə 
Osmanlı sarayında həkimbaşı vəzifəsində olmuşlar.  

Sabunçuoğlunun “Cərrahnamə” əsəri (bir çox hallarda ona “Əlcərrahiyyə əl-ilxaniyyə” də 
deyilir) islam tibb tarixində Osmanlı imperatorluğu dövründə hələlik türk dilində cərrahlığa aid 
yazılmış yeganə təsvirli (miniatürlü) əlyazma hesab olunur. Bu əsər, Əbülqasım Zəhravinin 
“Əltəsrif” kitabının cərrahlığa və cərrahlıq vasitələrinə dair 30-cu fəslinin tərcüməsidir. Əsər 
təkcə tərcümə əsəri deyildir, çünki Sabunçuoğlu tərcümə əsərinə bir çox hissələr də əlavə 
etmişdir.  

İslam dövrü həkimləri və təbibləri, xəstələrin müalicəsi üçün daha çox dərman 
bitkilərindən istifadə etdikləri üçün, XX əsrə qədərki dövrdə təbabətə aid yazılmış əsərlərdə 
cərrahlıqda işlədilən alət və vasitələrdən az söhbət açılmışdır.    

Qeyd olunmalıdır ki, qədim dövr islam təbabətindəki cərrahlıq alətləri anlayışı ilə 
bugünkü analoji anlayış tamamilə fərqlənir. Köhnə anlayışa görə cərrahlıq alətləri dedikdə təkcə 
bədənin bir üzvünü və ya bir hissəsini kəsmək deyil, həm də kəsimlə bağlı analoji işlər də 
nəzərdə tutulurdu.  

İslam tibb tarixində cərrahi alət və vasitələr haqqında ən əhəmiyyətli və müfəssəl 
məlumatlar Əbülqasım Zəhravinin “Əltəsrif” kitabında verilmişdir. Müəllif adıgedən əsərinin 
30-cu fəslini cərrahlığa həsr etmiş, Əli ibn İsa Məcusi Əhvazi kimi, cərrahlığı 3 qrupa bölmüş və 
3 başlıq altında hər başlığa aid alət və vasitələri təsvir etmişdir. Birinci başlıqda dağ basmaq 
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üsulunu şərh edən müəllif, bədənin hər bir hissəsinin dağ basma qaydası ilə müalicəsini və 
istifadə olunan dağ basma alətlərini sadalamışdır. Diqqəti cəlb edən odur ki, Əbülqasım Zəhravi 
ilk dəfə olaraq haqqında bəhs edilən cərrahlıq alətlərinin təsvirini də çəkmişdir. Onun əsərinin, 
demək olar ki, bütün əlyazmalarında bu təsvirlər mövcuddur. Müəllif ikinci başlıqda damara 
vurmağı, onu deşməyi və bir çox xəstəliklərin ona bənzər müalicə üsullarını şərh edir. Əsərdə 
mövzunun bu dərəcədə geniş və hərtərəfli işıqlandırılmasına, özündən əvvəlki analoji əsərlərin 
heç birində təsadüf edilmir. Əbülqasım Zəhravi, bu başlıqda cərrahlıqda işlədilən təqribən 150 
vasitədən, o cümlədən, basin dərisini açmaq və ya qulaqda əmələ gələn artıq əti kəsmək, dişləri 
müalicə etmək, diş çəkmək üçün müxtəlif kəlbətin növləri, boğazdan zəlini çıxartmaq üçün 
kəlbətinə bənzər əyri qeyçi, sünnət etmək və rüşeymi ana bətnindən çıxartmaqdan ötrü uşaqlıq 
yolu ağzının açılmasında işlədilən xüsusi qayçıdan bəhs edir.    

 Yırtıqlardan bəhs olunan üçüncü başlıqda 11 vasitədən, o cümlədən yarıqları müalicə 
etməkdən ötrü qarnın yarılmasında istifadə edilən 3 makkab nümunəsindən söhbət açır. 

Əbülqasım Zəhravidən başqa, farsca yazmış müəlliflərdən daha çox Seyid İsmayıl 
Cürcani, özünün ən mühüm əsəri olan “Zəxirət ül-Xarəzmşahi”də cərrahlıqda istifadə olunan alət 
və vasitələrdən, o cümlədən, gözlərini aça bilməyən insanların göz qapağını açmaq üçün istifafə 
olunan mil adlı alətdən, gözün kənarında əmələ gələn ət ziyillərini götürməkdən ötrü işlədilən 
alətdən və digər göz xəstəliklərinin müalicəsində işə yarayan pinçet və kəsicidən bəhs etmişdir. 
Cürcani daha çox göz xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilən alət və vasitələrdən söhbət 
açmışdır. Bundan başqa, digər cərrahi vasitələrdən, o cümlədən, dağ basmaqda istifadə edilən 
vasitələrdən də yazmışdır. Belə görünür ki, “Zəxirət ül-Xarəzmşahi”də haqqında bəhs edilən 
cərrahi vasitələr haqqındakı məlumatlar başqa islam həkimləri və təbiblərinin əsərlərində də yer 
almışdır. Cürcani öz təcrübələrindən bu məlumatlara az bir şeylər əlavə etmişdir. Belə aydın olur 
ki, “Zəxirət ül-Xarəzmşahi”də haqqında danışılan bir çox alətlər, o cümlədən, çanağa dağ 
basmaq üçün istifadə edilən və iç-içə dairələr şəklindəki cərrahi vasitə, demək olar ki, Zəhravinin 
təsvir etdiyi vasitədir.  

Əbdülrəhman bin Nəsir Şirazi (hicrinin 589-cu ilində vəfat edib) də özünün “Şam əhli” 
adlı əsərində bəzi cərrahi alətlər barədə məlumat vermişdir. O, təkcə bir həkim kimi deyil, həm 
də çörək qazanmaq və xalqın güzəranına nəzarət barədə yazmış və cərrahi alətlərdən də bəhs 
etmiş, müxtəlif kəlbətinlərin, dağ basma alətlərinin, neştərlərin və digər cərrahi alət və vasitələrin 
adlarını çəkmişdir.  

  Hicrinin VIII əsrindən sonrakı dövrdə islam təbabətindən yazanlar cərrahlıqda istifadə 
edilən alət və vasitələrdən çox, cərrahi əməliyyatlar və onların necə həyata keçirilmələri barədə 
məlumat verməyə üstünlük vermişlər. Bu üzdən qeyd olunan dövrdən başlayaraq cərrahlığa həsr 
olunmuş islam əlyazmalarında cərrahi alət və vasitələrdən bəhs edən məlumatlara, eləcə də 
Zəhravinin, bir hissəsi cərrahi alət və vasitələrə həsr olunmuş “Əltəsrif” kimi əsərlərə az rast 
gəlinir. Az sayda belə əsərlər yazılmışsa da, onlar Zəhravinin fikirlərinə əsaslanmışlar. Bu 
qəbildən olan qiymətli əsərlərdən biri məhz Kiçik Asiyadan, Osmanlı imperatorluğundan olan 
məşhur cərrah Şərəfəddin Sabunçuoğluna məxsus “Əlcərrahiyyə əl-ilxaniyyə” (“İlxani 
cərrahlığı”) əsəridir. Xoşbəxtlikdən, bu əsərin bir neçə nüsxəsi zəmanəmizə qədər gəlib 
çatmışdır.   

Şərəfəddin Sabunçuoğlu ev və ibtidai təhsilini bitirdikdən sonra “Amasya Darül-
şəfa”sında dövrünün tanınmış həkimi Bürhanəddin Əhməddən dərs almış və 17 yaşından 
həkimlik sənəti ilə məşğul olmuş, ömrünü mütaliə, tədqiqat və təcrübələrə həsr etmişdir. Əlbəttə, 
unutmaq olmaz ki, həmin dövrdə təbabət elmi həkim və şagirdinin (şagirdlərinin) çalışdığı 
dükanlarda inkişaf edirdi. Çox zaman “darülşəfa” (“şəfa ocağı”) adlandırılan belə dükanların 
lazmi tibbi xidmətlər göstərməsi, sözün həqiqi mənasında, ləyaqət, nüfuz və etibar tələb edirdi. 
Belə nüfuz və etibarın qazanılması isə öz işinin mahir bilicisi olan həkimlərə və təbiblərə 
müyəssər olurdu.    
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Şərəfəddin Sabunçuoğlu Rum Səlcuqluları zamanında Amasyada 14 il xəstəxanada 
həkim və ustad kimi çalışmış, “İlxani cərrahlığı” əsərini 1465-ci ildə 80 yaşında olarkən türkcə 
yazmışdır. 412 səhifəlik bu əsər, 3 fəsil və 191 mövzudan ibarətdir. Onun 3 əlyazma nüsxəsi 
mövcuddur və qəribə də olsa, hər 3 əlyazma nüsxəsi müəyyən dərəcədə bir-birindən fərqlənir.   

Sabunçuoğlu, dövrünün digər təbiblərindən fərqli olaraq, cərrahlığa xüsusi meyl 
göstərmişdir. Çünki həmin dövrdə təbiblərin əksəriyyəti hətta cərrahi əməliyyata ehtiyacı olan 
xəstələri də dərman müalicəsi ilə sağaltmağa çalışırdılar. Bunun səbəbi isə cərrahi 
əməliyyatlarda risk təhlükələrinin çox, onların azaldılması imkanları və texnologiyalarının az 
olması ilə bağlı idi. Belə imkanların yaranması, yəni antibiotiklərin, sakitləşdiricilərin, 
antiyoluxucuların meydana gəlməsi və anatomiya elminin inkişafı XIX əsrə təsadüf etdi.   

Əldə olan məlumatlara əsasən, Sabunçuoğlunun adları aşağıda sadalanan 3 əsəri 
mövcuddur: 

1. “Tərcümeyi-əğrabadeyn”; 
2. “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə”; 
3. “Mücərrəbnamə”.   

I.  “Tərcümeyi-əğrabadeyn”. Sultan II Bayazid, Amasyanın hakimi olan zaman (1481-
1512) Sabunçuoğlundan xahiş edir ki, Seyid İsmayıl Cürcaninin “Zəxireyi-Xarəzmşahi” əsərini 
Osmanlı türkcəsinə tərcümə etsin. Sabunçuoğlu irihəcmli “Zəxireyi-Xarəzmşahi” əsərinin ancaq 
farmakologiyaya aid hissəsini (Dərmanşünaslıq və ya Qarabadeyn) türk dilinə çevirir və onun 
sonuna özünün yazdığı 2 başlığı əlavə edir. Bu əsərdə dərmanların xüsusiyyətləri, onların 
hazırlanma qaydaları, yağlar, pastalar, onların əldə edilmə üsulları, ağzın yaxalanması, ağzın 
yuyulması və s. təsvir olunur. Adıgedən əsərdə həmçinin ürək bulanması, ishal, ağız, diş, göz və 
digər xəstəliklərin müalicə yolları da göstərilir.  
II.  “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə”. Bu əsər, Sabunçuoğlunun ikinci məşhur əsəridir. 
“Əlcərrahiyi-Elxaniyye” əsəri Osmanlı dövrünə aid cərrahlığa dair yeganə miniatürlü kitabdır. 
Yuxarıda da vurğulandığı kimi, Sabunçuoğlunun “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə” əsəri, Əbülqasım 
Zəhravinin “Əltəsrif” əsərinin 30-cu fəslinin Osmanlı türkcəsinə tərcüməsidir və birbaşa cərrahi 
alət və avadanlıqların şərhinə həsr edilmişdir. Ancaq, heç şübhəsiz ki, “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə” 
əsərinin yazılmasında Əbülqasım Zəhravinin “Əltəsrif” əsərindən istifadə edilsə və o, tərcümə 
əsəri hesab olunsa da, müəllif öz müşahidə və təcrübələrinin nəticələrini də ona əlavə edərək 
müstəqil bir iş ortaya qoymuşdur. Nəticədə, Sabunçuoğlu, özündən əvvəlki müəlliflərin 
əsərlərindən faydalansa da, özünün müşahidə və təcrübələrinin nəticələrini əsərinə əlavə etməklə 
onları təkmilləşdirmişdir. Bundan başqa, əgər Əbülqasım Zəhravinin “Əltəsrif” əsərində cərrahi 
əməliyyatlar və onların hər birində istifadə edilən vasitələrin əksəriyyəti təsvir edilirsə, 
Sabunçuoğlunun “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə” əsərində cərrahi vasitələrin təsvir mətnindən başqa, 
cərrahi əməliyyatın icra üsulları, onların necə yerinə yetirilmələri, vasitələrdən necə optimal 
istifadə üsulları da şərh olunmuşdur. Bununla da, “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə” əsərində müəllifin 
özünün cərrahlıqda tətbiq etdiyi texnikalar öz əksini tapmışdır. Bu gün də bəzi hallarda tibbi 
yazıların şərh olunmasında Sabunçuoğlunun təsvir və şərhlərindən istifadə edilir.           

Hələlik elm aləminə Sabunçuoğlunun “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə” əsərinin 3 əlyazma 
nüsxəsi məlumdur. Onlardan ikisi İstanbulda, biri isə Paris Milli Kitabxanasında qorunub 
saxlanılır. Hər üç nüsxə Sabunçuoğlunun özü tərəfindən əsas nüsxədən köçürülmüş və 
sonlarında hicri qəməri 870-ci il tarixi qoyulmuşdur. Halbuki bu tarix əsərin yazılma tarixidir. 
Belə məlum olur ki, Sabunçuoğlu, əsərini bitirdikdən sonra qısa ara məsafələri ilə xəttatlıq 
(köçürmə) yolu ilə onun nüsxələrini artırmışdır. 

“Əlcərrahiyi-Elxaniyye” əsərinin Paris nüsxəsinin cildinin üzərindəki qeydlərdən məlum 
olur ki, o, birinci dəfə Sultan II Bayazid tərəfindən Sultan Məhəmməd Fatehə hədiyyə 
olunmuşdur. Həmin əsər ikinci dəfə Məhəmməd Yaşinçizadə Əli Əfəndi tərəfindən fransız 
həkim Brjuenə bağışlanmışdır. Bu minvalla “Əlcərrahiyi-Elxaniyye” əsərinin həmin əlyazma 
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nüsxəsi 9 iyun 1871-ci ildə Paris Milli Kitabxanasına daxil edilmişdir. Bu nüsxə 206 vərəqdən 
(412 səhifə) ibarətdir. Əsərdə müxtəlif xəstəliklərin cərrahi müalicəsinə aid 138, cərrahi alət və 
vasitələrə dair 168 təsvir (miniatür) yer almışdır.   
 Qeyd edək ki, Əbülqasım Zəhravinin “Əltəsrif” əsəri 30 fəsildən ibarətdir. Bu fəsillərin 
ilk 29-u müxtəlif xəstəliklərin və onların müalicə üsullarının şərhinə həsr edilmişdir. Bu 
fəsillərdə həm də müxtəlif ədviyyə və otlardan bəhs olunur.  Əbülqasım Zəhravinin “Əltəsrif” 
əsərinin cərrahlığa dair 30-cu fəsli daha çox diqqəti cəlb etmiş və o, dəfələrlə tərcümə 
olunmuşdur. Müəllif özü 30-cu fəsli aşağıdakı 3 başlıqda vermişdir:  

1. Odla dağ etmə və tünd dərmanlarla yandırma. Burada başdan-axıra kimi dəmirdən 
hazırlanmış dağlama alətləri və yandırma vasitələri təsvir olunur; 

2. Kəsmə, deşmə, həcəmət və digər cərrahi əməliyyatların aparılması, ox və onun kimi 
şeylərin çıxarılması. Bu başlıq altında istifadə olunan cərrahi alət və vasitələr haqqında 
məlumat təqdim edilmişdir; 

3. Qırıqların birləşdirilməsi və sümüklərin yerinə salınması. Əsərin bu hissəsində isə başlığa 
uyğun olan cərrahi alət və vasitələrin şərhi yer alır.  
Hər halda Zəhravi dahi deyildi, ancaq öz dövrünə görə yeni cərrahi alət və vasitələrin 

tətbiqinin pioneri idi. Onun tibb və təbabət elmində əməli tətbiqə əsaslanan özünəməxsus dəyərli 
fikir və düşüncələri vardı. Ona qədər heç bir həkim və təbib bu düşüncələrə sahib olmamış və 
onları əməli fəaliyyətində tətbiq etməmişdi. Heç şübhəsiz ki, Zəhravi öz elmi və təcrübi 
fəaliyyəti ilə cərrahlıq elmini inkişaf etdirmiş və onu müstəqil bir sahəyə çevirmişdir. Məhz 
Zəhravi ilə cərrahlıq elmi, tibbin digər sahələri arasında öz layiqli yerini tutmuşdur. Ona görə də 
təəccüblü deyildir ki, hələ sağlığında Osmanlı sarayı tərəfindən Zəhraviyə “Cərrahlığın atası” və 
“Cərrahlıq və stomatologiya sahələrinin banisi” titulları verilmişdi. 
 Yuxarıda qeyd olunan konteksdə Sabunçuoğlunun “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə” əsəri, 
Zəhravinin özündən sonrakı təbabət elminin inkişafına göstərdiyi ən yaxşı təsirin nümunəsidir. 
Məhz bu təsir sayəsində Sabunçuoğlu, Zəhravinin “Əltəsrif” əsərinin bir hissəsini Osmanlı 
türkcəsinə tərcümə etməklə yanaşı, ona özünün yazdığı və dövrü üçün islam cərrahlığının 
inkişafına töhfə olmuş əhəmiyyətli hissələr artırmışdır. Bu hissələr Sabunçuoğlunun əsaslı 
müşahidə və təcrübələrinə əsaslanmış və sahənin inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır.   

 

 
 

Sabunçuoğlunun “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə” əsərinin miniatürlü əlyazma  
səhifələrindən bir nümunə 
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III.  “Mücrübnamə”. Bu əsər, Sabunçuoğlunun son və ən dəyərli kitabıdır. O, adından da 
göründüyü kimi, dərmanlar haqqındadır. Burada dərmanlar, onlardan istifadə qaydaları 
şərh olunur. Bilindiyi kimi, Sabunçuoğlu, illərlə həkim işləmiş və apardığı təcrübələrdən 
əldə etdiyi nəticələri bu əsərdə ümumiləşdirmişdir. Bu təcrübələrin bəziləri zəhərli 
maddələrlə bağlı olmuş və onlar heyvanlar üzərində aparılmışdır. Belə yoxlamaların bir 
qismi xoruzlar üzərində sınaqdan çıxarılmış və onların nəticələri qeydiyyata alınmışdır.  
Sabunçuoğlunun irsinin öyrənilməsinə 1920-ci ildə başlanılmışdır. Belə ki, həmin il 

Haqqı Özəl adlı bir araşdırmaçı “İqdam” qəzetində Sabunçuoğlu haqqında bir məqalə dərc 
etdirmiş və bu məqalədə göstərmişdir ki, o, Türkiyə tarixində ilk dəfə özünün apardığı təcrübələr 
əsasında dərmanlar və onlardan istifadə qaydalarını müəyyənləşdirmiş və bu barədə kitab 
yazmışdır.  

Sabunçuoğlunun ilk təcrübələrindən biri ilan sancmış xəstəni özünün hazırladığı 
dərmanla sağaltması olmuşdur. Özü, bununla bağlı qeyd aparmışdır ki, bu təcrübənin nəticəsində 
ilanın sancdığı barmaq şişmədi və ilanın zəhəri xəstəyə heç bir təsir etmədi. 

İkinci təcrübə də ilan sancması ilə bağlı həyata keçirilmişdir. O, xoruz üzərində 
aparılmışdır. Belə ki, xoruzun baldırlarından birinin tükü yolunmuş və ilana dişlədilmişdir. 
Sabunçuoğlu əvvəldən hazırladığı tiryəki (panzəhəri) xoruza içirmişdir. Sabahısı gün xoruzun 
ilan sancdığı yerinin göy rəngi yaşıla çalmağa başlamışdır. Yenidən xoruza dərman 
içizdirilmişdir. Bir gündən sonra xoruz əvvəlki təbii halına qayıtmışdır.  

Sabunçuoğlu öz təcrübə və müşahidələrini əməli cərrahlıqda da tətbiq etmişdir. Bu 
baxımdan onun diş ağrısının dayandırılması, boğazda qalan cisimlərin çıxarılması daha çox 
maraq doğurur.  

Sabunçuoğlunun əsərlərində diqqəti çəkən məsələlərdən biri də onların çox sadə dildə 
yazılması və hər kəs tərəfindən asan anlaşılmasıdır. Xüsusən də cərrahi alət və vasitələrin onların 
miniatürü ilə verilməsi, oxucuların həm marağına səbəb olur, həm də təqdim olunan materialın 
asan və rahat qavranılmasına kömək edir.  

Sabunçuoğluya görə, əgər müalicə effekt vermirsə, mütləq cərrahi əməliyyat həyata 
keçirilməli, əməliyyatdan sonra xəstəyə xüsusi diqqət və qayğı göstərilməlidir.  

Sabunçuoğlunun müşahidə və təcrabələrinin bir üstün tərəfi də ondan ibarətdir ki, o, 
hazırladığı və tətbiq etdiyi dərman və vasitələrin yan təsirlərini də müəyyənləşdirmiş və 
göstərmişdir.   

Sabunçuoğlunun bir çox şagirdləri olmuş və bu böyük təbib onların hazırlanması və 
yetişdirilməsinə xüsusi diqqət yetirmişdir.  

Məlumat üçün deyim ki, Sabunçuoğlunun “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə” əsərinin Paris 
əlyazma nüsxəsinin faksimiləsi, bu sətirlərin müəllifi tərəfindən 2014-cü ildə Tehranda müvafiq 
müqəddimə və təhlil ilə birlikdə çap etdirilmişdir.  

Başqa bir məsələ Sabunçuoğlunun vətənpərvərliyidir. Belə ki, o, dövrünün elm dilləri 
hesab olunan ərəb və fars dillərini mükəmməl bilməsinə baxmayaraq, “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə” 
əsərini türkcə yazmış və əsərin müqəddiməsində belə bir qeyd vermişdir ki, bu əsəri ona görə 
türkcə yazdım ki, Anadolu insanı türk dilini sevir. Bundan başqa, indiki dövrdə cərrahların çoxu 
oxumaq və yazmaq bilmir, bililərsə də, ancaq türk dilində oxuyub yazırlar.   

 Sabunçuoğlunun “Əlcərrahiyi-Elxaniyyə” əsəri təkcə islam tibbi və onun tarixi 
baxımdan deyil, həm də türk dilçiliyi və mədəniyyəti baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Xüsusən də burada verilmiş 306 təsvir (miniatür), o dövrə aid dəyərli incəsənət əsəri kimi 
araşdırılmalıdır. 
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Юсиф бек Бабапур 
 

О произведение «Джаррахнаме» Сабунчуоглы 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Как известно, в средние века на Ближнем и Среднем Востоке существовало 
триязычие (турецкий, персидский и арабский), многие писатели и поэты создавали часть, 
а порой и практически все свои труды на персидском или же арабском языках. Поэтому 
перевод, публикация и пропаганда нашей литературы, написанной на других языках, а 
также транслитерация трудов написанных арабской графикой, является одним из 
национальных вопросов государственного значения. В этом отношении творчество 
Шарафаддина Сабунчуоглу, особенно его произведение «Джаррахнаме», привлеченное к 
исследованию в этой статье, представляет особый интерес. Особенно привлекает 
внимание тот момент, что произведение написано на турецком языке. Правда, этот 
произведение рассматривается как перевод 30-го тома труда Абулгасима Захрави «Аль 
Тафсир» о хирургии и хирургических инструментах. Однако, Сабунчуноглу, не 
довольствуясь только лишь переводами, включил в данный труд результаты своих 
основательных наблюдений и тем самым представил на суд читателей новый и 
совершенный труд. Естественно, работая над данным произведением, он также обращался 
к результатам исследований и опыту предыдущих медиков и врачей. 

 
Yusif bey Babapur 

  
About the work of “Carrahname” by Sabunchuoglu 

 
SUMMARY 

 
As we know, co-existing of three languages (Turkish, Persian and Arabic) was observed 

in the Near and Middle East, and consequently, many scholars and poets partially or entirely 
created their works of art in Persian or Arabic. Therefore, one of the national issues of state 
significance is the translation of the Azerbaijani literature written in other languages, their 
publishing and propagation, as well as the transliteration of the works written in Arabic scripts. 
In this regard, the works of art by Sharafaddin Sabunchuoghlu surveyed in this article, especially 
his work “Jarrahnameh” (Surgery) is of particular interest. The most important point is that it is 
written in Turkish. In fact, it is considered to be a translation of the 30th volume of the book 
"Altafsir" by Abulgasim Zahravi. Nevertheless, Sabunchuoghlu did not limited to the translation, 
and he added the results of his own observations and experiments, and put forward a new and 
perfect work. Naturally, he has also benefited from the experience of his predecessors and 
physicians. 
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МЕДИЦИНСКИЕ МАНУСКРИПТИЫ,  
ХРАНЯЩИЕСЯ В ИНСТИТУТЕ РУКОПИСЕЙ  

ИМЕНИ МУХАММЕДА ФИЗУЛИ НАНА 
 

Açar sözlər: Füzuli, Novbəri, divan, qəzəl, sevgi, göz yaşı 
Ключевые слова: медицина, рукописи, фармакология  
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              «… Если бы перо не оставило вечные  

                                                  памятники, то откуда мы узнали бы 
                                мудрость народов?»      

 
Абу Райхан Беруни 

 
Становление, формирование и развитие художественно – эстетического и философ-

ского мышления каждого народа требует в первую очередь определения первоисточников 
и создания на их основе подлинной истории его культуры, изучение богатого наследия 
прошлого, исследование социально – политической истории народа, выявление новых 
источников по исследованию духовной культуры и взаимоотношения культур 
сопредельных  регионов. Это становление невозможно без древних рукописных памятни-
ков. 

В Институте Рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной Академии Наук 
Азербайджана, который по праву считают одним из крупнейших хранилищ манускриптов 
в мире, находится богатейшее письменное наследие наших предков, свидетельствующее о 
богатой и древней культуре азербайджанского народа. Азербайджанская рукописная 
книга – это бесценный дар нашего народа в сокровищницу мировой культуры.  В мире нет 
ни одного крупного музея восточной культуры или же коллекции восточных рукописей, 
где бы не заняла свое достойное место азербайджанская рукописная книга. Культура ее 
изготовления уже в средневековье достигла высочайшего уровня. Некоторые книги того 
времени отличались яркостью и свежестью красок, великолепием художественного 
оформления и были богато иллюстрированы. 
       Рукописная книга являлась продуктом коллективного труда. В нем участвовали  
бумажных дел мастера, переписчики текстов - каллиграфы, оформители рукописи, 
художники - переплетчики. К бумаге, использовавшейся  на книги, предъявлялись особые 
требования. Один  сорт изготавливался из шелковых очесов без примеси хлопчатобу-
мажной массы и был очень элегантным. Эта бумага отличалась плотностью, чистотой и 
гладкостью поверхности, превосходно лощилась, а на ощупь напоминала новенькие 
денежные банкноты. По цвету, такая бумага имела преимущественно кремовый оттенок. 
Другой сорт – полушелковый, изготавливался половина на половину из шелка и волокон 
конопли. Получалась плотная бумага, отлично воспринимавшая лощение. Перелис-
тывание ее страниц давало ощущение теплоты и основательности всего на ней 
написанного. Для придания глянца бумагу покрывали жидким крахмалом и лощили 
особой раковиной или агатовым зубом. Для достижения наилучшего результата процесс 
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неоднократно повторяли. После этого на блестящей, как полированная слоновая кость 
бумаге можно было писать. При описках или ошибках текст осторожно смывали теплой 
водой с помощью мягкой губки. Высохшее место вновь покрывали жидким крахмалом, 
сушилось,  хорошенько лощилось, а уже затем вносились исправления. Готовая бумага 
нужного формата и сорта, поступала к каллиграфу. 

Хорошие и стойкие чернила – первейшее условие для достижения высокого 
качества в работе каллиграфа. Даже в наши дни специалисты поражаются исключительно 
черному и не выцветающему цвету старинных чернил. Известный востоковед А.Семенов 
вспоминал: « В 1913 году я держал в своих руках том « Книга исцеления» Ибн Сины, 
переписанный по распоряжению Султан-Хусейн-мирзы. Книга была написана на 
совершенно исключительной по своей плотности и почти как зеркало блестящей бумаге. 
На ней арабский текст был написан столь черными и высохшими до блеска чернилами, 
что все буквы казались только что написанными и еще не высохшими.» Удивляет не 
только качество чернил: даже через много веков они не потеряли тонкий аромат. 
Шикарные рукописи создавались по заказу правителей и знати – ценителей прекрасного и 
изящного. Таких форматов было не так уж много. 

Гораздо больше имелось просто превосходно исполненных экземпляров тех или 
иных произведений. 

Если в наше время читатель останавливает иногда внимание на шрифте книги, 
оценивая его с точки зрения четкости и красоты, то вкус восточного читателя, столетиями 
воспитанный на гармонии линий, был всегда изощрен и взыскателен не столько, быть 
может, к общему оформлению рукописи, как к ее самой существенной части – к почерку, 
которым она написана. Отсюда увлечение Востока знаменитыми каллиграфами, гордость 
владельцев манускриптов, написанными теми или иными светилами каллиграфии и 
нередко такое же любовное собирание образцов их почерков и целых рукописей, подобно 
тому, как в Европе разыскивают и собирают произведения знаменитых художников кисти 
и резца. Каллиграфы – художники пользовались не меньшей известностью, чем прос-
лавленные певцы, музыканты, поэты.  Для того, чтобы  достигнуть высокого мастерства в 
этой профессии необходим был не только талант, но и исключительная усидчивость. Из 
манускриптов о каллиграфическом искусстве можно узнать, как велось обучение под 
надзором наставника. Переписка рукописи, выполняющаяся с артистическим мастерством 
– процесс длительный. На него нередко затрачивалось столько же времени, сколько 
уходит на написание картины или большого литературного произведения. Вся работа 
выполнялась одним художественным почерком. Неудивительно, что такими книгами 
любовались и восхищались, как любуются и восхищаются картинами знаменитых 
мастеров. 

Высоко ценился и труд переплетчиков. Они также предпочитали все делать сами и 
самым тщательным образом. Картонные крышки было принято оклеивать кожей.  На это 
шел первоклассной выработки сафьян. На книге, не давая высохнуть переплету, холодным 
тиснением наносились узоры. 

Благодаря царившему в течение многих веков на древнем Востоке культу книги 
наш народ стал обладателем уникальных сокровищ, о которых шла речь. Так, Институт 
Рукописей имени М.Физули НАНА одновременно стал бесценным сокровищницей – 
музеем истории книжного искусства. 
   Уникальные рукописи, старопечатные книги, коллекции и личные архивы деятелей 
науки и культуры XIX-XX в.в., старые периодические издания составляют золотой фонд 
хранилища нашего института. 

Здесь хранятся уникальные рукописи, переписанные в IX-XX в.в., а также 
сочинения многих классиков азербайджанской литературы, произведения средневековых 
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ученых и поэтов. Среди них немало арабоязычных произведений. Как известно, творения 
азербайджанских ученых, поэтов и писателей, писавших на арабском языке, составляют 
одну из блестящих страниц золотого фонда мусульманской науки и культуры. 

Здесь также хранятся в большом количестве прекрасные персоязычные памятники 
письменности, принадлежащие духовному наследию многих народов средневекового 
Востока, которые в силу сложившихся исторических обстоятельств и традиций творили 
на персидском языке. 

Бесценными памятниками письменности по изучению истории азербайджанского 
языка, литературы, науки и культуры являются тюркоязычные рукописи, которые по 
своему содержанию охватывают все отрасли знаний. 

Среди  них хранится 368 рукописей по медицине на арабском, персидском и 
турецком языке, как составленных на территории современного Азербайджана, так и 
привезенных туда из других областей в различные исторические периоды. Из них 252 
рукописи написаны на персидском, 56 – на турецком и 60 – на арабском языке. В 
Бакинском Институте Рукописей имеется также целый ряд копий различных рукописей по 
медицине. Здесь хранится 30 полных и неполных копий такого  известного произведения, 
как « Тухфат аль-Муминин», 10 копий персидского ученого Мухаммеда Мехди бин Али 
Наги Шарифа « Зад аль- мусафирин», 9 копий труда по фармакологии  Музаффара бин 
Мухаммеда Шафаи «Гарабадин», 2 копии рукописи Мухаммеда Ширвани «Тиббнаме», 5 
копий манускрипта Мансур ибн Мухаммеда ибн Юсифа ибн Ильяса «Кифайейи – 
Мансурийа», копии перевода на персидский язык трудов известного австрийского ученого 
Шлимера, 3 копии рукописи Юсиф бин Мухаммеда Харави «Джамуль – фавайид», 3 
копии «Ихтийарати – бадии», а также такие известные произведения, как «Захирейи – 
Харезмшахи» Зейнаддина ибн Абу Ибрагима Джурджани, «Муалиджати  - Мунфариде» 
Абульхасана Мараги, «Арвахуль-асджад» Шамсаддина Кашани, «Захирейи-Низамшахи» 
Рустама Джурджани, «Китаб аль-мудават» Абдулла Маджид Хакима, «Сирадж ат-тибб» 
Хасана бин Рза Ширвани, «Фавайид аль-хикмат» Хаджи Сулеймана Каджара Иревани, 
«Хирга» Муртуза Гулу хана Шамлу и многие – многие другие. 
     Как известно осенью 2005 года коллекция средневековых медицинских рукописей, 
хранящихся в Институте Рукописей была включена в Программу Всемирной Памяти 
Мира ЮНЕСКО, которые включает самые уникальные письменные памятники 
человечества. Это – «Канон врачебной науки» Абу Али ибн Сины, «Захиреи – 
Низамшахи» Рустама Джурджани, «О хирургии и инструментах» Абулькасима Захрави. 
    Копия «Канона врачебной науки» Ибн Сины была переписана в 1143 году. Эта книга 
является одной из самых достоверных копий данной энциклопедической работы, которая 
снискала славу как на Востоке, так и на Западе. 
     «Захиреи-Низамшахи» Рустама Джурджани, написання в XIII веке уникальна тем, что 
это–единственная рукопись данного труда в мире. Здесь повествуется о лечении раз-
личных заболеваний, а страницы рукописи богато украшены разноцветным орнаментом. 
     Книга знаменитого арабского врача XII века Абулькасима Захрави «О хирургии и 
инструментах» в течение многих столетий считалась самым авторитетным учебником по 
хирургии как на Востоке, так и на Западе. Это единственный труд, в котором даны 
описания и рисунки около 200 хирургических инструментов, показаны методы их 
использования во время конкретных операций. 
     Мы надеемся, что включение этих трех рукописей в список Всемирной Памяти Мира – 
это первый шаг, направленный на признание азербайджанских рукописей в мире, и в 
будущем другие наши ценные рукописи также займут место в этом списке. 
     Что касается содержания рукописей, хранящихся в фонде Института Рукописей, нужно 
отметить, что  здесь имеются труды, посвященные магии и врачеванию, магическому 
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свойству камней, астрологии и влиянию на здоровье человека, характер и других 
качествах людей, родившихся под различными знаками зодиака, их предрасположенность 
к тем или иным заболеваниям. 
     Есть рукописи, посвященные фармакологии , где даны рецепты простых и сложных 
лекарств. Под термином сложные (мураккабат) лекарства средневековые авторы 
подразумевали многокомпонентные смеси, в состав которых входили десятки различных 
компонентов. Одни лекарства характеризуются в соответствии с их составом, 
консистенцией (маджуны, джувариши, порошки, пилюли), другие – в соответствии с 
оказываемым терапевтическим эффектом (тирйаки, тонизирующие средства, ийараджи, 
рвотные и противорвотные и т.д.) 
    Отдельно нужно отметить рукописи, состоящие из хадисов (преданий о жизни,  деяниях 
и высказываниях Пророка) – «Тибби – Небеви». Здесь собрано множество различных 
высказываний Пророка Мухаммеда и его соратников относительно медицины, лечения, 
здоровья человека, лечебных свойств различных продуктов и блюд. 
     Говоря о многочисленных  рукописях, посвященных лечению различных заболеваний, 
в наиболее информативных из них прежде всего даются советы, связанные с правильным, 
здоровым образом жизни, направленным на сохранение здоровья человека. Чтобы быть 
здоровым нужно жить в здоровой среде, дышать здоровым воздухом, пить здоровую воду 
и есть здоровую пищу. Кроме этого нужно строить дом в правильном месте и с 
правильной планировкой. Необходимо соблюдать режим работы и отдыха. Физическое и 
умственное переутомление, недосыпание или, напротив, пассивный образ жизни и 
чересчур длительный сон является одними из основных причин нарушения здоровья. 
Одним из необходимых условий сохранения здоровья считался контроль за эмоциями, 
рациональное питание, о организма такие как очищение кишечника, желудка и желчного 
пузыря, профилактическое кровопускание, паровая баня. 
     Далее шла речь о методах и способах лечения различных заболеваний: питье 
препаратов из лекарственных растений, ванны из отваров лекарственных трав, 
профилактический и лечебный массаж с использованием целебных ароматических масел, 
втирание мазей, употребление порошков и компрессов, лечебное кровопускание, лечение 
запахами, музыкой, цветом, диета, ингаляции и хирургическое вмешательство. Древние 
ученые были сторонниками комплексного лечения. При лечении различных заболеваний 
медики средневекового Востока уделяли большое внимание общению с природой, 
прогулкам по саду, вдыханию ароматов цветов, наслаждению пением птиц, журчаньем 
ручьев и фонтанов. 
      Наука доказывает, что в основе всех открытий и новшеств лежит совокупность 
проверенных веками и утвержденных истин. А основу этой совокупности составляют 
древние рукописи, которые переходя из века в век, из поколения в поколение, дошли до 
нашего времени. Каждая из этих рукописей является плодом отдельных эпох, нашей 
общей истории и культуры. Поэтому мы несем ответственность за сохранение и 
доведение их до грядущих поколений.      
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Zemfira Məmmədova 
 

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunan tibb əlyazmaları 
 

XÜLASƏ 
 

         Məqalədə zəngin əlyazma kitabları xəzinəsi sayılan AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda tibb elminə aid türk, ərəb və fars dilində köçürülmüş əlyazmalar 
haqqında məlumat verilir.  Buradan aydın olur ki, İnstitutumuzda qorunan abidələr arasında öz 
məzmunu və elmi dəyərinə görə çox əhəmiyyətli əlyazmalar mövcuddur.  
 

      Zemfira Mammadova 
 

Medical manuscripts stored at the Institute of Manuscripts  
 

SUMMARY 
 

       The Institute of manuscripts of the Azerbaijan National Academy of Sciences has a 
collection of medical documents, which include manuscripts dating from the 9 th century. These 
manuscripts are written in Arabic, Turkic and Persian languages 
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Oxuculara təqdim olunan bu kitabda ilk dəfə olaraq is-
lamşünaslıqda Siqatül-islam, Hüccətül islam, Əminül-islam və 
Şeyxülislam titullarından bəhs olunur. Əhlisünnət və əhli şiə 
Şeyxülislamları, onların vəzifə və funksiyaları, Səfəvi impe-
riyasında Şeyxülislamlıq, Paytaxt Şeyxülislamları, Şəhər Şeyx-
ülislamları, Qafqaz Şeyxülislamları, onların həyat fəaliyyətləri 
barədə geniş məlumat verilir. Kitabın axırına əlavə olunmuş 
müxtəlif arxivlərdən aşkar edilən Şeyxülislamlığın tarixinə 
dair sənədlər, onların rus dilindən tərcüməsi və şəkillər mono-
qrafiyanın dəyərini daha da artırmışdır. Çoxsaylı araşdırmalar 
nəticəsində yazılmış kitabda Şərqin Səmərqənd, Gilan, Bəlx, 
Herat, Dəməşq kimi şəhərlərinin əhli-sünnət Şeyxülislamları 
barədə məlumat verilməklə yanaşı onların əsərlərinə də istinad 
edilmişdir. 

Heratın ilk Şeyxülislamı barədə məlumat verən müəlliflər 
burada tanınmış, məşhur Şeyxülislam Xacə Abdullah Ənsariyə 
(1006-1088) böyük ehtiram bəsləyən Əbu Abdullah Bakuyi-
Şirazidən bəhs etməklə maraqlı məqama toxunurlar. Mən-

bələrə əsaslanan məlumatda göstərilir ki, görkəmli ariflərdən olan Əbu Abdullah Bakuyi əslən 
Qafqazdan, Bakı şəhərindən olub, yaşadığı yer Nişapur idi. Məlum olur ki, Şeyxülislam Xacə 
Abdullah Ənsari Nişapura və Reyə səfərləri zamanı həmişə Əbu Abdullah Bakuyinin evində 
qalırmış. Kitabda Xacə Abdullah Ənsarinin Şeyx Abdullah Bakuyi-Şirazidən otuz min hekayət 
və hədis yazdığı da göstərilir. Müəlliflər bu məlumatı Ənsarinin dediklərinə əsasən vermişlər. 
Şeyx Bakuyi o zaman gənc olmasına baxmayaraq, o dövrdə Nişapurda alimlər və şeyxlər ona 
böyük hörmət və ehtiramla yanaşırdılar. Şeyxülislam elm və bilik sahibi xaca Abdullah Bakuyi-
Şirazi haqqında deyirdi: «İbn Bakuyi təsəvvüf libasında bir mələk idi, elmlərdə onun payı 
olduqca böyük idi və o, çox böyük qabiliyyətə malik idi». 

Bu alimlərin əsərləri ilə və onlara aid mənbələrlə tanışlıq («Tarixi-Bağdad», «Töhfətül-
əzhar», «əl-Morucüz-zəhəb», «əl-Kamil…» və s. əsərlər) tədqiqatçının yoluna işıq salmış olur. 

Əhli-sünnət Şeyxülislamı Əbdülqadir Gilanidən (1077-1165) bəhs edən müəlliflər 
göstərirlər ki, onun vaizlik etdiyi məclislərdən sonra yüzlərlə xristian və ya yəhudi müsəlmanlığı 
qəbul edir, yaxud xeyli sayda oğru və dələduz adamlar onun vasitəsilə tövbə edirdilər (s. 24). 
Ağabozorq Tehrani məşhur «əz-Zəriə…» çoxcildlik məlumat kitabında Şeyx Əbdülqadir 
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Gilanidən ətraflı bəhs edərək yazır: «Şeyx o zamanlar elm mərkəzi və islam dünyasının bütün 
məzhəb və etiqadlarına mənsub olan böyük alimlərin bir araya gəldikləri yer olan Bağdadda» 
təhsil almış və fəaliyyət göstərmişdir. Çox güman ki, Bağdadda ilahiyyatçı azərbaycanlı 
mühacirlər də olmuşlar. 

«Şeyxülislamlığın tarixi»ndə daha sonra Livan, Ərdəbil, Hillə, Bağdad, Tus şəhərlərinin 
Əhli-şiə Şeyxülislamlarından bəhs olunur. İslam dünyasının şiə təriqətinə mənsub olan, əsər-
lərinin bəzisi indi də tədris olunan, Şeyxülislam titulunu daşıyan bu alimlərdən h.q. VII əsrin 
alimi Əli ibn Musa ibn Tavus «ət-Taraif fi mərifəti məzəhib ət-Tavaif» əsərində bu adı 
Əmirəlmöminin İmam Əli ibn Əbi Taliblə (Əleyhissəlam) bağlı istifadə etmiş və demişdir: 
«Qazilik və ədalətə dair Şeyxülislamdan rəvayət edilmişdir ki, peyğəmbərdən sonra ümmətində 
onun qılıncı və şəriətini qoruyan Əli ibn Əbi Talib olmuşdur». 

Kitabda Şeyxülislam Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn Nöman Bağdadi (947-1022), 
Şeyxülislam Seyid Murtəza Elmül-Hüda (966-1044), Şeyxülislam Məhəmməd ibn Həsən Tusi 
(995-1067), Şeyxülislam Mühəqqiq Hilli (14205-1277), Şeyxülislam Səfiəddin Ərdəbili ( 1252-
1335) və bir neçə görkəmli şiə Şeyxülislamının həyat və fəaliyyəti işıqlandırılır, əsərlərindən 
bəhs olunur. Qeyd olunur ki, həmin əsərlərin bəzisi indi də şiə elmi mərkəzlərindəki dərs və 
müzakirələrin əsas mövzusunu təşkil edir. Müəlliflər onu da qeyd edirlər ki, «Şeyxülislam» titulu 
ilə müraciət edilən islam dünyasının həm əhli-sünnət, həm də əhli-beyt təriqətinə mənsub olan 
böyük və iftixar doğuran elm və mənəviyyat təmsilçiləridir. Tədqiqata cəlb olunanlar isə islam 
dünyasının görkəmli simalarının yalnız az bir hissəsidir. Kitabda əhli-sünnət Şeyxülislamların-
dan 12 nəfər, əhli-şiə Şeyxülislamlardan 7 nəfər təmsil olunmuşlar. 

Monoqrafiyaya Şah I Təhmasibin Yəzd, Şah Süleyman Səfəvinin Məşhəd, Təbriz Şey-
xülislamlarının təyinatı haqqında fərmanları daxil edilmişdir. 

Tədqirəlayiq haldır ki, müəlliflər Şeyxülislamlıq, vəzifələrinin aydınlaşdırılması üçün 
tarixçilərlə bərabər səyyahların da məlumatlarından nümunələr vermişlər. Bu qəbildən olan 
mənbələrə fransız səyyahı və taciri Jan Batist Tavernyenin (1605-1689) «Səyahətnamə»si, 
xristian missioneri Sansonun (Səfəvi sarayında baş verən hadisələrlə bağlı eşitdiklərini qələmə 
almışdır, 1683-cü il), Alman həkimi, təbiətşünas Kempfer (1651-1716) «Səyahətnamə»si, fransız 
səyyahı Jan Şardenin (1643-1713) «Səfərnamə»si də daxildir. 

«Şeyxülislamlığın tarixi» Səfəvi imperiyasında Şeyxülislamlıq Paytaxt Şeyxülislamları 
haqqında ətraflı məlumat verir. Yeddi Şeyxülislam, sonuncu Şeyxülislam Mühəqqiq Səbzvari 
(1608-1679) və onun nəslindən olan yeddi Şeyxülislam haqqında, onlardan sonra Şeyxülislam 
məqamına çatmış on bir Şeyxülislam, o cümlədən Səfəvilər dövrünün böyük ruhani alimi 
Şeyxülislam Əllamə Məhəmmədbağır Məclisinin (1627-1699) fəaliyyətindən bəhs olunur. 

Kitabda I Şah Abbasla Şeyxülislam Bəhaəddin Məhəmməd (Şeyx Bəhai, 1547-1621) 
arasında olan söhbətlərdən yaranmış, tərbiyəvi, ibrətamiz rəvayətlərdən nümunələr də verilmişdir 
(səh. 105-106). 

Monoqrafiya Qum, Təbriz, Zəncan, Ərdəbil, Qəzvin, Xoy, Tehran, Yəzd və diqər şə-
hərlərin Şeyxülislamları haqqında məlumat verdikdən sonra Qafqaz Şeyxülislamlarını təqdim 
edir. Bu fəsildə Qafqaz diyarının islam aləmindəki ictimai proseslərdən kənarda qalmadığı, digər 
müsəlman ölkələrində olan ariflər ürfanı təriqətlər, imamzadələr, seyid ailələri, islam ailələri, 
nəhayət, Şeyxülislamların da bu regionda mövcudluğu tarixinə qısa nəzər yetirilir. Yuxarıda 
göstərilən şəhərlərdə qazı və Şeyxülislam olduğu kimi, Bakı, Lənkəran, Gəncə və Cənubi 
Qafqazın digər şəhərlərində də bu titullardan geniş yayılmışdı. Eyni zamanda Rusiya işğalından 
sonra yaranmış vəziyyət diqqətə çatdırılır, ruhanilərə münasibət şərh olunur, onlara nəzarət 
edildiyi vurğulanır, Şeyxülislamla müctəhid arasında süni surətdə qarşıdurma yaradıldığı 
göstərilir. 

Müəlliflər Qafqazın ilk Şeyxülislamı (1823-cü ildən) Məhəmmədəli Hüseynzadə (1760-
1852) haqqında məlumat verərək, onun Bağdad Universitetinin ilahiyyat və tarix fakültələrini 
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bitirdiyini, böyük nüfuz sahibi olduğunu göstərirlər. Şeyxülislam xalqın müdafiəçisi kimi çıxış 
etdiyi üçün Rusiya-İran müharibəsinin əleyhinə olmuşdur. Rus canişini Vorontsovun təzyiqi ilə 
o, 1846-cı ildə istefa vermişdir. 

Qafqazın 2-ci Şeyxülislamı Axund Fazil İrəvani (1782-1885) Qahirənin «əl-Əzhər» 
Universitetində təhsil almış, rəğbət bəslədiyi Şeyxülislamın istefa ərizəsindən sonra onu əvəz 
etməyə razılıq vermişdi. Kitabda Fazil İrəvanının xidmətlərindən bəhs olunur, onun yaradıcı 
şəxsiyyətlərdən olduğu göstərilir. Fazil İrəvani dini işlərə Rusiyanın müdaxiləsini məhdudlaşdır-
mağa nail olmuşdu. 

1862-ci ildə Şeyxülislamlıqdan kənarlaşdırılan Fazil İrəvanidən sonra Axund Əhməd 
Hüseynzadə (1812-1887) 3-cü Şeyxülislam təyin edildi. Müəlliflər onun bu vəzifəyə 
namizədliyini dərin biliyə malik, Qafqaz canişini knyaz Orbelianinin müdafiə etdiyini 
göstərirlər. Monoqrafiyada Ə.Hüseynzadənin Azərbaycan maarifinin, tarixinin, ədəbiyyatının 
inkişafı sahəsində xidmətləri geniş qeyd olunmuşdur. 

4-cü Şeyxülislam Axund Mirzə Tahirzadə (1837-1893) Peterburq Universitetinin Şərq 
fakültəsində fars dili müəllimi kimi çalışmış, fransız və rus dillərini kamil bilmiş, məktəb açmış, 
maarifçiliklə, tərcüməçiliklə məşğul olmuşdur. Müəlliflər Şeyxülislam Axund Tahirzadənin 
Şuşaya qayıtdıqdan sonra kənd məscidləri üçün savadlı molla hazırlanmasına diqqət yetirdiyini, 
mədrəsələrdə tədris sahəsində dönüş yaratdığını yazırlar, böyük uğurların sahibinin 1885-ci ildə 
Qafqazın Şeyxülislamı və Şiə Ruhani İdarəsinin sədri təyin edildiyi barədə məlumat verirlər. O, 
ömrünün sonunadək bu vəzifədə qalmışdır. 

5-ci Şeyxülislam Axund Əbdüssəlam Axundzadə (1843-1907) Nəriman Nərimanovun 
diqqətini cəlb etmiş, onun Qori seminariyasındakı müəllimlik fəaliyyətini yüksək qiymətləndir-
mişdir. Kitabda Şeyxülislamın maarifçilik sahəsində gördüyü işlərindən, insanlar arasında 
ədavəti yaradanlara qarşı mübarizə aparan böyük insan kimi fəaliyyətindən geniş bəhs olunur. 
Məlumat verilir ki, Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda da 
Şeyxülislamın əlyazmaları saxlanılır. 

6-cı Şeyxülislam Axund Məhəmmədhəsən Mövlazadə əvvəlcə Şəki və Gəncədə (1853-
1932), sonra İraqda ali dini təhsilini davam etdirmiş, ərəb, fars, türk və rus dillərini mükəmməl 
öyrənmişdi. Maariflənməyi, hər kəsin yazıb-oxuya bilməsini zəruri və həyati məsələ hesab 
edirdi. 

7-ci Şeyxülislam Axund Məhəmmədəli Fərəculla Pişnamazzadə (1853-1937) neçə-neçə 
savadlı ruhani yetişdirmişdir. İlk ibtidai təhsilini Gəncə mədrəsəsində, ali ruhani təhsilini isə 
Təbrizdə almış mütərəqqi fikirli Azərbaycan ziyalısı idi. Gəncədə yeni tipli məktəblərin təşkilini 
onun adı ilə bağlamaq olar. Xalqın dünyəvi elmlərə də yiyələnməsində marağı olmayan imperiya 
və onun yerlərdəki nökərləri dünyəvi elmləri bilməyən molla və mirzələri savadsız din xadimləri 
və bisavad mirzələr adlandıran Pişnamazzadəyə düşmən, qənim kəsilmişdilər. O, guya Rusiyaya 
qarşı qiyam hazırlamaqda, Türkiyə və İran hökumətləri ilə əlaqə saxlamaqla və s. günah-
landırılırdı. Şeyxülislamın «Difai» partiyasının rəhbəri olaraq fəaliyyəti, baş verən erməni 
vəhşiliklərinə qarşı mübarizəsi tarix səhifələrində qalmaqdadır. O, 1909-cu ildə Şeyxülislam 
seçilmişdi, imperiya bunu rəsmi olaraq qəbul etməsə də, o, Şeyxülislam olaraq fəaliyyət 
göstərmişdir. 

8-ci Şeyxülislam Axund Ağa (Zeynalabidin) Cavad oğlu Əlizadə (1871-1954) Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin ilk Şeyxülislamı idi. hərtərəfli biliyə malik olaraq ilk təhsilini 
İçərişəhərdə, qədim Məhəmməd məscidinin nəzdində yerləşən «Qüdsi mədrəsəsi»ndə almışdır. 
Sonra Bağdad və Nəcəf şəhərlərində ali dini təhsilini bitirərək «Axund» rütbəsi qazanır.  

Kitabda Şeyxülislamın çox geniş, çoxşaxəli fəaliyyətindən söhbət açılmış, bu böyük in-
sanın xalqın maariflənməsi sahəsində millətə düşmən kəsilmiş erməni təcavüzündən qorun-
masında, bütün müsəlmanların təhlükəsizliyi üçün nələr etdiyi oxucunun gözü önündə tarixi 
faktlarla canlandırılmışdır. 
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9-cu Şeyxülislam Axund Mirmöhsün Həkimzadə (1882-1967) dövrünün mütərəqqi fikirli 
ziyalısı olub, ali ruhani təhsilini Xorasan və Məşhəd şəhərlərində almışdır. Şamaxının İmamlı 
məhəlləsində tanınmış Şeyxin ocağında böyümüş, ilk təhsilini də burada almış Mirmöhsün 
Həkimzadə qazandığı bilik sayəsində islamın mütərəqqi ideyalarını təbliğ edirdi. O, 1918-ci ildə 
Şamaxıda ermənilərin törətdiyi soyqırımın şahidi olmuşdu. 

Şeyxülislam Axund Ağa Əlizadə vəfat etdikdən sonra bu vəzifəyə namizədliyi bəyənilən 
Mirmöhsün Həkimzadə Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin Şeyxülislamı seçilmişdir. 
O, islam dininin nüfuzunu qorumağın vacibliyini, savadlı din xadimlərinə ehtiyac olduğunu 
düşünür, bunun üçün Daşkənd və Buxaranın İslam institutlarına tələbələr göndərilməsinə nail 
olurdu. Bu böyük din xadimi 3 dəfə Ümumdünya Sülhü Müdafiə Komitəsinin ali mükafatını 
almışdır. 

10-cu Şeyxülislam Axund Əliağa Süleymanzadə (1885-1978) haqqında məlumat verilən bu 
kitabdan onun çox güclü hafizəyə malik olduğunu, «Qurani-Kərimi», Sədi Şirazinin «Gülüstan» 
və «Bustan» əsərlərini əzbər bildiyini öyrənirik. Ali ruhanilik təhsilini İran, Nəcəf və Mədinədə 
olan Axund Əliağa Bakıya qayıdarkən ermənilərin törətdikləri qırğınların şahidi olmuş, xilaskar 
Qafqaz-İslam ordusunu alqışlamışdır. 

11-ci Şeyxülislam Axund Mirqəzənfər İbrahimov (1909-1979) Axund Əliağa 
Süleymanzadənin ölümündən sonra (1978) Şeyxülislam seçilmiş, bir il fəaliyyət göstərmişdir. 
Bu zaman müasirimiz Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə Ruhani İdarəsində sədr müavini 
idi. 

12-ci Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə (1949) ruhani təhsilini Özbəkistan Respublikasının 
Buxara şəhərində «Mir-Ərəb» mədrəsəsində başa vurduqdan sonra İmam əl-Buxari adına 
Daşkənd İslam İnstitutunun ilahiyyat fakültəsinə daxil olmuş, oranı müvəffəqiyyətlə bitirərək ali 
ruhani təhsil almışdır. 1980-cı ildən isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri seçilərək 
Şeyxülislam rütbəsini almışdır. Şeyx eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar 
Şurasının sədridir. 

Müəlliflər Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin Sovet dövrü fəaliyyətini (1980-1991) geniş 
işıqlandırmış, onun ağıllı siyasəti ilə sovet rejiminin gərgin illərində digər dini idarələr təzyiqlərə 
davam gətirməyərək dağılmaq təhlükəsinə və ya forma dəyişikliklərinə məruz qaldıqları halda, 
Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin möhkəmlənərək Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə 
çevrildiyi tarixi nəzərə çatdırmışlar. 

Kitabda Şeyxülislamın Beynəlxalq miqyasda tanınan ali dini rəhbər olduğu tarixi faktlarla 
göstərilmiş, nüfuzlu din xadimləri ilə saysız-hesabsız görüşlərində siyasi xadim, bacarıqlı 
diplomat olaraq düşünülmüş addımlar atdığı, təkliflər etdiyi, bütün bunların Azərbaycanın 
mənafeyi üçün, onu beynəlxalq aləmdə tolerant ölkə olaraq tanıtmaq üçün etdiyi diqqətə 
çatdırılmışdır. 

Kitabda müasirimiz Şeyxülislamın elmi və ictimai fəaliyyəti də geniş işıqlandırılmış, 
təltifləri barədə məlumat verilmişdir. 

Böyük zəhmətin, dərin tədqiqatın nəticəsi olan «Şeyxülislamlığın tarixi» fundamental 
monoqrafik əsərdir və hər bir müsəlmanın stolüstü kitabı olmağa layiqdir. 

Monoqrafiyanın elmi redaktoru akademik Vasim Məmmədəliyev, rəyçilər akademik 
Yaqub Mahmudov və akademik Teymur Bünyadovdur. 
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Тахира Гасанзаде 
 

История Шейх-уль-ислама, духовного отца или несколько  
слов о книге Анара Искендерова и Адиля Мовлави  

«История шейхюл-исламство» 
 

РЕЗЮМЕ 
 

     В статье рассказывается о монографии Шейх-уль-ислама, о его титулах, позиции, а также 
функциях. Известно, что на данный момент позицию Шейх-уль-ислама всего Кавказа занимает 
тринадцатый Шейх-уль-ислам находящийся в Баку.  

 
 

 Takhira Hasanzadeh 
 

Sheykhulislam  is  spiritual father or  some words about the 
“History of Sheykhulislamism”   

work  of Anar Isgenderov and Adil Movlavi 
 

 SUMMARY 
 

       The article describes the monograph Sheikh-ul-Islam, his titles, position, and functions. It is known 
that at the moment the thirteenth Sheikh-ul-Islam located in Baku occupies the position of Sheikh-ul-
Islam of the whole Caucasus. 
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Gülağa İsmayılov 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına  Əlyazmalar İnstitutu, 

doktorant 
 

HÜSEYN BİN MƏSUD BİN MƏHƏMMƏD  
ƏL-BAĞAVİNİN HƏYATI 

 
 

Açar sözlər:  Bağavi,Şafei, sünnə, hədis  
Ключевые слова: Багави, Шафеи, сунна, хадис 
Key worlds: Bagavi, Shafei, Sunnah, Hadith 
 
Məlumdur ki, Allah-Təala insanları doğru və düzgün yola yönəltmək, onların bütün fərdi və 

ictimai problemlərini həll etmək üçün “Qurani-Kərim”i göndərdi. Peyğəmbər (s) də Allah tərəfindən 
göndərilən bu müqəddəs kitabı təkcə insanlara çatdırmaqla kifayətlənməyib eyni zamanda orada yer alan 
ayələri insanlara açıqlayıb izah edirdi. Bütün müsəlmanlar “Qurani-Kərim”in kamil bir ilahi kitab olması 
və orada heç bir dəyişikliyin olmaması haqqında müttəfiq fikirdədirlər. Lakin burada yer alan ayələr hər 
hansi bir anlayışı ümumi şəkildə bəyan edir, orada yer alan hökmlərin bütün təfərrüatlarını izah etmir. 
Deməli, belə olan halda müsəlmanların qarşısında “Qurani-Kərim”in ayələrini doğru-düzgün şəkildə başa 
düşmək və burada göndərilən hökmlərə necə əməl etmək problemi dayanır. Belə olduqda isə 
“müsəlmanların vəzifəsi nədir?” sualı ortaya çıxır. Bildiyimiz kimi “Qurani-Kərim” biz müsəlmanlara 
belə problemlərlə qarşılaşan zaman Peyğəmbərin (s) hədislərinə əməl və istinad etməyi əmr edir. Buna 
görə də müsəlman alimləri səhih hədislərin bütün müsəlmanlara höccət (dəlil) olduğu qənaətinə gəlmiş, 
möminlərə Peyğəmbərin sünnəsinə (s) boyun əyib, onun hökmünə tabe olmağı vacib buyurmuşlar. Allah 
“Qurani-Kərim”də Peyğəmbərə (s) və onun dediklərinə itaət etməyin  vacib olması haqqında kifayət 
qədər ayələr nazil etmişdir.  Hədislərin bir qisminin “Qurani-Kərim”in hökmlərinə bərabər olması və onu 
izləməsi, həmçinin, şəriətin bir qisminin “Qurani-Kərim”in hökümlərindən, digər bir qisminin isə 
Peyğəmbərin (s) qoymuş olduğu sünnədən ibarət olduğu inkaredilməz bir həqiqətdir. Əbəs deyildir ki, 
hədislər “Qurani-Kərim”i izah etdiyi üçün İslam alimləri ona “vəhyi-qeyri-mətluvv” (oxunmayan vəhy –
G.İ.), Qurana isə “vəhyi-mətluvv” (oxunan vəhy –G.İ.) demişlər (1, 15-16). 
      Bütün bunlardan belə nəticəyə gəlmək olur ki, sünnənin (hədisin) “Qurani-Kərim” qarşısında üç 
vəzifəsi vardır:  

1) Təkid: “Hədis (sünnə) hər hansı bir hökmə Quran kimi dəlalət edir, yəni hər yönü ilə Quranın 
hökmünə uyğun bəyanat verir”. 

 2) Təfsir və bəyan: “Hədis Quranda keçən hər hansı bir hökmü hər hansı bir yöndən açıqlayır, yəni 
orada olan mücməl (mənası gizli –G.İ.) və müşkül (mənası dərkedilməz–G.İ.) mənaları izah edir”.  

3) Təşri: “Quranın hər hansı bir mövzuda hökm gətirmədiyi halda hədis (sünnə) bir hökm ortaya 
qoyur” (2, 509 ). 
        İslamın ilk illərində hələ Səhabələr arasında hədis və sünnənin dəyəri çox tez anlaşılmışdır. 
Səhabə, Həzrəti Peyğəmbərdən(s) eşitdikləri hər hansı bir sözü və ya görmüş olduqları hər hansı bir əməli 
öz aralarında daima müzakirə etmiş və gündəlik həyatlarını, bu söz və əməlin ifadə etdiyi mənaya 
uyğunlaşdırmağa çalışmışlar. Onların sünnə və hədisə qarşı göstərdikləri bu münasibət “Qurani-Kərim”lə 
yanaşı, hədis və rəvayətlərdən ibarət böyük bir külliyatın yaranmasına səbəb olmuşdur.        
       Məlumdur ki, Rəsulallahdan(s) hədis eşidən səhabələr bu hədisləri eşitməyənlərə çatdırar, 
gündəlik həyatlarını, ibadətlərini hədislərə görə nizamlayar,  aralarında olan münaqişələri hədis vasitəsi 
ilə həll edərdilər. Bu səhabələrdən xüsusi olaraq İbn Abbasın, Əbazərin, Abdullah ibn Ömərin, Ənəs ibn 
Malikin, Cabir ibn Abdullahın, Əbu Səid əl-Xudrinin, Salman Farsinin adlarını xüsusi qeyd edə bilərik. 
Belə ki, hədislər artıq bir əhkam, qanun, kodeks halına gəlmişdi və İslam cəmiyyətində sosial, hüquqi 
bərabərliyin qorunmasında xüsusi rol oynayırdı. Bütün bunları nəzərə alaraq  Məhəmməd Peyğəmbərin 
(s) vəfatından sonra bu qanun toplusunu, əxlaq kodeksinin yalandan uydurulmuş hədislərdən qorumaq, 
haqqı batildən ayırd etmək və yalanı doğrudan seçmək üçün xüsusi qaydalar qoyuldu. Bu qaydalar 
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vasitəsi ilə orijinal hədisləri uydurma hədislərdən fərqləndirməyə imkan yarandı. Eyni zamanda hədislərin 
unudulmaması və aradan getməməsindən ötrü onların xüsusi kitablarda cəm edilərək bablar və mövzular 
şəklində tərtib edilməsinə başlanıldı və hədisşünaslıq bir elm kimi formalaşmağa başladı. 
         Bildiyimiz kimi İslam tarixində hədislə, hədis elmiylə məşğul olan bir çox məşhur alimlər 
yetişmiş və bu sahəyə aid çox sayda əsərlər qələmə almışlar. Bu sahədə şiə məzhəbinin nümayəndələri 
tərəfindən işığ üzü görmüş ən dolğun əsərlərdən Şeyx Kuleyninin (vəfatı-328-h.) “Üsuli-kafi” (16121 
hədis), Şeyx Səduqun (306-380 h.) “Mən lə-yəhduruhul-fəqih”( 5998 hədis),  Əbu Cəfər ət-Tusinin(385-
460 h.) “Əl-istibsar”( 5511 hədis)  və “Ət-təhzib” (13988 hədis) əsərlərini nümünə gətirmək olar. Son əsr 
alimlərindən olan mühəddislərin şeyxi Əllamə Muhəmməd Baqir Məclisi İsbahani olmuşdur. O, 
böyükdən kiçiyə hədis əsərlərində pərakəndə şəkildə yazılmış hədisləri tərtiblə bablara bölərək böyük 
ensklapedik kitabı “Biharul-ənvar” da cəm etmişdir (3, 104). Əhli sünnə məzhəbindən isə bu sahədə 
əvəzsiz xidmətləri olan “Kutubu-sittənin” müəlliflərini qeyd etmək olar. “Kutubu-sittə” (tərcüməsi “altı 
kitab”) əhli-sünnə məzhəbində ən mötəbər sayılan altı hədis kitabına deyilir. Əhli-Sünnənin hədis 
ədəbiyyatında ən güvənilən hədis kitabları olaraq qəbul edilmişdir. Xüsusilə, aşağıda adları verilən 
kitablardan birincisi və ikincisi əhli-sünnə tərəfindən çox mühüm sayılır. Kutubu-sittəyə bu kitablar 
daxildir:  “Səhihul-Buxari”. Əsərin müəllifi Əbu Abdullah Məhəmməd ibn İsmail Cufi Buxaridir (m. 
810-870).  Adıçəkilən bu əsər 7563 hədisdən ibarətdir. Eyni hədislər bir neçə yerdə qeyd edildiyi üçün 
təkrarları çıxdıqdan sonra 2600-ə yaxın hədis qalır. İslam aləmində tanınmış məşhur mühəddislərdən  biri 
də Əbül-Hüseyn Müslim ibn Həccac Qüşeyri Nişapuridir ( m. 821-875). Onun qələmə aldığı “Səhihi-
Müslim”  əsərində 7563 hədis var. Burada da təkrarları çıxsaq, təqribən 4000 hədis qalar.  İslam 
dünyasının başqa bir tanınmış hədis alimlərindən biri isə Əbu Davud Süleyman ibn Əşəs Əzdi Sicistanidir 
( m. 817-889). Onun ərsəyə gətirdiyi “Sunənu-Əbu Davud”  əsəri 5274 hədisdən ibarətdir. İslam 
dünyasının tanınmış hədis alimlərindən digəri Əbu İsa Mühəmməd ibn İsa Tirmizidir (824-892.m). Onun 
qələmə aldığı “Sunənut-Tirmizi” əsərindəki   hədislərin ümumi sayı 5000-ə yaxındır və əsərdə  təkrar 
hədislərin sayı azdır.Məhşur hədisşünas alimlərədən biri də “Sünənu İbn Macə” əsərinin müəllifi Əbu 
Abdullah Mühəmməd ibn Yəzid Rəbəi Qəzvinidir (824-887.m). Əsər 4341 hədisdən ibarətdir, təkrar 
hədislər azdır.Digər tanınmış mühəddislərdən biri də “Sünənün-Nəsai” adlı əsərin müəllifi  Əbu 
Əbdürrəhman Əhməd ibn Şüeyb Nəsaidir (829-915.m). Onun qələmə aldığı əsər 5729 hədisdən 
ibarətdir.Bəzən yuxarıdakı 6 kitaba daha 3 hədis məcmuəsini də əlavə edib, onları birlikdə şərti olaraq 
“kütübu-tisə” (doqquz kitab) adlandırırlar. Həmin üç kitab aşağıdakılardır: maliki məzhəbinin banisi 
Malik ibn Ənəsin (711-795.m) qələmə aldığı “Muvətta”, hənbəli məzhəbinin banisi Əhməd ibn Hənbəlin 
(780-855.m) tərtib etdiyi “Musnəd” və Abdullah ibn Əbdürrəhman Dariminin (797-869.m) topladığı 
“Sunənud-Darimi” kitablarıdır (4). İslam tarixində qeyd olunan hədisşünas alimlərdən biri də İmam əl-
Bağavidir (516/1122). Onun hədis elminə aid çox dəyərli  təlifi mötəbər hədis mənbələrindən toplayaraq 
qələmə aldığı “Məsabih-əs-sünnə” əsəridir. 
       İmam Bağavi Xorasanda yetişən böyük hədis alimlərindəndir. Adı Hüseyn bin Məsud bin 
Muhəmməd, künyəsi isə Əbu Məhəmməddir. Ləqəbi Muhyissünnə və  Ruknuddindir. Mənbələrdə 
haqqında verilmiş rəvayətə görə o,  kürk hazırlayıb satmaqla məşğul olardı. Bu sənətlə məşğul olduğu 
üçün İmam Bağavi həm də “Əl-Fərra” (Kürk düzəldən və satan –G.İ) kimi də tanınırdı. Rəvayətlərə görə 
atası da bu sənətlə məşğul olduğu üçün İbnul Fərra kimi də tanınırmış. İmam Bağavi Şafei məzhəbi 
alimlərindən olmuşdur. Hicri 436 (m.1044)-cı ildə Xorasanda Herat ilə Mərva şəhərləri arasında yerləşən 
Bağ kəndində anadan olmuşdur. İmam Bağavi hicri 516-cı ilin (m.1117) Şəvval ayında Mərvdə vəfat 
etmişdir. O, ustadi Qadi Hüseynin yanında dəfn olunmuşdur  (5, 442). 
      İmam Bağavi haqqında təzkirəçi alim Həməvinin vermiş olduğu məlumatlar, ən qədim 
məlumatlar olmaqla bərabər, digər qaynaqların verdiyi məlumatlarla da ziddiyyət təşkil etməməkdədir. 
Belə ki, Həməvinin yazdığına əsasən Bağavinin 80 ili aşan bir ömür sürdüyü bizə məlumdur (6, 468). 
Onun həyatı haqqında yazan tarixçilərin çoxu onun doğum tarixini qeyd etmirlər. Lakin Yaqut əl-Həməvi 
“Mocəmul-buldən” kitabında onun hicri 433-cü ildə doğulduğunu deyir (19, 468). 
Böyük tarixçi və ədib XeyrəddinƏz-Zirikli(h.1310-1893m) isə özünün “Əl-əlam”əsərində onun 436-cı 
ildə anadan olduğuna işarə etmişdir. Bəzi tarixçilər isə İmam Bağavinin 90 il ömür sürdüyünü qeyd 
etmişlər (20,76 ). Bunlardan ən güclü ehtimal isə Bağavinin səksən il ömür sürməsidir (21, 16). 

Əl-Bağavinin ailəsi haqqında tarixi mənbələrdə məlumat verilmir. Bəziləri “əl-Fərra” adını ona, 
bəziləri isə atasına aid edirlər, ikinci ehtimala əsasən deyə bilərik ki, kasıb bir ailədə böyümüşdür. 
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Görünür ki, həyatının ilk dövrünü doğulduğu Bəğşur şəhərində keçirib, lakin 460-cı ildən sonra 
Mərvərruz şəhərinə köçür və orada Qadi Hüseynin yanında fiqh elmini öyrənməyə başlayır. Bu şəhəri özü 
üçün ikinci vətən hesab etmiş, ölənə qədər orada qalmışdır. Məhşur İslam alimi ibn Təğri Bərdi  imam 
Bağavi haqqında “ən-Nucum əz-zəxira” əsərində yazır: “İmam Bağavi ölkələrə səfər etmiş və böyük 
İslam alimlərindən təhsil almışdır”. Hələ gənc yaşlarında ikən atasını itirmişdir. İlk təhsilini yaşadığı 
yerdə yəni Xorasanda  almışdır. Bağavi elm öyrənmək məqsədi ilə Xorasandan kənar digər ölkələrə çox 
səyahət etməmişdir. O, Mərv şəhərində yerləşmiş, təhsilini burada tamamlamışdır. İmam Bağavinin 
həyatı haqqında geniş məlumatların olmaması onun çox elm səyahətlərinə çıxmamasından irəli gəlir. Bu 
mövzu ilə bağlı məhşur tariçi və hüquqşünas Tacəddin əs-Subki onun Bağdada getmədiyini, əgər oraya 
getmiş olsaydı tərcümeyi halının daha geniş, ətraflı ola biləcəyini yazır. C.Brockelmann isə Bağavinin 
Mərvi ikinci vətən hesab etdiyini və oradan heç ayrılmadığını yazır (7).  

Əksər tarixçilər onun vəfatının 516-cı ildə olduğu qənaətindədirlər. Və onun səksən və səksəndən 
də artıq ömür sürdüyünü söyləmişlər. Zəhəbi özünün “əs-Siyər” kitabında deyir: “Onun yeniyetmə və 
erkən çağları haqqında çox şey bilmirik. Həmçinin onun ailəsi və ailə üzvlərinin sayı haqqında da 
xəbərsizik”. Bunun səbəbi o ola bilər ki, İmam Bağavinin ailəsindən elm, fiqh,quran və sünnə sahəsində 
öz sözünü deyən bir şəxs olmamışdır. Məlumdur ki, onun doğulub boya-başa çatdığı şəhər çoxlu alimlər 
yetişdirən Xorasan şəhəridir. İmam Bağavi də əksər alimlər kimi kasıb bir ailədə böyümüşdür (8. 349).  
İmam Bağavi fiqh, hədis, təfsir, ədəbiyyat və digər elmlərdə zəmanəsinin ən məşhur alimlərindən idi. 
Fiqh elmini  Qadi  Hüseyn  bin  Məhəmməddən  öyrənmiş və onun ən istedadlı tələbəsi olmuşdur. 
Həmçinin Əbu Bəkr əs-Seyrafi, Əbul-Fədl əl-Hənəfi, Əbul-Həsən əş-Şirazi və başqa bir çox alimlər ilə 
görüşüb onlardan elm öyrənib,hədis rəvayət etmişdir. Əbu Mənsur əl-Əttari, Əbun-Nəcib Sührəverdi, 
Əbul-Məkarim Fəzlullah ən-Nüqani (və ya Nəvqani) və başqa bir çox şəxslər ondan elm öyrənmişlər. 
Imam Bağavi zamanının məşhur alimi, müsəlmanların müftisi, böyük təfsirçi, hədis elminin imamı idi. 
Qiraət elmində də böyük iz qoymuşdur. Allah Təalanın əmr və qadağalarına riayət etməkdə çox diqqətli 
idi. Çox ibadət edərdi. Zahid bir həyat sürərək təqva sahibi olub, haram və şübhəli məsələlərdən uzaq 
durardı. Bağavi sadə bir həyat tərzi sürən, qənaətkar, Allaha təvəkkül edən, yoxsulluq həyatı yaşayıb 
yemək olaraq quru çörəklə kifayətlənən alim idi. Dostları tək quru çörəklə qidalanmasının xəstəlik 
yaradacağını deyərək onu başqa qidalar da qəbul etməsinə təkid etdikdən sonra çörəyin yanında quru 
əncir, zeytun və üzüm yeməyə başladı. Özündən öncəki saleh alimlərin yolundan zərrə qədər də 
ayrılmazdı. Tələbələrinə dərs verərkən təmizliyə cox diqqət edərdi.  

İmam əl-Bağavi çox zahid bir alim olması ilə yanaşı elmi ilə əməl edən və ona dəvət edən bir zat 
olmuşdur. Azla kifayətlənib çoxa tamah etməzdi. Yavan çörəklə dolandığı deyilir. Həmçinin qeyd olunur 
ki, zövcəsi vəfat etdikdə zövcəsinin mirasından heç bir şey götürməmişdir (18,136 ).  Əs-Süyutinin 
sözləri ilə söyləsək “Rəbbani alimlərdən biri olmuşdur, abidlərdən biri idi, azla qane olardı”. İbn Kəsir 
onun “zamanının əllaməsi, təqva sahibi, zahid, abid və saleh” olduğunu deyir. İbn Xallikan onun 
“elmlərdə bir dərya” olduğunu yazır. İbadət sahibi olmasına dəlalət edən hallarından biri də budur ki, heç 
bir zaman dəstəmazsız dərs verməzdi. Adı butun vəlilər siyahısında yer alan İmam Bağavi mərhum 
Hacıveyiszadə Mustafa Kurucunun dualarında adını zikr etdiyi 4-5 alimdən biridir.  

İmam Bağavi hicrətin 433-516 cı illərində  İslam elmlərinin inkişaf etdiyi və siyasi yöndən İslam 
dünyasının parçalandığı bir zamanda yaşamışdır.Bu əsirdə  Abbasi dövləti zəifləmişdir. Bağdaddan başqa 
Abbasi xilafətinin hakimiyyəti altında heç bir yer qalmamışdır.Qalan bütün islam ölkələri xilafətdən 
ayrılmışdır. Bağavi dörd Abbasi xəlifəsinin  hakimiyyəti zamanında yaşamışdır. Və bu əsrdə Səlcuqlar 
ard-arda əldə etdikləri uğurla özlərini tarix səhnəsində göstərməyə başlamışdılar. Misirdə bir Batini-
İsmaili hərəkatı olan Fatimilər güclərinin zirvəsindəydilər. Bağdad Şiə Büveyhilərin nəzarəti altında idi. 
Digər tərəfdən səlib yürüşləri davam etmiş və 1098-ci ildə Antakyaya 1099-cu ildə isə Qüdsə girmişdilər. 
Siyasi vəziyyətin bu şəkildə qarışıq olduğu bir vaxtda yaşayan Bağavi Şafei məzhəbinə mənsub bir zat 
idi. Belə bir qarışıq vaxtda məzhəb fanatlığı da aşırı dərəcədə idi. Mötəzilə məzhəbinin qaim olduğu bir 
zamanda Əşairə məzhəbinə mənsub vaiz, natiq və din adamları izlənməyə başlanmış və vəzifələrindən 
azad edilmişlər. Kuşeyri, İmamul-Hərəmeyn, Əbu-Səhl və Furatinin dərs vermələrinə mane olunmuş və 
həbs edilmələrinə əmr verilmişdir. Tarix bu zamanda mutəzili vəzir Amidül-Mülkün zülmündən 400 
qazinin Hicaza sığınmasından yazır.  

Əl-Qaim biəmrillah Əbu Cəfər Abdullah bin Qadir billahın (422\467)  zamanında Səlcuqlu Sultan 
Toğrul Bək bin Mikail olmuşdur. O xilafətin məskəni sayılan İraqa hakim olan ilk Səlcuq hökmdarıdır.  
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Toğrul Bək 455 –ci ildə vəfat etdikdən sonra qardaşı oğlu Alp Arslan hakimiyyətə gəldi. 463-cü ildə Alp 
Arslan öldürüldükdən sonra hakimiyyət Alp Arslanın oğlu Məlik şaha keçdi. Abbasi xəlifəsi Qaimin 
vəfatından sonra nəvəsi əl-Muqtədi Biəmrillah onun yerinə təyin edildi. Bu İmam Bağavinin əsrində 
yaşayan ikinci xəlifədir (467-487).Onun hakimiyyəti zamanı Alp Arslanın oğlu Məlik şah vəfat etdi. 
Ondan sonra Məlik şahın oğlu Böyükyaruq hakimiyyətə gəlir (9, 355). 

İmam Bağavinin əqidəsinə gəlincə o,  əhli-sünnə, Şafei məzhəbindən olmuşdur. Sonralar Şafei 
məzhəbinin imamlarından birinə çevrilmişdir. Şafei məzhəbindən olmasına gəlincə onun yaşadığı mühit 
və dərs aldığı ustadlar əsas amil olmuşdur. Onun elmə olan sevgisi, sünnəyə olan marağı onu elm ardınca 
dövrünün imamı olan imam Hüseyn bin Məhəmməd əl-Məruzi əl-Qadidən dərs almaq üçün Mərv 
şəhərinə aparmışdır. Onun tələbəsi olub sonra isə ondan rəvayət etdi. Bütün Xorasanı gəzib, çoxlu 
alimlərə qulaq asaraq onlardan hədisin müxtəlif növlərini  rəvayət etdi. Dörd məzhəbi, xüsusən də Şafei 
məzhəbini dərindən mənimsəmişdir (10, 36). 

Bəğavi  Allahın isim və sifətlərini təvil etməzdi, onları zahiri üzərində qəbul edər, onlara iman 
edərdi. Əşərilər kimi bu sifətlərin sayını məhdudlaşdırmazdı. O, “Şərhus-sünnə” kitabında deyir: 
“Hədisdə zikr olunan barmaq Allahın  sifətlərindən bir sifətidir. Eləcə də nəfs, üz, göz, əl, ayaq, gəliş, 
dünya səmasına enmə, ərşin üzərinə yüksəlmə, gülüş və fərəh kimi bu qəbildən olan Allah Təalanın kitab 
və sünnədə gəlmiş bütün sifətləri də bunun kimidir.” Daha sonra bu barədə gələn ayə və hədislərdən bir 
çoxunu zikr edir və davamında buyurur: “Bunlar və bənzərləri Allahu Təalanın sifətləridir, (bunlar) şəri 
mətnlərdə gəlib. Bunlara iman etmək, bunlarda təvildən üz döndərərək, bənzətmədən uzaq duraraq, zatı 
yaratdıqlarının zatına bənzəmədiyi kimi Allahın heç bir sifətinin yaratdıqlarının sifətinə bənzəmədiyinə 
etiqad edərək onları zahirinə uyğun olaraq qəbul etmək vacibdir (11, 169, 170).  

Həmçinin Rəd surəsinin ikinci ayəsini  “Sonra Ərşin üzərinə istiva etdi” təfsir edərkən deyir: 
“Üzərinə qalxdı” ( Yəni Allah ərşin üzərinə qalxdı) (12, 293).  
Həmçinin Bəğavi Allahın əl, üz, göz, enmə, gəlmə, gülmə kimi sifətlərini qeyd etdikdən sonra buyurur: 
“Haqqında nəss (ayə, hədis) varid olan Allahın bə və digər sifətlərinə iman etmək, təvili tərk edərək, 
təşbihdən çəkinərək və Allahın zatı məxluqatın zatına bənzəmədiyi kimi sifətləri də məxluqatın sifətlərinə 
bənzəmədiyinə etiqad edərək zahiri üzərinə anlamaq vacibdir. Allah Quranda buyurur: “Heç nə Onun 
kimi deyildir. O eşidən və görəndir” (Şüəra surəsi 11). Sələf və sünnə alimləri bu əqidə üzərində 
yaşamışlar” (13, 168-171). 

İmam Bağavinin insani və digər mənəvi keyfiyyətlərinə gəlincə isə onun çoxlu üstün səciyyələri 
olmuşdur. Hamısından daha üstünü imam, sünnəni dirildən, şeyxul-islam və digər ləqəblər qazanmasıdır. 
Quran hafizi, bütün qiraətlərini əhatə edən, təfsirdə səhabə və tabeinlərdən gələn hədisləri bilən, Şafei 
məzhəbinə dərindən yiyələnən bir alim, ən əsası isə hədis imamlarından və hafizlərindən olmuşdur. 
Kimsəni pisləməz, heç bir məzhəbə təəssübkeşlik etməzdi. Onun haqqında aşağıda deyilmiş sözlər də bir 
daha bunu təsbit edir. Belə ki, məşhur İslam alimi Subki demişdir: “Bağavi sünnəni dirildən, dinin rükni 
kimi bir çox ləqəblərlə ləqəblənmişdir. Dində, təfsirdə, fiqhdə, hədisdə ali dərəcəsi vardır (14, 75). Digər 
bir İslam alimi İbni Xalkan qeyd edir: “Elm sahəsində bir dəniz idi. Allah kəlamının təfsirinə dair kitab 
yazmış və Peyğəmbər(s)  hədislərindən müşkülləri açıqlamışdır (15, 136). Məşhur təfsir alimi İbni  Kəsir 
özünün “Bidayə vən-nihayə” kitabında yazır: “Zəmanəsinin böyük alimi, dindar, Allahdan qorxan, zahid, 
abid və saleh bir insan olub” (16, 238).  

Mənbələrdən bəzilərinin verdiyi məlumata görə İmam Bağavinin dünyasını dəyişdikdən sonar 
sevimli ustadı Qadi Hüseynin yanında, Taleqan qəbiristanlığında dəfn edildiyi qeyd olunmuşdur. Türbəsi 
Sədrəddin Konəvi türbəsinə gedən yol üzərində idi. Zamanla xarab olan türbə, sonradan tamamən 
sökülərək üzərində böyük binalar tikilmişdir. Türbədə yatan şəxsin sümüklərinin də Sədrəddin Konəvi 
türbəsinin həyətinə nəql edildiyi rəvayət edilir.   

Buradan da belə bir sual ortaya çıxır ki, Konyada dəfn edilmiş imam Bağavi, Türkiyədə yaşamış 
olan Bağavilərdən biri idimi? Yoxsa Bağ kəndində doğulan (516/1122) ilində Mərvdə vəfat edən böyük 
hədis alimlərindən olan İmam Bağavinin məqamıdırmı? Bunu dəqiq olaraq bilmirik. Amma Sədrəddin 
Konəvi türbəsinin bağçasına nəql edilən qəbir üzərindəki daşın kitabəsində:  “Bu məqam, alimlərdən 
İmam Bağavinindir, hicrətin 516-cı ilində vəfat etmişdir. Allah rəhmət etsin” yazılmışdır.  

Burada verilən vəfat tarixi ilə Xorasanda yetişən və orada vəfat edən böyük hədis aliminin vəfat 
tarixi üst-üstə düşür. Ayrıca İmam Bağavinin təkkə qapısı üzərindən götürülüb təmir zamanı 
çeşmə(bulağ) üzərinə qoyulan  kitabədəki “..bin Məsud əl-Bağavi” ifadəsi, buranın adı keçən hədis alimi 
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imam Bağavinin məqamı olduğu qənaətini gücləndirir. Çünki onun adı da Hüseyn ibn Məsud ibn 
Məhəmməddir. Bu kitabə üzərindəki tarix, məscidin inşa tarixi də ola bilər. Bu səbəbdən də oradakı qəbir, 
dövrünün şeyxlərindən birinə aid olma ehtimalı da daşıyır.  

Digər bir ehtimala görə, imam Bağavi həqiqətən Konyada vəfat etmişdir. İmam Bağavinin vəfat 
etdiyi XIII yüz illiyin əvvəllərində Konya, Anadolu Səlcuqlu dövlətinin paytaxtı və bir təhsil ocağı idi. 
Xorasandan, Hindistandan, Ərəbistandan yüzlərlə alim, dərviş, səyyah, şair, tacir və tələbə Konyaya axın 
etməklə bu bərəkətli türk şəhərindən feyz alırdılar. Bu zamanlar, elm və sənət əsərlərinə qarşı böyük  
maraq var idi. Elm adamları böyük hörmətə sahib olmaları ilə yanaşı, onlara dərs verməsi və moizə 
etmələri üçün mədrəsələr inşa etdilirdi. İmam Bağavinin  də Mərvərruzdan çıxıb Konyaya gəlmiş olması 
və burada vəfat etməsi güclü ehtimaldır (17).  
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Гюльага Исмаилов 
 

Жизнь Мухаммеда аль-Гусейна ибн Масуда аль-Багави 
 

РЕЗЮМЕ 
 

В данной статье повествуется о жизни и творчестве великого Хорасанского исследователя 
хадисов Багави. Помимо этого в статье подробно описана политическая обстановка, царствующая 
в период жизни Багави. Кроме того, Багави представляется, как крупнейший ученый своего 
времени, являющийся мусульманским муфтием, исследователем, а самое главное имамом науки о 
хадисах. 

 
Gulagha Ismayilov 

 
Life of Muhammad al-Hussein bin Masud al-Baghavi 

 
SUMMARY 

 
This article is about the life and work Bagavi, the great Khorasan researcher of the muslim 

hadithes. In addition, the article describes in detail the political situation that reigns during the period of 
Baghavi's life. Moreover, Bagavi appears as the largest scientist of his time, the Muslim Mufti, the 
researcher, and most importantly the imam of the science of hadith. 
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AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 
böyük laborant 

 
 

NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINDA  
“MERAC” MÖVZUSU 

 
 

 Açar sözlər: İslam, peyğəmbər, Quran, Merac vaqiəsi, ayə 
 Ключевые слова: Ислам, пророк, Коран, тема вознесения, аят 
 Key words: İslamic, prophet, Koran, Meraj (ascension), verse 
 

Əsrlər öncə islam dünyasında baş vermiş möcuzəvi və heyrətamiz hadisələrdən biri İslam 
peyğəmbəri Məhəmməd peyğəmbərin (s) “Merac” vaqiəsidir. “Merac” sözünün mənası ərəbcə 
“yüksəliş, yuxarıya qalxma” anlamlarına gəlir. Bu möcüzəvi hadisəyə “İsra” da deyilir. “İsra” 
sözünün mənası “gecə vaxtı yerimə” deməkdir. Bu hadısə gecə vaxtı baş verdiyi üçün “İsra” 
adlanır. Qurani-Kərimdə də “Merac” hadisəsi “İsra” adı ilə yad olunmuşdur. Bu haqda ən güclü 
dəlil yalnız Qurani-Kərimdir. Əl-İsra surəsinin 1-ci ayəsində buyurulur: “Bəzi ayələrimizi 
göstərmək üçün bəndəsini (Peyğəmbər əleyhissəlamı) bir gecə (Məkkədəki) Məscidülhəramdan 
ətrafını mübarək etdiyimiz Məscidüləqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir. O, doğrudan da, 
(hər şeyi) eşidəndir, görəndir!”. 

Meracın mümkünlüyünü araşdırmaq daha vacib görünən işdir. Hər şeydən əvvəl, 
Məhəmməd peyğəmbərin Məkkədən, müqəddəs Kə`bədən yox, məhz Qüdsdən göyə qalxması 
maraqlı faktdır. Bu, ilk növbədə onunla izah olunur ki, İdris peyğəmbər də, Məhəmməddən 
əvvəlki İsa peyğəmbər də Qüdsdən Allahın yanına qalxmışdı. Demək, müqəddəs peyğəmbərlər 
üçün səma yolu oradandır. Əl-Əqsa-Qüdsdə mə`bəd yerləşən təpənin bir hissəsi belə adlanır. Ən 
qədim müqəddəs yerlərdən olan Əl-Əqsa torpağına bir çox peyğəmbərlərin ayağı dəymişdir. Əl-
Əqsa adı ərəbcə “uzaq” və ya “ucqar” mənalarını verir. Bu aydın səma səfərləri ilə bağlı rəmzi 
xarakter daşıması tamamilə məqsədəuyğundur. Təsadüfi deyil ki, Əl-Əqsa uzun müddət dünya 
dini ictimaiyyətinin ilk qibləgahı olmuşdur (5, 42). 

Dünya yaranandan, elm, bilik mənbəyi formalaşandan bəri alimlər zaman və məkan 
vəhdəti deyilən məsələ üzərində düşünməkdədirlər. Bu vəhdəti tapmaq çoxlarına nəsib olmayıb, 
tapanların isə taleyi qəribə olmuşdur. Onlardan bəziləri bütün ömrünü tədqiqatlara həsr etmişdir.   

Fransız dəniz tədqiqatçısı İv Kusto həyatını biri şor, digəri şirin suyu olan dəryaların bir-
birinə qarışmamasının səbəbini araşdırmağa həsr etsə də, o əsl gerçəyin Qurani-Kərimin 
surələrində olduğunu ortaya çıxarmışdır. Bu haqda Əl-Furqan surəsinin 53-cü ayəsində 
buyurulur: “Birinin suyu çox şirin, digərinin isə olduqca şor (acı) olan iki dənizi qovuşduran, 
aralarında (bir-birinə qarışmamaq üçün) maneə və keçilməz sədd qoyan Odur!” Beləliklə 
Qurani-Kərimin həqiqətini dərk edən İv Kusto islamı qəbul etmişdir. Bu gerçək həmçinin “Əl-
Kəhf” surəsinin 60-cı ayəsində, “Ər-Rəhman surəsinin 19-20-ci ayələrində öz əksini tapmışdır.  

Məşhur atom tədqiqatçısı Eynşteyn ömrünün sonunda insanlığa enerji mənbəyi kimi bəxş 
etdiyi atomun kütləvi qırğın silahı kimi istifadəsini gördükdə səhvə yol verdiyini anlamış, 
günahlarından azad olmaq üçün öncə kilsəyə, sonra isə məscidə üz tutmuşdur. Sonda Eynşteyn 
insanlığa xeyr deyil, daha çox bəla gətirdiyini anlamışdır.  

Buradan insan övladının Allah-təalanın gizli sirrinin ilahi mənbəyinə etinasızlıq etdikdə 
böyük çətinliklərlə üzləşdikləri bir daha sübuta yetir.  
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Bütün bunları nəzərə alaraq nəticədə zaman və məkan vəhdətinin ilahi mahiyyəti ilə 
təmasın yalnız Allah-təalanın sevimli peyğəmbərlərinə nəsib olduğu qaçınılmazdır.  

Peyğəmbərin bu möcüzəvi Merac müjdəsi islam aləminin dahi şəxsiyyətlərinin də fəlsəfi 
dünyabaxışına böyük təsir etmişdir.  

Şərqin böyük dühası Məhəmməd Füzuli də Merac sehrinə düşmüş və şah əsərlərindən 
olan “Leyli və Məcnun” məsnəvisində, eləcə də qəzəllərində dönə-dönə Merac vaqiəsinə 
toxunmuşdur.   

 Bu xüsusda belə bir yanaşma bizim diqqətimizi ilk növbədə dünya və Azərbaycan 
ədəbiyyatının dahi siması Nizami Gəncəvinin yaradıcılığına yönəldir. 

Şeyx Nizami Gəncəvi bütün yaradıcılığı boyu dini mövzulara müraciət etmiş və əsərlərini 
münacat, tovhid, nət kimi şerlərlə başlamışdır. Dövrünün elmi təsəvvürlərilə yaxından tanış olan 
Nizami Gəncəvinin yazdığı əsərlər ilk növbədə elmi faktların və fəlsəfi-dini dünyagörüşün 
zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Elə buna görə, Nizaminin əsərləri bir çox surə və ayələrin təfsiri, 
o cümlədən Merac hadisəsi baxımından etibarlı mənbə sayılır. Bu səbəbdən “Məhəmməd 
peyğəmbərin Merac müjdəsi” vaqiəsini məhz Nizaminin fəlsəfi-dini dünyagörüşünün Meracla 
bağlı tərəflərinin dərki baxımından mövzu obyekti kimi seçdik. Öncə “İskəndərnamə”dən 
səciyyəvi bir məqama diqqət yetirək: 

Cənnət keşikçisi huri, pərilər, 
Hər köşkə vurmuşdu yaraşıq, zivər. 
Bu taxtın soltanı olan Məhəmməd, 
Keçən elçilərdən odur vəliəhd (1,24). 

Göründüyü kimi, Nizami Məhəmməd Peyğəmbəri (s) elçilərin vəliəhdi adlandırmışdır. 
Bu, sonuncu peyğəmbərin Merac möcüzəsinin də əsasında duran ilahi dini həqiqətdir.  

  Peyğəmbərin Meracla bağlı söylədiyi bir hadisəyə nəzər yetirək: “Mən peyğəmbərlərin 
ruhunun göyə qalxdığı bir meracla-nərdivanla göyə qalxdım. Hələ Allah-Təalanın Meracdan 
daha gözəl bir şey yaratdığını görən olmayıb. Sən insanların vəfat edərkən gözlərini necə böyük 
bir istəklə göylərə dikdiyini görməmisənmi? Bu zaman onlar Meracı görüb onun 
gözəlliklərindən xoşlandıqlarından o cür istəklə göylərə baxırlar” (3, 329-330). 

Bu hadisə (yüksəyə qaldırılma) Quranın Ət-Tur surəsinin 38-ci ayəsi ilə bir daha 
təsdiqlənir: “Onların (müşriklərin) üstünə çıxıb (vəhyi) dinlədikləri bir nərdivanı vardır?! Elə isə 
qoy onların (vəhyi) dinləyənləri açıq-aşkar bir dəlil gətirsinlər” (4, 526). 

Nizami Gəncəvi Merac vaqiəsini qələmə alaraq fikrini belə izah etmişdir: 
Nurdan pərdələri yırtarkən özü 
Pərdəsiz bir nura sataşdı gözü, 
Keçdi varlığından bir az o yana, 
Rast gəldi o zaman Vahid Rəhmana (2,28) 

Şair Nizami Gəncəvi “Keçdi varlığından bir az o yana” misrasını belə izah edir: 
Məhəmməd peyğəmbər (s) “yer övladı” idi. Yəni o insan idi. Bu səbəbdən onun fəhmi bu 
sərhəddi keçə bilmir. Lakin İlahi ilə ünsiyyət yalnız  Məhəmməd Peyğəmbərə (s) layiq 
görülmüşdür. “Əl-İsra” surəsinin 95-ci ayəsində belə buyurulur: “(Ya Məhəmməd!) De: “Əgər 
yer üzündə (siz insanlar kimi) arxayın gəzib dolaşanlar mələklər olsaydı (yer üzünün əhalisi 
mələklərdən ibarət olsaydı), sözsüz ki, onlara bir mələk peyğəmbər göndərərdik!” Məhz bu 
səbəbdən Allah-təala bəndələri üçün sonuncu peyğəmbər yer övladı olan Məhəmməd 
Peyğəmbəri (s) seçmişdir.  

Məhəmməd Peyğəmbər (s) Merac hadisəsini uyğu ilə aşkar arasında olan bir vaqiə kimi 
izah etmişdir. Cənabi Cəbrayıl öz hücrəsində şirin yuxuda olan peyğəmbəri oyadaraq onu Merac 
səfərinə dəvət edir. Peyğəmbər (s) öncə Məscidülharamda, sonra isə Məscidüləqsada 
(Beytülmüqəddəs) namaz qılaraq Cənabi Cəbrayılla göyün yeddinci qatına səyahət edir. Cəbrayıl 
və Büraq göyün yeddinci qatında qalırlar. Büraq peyğəmbərin Merac gecəsində istifadə etdiyi 
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miniyin adıdır. Mənbələrdə “Büraq” adı ona iti gedişinə və par-par yanıb ətrafına işıq saçdığına 
görə verilmişdir (3.331).  

Şair bu məqamı belə təsvir edir: 
Müşkünü saçaraq “Beyti-əqsayə” 
Məkkədən ucaldı ərşi əlayə (1,24) 
 
Altında şimşək tək şığıyan Büraq, 
Günəşə qərq olmuş yəhərlə yaraq (1,25) 
 
O yolda qol-qanad tökdü Cəbrayıl, 
Qorxudan durmayıb qaçdı İsrafil (1,26) 

 
Nəhayət Peyğəmbər (s) göyün doqquzuncu qatına çataraq öncə nur haləsi ilə üzbəüz gəlir. 

Həmin halə getdikcə peyğəmbərə yaxınlaşaraq dümağ olan nur onun ruhuna sirayət edir.  
Salam Məhəmməddən, qəbul Tanrıdan, 
Ağzından çıxmayan səsi eşitdi, 
Görünməz simanı ziyarət etdi. 
Elə pak göründü, o sahibcəlal 
Nə cəhət nəzərə çarpdı, nə xəyal (1,27). 

Bu sahibi görünməyən səs peyğəmbərə əziz və doğma bir səs idi. Sanki bu səs 
Peyğəmbərin (s) illərdir eşitdiyi qəlbindən gələn səs idi. 

Hədislərə görə Məhəmməd Peyğəmbər (s) bu möcüzəvi səfərində Allah-təalanı görür və 
Onunla ümməti haqqında söhbət edir. İlk söhbəti namazla bağlı olub, müsəlmanların qibləsi 
təyin olunur. Qurani-Kərimdə bu haqda belə buyurulur: “(Ya Məhəmməd!) Biz sənin üzünün 
göyə tərəf çevrildiyini görürük, ona görə də səni razı olduğun qibləyə tərəf döndərəcəyik. İndi 
üzünü Məscidülharama tərəf çevir! (Ey müsəlmanlar!) Harada olsanız (namaz vaxtı) üzünüzü 
oraya döndərin. Kitab verilmişlər bunun öz Rəbbi tərəfindən bir həqiqət olduğunu yaxşı bilirlər. 
Allah onların əməllərindən xəbərsiz deyildir”. 

Nizami Gəncəvi peyğəmbərin (s) Merac səfərindən dönmə anını belə təsvir edir:  
Dünyaya qayıtdı çöhrəsi parlaq,  
Hər elmə, hikmətə vaqif olaraq. 
O yolu tez getdi, tez döndü yenə  
Bu sürət heçkəsin sığmaz fikrinə (1,27) 

Şair bu misralarında peyğəmbərin (s) Merac səfərinin sürətindən bəhs edir və bu sürətin 
heç bir sürətlə müqayisə edilməyəcəyini vurğulayır. 

Şimşək tək şığıdı eylə sürətlə, 
Dönərkən yatağı istiydi hələ. 
O gecə adi bir gecə deyildi,  
O bir gecəydimi, yaxud bir ildi? (1,27) 

Merac səfərindən qayıdan Məhəmməd Peyğəmbər (s) evdən çıxarkən qapının cəftəsi necə 
yellənirdisə qayıdanda da eləcə yelləndiyini görür. İçəri daxil olaraq yatağına girir. Sanki o 
yatağını tərk etməmiş kimi yatağın hərarətini hiss edir. Bu möcüzəvi hadisə ilahi bir görüş idi və 
bu  yüksək məqama yalnız Məhəmməd peyğəmbər (s) ucalmışdır. 

“Nəhcül-Bəlağə”də Hz.Əli (ə) belə buyurmuşdur: “Allahın məiyyəti, qüdrəti məkan və 
zaman bağlarından mübərra olub, elm ilədir; kəlamı vəhy yolu ilədir; elmi ilə duyulan, görünən 
şeyləri eşidən və görəndir; eləcə də diriliyi zatidir; bu baxımdan həyydir, əzəli və əbədi, yəni 
qədim və baqidir. Qüdrətiylə idarə edir, iradəsiylə yaradandır. Bir sözlə, sifətləri də zatı kimi 
dərk edilə bilməz” (6,49). Hz. Əli (ə) Allah-təalanın “Merac” müjdəsinin yozumunun yalnız elm 
və zəkanın gücündə olduğunu bildirir. 
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“Merac” həzrəti Məhəmmədin ruhi həyatı baxımından ən yüksək məna daşıyan bir 
hadisədir. “Merac” Həzrəti Məhəmmədin, bütün varlığının bütünlüyünü və birliyini, bütün 
kamalıyla öz ruhunda hiss etməsidir. O anda Məhəmmədin zehni ilə ruhu qarşısında zaman, 
məkan pərdələri ilə digər bütün pərdələr yırtıldı, bütün çərçivələr Məhəmmədin Bəsirəti 
qarşısında yıxıldı. Bütün kainat Onun ruhu içində toplandı və birləşdi. Bu sayədə cahanı əzəldən 
əbədiyyətə qədər əhatə etdi. Onun bəsirət gözü, xeyir və fəzilət, doğruluq və gözəllik yolu ilə 
kamala çatmaq, şər və pisliyə, əyriliyə və çirkinliyə qarşı çıxmaq və qələbə çalmaq üçün varlıq 
aləminin hamısının keçirdiyi bütün inkişafları gördü (7, 210). 
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Meraj theme in the creativity of the Nizami Ganjavi  
 

SUMMARY 
 

The article deals with the phenomenon of Meraj, the greatest miracle of Prophet Mohammad. 
Here “İskendername” is considered as one of the highest peaks of Nizami Ganjavi creativity.  

 
                                                                                                           Нурана Салманова 

 
Тема вознесения в творчестве Низами Гянджеви 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье говорится о самом большом чуде Пророка Мухаммеда о его вознесении к 

небесам. Также здесь обширно исследуется «Искендернаме», которое считается одним из 
великих произведений в творчестве Низами Гянджеви. 
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DİLÇİLİK 
        

UOT: 81.374 
 

Rəna İskəndərli 
AMEA  Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar  İnstitutu, 

elmi işçi 
 

“QAMUSÜL - ƏLAM” LÜĞƏTİNİN  
TARİXİ VƏ NƏŞRİ 

 
 
Açar sözlər: Ş.Sami, lüğət, tarix, alim  
Ключевые слова: Ш.Сами, словарь, история, ученый  
Key words: Sh. Sami, dictionary, history, scence 
 
Tənzimat dövrünün nümayəndəsi Sami Fraşeri zəngin yaradıcılıq yolu keçmiş, dərsliklər, 

elmi-nəzəri məqalələr, bədii əsərlər yazmışdır. Müəllif həmçinin  tərcümə sahəsində də qələmini 
sınamışdır. Şəmsəddin Sami beş fransız romanın və Fransanın tarixinə həsr olunmuş əsərin 
mütərcimidir. O, Qurani-Kərimin tərcüməsinə belə təşəbbüs etmişdir.[1; 99] Çox təəssüf ki, alimin əsl 
türk ideyalarını aşılayan əsərləri müxtəlif səbəblərdən çap olunmamışdır. Bunlardan “Qutatqu-bilig”, 
“Orxon abidələri” (ön söz, mətn, tərcümə və şərh) “Lehçeyi-türkiyəye məməliki Misir”  kimi əsərlərin 
adlarını çəkmək olar. 

 Müəllif fəaliyyətə başladığı ilk vaxtlardan ədəbi-elmi ictimaiyyətin diqqət mərkəzində 
olmuşdur. Daha çox alim-ensiklopedist kimi şöhrət qazanmış Sami Fraşerin “Qamusi-Fransəvi”, 
“Qamusi-Türki”, “Qamusül-Əlam”, “Qamusi-Ərəbi” kimi mühüm əsərləri nəinki Türk dünya-
sının, o cümlədən Qərb mütəxəsislərin və alimlərin diqqətini cəlb etmişdir. 

Müəllifin “Qamusül-Əlam” adlı lüğəti 1306 (1888)-1316 (1899)-cı illər ərzində hazır-
lanaraq zəngin və mürəkkəb sistemli mənbə kimi ədəbiyyatşünas alimlərin, tədqiqatçıların, eləcə 
də sıravi oxucuların istifadəsinə vermişdir. XIX əsrin sonları Türkiyədə biblioqrafik nəşrlərin 
azlığı şəraitində yazılan bu altı cildlik lüğət çox böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. 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 
dillərə məxsus olan adların düzgün oxunması üçün  onların latınca, yəni Avropa hərfləri ilə 
yazılışının göstərilməsini, o cümlədən, həmin məqsədlə ərəb, fars, türk dillərində yazılmış az 
istifadə olunan isimlərin üzərinə hərəkələrin qoyulmasını qeyd etmişdir. Mövzunu davam 
edərək, müəllif yunan dilindən götürülmüş xüsusi adların yunan hərfləri ilə yazılışını da 
göstərmişdir. Tədqiqatçı, şəxsiyyətlərin hər birinin adını, künyasını adi qaydada deyil, şöhrətinə, 
daha çox məhşurlaşdığı isminə  görə tərtib etmişdir. Mətndə, ikinci dərəcəli adlar isə alt tərəfdə 
böyük mötərizədə göstərilmişdir. Növbəti vacib məlumat isə  iki adla tanınan yer adları və 
məşhurların 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 işarəsinin 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 
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bölümündə göstərilən bu məlumatlar lüğətin istifadəsində köməkçi rolunu oynayır. “Qamusül-
Əlam”da göstərilən tarixlərə gəlincə, Saminin burada yazdığına əsasən,  İslama aid maddələri  
hicri, əcnəbilərə aid maddələri isə miladi tarixlə qeyd etmişdir. 

Adı çəkilən qeydlər bölümündə müəllif “Qamusül-Elam” adlı lüğətdə coğrafiya və tarixə 
aid istilahlara və qaydalara yer ayırmadığını yazmış və onları gələcəkdə yazacağı “Qamusül-
Fünun” adlı kitabında yazmaq niyyətində olduğunu bildirmişdir. Şəmsəddin Saminin tədqiqatı 
ilə məşğul olan bir çox türk tədqiqatçıları Saminin istilahlarla bağlı olacaq əsərin adını 
“Qamusül-ulum” yazsalar da (5;417) Saminin özü onu “İfadeyi-Məram”da “Qamusül-Fü-
nun”adlandırmışdır (7 ).   

“Qamusül – Əlam” lüğətinin birinci cildi 800 səhifədən ibarətdir. “İfadeyi-Məram” və 
qeydlər bölümü əsərin əvvəlində ayrıca olaraq ərəb hərfləri ilə sıralanıb:  ،د ،ي ،یج ،یب ،یا ،ي،ط  ،ح
 ا .hərfini əhatə edir. İkinci cild 801-dən 1600-cü səhifəyə qədərdir (əlif) ا Birinci cild yalnız  یھ
(əlif),ب (be),پ (pe) hərfini əhatə edir. Üçüncü cildin həcmi:1601-dən 2400-cü səhifə qədərdir.  ث
(te), ث(se),ج (cim), چ(çe), ح(ha), خ(hı),  د (dal),ذ (zal) və ر (re) hərfini əhatə edir. Dördüncü cild 
2401-ci səhifədən 3200-cü səhifəyə qədərdir.ز (ze),ژ (je),ش (sin),س (şin),ص (sad),   ض (dat),  ط
(tı),  ظ (zı),  ع (ayın) hərfinə qədər davam edir. Beşinci cild 3201-ci səhifədən 4000-ci 
səhifəyədəkdir.ع (ayın),غ (ğayın),ف (fe), ق(kaf),ک (kef) və ل (lam) hərfinə qədərdir. Altıncı və 
sonuncu olan cild 4001-ci səhifədə başlayır və 4830-cu səhifədə bitir.ل(lam),م (mim), ن(nun), 
 .hərfi ilə yekunlaşır (ye) ي və əlifbanın son hərfi olan (he) ه ,(vav)و

I cildin titul vərəqində, türk dilində, ərəb qrafikası ilə, iri hərflərlə kitabın adı qeyd 
olunandan sonra qısa və lakonik şəkildə əsəri əhatə edən mövzular qeyd olunub. Dillərimizin 
oxşar cəhətləri çox olduğuna görə həmin cümlələri orijinal şəkildə təqdim edək: “Qamusül-
Əlam” tarix və çoğrafiya lüğətini ve təbiri esahla kaffe-i esma-i xassayi cəmidir.”(Yəni, 
“Qamusül-Əlam” tarix, coğrafiya və xüsusi əhəmiyyəti olan adları özündə cəm edən bir 
mənbədir.) Daha sonra mötərizədə  narın xətlə əsərə geniş açıqlama verilmişdir: “Tarixe 
mütaallik: Kəffe-i əqvam ve üməmul- ənbiya, xüləfa, səhabe, tabiin, rical-i hədis, müluk, ümera, 
vüzera, hukkam, hukema, üləma, füqaha, evliya, meşayıh, üdeba, şuara, atıbba, müarrrixin, 
seyyahin, eshab-ı hüner, eşhas-ı mevhume-i esatir, vel-hasıl şark ve ğarba ve ezmine-i kadime ve 
cedideye aid kaffe-i meşahirin isimlerini, ve asar ve telifatının tərifini; coğrafiyaya müteallik: 
küre-i arzın münkasim bulunduğu kıtaat ve memalik ve düvelin, denizler, boğazlar, adalar, 
dağlar, nehirler, göller ile ovaların, gerek eski ve gerek yeni kasabalarla büyüyücek kariyelerin 
isimlerini, mevkilerini, tul ve arzlarını, ahval-i tarihiyye ve tabiiyyelerini, ahalilerinin mikdarını, 
başlıca mahsulat ve ihracatlarını vel-hasıl tafsilat-ı mümkineyi şamil ve huruf-ı heca sırasıyle 
mürettebdir”. Yəni, 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 açıqlanır. 
Daha sonra əsərin müəllifi Şəmsəddin Sami və kitabın sahibi və nəşr edəni, Mihran bəyin adı  
yazılıb. Demək vacibdir ki, kitabın, müəllifin, sahibinin , 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. Titul vərəqinin aşağı hissəsində  türk dilində mətbəənin 
adı, ünvanı və hicri tarixlə tarixi yazılıb: İstanbul, Mihran mətbəəsi- Bəbu-ali çəddəsində, nömrə 
V, 1302-ci il. Həmçinin növbəti səhifədə Mihran əfəndinin mətbəəsində nəşr olunmuş  
Şəmsəddin Saminin digər lüğətlərinin adları sadalanır. Bunlardan biri  fransızcadan türkçəyə  iki 
sütunda yazılmış və 1632 səhifədən ibarət olan “Qamusi-Fransəvi”, digəri iki sütun şəklində 
tərtib olunmuş türk dilindən fransız dilinə yazılmış, 1208 səhifədən ibarət olan  “Qamusi-
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Fransəvi” və nəhayət, fransızcadan türkcəyə kiçik hərflərlə çap olunmuş “Kiçik Qamusi-
Fransəvi” adlanan kiçik cib lüğətidir. 

Növbəti səhifədə müəllif tərəfindən əsərə yazılan “İfadeyi-Məram”adlı ön söz  var. 28 
cümadil-əvvəl 1306-cı (1888-1889) il tarixində kitaba yazılmış “İfadeyi-Məram” doqquz 
səhifəni əhatə edir. Burada tədqiqatçı-alim bir çox dəyərli məlumatlar verdikdən sonra kitabın 
yazılma səbəblərini izah etmişdir. Tədqiqat obyekti olan “Qamusül-Elam”ın öyrənilməsində 
əhəmiyyətli olan  ön sözü bəndlər şəklində nəticə olaraq təqdim edək: 

1.Tarixlə coğrafiyanın sıx bağlılığından və bu iki fənnin öyrənilməsinin vacibliyindən bəhs 
edən tədqiqatçı demişdir: “Ta qədimdən coğrafiya tarixə, tarix coğrafiyaya möhtacdır. Hətta bu 
iki fənnin birləşdiyi şöbə vardır ki, o da “coğrafiyaye - tarixi”dir (Tarix və coğrafiya). Müəllif 
hər iki fənni müqayisəli şəkildə  geniş və maraqlı aspektdə şərh etmişdir. “Tarix zamandır. 
Coğrafiya məkandır. Yer kürəsində yaşayan insanların keçmişini və gələcəyini öyrənmək üçün 
ancaq tarix və çoğrafiya fənlərinə müraciət edə bilərik. Zaman hadisələri  etibarı ilə tarixdən, 
məkan etibarı ilə coğrafiyadan, müştərək isə zaman və məkan etibarı ilə coğrafiyaye-tarixdən 
(tarix və coğrafiyadan) öyrəniriz.(7; ح) 
       2. Müəllif hər iki fənnin müqayisəli təhlilini göstərərək tarixin zamanın  təsirinə daha çox 
məruz qalmasını söyləmişdir: “Bu iki fənnin hər biri sadə və adi bir elmdir. Bununla bərabər 
tarix və coğrafiya fənləri geniş fənlərdir. Tarix coğrafiyadan daha genişdir. Çünki tarixdə 
ixtilafət daha çoxdur. Tarix müxtəlif əqvam və millət tərəfindən zəbt olunmuşdur. Mənbələri 
dəyişdikcə rəvayətləri də dəyişilmişdir. Beləki, içlərindən doğrunu aşkar etmək çox müşküldür.” 
 (ح;7)

3. Daha sonra tədqiqatçı, məhz həmin elmlərdən bəhrələnərək, ərəblərdən miras qalmış, 
məşhurların yaradıcılığını, həyatlarını işıqlandıran aftobioqrafik və coğrafi əsərlərin meydana 
çıxmasından bəhs edir. “Ərəb alimlərin ixtira etdiyi ən mühüm elmlərdən biri də yenə tarixdən 
yaranan təracimi-əhvaldır (aftobioqrafik əsərlər). Səhabə və tabiindən başlayaraq nə qədər 
məşhurlar, nə qədər xüləfa, uləma, füqaha, mühəddisin, udəba, şuara, hükəma, atıbba(həkimlər), 
ğurra və onların anadan olma və vəfatları burada əks olunur...Coğrafiyaya gəlincə, bu fəndə islaf 
xeyli tərəqqi edib, İstaxri, İbn Huqul, Müqəddəsi, Bəkri, Biruni, İdrisi, Əbul Fəda kimi sırf 
coğrafiya kitabları yazan müəlliflər ilə səyyahət kitabları yazmış olan İbn Bətut və İbn Cəbr kimi 
müəlliflər və tarixçilər qədər deyilsə də yenə də çoxdur. (7;ط )  

4. Bu qəbildən yazılmış çoxsaylı kitabların ilk dəfə yenə də  məhz ərəblər tərəfindən əlifba 
sırası ilə tərtib olunması haqqında yazan tədqiqatçı söyləmişdir: “...Ərəblərin gərək tarix və 
gərək aftobioqrafik və gərək coğrafiya xüsuslarında icad etdikləri bir şey varsa, o da fənlərə aid 
hürufi heca tərtibiylə yazmalarıdır. (7;ي ط) 

        5. Osmanlılara tənqidi yanaşaraq, onların bu sıradan olan kitabların çox az olmasını 
yazır. “Ərəb dilində bu qəbildən kitablar olduqca çoxdur. Dilimizdə isə (q-türki) əksəriyyəti 
çap olunmamış qalmış, bəzi şuara təzkirələri ilə Osmanlı müəllifi Taşköprüzadənin  “Şəqaiq” 
adlı aftobioqrafik əsərin və zilləri, “Hədiqətül-vüzəra”...,“Vafiyətül-Əyan”ın naqis bir 
tərcüməsindən başqa zikr etmək üçün kitab yoxdur.”(7;یب) Qeyd edək ki, müəllif “Qamusi-
Türki” adlı digər əsərin ön sözündə də  Osmanlıların orta əsrləri əhatə edən və  ədəbiyyat 
tarixinə yararlı olacaq mənbələrin az olmasından şikayət etmişdir. (4;د )          

       6. Alim avropalıların Şərq aləmindən bir çox elm sahələrin əxz etmə qabiliyyətini xüsusi 
qeyd edərək demişdir ki, elmi cəhətdən Şərqdən geridə qalan Avropa müxtəlif mövzulu 
kitabların məhz quruluşu və tərtibində irəliləyərək Şərqi xeyli qabaqlamışdır. “Ərəbidə olan 
taracim ( aftobioqrafik) kitablar Avropa dillərində yazılanlardan qat-qat ziyadə olmuşsa da, bu 
kitabların  tənzim və tərtibində avropalıların tərəqqisi qabili inkar deyildir. Avropa dillərində 
müştərək və yaxud ayrı-ayrı tarix və coğrafiyaya məxsus hürufi heca( əlifba sırası) tərtibi ilə  
növbə-növ kitablar yazılmış və gündən- günə yeniləri tərtib və nəşr olunmaqdadır.” (7;یب)    
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      7. Müəllif avropa və Şərq dillərində bu tip kitabların çox olmasını və onlara böyük maraq 
və ehtiyac olduğunu vurğuluyaraq, türk xalqının da bu növ kitabların olmasını arzu etmişdi. 
Lakin Avropada tərtib olunmuş tarixi və coğrafi lüğətlərdə məmləkətlərin, yer adların və 
şəxslərin hamısı xristiyan dünyasına aid edilir. Hətta ən həcmlilərində belə Şərq alimlərinə, o 
cümlədən İslam alimlərinə az yer ayrılmışdır. “Avropa dillərində mövcud olan tarix və coğrafiya 
lüğətləri  Avropa və xristyan məşhurlarından ibarətdir. İslam məşahirlər və məmləkətlərdən 
müxtəsər olaraq bəhs edilir. Ən böyüklərində belə ancaq bir neçə min İslam adına rast 
gəlməkdədir.”(7;یب) Bu səbəbdən, müəllifin fikrincə, tək Avropa istehsallı lüğətlərin   türk dilinə 
tərcüməsi qəbul olunmazdır. Mənbə olaraq Avropa və Şərq dünyasının məlumatverici 
kitablarından istifadə edərək yeni bir türk lüğətini yaratmaq lazımdır. “Bizim ehtiyacımıza görə 
bir coğrafiya və tarix lüğəti vücüda gətirmək üçün Avropa lisanları ilə İslam dünyasının 
dillərində olan bu kimi növbə-növ  kitabları cəm edərək  maddələrindən seçim etməkdir.”(7;یب) 
      8. “Qamusül-Əlam”ın yazılmasından bəhs edən tədqiqatçı ona çox əmək sərf etdiyini          
xüsusi qeyd edir: “Yüzlərcə kitabların ortasında qaldıqdan sonra, vaxt eyləyib kitabxanaları 
dolaşaraq tozlar altında qalmış və qurdlar tərəfindən dəlik-deşik olmuş nöqtəsiz kitablardan 
doğru məlumat əldə etməyə çalışmış olduğundan bu kitaba hər hansı maddə üçün müraciət 
edənlərin doğru və müfəssəl məlumat ala biləcəkləri ehtimal edilir.” (7;ي د ) Böyük əmək və səy 
sərf etdiyinə görə, müəllif oxucuların nəzərinə rast gələ biləcək və hər hansı bir gözdən 
qaçırılacaq səhvə ğörə əfv ediləcəyini də ümüd edir. 
        “Qamusül-Əlam”ın tarixcəsinə gəlincə, burada alim qeyd edir ki, onun hazırlanması 
çoxdankı arzusu olsa da, cürət etməmişdir. Lakin Mihran əfəndinin müraciət və xahişi ona təkan 
verərək arzusunu həyata keçirməyə səbəb olmuş və o, lazım olan vəsaiti tədarük edərək 
tədqiqatına başlamışdır. Əsər 1306-cı ildən 1316-cı ilədək hazırlanmışdır. “İfadeyi-Məram”da 
qeyd etdiyi kimi, I cildin təhriri, çapı və nəşr məsələləri tam bir il ərzində tamamlanmışdır (ي د ) 
.Ümumiyyətlə, hər bir cildin nəşr tarixini öz göstəricisindən istifadə edərək təqdim edək: I cild-
1306(1889), II cild-1316/1899, III cild-1308/1891, IV cild-1311/1894, V cild-1314/1894, VI 
cild-1316/1898. Əsər öncə iki cildli olması nəzərdə tutulsa da, altı cildlə tamamlanmışdır (5; 
418). 

       “Qamusül-Əlam”ın yazılışında istifadə olunan ədəbiyyata gəlincə, o, siyahı şəklində   
Mihran əfəndi tərəfindən ayrıca bir vərəqdə çıxarılmışdır. Həmin siyahının bir qismi türk alimi 
Agah Sirri Levendin monoqrafiyasında  öz əksini tapmışdır. Beləki, Sami 84 qaynaqdan 
istifadə etmişdir(1;85). Agah Sirri Levend bunların bəzilərinin adlarını sadalamışdır. Onların 
adlarını orijinal şəkildə oxuculara təqdim edək: Şərq ədəbiyyatı silsiləsindən: Edirnəli Nəzmi, 
“Səfinətüş-şüara”; Qədri Çələbinin türk dilində yazılmış “Təzkirətüş-şüəra” əsəri; Xarəzmşahın 
fars dilində yazılmış “Təzkirətüş-şüəra”;  
Qərb məmbələrindən: Bouillet, “Dictionnaire universel de  historie et de geographie”, Vivien 
de st. Martin, “Nouveau dictionnaire de geographie universelle”; Alfred Dantes, “Dictionnarire 
biographique et bibliographique; Gr. Vapereau, “Dictionnaire universel des contemporains”, 
“Dictionnaire biographigue pittoresque; De Herbellot, “Bibliotheque Orientale”; Thomas 
William Beale, “ The Oriental Biographical Dictionary”; De Rossi, “Dizionario storico dei 
autori arabi i piu celebri e delle loro opere.” 

       Qeyd etmək vacibdir ki,  ensiklopediyada nəzərdən qaçırılan məsələlər və buraxılmlş səhvlər 
ensiklopediyanın əlavəsində çıxarılmalı idi.(5;418) Bu haqda müəllif “İfaeyi-Məram”da da 
yazmışdır: “Həsbül-bəşəriyyə, unudulmuş olan maddələr dəxi kitabın ikmalında “ Əlavə” adıyla 
nəşr olunaraq o sırada bəzi təshihat dəxi içra olunacağından, təsadüf olunacaq səhv və 
nöqsanların ixtarına həmmət buyurulursa, maat-təşəkkür qubul olunur.” (7;ي د )  Lakin bu əlavə 
nəşr olunmadı. 

“Qamusül-Əlam”ın nəşri ictimaiyyətdə və mətbuatda böyük əks-sədaya səbəb olmuşdur. 
Türk tarixində yenilik olan bu əsərin mövzusu ətrafında çoxsaylı məqalələr çap olunmuşdur. 
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Bunlardan Abdullah Zühdünün “Kamus al-Alam”ın hüzurunda, (Sabah qəzeti, .3331 say, 18 
.şəvval, 1316); Əhməd Midhat, “Kamus al-Alam”(Tarik qəzeti, 4758 say, 21 zilqədə 1316). (5; 
418), Mefhari “Kamusul-Alam”( Sabah qəzeti, 16 mart 1315), Midhat Camal Küntay “Əhməd 
Asim Əfəndi və Şəmsəddin Sami Bəy”, (Sonposta qəzeti, 30 yanvar 1947), Əbuzziya Tofik “Biz 
nasıl çalışıyoruz, başkaları nasıl çalışıyorlar və Əhməd Midhat Əfəndi” başlıqlı yazıda müəllif 
Midhat əfəndini tərifləyəndən sonra “İştə Sami Bəy bəradərimizin münfəridən va faqat bir sayi-
müntəzam ilə vücuda gətirdikləri Kamusul-Alam gözəl bir nümunei-təklifdir”  kimi sözlər 
yazmışdır.(1;85) 

     Nəticə olaraq söyləmək istəyirik ki, Şəmsəddin Samidən öncə də bu tərz kitablar 
yazılmağa cəhd edilmişdir. Bunlardan XIX əsrin II yarısında Əli Suavi tərəfindən yazılmış və 
İslam dünyasına həsr olunmuş “Qamus əl-ulum vəl-mərifət”(1870) , Əhməd Rifatın “Lüğəti-
tarixiyyə və coğrafiyyə” (1882/1883) adlı əsərləri qeyd etmək olar.(5;417) “Qamusül-Elam”ın bu 
əsərlərdən fərqliliyi daha geniş məfhumlu və dövrün tələbinə uyğun olması idi. İstifadə olunan 
ədəbiyyat siyahisı da olduqca rəngarəng və müxtəlifdir. “İfadeyi-Məram”da qeyd edildiyi kimi, 
müəllif bu kitabın tərtibində həm Şərq həm də Qərb ədəbiyyatından geniş istifadə etmişdir. 
Onların tərtibat qaydalarını əxz edərək öz əsərinə tətbiq etmişdir. Bütün bu aspektlər “Qamusül-
Elam” lüğətini digər lüğətlərdən tam fərqləndirərək onu Türk dünyasının ilk ensiklopediyası 
adına layiq görmüşdür.  

Qeyd etmək vacibdir ki, bu əsərdə Azərbaycan alim və müəlliflərinə yer ayrılmışdır. Yəni, 
ədəbiyyat tariximizin tədqiqinə xidmət edən bu lüğəti araşdırmaq olduqca zəruridir.  
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Рена Искендерли 
 

История издания словаря «Камус аль-Eлaм» 
 

РЕЗЮМЕ 
  

Шемседдин Сами известный турецкий писатель и учёный албанского проис-
хождения. Он является автором очень известных научных и литературных произведений. 
В данной статье говорится об истории издания словаря «Камус аль-Eлaм», получивший 
популярность ещё при  жизни автора.  
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Rena Iskenderli 
  

                                      History of the edition of the dictionary «Qamus al-Elam» 
 

SUMMARY 
 

Shamseddin Sami was an important Turkish writer Albanian origin. He was the author or 
well – known scientific- popular and literary works. In this article refers about dictionary 
«Qamus al-Elam», which was popular even during the author’s life. 
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Qədim dünyada ilk sinifli cəmiyyət və dövlət Misirdə yaranmışdır. E.ə. IV minilliyin 

yarısında Yuxarı Misir və Aşağı Misirdə müstəqil padşahlıq yarandı. Yuxarı Misir mərkəzi 
Herankaspel şəhəri, Aşağı Misirin mərkəzi isə Buta şəhəri idi [4, s 170].  Misir qədim səltənəti 
III- VI sülalənin hakimiyyəti etdirir e.ə. XXVIII- XXVII əsrlərdə artıq mərkəzləşmiş  Misir 
dövləti yaranmışdır [4, s 176 ].  

Misir qədim Şərqin inkişaf etmiş mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Bu 
sivilizasiyaya mənsub olan dövlət sistemi iqtisadiyyat və mədəniyyətin müxtəlif sahələri üç min 
ərzində öz varlığını saxlaya bilmiş digər ölkələrə təsir göstərə bilmişdi. Misir qədim Şərqin ən 
uzun ömürlü dövlətlərində biri olmuşdur [4, s. 222].  

Bizim e.ə. 332 ci ildə Makedoniyalı İsgəndər Misiri işğal etdikdən sonra  İsgəndəriyyə 
şəhərini saldırdı. Şəhərdə iri küçələr, gözəl körpülər, parklar salınmış su kanalizasiya sistemi 
qurulmuşdu. Bu şəhərdə bir milyondan artıq adam yaşayırdı. [ 5, s 29].  

Qədim Misirdə elm, ədəbiyyat, incəsənət inkişaf etdikcə əlyazma kitablarda çoxalırdı. 
Misirdə yazı materialı kimi papirusdan istifadə edirdilər.  Nil çayının sahilində üç metr 
hündürlündə bitən bu bitkini yerli əhali ( pa-piur) yəni çaydan çıxan adlandırırdılar. Bu yazı 
materialı haqqında Roma alimi Böyük Plitin “ Təbiət tarixi” əsərində papiruslardan yazı 
materialı  hazırlanması haqqında geniş məlumat vermişdi. Bu yazı materialı xüsusi reseptlə 
hazırlanırdı sarı rəngdə parçaya bənzəyirdi. Bu qədim misirlilər üçün “ kağız” idi. Adətən belə 
papiruslardan hazırlanmış yazı materialların uzunluğu 20 vərəq olurdu [1, s. 15]. 

      Kitabların çoxalması elmin inkişafı kitabı qoruyan gələcək nəsillərə ötürən kitab 
evlərinin yaranmasını zəruri  etdi. Kitabxana yalnız kitabların deyil, həmçinin bəşəri yaddaşın 
qorunduğu məkandır.O, bilik mərkəzidir. Bu da bütün zamanlar üçün keçərli faktdır. «Lövhə 
evləri”,”Təfəkkür sığınacaqları”,”Müdriklik evləri”,”Ədəbiyyat məbədləri” və s. kimi 
kitabxanalar müxtəlif zamanlarda və müxtəlif ölkələrdə məhz belə adlandırılmışlar. İlk 
kitabxanalar b.e.ə. I minillikdə məhz qədim Şərqdə yaranmışdır. 

Gil lövhələrdən papirusa, papirusdan perqamentə, perqamentdən kağızadək inkişaf yolu 
keçmiş və hazırda inkişafını elektron avadanlıqlarla davam etdirən İsgəndəriyyə kitabxanasının –
qədim dünyanın müdrüklük xəzinəsinin əvəzedilməz rolu vardır. 

Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra I PtolomeyMusyon adlı bina tikdirmişdi. 
Yunan alimi DemetriFalesin təşəbbüsü ilə e.ə III əsrin əvvəllərində burada böyük kitabxana 
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yaradılmışdı. Bu kitabxana həmin dövrdən başlayaraq 600 il Musiyonun (muzalar məbədi) 
tərkibində fəaliyyət göstərmişdi. Roma imperatoru  YuliSezarın hakimiyyəti dövründə e.ə I əsrdə  
burada əlyazma kitabların sayı 700 000 nüsxəyə çatmışdı [2, s. 69].   

Qədim dünyanın ən böyük kitabxanası olan İsgəndəriyyə kitabxanasının əzəmətli binası 
var idi. Burada yunan mifologiyasına görə baş Allah Zevsin və yaddaş ilahəsi Mnemasionun 
qızları sayılan doqquz ilahənin heykəlləri qoyulmuş idi. Yevtuge, Klio, Tali, Melpomena, 
Terpsiko, Eroto, Poligomiya, Uraniya vəKlope adlanan ilahələrin insanların müxtəlif mənəvi 
fəaliyyət sahələrini (poeziya, elm, incəsənət və.s) himayədarı hesab edilirdilər.  

Ptolomeylər dövründə Misirdə ilahə Seropsinsinkretik Yunan-Misir mədəniyyəti meydana 
gəldi və onun şərəfinə kitabxana ilə birlikdə məbəd tikilib ucaldılmışdı. Bu məbəd kitabxana 
“İsgəndəriyyənin qızı” adlandırılırdı və onun fondu 42 800 nüsxə lüləşəkilli bükülü mətnlər var 
idi [ 3, s 63- 67]. 

Qədim dünyanın böyük alimləri İsgəndəriyyə kitabxanasında böyük kəşflərə imza atıblar. 
Bu alimlərdən Evklid, Arximed, AristaxSmoskiy, TeonAleksandrevskiynin adını çəkmək 
olar.Kitabxananın ilk mühafiziEfesliZenodot(b.e.ə. 234 cü ilədək) olmuşdur. Daha sonra bu 
vəzifədə KirenliEratosfen(b.e.ə. 236 ci ildən-195 ci ilədək) Bizanslı Aristofan (b.e.ə.185-180 ci 
illərədək) SamofrakiyalıAristarx (b.e.ə. 146 ci ilədək) çalışmışlar. İsgəndəriyyə elm mərkəzi 
böyük bir kompleks idi. Buraya universitet, observatiya,kitabxana və botanika bağı daxil idi. 
Burada iki kitabxan fəaliyyət göstərirdi birinci kitabxana Ptolomeyin çar sarayının yanında ikinci 
isə Seropis məbədində idi. Serapisməbədində 42 min xüsusikitabvaridi [8, 06-10-2016  

İsgəndəriyyə kitabxanasın da dünyada ilk dəfə kataloqdan istifadə edilmişdir.O zaman 
məşhur olan alim, şair Kallimax burada kitabxanaçı işləmişdir. O 800 dən çox tarixə, 
qrammatikaya, poeziyaya aid məqalələrni müəllifi olmuşdur. O unikal biblioqrafik göstəri 
cihazırlamış və “Pinakes” adlanan kataloq da yazıçının təhsili, əməyi haqqında yazılar verilirdi. 
Kallimax təxminən 40 min belə katoloq hazırlayıb.Həm də elmləri əsnifata bölür:bədii 
ədəbiyyatı 6 elmi ədəbiyyat isə 5 yere bölür. 

Isgəndəriyyə kitabxansında işləyən kitabxanaçılar yeni kitabların uçotunu aparır, fondlai 
şləyir, kitabların üzünü köçürür İsgəndəriyyənin cənub qərbin də yerləşən Serapun məbədinə 
göndərirdilər [5,30-32]. 

Uzun illər fəaliyyət göstərmiş İsgəndəriyyə kitabxanasının sonrakı taleyi mübahisəlidir. 
Roma imperatoruYuli Sezar şəhəri yandırarkən bəzi mənbələrdə kitabxananın tamamilə digər 
mənbələrdə isə müəyyən hissəsinin yandırılmasından danışılır.. Ancaq Musyon məbədinin 
bundan sonra da fəaliyyət göstərməsini xəbər verilir.  Bu zaman məktəbin rəhbərliyi Sezara 
məktub yazaraq kitabxanadan 200 000 əlyazma ona hədiyyə edir. 

391 ci ildə patrixat Teofilos İsgəndəriyyədə olan bütün hayden məbədlərini uçurdur. Səbəb 
İsgəndəriyyədə haydenlər və xristianlarar asında olan qarşıdurma olmuşdur. Bunula bərabər 
kitabxananın haydenlərə aid olan hissəsi də dağıdılı. 642 ci ildə şəhərin ərəblər tərəfindən işğal 
olması nəticəsində kitabxana tamamilə dağıdılır. 

İsgəndəriyyə kitabxanası e.ə III əsrindən eramızın VII əsrin əqədər on əsr dünya 
mədəniyyətinə elminə misilsiz xidmət etmiş qədim dünyanın ən böyük fonduna malik 
kitabxanası olmuşdur. Bütün bunları nəzərə alaraq XX əsrin 80 ci illərindən YUNESKO nun 
aidiyyatı qurumlarının vəsaiti hesabına kitabxananın bərpası üzrə müsabiqə başlanır.Bu 
müsabiqəyə bir  çox dövlətlərin təşkilatları qatılsada Norveçin memarlıq firması “Snobeta” qalıb 
gəldi.1988 ci ildən onların lahiyəsi əsasında yeni binanın tikintisinə başlandı. Nəhayət, 2002 ci 
ilin oktyabrın 17 də təntənəli açılış mərasimi keçirildi. Bu beynəlxalq hadisə kimi qeyd olundu 
çox xarici mətbuat bu hadisəni işıqlandırdı. 33 met hündürlükdə 11 mərtəbəli binada hazırda 
200 000 mindən çox nüsxə müasir və qədim əlyazmalar var .Müasir İsgəndəriyyə  kitabxanası ilk 
dijital kitabxanadan,8 milyon kitab olan zaldan, 6 xüsusi kitabxandan, 3 müzeydən, tədqiqat  
mərkəzindən, 2 qaleriyadan, 6 incəsənət sərgi zalından, internet arxivindən, audio və vizual 
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kitabxanadan,gözdən əlili insanlar üçün xüsusi kitabxanadan, mikrofilm kitabxanasından, nadir 
kitablar kitabxanasından və konfrans mərkəzindən ibarətdir. Təntənəli açılış mərasiminə bir çox 
dövlətlərdən qonaqlar dəvət olunmuşdu. Bu qonaqlarar asında ölkəmizi BMT yanında 
İnformasiyalaşdırma Akademiyasının həqiqi akademiki, şöhrət ordenl akademik AbuzərXələfov 
təmsil etmiş və məruzə ilə çıxış etmişdir [2, s. 69-70]. 

Ölkəmiz müstəqillik əldə edəndən sonar Misir Ərəb Respublikası ilə iqtisadi, siyasi mədəni 
əlaqələr genişlənir. 2005 ci iln noyabr ayında ölkəmizdə Misir mədəniyyət günləri 
keçirilmişdir.Bu tədbirlər çərçivəsində İsgəndəriyyə kitabxanasının rəhbəri və Azərbaycan Mİlli 
Kitabxanasıarasında əlaqələi genişləndirmək üçün müqavilə imzalanmış və zərbayca dilində 
“Qurani-Kərim”  və H.Əliyevlə bağlı bir neçə kitab “Azərbaycan musiq alətləri”, “Azərbaycan 
xörəkləri”, “Azərbaycan təbiəti” adlı kitablar hədiyyə  edilmişdir [6, s. 7].  

2007 ci ildə İsgəndəriyyə kitabxanasının direktoru İsmayıl Seragəldinlə Azərbaycan Milli 
Kitabxanasını direktoru KərimTahirov arasında üçillik fəaliyyət proqramı imzalanmış və bu 
münasibətlə Milli  Kİtabxana da tədbir keçirilmişdir. 

Belə bir memorandum 2 oktyabr 2012-ci ildə Azərbaycanın nufuzlu ali təhsil ocağı olan 
Bakı Dövlət Universtitenin rektoru ilə İsgəndəriyyəkitabxanasınındirektoru arasında imza-
lanmışdır [9, s. 9]. Bütün bu tədbirlər iki dövlət arasına mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsinə 
şərait yaratmaqla Azərbaycanın mədəni irsininqorunması, təbliği üçün geniş imkanlar yaradır. 

İsgəndəriyyədə -qədim və müasir dünyanın elmi,ədəbi arxivinin toplandığı bir məkanda 
Azərbaycana dair olduqca dəyərli materiallar vardır.Dünyanın bir çox nüfuzlu ünvanlarından 
Metropoliten Muzeyindən (ABŞ), Berlin Kitabxanasından( Almaniya), Viktoriya və Albert 
muzeyindən (İngiltərə), Hindistan Dövlət Kitabxanasından və s.əldə edilərək buraya gətirilmiş 
materiallar Azərbaycan həqiqətlərindən xəbər verir. Lakin farsdilli  klassik ədəbiyyatımız 
xüsusilə Nizami Gəncəvi irsi fars kimi təqdim olunur [7, s. 6].  

Milli Məclisin deputatı millət vəkili ictimai xadim Qənirə Paşayeva 2012 ci ilin dekabrın 
20 də İsgəndəriyyə Kitabxanasında olmuş kitabxanaya Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə 
Ermənistanın işğal etdiyi ərzilərdə vandalizmi əks etdirən bir sıra kitablar, sənədli filimlər DWD 
lər bəxş etmişdir [9]. Azərbaycan həqiqətlərini  dünyaya çatdırmaq üçün çox vacib addımlar-
dandır. 

Nobel mükafatçısı, Sivilizasiyalar Alyansı üzrə BMT nin səfiri, Dünya Elektron Kitab-
xanasının icraçı direktoru, İsgəndəriyyə kitabxanasının direktoru, Misir Hökümətinin elm,təhsil 
üzrə müşaviri İsmayıl Seragəldin dəfələrlə ölkəmizdə səfərdə olmuş Respublika  prezident İlham 
Əliyevlə görüşmüşdür.İ.Seragəldin Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının yorulmaz təbli-
ğatçısıdr.O həmdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədiridir. Nizami Gəncəvinin  
870 illik yubley tədbirlərində “Görkəmli mütəfəkkirin poeziyası” məqaləsi ilə çıxış etmişdir. O, 
N.Gəncəvi  yaradıcılığının elmi araşdırmalar üçün əvəzedilməz mənbə hesab edir [7, s. 7 ]. 

2014-cü ildə, İsmayıl Seragəldin Nizami Gəncəvi irsi ilə əlaqədar kataloqun hazırlandığı 
barədə məlumat verib.Məqsəd dünya tədqiqatçılarının Nizami Gəncəvi irsi haqqında yazdıqları 
məqalə və əsərlərin bir yerə toplanılmasını təşkil etməkdir. Ümumiyyətlə, İ. Seragəldinin 
təşəbbüsü ilə Azərbaycana dair 1 mln. səhifəlik arxiv materialları elektronlaşdırılmışdır. N.Gən-
cəvinin bütün əsərlərinın ayrı-ayrı nüsxələri, bu əsərlərə çəkilmiş illüstrasiyalar, həmçinin M. 
Füzulinin əsərlərinə çəkilmiş illüstrasiyalarda buraya daxildir [11]. 

Alimlərimizin İsgəndəriyyə kimi nüfuzlu kitabxanalarına çıxışı Azərbaycanın bütün sfe-
ralardakı uğuruna şərait yaradır. Xüsusilə Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqda əvə-
zedilməz rolu böyükdür. Bundan sonra da İsgəndəriyyə kitabxanası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 
yüzlərlə milli sərvətimiz olan əsərlərimiz dünya arenasına çıxaraq milli kimliyimizi tanıdacaq. 
On əsrdən çox qədim dünyanın elm mərkəzi olmuş İsgəndəriyyə kitabxanası müasir formatda 
oxucuların xidmətində olması müasir dünya mədəniyyətinin nailiyyətlərindəndir. 
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                                                                                                Ханымбаджи Меликзаде 
 

Александрийская библиотека. Вчера и сегодня 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Встатьеавтор дает краткий обзор истории и резюме современного положения 
Александрийской библиотеки. В данной статье комментируется значение меморандума 
Александрийской библиотекой Азербайджана на фоне расширения в последние годы 
культурных связей между Азербайджаном и Египтом.  

 
 
 

                                                                            Khanimbaji Malikzadeh 
 

The Alexandria Library yesterday and today 
 
 

SUMMARY 
 

In this article author gives a brief overview of the history of the Alexandrian Library 
and gives a summary of its current state of affairs Comment on the importance of the 
Memorandum between the Alexandria Library and the National Library of Azerbaijan in the 
background of the expansion of cultural relations between our country and Egypt in recent 
years. 

 
 
 



 
                                                   

ƏLYAZMALAR YANMIR                                                    № 2 (5), 2017 

123 
 

YUBİLEYLƏR 

 
Cahangir Qəhrəmanov-90 

 
Yazılı abidələrimizin görkəmli tədqiqatçısı, Azərbaycanın əməkdar 

elm  xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Cahangir Qəhrəmanovun 
90 yaşı tamam olmuşdur. Cahangir Vahid oğlu Qəhrəmanov 1927-ci il 
fevralın 10-da Qutqaşen (indiki Qəbələ) şəhərində anadan olmuş, 1945-
1950ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində 
təhsil almış, 1951-1955-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət 
Universitetinin aspirantı olmuş, 1955-ci ildə “Azərbaycan ədəbi dilində 
fəlsəfi terminlər” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
1955-1960-cı illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və 
Ədəbiyyatı İnstitutunda müəllim olan C.Qəhrəmanov 1960-cı ildən ömrünün sonunda qədər 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda (əvvəllər Respublika Əlyazmalar 
Fondu) işləmişdir. O, 1972-1995-ci illərdə Əlyazmalar İnstitutunun direktoru vəzifəsində 
çalışmışdır. (Qəhrəmanovun ən böyük elmi xidmətlərindən biri böyük Azərbaycan şairi 
İmadəddin Nəsimi divanının Bakı, Sankt-Peterburq Daşkənd, İrəvan əlyazma nüsxələri, əski çap 
kitabları və bir neçə başqa mənbə əsasında  elmi-tənqidi mətnini tərtib etməsindən ibarətdir. 
Alim Nəsimi üzərində işləyərkən, bir tərəfdən, mətnşünas və ədəbiyyatşünas kimi çıxış etmişdisə 
də, əsas etibarilə onun anadilli irsinin linqvistik, qrafik və orfoqrafik xüsusiyyətlərinə daha çox 
diqqət yetirmişdir, ölkəmizdə linqvistik mətnşünaslığın əsasını qoymuşdur. Sonralar o, bu 
istiqamətdə işləyən kadrlarının hazırlığına da ciddi fikir vermiş, bir sıra linqvistik mətnşünas 
tədqiqatçı yetişdirmişdir. Məhz Nəsimi əsərlərinin Cahangir Qəhrəmanov nəşrindən sonra 
Azərbaycan mətnşünaslığında abidələrin dil və imla xüsusiyyətlərinin ön plana çəkilməsi elmi 
prinsip kimi etiraf olundu və öz praktiki həllini tapmış oldu. Alim 1969-ci ildə “İmadəddin 
Nəsimi əsərlərinin elmi-tənqidi mətni və leksikası” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə 
etmiş, ərəb qrafikası ilə tərtib etdiyi elmi tənqidi-mətni 1973-cü ildə “Elm” nəşriyyatında geniş 
ön sözlə nəşr etdirmişdir. Onun 1970-ci ildə “Elm” nəşriyyatında çapdan çıxmış “Nəsimi 
“Divan”ının leksikası” adlı monoqrafiyası XIV əsr Azərbaycan ədəbi dilinin tədqiqi baxımından 
böyük maraq doğurur. 

C.Qəhrəmanov Əlyazmalar İnstitutuna rəhbərlik etdiyi dövrdə özünü bacaraqlı elm 
təşkilatçısı kimi göstərmiş, gənc kadrların yetişməsinə xüsusi diqqət yetirmişdir. Alim müxtəlif 
illərdə Moskvada, Daşkənddə, Vatikanda, Upsalada, Parisdə, Təbrizdə, Qumda, ABŞ-ın Detroyt 
şəhərində keçirilən müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmiş, elmi ezamiyyətlərdə olmuşdur. Cahangir 
müəllim“Fədakar əməyə görə” medalı, “şərəf nişanı” ordeni, Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin fərmanı ilə təltif edilmiş, 1982-ci ildə ona Əməkdar elm xadimi adı verilmişdir. 

Cahangir Qəhrəmanov 68 illik ömrünün 45 ilini elmə, elmi-tədqiqatçılıq fəaliyyətinə həsr 
etmiş, bu müddət ərzində dəyərli elmi əsərlər yazmaqla yanaşı, yazılı abidələrimizi tədqiq edən 
bir sıra istedadlı mütəxəssis kadrlar yetişdirmişdir. Onun adı Azərbaycan mətnşünaslığının, 
əlyazmaşünaslığının, dil tarixçiliyinin görkəmli nümayəndəsi kimi həmişə yad edilməkdədir. 

 
 

Paşa Kərimov, 
filologiya üzrə elmləri doktoru 
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Tahirə Həsənzadə -75 
 
Tahirə Dadaş qızı Həsənzadə 1942-ci ildə Bakının Ramana kəndində neftçi-

mühəndis ailəsində anadan olmuşdur. O, 1965-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin 
Kitabxanaçılıq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, 1969-cu ildən isə elmi 
fəaliyyətə başlamaqla həyatını Respublika Əlyazmaları Fondu, indiki AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu ilə bağlamışdır.  

T.Həsənzadə elmi-tədqiqat müəssisəsinə gəlişinin ilk günündən bu zəngin 
xəzinədəki əlyazmalar, əski çap kitabları, tarixi-etnoqrafik sənədlər və əski 
əlifbada dərc olunmuş dövri mətbuatı, kitab və mətbuat tarixini araşdırmaqla 
Azərbaycan tarixşünaslıq elmi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən, indiyədək 
araşdırılmamış yazılı mənbələri öyrənməyə başlamışdır. O, uzun illər gərgin elmi fəaliyyətilə 
dörd monoqrafiya, üç tərcümə əsəri, bir kataloq və üç əski əlifbadan mətni taransfoneliterasiya 
edilmiş əsərin, 120-dən artıq elmi və elmi-publisistik məqalənin müəllifidir. 

Tarixçi alim yazılı mənbələr üzərində uzunmüddətli gərgin əməyinin nəticəsi olaraq 1994-
cü ildə Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Müdafiə Şurasında “Məhəmmədhəsən 
xan Etimadüssəltənənin ictimai-siyasi fəaliyyəti” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını, 2012-
ci ildə isə Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi nəzdindəki Birdəfəlik Müdafiə Şurasında 
“XVIII-XIX əsrlər Əfşarlar və Qacarlar dövrünün görkəmli Azərbaycan türkləri” mövzusunda 
doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

T.Həsənzadənin elmi araşdırmalarında Əfşarlar və Qacarlar hakimiyyəti dövrünün 
görkəmli ictimai-siyasi xadimlərinin həyat və fəaliyyətlərinin mənbələr əsasında işıqlandırılması 
başlıca yer tutur. O, tədqiqatlarında farsdilli mənbələrə müraciət etməklə Azərbaycan tarixini 
araşdırmaq baxımından, indiyədək az öyrənilmiş, hər iki sülalənin hakimiyyəti illərində türk 
əsilli dövlət xadimləri, sərkərdələr, diplomatlar və s. haqqında geniş məlumat verir. Həmin 
dövrlərə aid yazdığı “XVIII-XIX əsrlərdə İranda yaşamış azərbaycanlı ictimai-siyasi xadimlər” 
(2007) və “XVIII-XIX əsr Əfşarlar və Qacarlar dövrünün görkəmli Azərbaycan türkləri” (2014) 
monoqrafiyalarını iranlı alim Mehdi Bamdadın “Tarixi-ricali-İran” adlı beşcildlik əsəri əsasında 
qələmə almışdır. Müəllif,  Mehdi Bamdadın əsərindən faydalanmaqla Azərbaycan tarix elminə 
aid, eyni zamanda mütəxəssislər üçün olduqca qiymətli hissələri seçib üzərində elmi təhlilər 
aparmaqla monoqrafik tədqiqat əsərlərini elmi tədavülə daxil etmişdir. Bu kitablar XVIII-XIX 
əsrlərlə əlaqəli araşdırma aparan tarixçi mütəxəssislərin və ali məktəblərin tarix üzrə təhsil alan 
tələbələrinin tez-tez istinad etdiyi mötəbər mənblərdir. 

T.Həsənzadənin elmi fəaliyyəti mənbəşünas alim kimi geniş və hərsahəlidir. O, Əlyazmalar 
İnstitutu xəziinəsində nəşr tarixi yüz ildən yuxarı olan, elmi və tarixi cəhətdən dəyəri əlyazma ki-
tablarından az olmayan farsdilli əski çap kitablarının elmi-paleoqrafik təsvirini etməklə “Farsdilli 
əski çap kitablarının kataloqu”nu nəşr etdirmişdir (2009). 

Tarixçi alimin kitabları kimi yazmış olduğu hər bir məqaləsində də Azərbaybcan elm tarixi 
üçün çox vacib olan yeni elmi faktlar araşdırılaraq üzə çıxarılmışdır. Tədqiqatçının Azərbaycan 
kitabşünaslığı və nəşriyyat tarixini öyrənmək baxımından əhəmiyyətli olan “Mətbəələrin 
cögrafiyası” adlı məqaləsində XVI əsrin sonundan başlayaraq, XX əsrədək xaricdə və ölkəmizdə 
nəşr oplunmuş Azərbaycan əski çap kitablarının nəşr tarixi, yeri, mətbəələri haqqında bəhs 
olunmuşdur.  

Tarix üzrə elmlər doktoru, AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun baş 
elmi işçisi, tanınmış mənbəşünas tədqiqatçı alim Tahirə Həsənzadə bu gün də elmi fəaliyyətini 
davam etdirməkdədir. Ona elmi işlərində yeni-yeni uğurlar və cansağlığı arzu edirik. 

 
Əli Məmmədbağıroğlu, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
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Nəsib Göyüşov – 70 

Azərbaycanın tanınmış şərqşünas - əlyazmaşünas və ədəbiyyatşünas 
alimi filologiya üzrə elmlər doktoru Nəsib Göyüşovun 70 yaşı tamam olur. 
O, 1947-ci ildə Kəlbəcər rayonunda anadan olub. 1970-ci ildə Bakı Dövlət 
Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirən 
N.Göyüşov həmin ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəm-
məd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda müxtəlif vəzifələrdə işləmiş, 
hazırda isə “Farsdilli əlyazmalar” şöbəsinin müdiridir. O, 1981-ci ildə iki 
ixtisas (“Türk dilləri” və “İran dilləri”) üzrə namizədlik dissertasiyası 
müdafiə etmiş, 2010-cu ildə isə “Füzulinin sənət və mərifət dünyası” 
mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək elmlər doktoru alimlik dərəcəsi 
almışdır.  

15 kitab və 130-dan çox elmi məqalənin müəllifi olan N.Göyüşov Türkiyə, İran, Kipr, 
Moskva və Sankt-Peterburqda keçirilən beynəlxalq konfranslarda iştirak edib. Alimin xaricdə bir 
kitabı və 10 məqaləsi nəşr edilib. N.Göyüşov farsdilli əlyazmaların elmi təsviri və 
kataloqlaşdırılması, yazılı abidələrin tədqiqi və nəşri, Orta əsrlər farsdilli və türkdilli ədəbiyyat, 
müsəlman Şərq xalqlarının mədəniyyət və ədəbiyyatı tipologiyası, Şərq ədəbiyyatı nəzəriyyəsi 
və poetikası, sufizm, sufi ədəbiyyatı və simvolikası, islam mistisizmi və onun bədii təfəkkürlə 
əlaqəsi sahəsində böyük xidmətləri olan alimdir. Bundan əlavə o, sufizm və klassik müsiqi 
nəzəriyyəsinə aid bir sıra yazılı abidələrin fars dilindən Azərbaycan dilinə akademik tərcüməsi 
sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. 

Alimin müxtəlif illərdə “Füzulinin sənət və mərifət dünyası”, “Xalq təbabəti xəzinəsindən” 
və s. kitabları nəşr olunmuş və böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.  

Filologiya üzrə elmlər doktoru Nəsib Göyüşovun gənc elmi kadrların hazırlanması, 
farsdilli əlyazma abidələrinin kataloqlaşdırılması işində mühüm xidmətləri vardır. 

Görkəmli şərqşünas - əlyazmaşünas alim Nəsib Göyüşovu AMEA-da çalışan bütün 
həmkarlarının və “Əlyazmalar yanmır” jurnalının yaradıcı heyətinin adından 70 illik yubileyi 
münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, ona yeni-yeni yaradıcılıq uğurları və möhkəm 
cansağlığı diləyirəm.  

                                    
Möhsün Nağısoylu, 

AMEA-nın həqiqi üzvü, 
 filologiya üzrə elmlər doktoru, professor   
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